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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Valotus: [S]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Automaattinen 0
• Herkkyys: ISO 200
• Picture Control: Vakio
© Marcel Lämmerhirt

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Valotus: [A]-tila, 1/500 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Automaattinen 0
• Herkkyys: ISO 640
• Picture Control: Vakio
© Go Yamagata

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Valotus: [M]-tila, 1/800 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Automaattinen 0
• Herkkyys: Automaattinen (ISO 400)
• Picture Control: Vakio
© Marcel Lämmerhirt

HUIPPUMALLIN TEHOKKUUTTA – DX-KOON JOUSTAVUUTTA
Ammattikäyttöön tarkoitetun D5-mallin pienempi tehokas ja tarkka versio
sopii jopa kaikkein vaativimpiin kuvaustehtäviin. Jos etsit vaihtoehtoa
täyden kennokoon mallille, tämä kamera täyttää kaikki vaatimuksesi. Ja vielä
enemmänkin.

Tehokas 153 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä tarkentaa
kohteeseen luotettavasti erilaisissa tilanteissa.

Kompakti ja kevyt DX-järjestelmä on erittäin joustava ja sopii
erityisesti telekuvaukseen

Noin 10 kuvan sekuntinopeudella kuvaava sarjakuvaus (jopa 200
häviöttä pakattua 14-bittistä RAW-kuvaa) tallentaa tärkeät ja
ohikiitävät hetket

Uuden EXPEED 5 -kuvaprosessorin ansiosta kuvanlaatu on
erinomainen ja herkkyys on jopa ISO 51 200, joka voidaan laajentaa
Hi 5:een (vastaa herkkyyttä ISO 1 640 000)
Ammattilaistuotantoon sopiva 4K UHD (30p) -video

Kallistettava 8 cm:n (3,2 tuuman), 2 359 000 kuvapisteen
nestekidekosketusnäyttö helpottaa kuvaamista matalasta tai korkeasta
kuvakulmasta
SnapBridge-tuen ansiosta kameran voi liittää sisäänrakennetun
Wi-Fi®-toiminnon ja Bluetoothin® kautta yhteensopivaan
älylaitteeseen

Tarkka automaattitarkennus tarkentaa luotettavasti
Tarkennuspisteet, jotka mahdollistavat automaattitarkennuksen ja elektronisen etäisyysmittarin käytön AF-S-/
AF-I-telejatkeen kanssa

Luotettava automaattitarkennus
Kaikki 153 tarkennuspistettä ovat
yhteensopivia AF NIKKOR -objektiivien
kanssa, joiden suurin aukko on vähintään
f/5,6. Keskialueen 15 tarkennuspistettä
(9 valittavaa) toimivat, kun tehollinen
aukko on f/8. Telejatketta käytettäessä
jopa erittäin kaukaiset kohteet tarkentuvat
tarkasti*.
*Ristikkäisinä tunnistimina toimivien tarkennuspisteiden määrä
riippuu käytettävästä objektiivista.

Erillinen automaattitarkennuspiiri –
huippunopea tarkennus

153 tarkennuspistettä: /
(99 ristikkäistä tunnistinta:
55 valittavaa pistettä: /
(35 ristikkäistä tunnistinta:

/ /
/ )

1.3× 117 tarkennuspistettä: /
(63 ristikkäistä tunnistinta:
45 valittavaa pistettä: /
(25 ristikkäistä tunnistinta:

/ /
/ )
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)

)

153

TARKENNUSPISTETTÄ

Uusi automaattitarkennusjärjestelmä tarkentaa
luotettavasti

Uskomaton tarkkuus: huippuluokan
automaattitarkennus
Nikonin FX-koon D5huippukamerassa
käytetyllä
automaattitarkennusjärjestelmällä
varustettu D500
tarkentaa äärimmäisen
tarkasti jopa lähes
pimeässä. 153
tarkennuspisteen
(55 valittavaa pistettä) ja keski- ja reunaalueiden 99 ristikkäistyyppisen tunnistimen,
ansiosta automaattitarkennusjärjestelmä
on ennennäkemättömän laaja-alainen:
tarkennuspisteet kattavat etsinkuvan lähes
sen koko leveydeltä. Automaattitarkennuksen
herkkyys, joka ulottuu keskimmäisessä
tarkennuspisteessä aina –4 EV:hen ja kaikissa
muissa tarkennuspisteissä –3 EV:hen
saakka (ISO 100, 20 °C),takaa erinomaisen
suorituskyvyn heikossa valaistuksessa.
Suurella nopeudella liikkuvia pieniä kohteita
voidaan seurata aivan uudella tarkkuudella, ja
kuvan reunoilla olevat kohteet tunnistetaan
helposti. Jatkuvassa tarkennustilassa
järjestelmän voi määrittää toimimaan 153, 72
tai 25 pisteen alueella.

D5-mallin tapaan
D500-mallissa
käytetään erillistä
mikroprosessoria, joka
käsittelee nopeasti
153 automaattitarkennuspisteen tuottamat
laajat kuvatiedot.
Automaattitarkennuspiiri ja kameran 180 000 kuvapisteen
RGB-mittauskenno varmistavat erittäin
tarkan kuvausnäkymän analyysin,
kehittyneen kohteentunnistuksen ja vakaan
kohteen seurannan. D500 tarkentaa
liikkuviin kohteisiin tarkasti ja luotettavasti
jopa erittäin suurilla kuvausnopeuksilla (noin
10 kuvaa sekunnissa).

Tehollinen suurin aukko aukkoa f/5,6 pienempi ja aukkoa f/8 suurempi
37 tarkennuspistettä: / / /
17 valittavaa pistettä: /
25 ristikkäistä tunnistinta: /

Tehollinen suurin aukko f/8
15 tarkennuspistettä: / /
9 valittavaa pistettä: / /
5 ristikkäistä tunnistinta: /

/ /

Huomautus: muut tarkennuspisteet kuin ristikkäiset tunnistimet ovat
linjatunnistimia, jotka havaitsevat vaakalinjoja ( -pisteet havaitsevat pystylinjoja).

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

AF-lukitus säilyttää tarkennuksen
tiukoissakin tilanteissa
AF-lukitus säilyttää tarkennuksen nopeissa ja
ennalta-arvaamattomissa tilanteissa. Estetty
kuvauksen AF-vaste soveltuu tilanteisiin,
joissa kohteen ja kameran välissä liikkuu
jokin toinen kohde. Valitse Nopea, jos
haluat helposti vaihtaa tarkennusta välissä
olevan kohteen ja varsinaisen kohteen
välillä. Valitse Viivästetty, jos haluat säilyttää
tarkennuksen varsinaisessa kohteessa.
Kohteen liike säätää AF-vasteen sen
mukaan, miten kohde liikkuu kameraa
kohti. Valitse Epätasainen, jos kohde
vuoroin pysähtyy ja vuoroin lähtee liikkeelle.
Valitse Tasainen, jos kohde liikkuu tasaisella
vauhdilla. AF-lukitus säilyttää tarkennuksen,
olipa kohteesi pikaluistelija tai kiihkeän
jääkiekkofinaalin sankari.

Tarkennuksen hienosäätö optimoi
automaattitarkennuksen automaattisesti
objektiivin mukaan
D500-mallissa automaattitarkennuksen
hienosäätö käytettävän NIKKORobjektiivin mukaan on helppoa.
Reaaliaikanäkymässä kuvattaessa kamera
määrittää ja rekisteröi automaattisesti
hienosäätöarvon** käytettävän
objektiivin mukaan tarkan tarkennuksen
varmistamiseksi. Hienosäädön voi tehdä
myös manuaalisesti.
**Ota hienosäätö käyttöön valitsemalla asetusvalikosta
Tarkennuksen hienosäätö.

Tarkennusaluetilojen avulla voidaan
helposti määrittää eri kuvaustilanteissa
käytettävät automaattitarkennustilat
D500-mallissa tarkennusaluetilasta
toiseen siirtyminen on helppoa ja
nopeaa. Määrittämällä tarkennusaluetilan
kameran mukautettavaan
toimintopainikkeeseen*** voit vaihtaa
tilasta toiseen pitämällä toimintopainiketta
painettuna kuvauksen aikana.
***Ei kolmiulotteisen seurannan aikana.

© C.S.Ling

DX-koon telekuvauksen joustavat edut

*häviöttä pakattu, 14-bittinen RAW.

© Go Yamagata

Huippuluokan nopeus – jopa 200 kuvaa
10 kuvan sekuntinopeudella

Vakaan etsinkuvan ansiosta nopeiden
kohteiden seuraaminen on helppoa

D500:n erinomainen suorituskyky
helpottaa tärkeiden hetkien vangitsemista.
Kameran nopean kuvakennon ja uuden
EXPEED 5 -kuvaprosessorin ansiosta
voit kuvata jopa 10 kuvaa sekunnissa**
automaattivalotuksella ja tarkennuksen
seurannalla tai peili ylhäällä. Tehokkaan
puskurin ansiosta kameralla voi ottaa
jopa 200 NEF (RAW) -kuvaa (14-bittinen,
häviöttä pakattu) tai suurta JPEG-kuvaa
yhtenä kuvasarjana. Kaksi korttipaikkaa
(yksi XQD-korteille ja toinen SD UHS II
-korteille) tukevat kameran uskomatonta
kuvausnopeutta ja varmistavat, että puskuri
tyhjenee välittömästi seuraavaa kuvasarjaa
varten.

D500-kameralla kohteiden löytäminen
ja seuraaminen on helppoa tiukoissakin
tilanteissa. Entistä nopeammat
vaiheittaiset suljin- ja peilimekanismit
lyhentävät huomattavasti etsinkuvan
katkoja nopean sarjakuvauksen aikana
ja kameran peilin käyttömekanismi
vähentää tehokkaasti tärähdystä.
Etsimen toimintaa on parannettu,
joten kuva on aiempaa vakaampi ja
tarkempi nopean sarjakuvauksen aikana.
Automaattitarkennuksen kohteen
seurantaa ja etsimen näkyvyyttä on
parannettu merkittävästi.

**Likimääräinen kuvausnopeus täyteen ladatulla EN-EL15litiumioniakulla, kun käytössä on jatkuva tarkennus, vähintään
1/250 sekunnin suljinaika ja muilta osin oletusasetukset.

Harjaton moottori
Peilin
liikutusmekanismi

Etukansi: jäykkä
hiilikuituvahvistettu kestomuovi

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR –
kevyt ja monipuolinen vakio-objektiivi
Liitä D500-kameraan sen erittäin kevyt
ja monipuolinen vakio-objektiivi ja
olet valmis vaikkapa patikkaretkelle.
Monipuolinen 5-kertainen zoom vastaa
24–120 mm:n objektiivia täyden
kennokoon kamerassa, ja suuri valovoima
lisää kuvausmahdollisuuksia. Nikonin
erinomaisen tärinänvaimennusjärjestelmän
(VR) ansiosta voit kuvata jopa neljä
askelta pidemmällä suljinajalla** ja
sähkömagneettinen himmennin takaa
valotusten täsmällisyyden nopean
sarjakuvauksen aikana.
**Perustuu CIPA-standardeihin. Normaalitilassa, kun objektiivi
on liitetty DX-koon digitaalijärjestelmäkameraan.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

Kuvakenno

Yhdistelmät, joilla saadaan 600 mm:n polttovälin objektiivin kuvakulmaa vastaava kuvakulma*

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Noin 5 215 g** (XQD-tyyppi)

D500

D5

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Noin 2 430 g**
* 35 mm:n kameran polttoväliksi muunnettuna.
**Sisältää akun, yhden XQD-muistikortin,
(D5-kamerassa kaksi XQD-muistikorttia) ja
objektiivin suojuksen.

Kuva-ala 1,3x – joustavaa telekuvausta
objektiivia vaihtamatta
D500-kameran 1,3-kertaisen rajaustilan
ansiosta pääset lähelle kohdetta objektiivia
vaihtamatta. Se tuottaa saman kuvakulman
kuin kameraan liitetyn objektiivin polttovälin
kaksinkertaistaminen***, joten saat
rajattua kuvaan keskeiset elementit. Kuvaa
dramaattisia ja tarkkoja valokuvia ilman
ylimääräisiä kohteita sekä rajattuja Full HD
-videoita ilman lisäkalustoa.
***35 mm:n koossa.

Peilin tasapainotus

Nestekidenäyttö

Noin 160 mm

Nopea sarjakuvaus
tallentaa luotettavasti
tärkeät hetket

*35 mm:n kameran polttoväliksi muunnettuna.

Noin 147 mm

sekuntinopeudella*

Noin 115 mm

10kuvan

Takakansi:
magnesiumseos

Rungon etuosa: jäykkä
hiilikuituvahvistettu
kestomuovi

Noin 158,5 mm

jopa 200 kuvaa

Yläkansi:
magnesiumseos

D500 on kevyempi. Kameran runko on
kevyt, ja DX-kuvakennon rajauskerroin
1,5* tuottaa televaikutelman FXkoon objektiivilla kuvattaessa.
Täyden kennokoon yhdistelmään
verrattuna rajauskerroin laskee
telekuvauskokoonpanon painon ja
pituuden kutakuinkin puoleen. Kuvaaja voi
nyt siirtyä suoraan tapahtumien keskelle
tai tarkentaa vaikeassa paikassa olevan
linnunpesän reunaan ilman raskaamman
ammattilaiskaluston käsittelyyn liittyviä
ongelmia.

1.3×

4K/UHD
Erinomainen UHDvideolaatu sopii erilaisiin
multimediasovelluksiin

Elokuvamainen 4K/UHD (3 840 x 2 160)
-video
D500 on Nikonin
ensimmäinen DX-koon
digitaalijärjestelmäkamera, jolla voi kuvata
teräväpiirtoisia 4K/UHDvideoita, ja se tuo videokuvaamiseen
aivan uudenlaista joustavuutta. Kameralla
voit kuvata alkuperäisellä rajauksella jopa
29 minuuttia ja 59 sekuntia pitkiä* 4K/
UHD-videoita (3 840 x 2 160 kuvapistettä)
30p:n, 25p:n tai 24p:n taajuudella,
mikä takaa parhaan mahdollisen
kuvanlaadun. Full HD (1080p) -videoita
kuvattaessa tallennus on mahdollista
jopa 50p:n tai 60p:n kuvataajuudella
useissa kennon rajausmuodoissa,
alkuperäinen Full HD -rajaus mukaan
lukien. Kamerassa on laadukas HDMIlähtö: jopa 4K/UHD-videot voidaan
tallentaa kamerassa olevalle muistikortille
tai viedä pakkaamattomana HDMImuodossa 8-bittisessä 4:2:2 YCbCr
-tilassa. HDMI-lähtö on käytettävissä
kaikilla videotarkkuuksilla kauko-ohjatun
kuvauksen aikana.
*4K/UHD-videot tallennetaan eri tiedostoihin.

3 840 x 2 160: 4K/UHD-yhteensopiva.

1,3x-perusteinen kuva-ala: Full HD- ja HD-yhteensopiva
DX-perusteinen kuva-ala: Full HD- ja HD-yhteensopiva
Huomautus: elokuvien kuvasuhde on 16:9 valitusta kuva-alasta riippumatta

4K/UHD-laatuinen kameran sisäinen
ajastettu elokuva

Aktiivinen D-Lighting säästää aikaa
jälkikäsittelyssä

Muuta ajan kulku vaikuttavaksi, nopeaksi
tapahtumasarjaksi. D500-kameran
sisäinen 4K/UHD-laatuinen ajastetun
elokuvan toiminto luo ajastettuja
4K/UHD-** ja Full HD-elokuvia helposti.
Valotuksen tasoitus poistaa häiritsevää
välkyntää vähentämällä automaattisesti
kuvien välisiä pieniä valotuseroja.

D500-kamerassa Aktiivinen D-Lightingtoimintoa voidaan käyttää Full HD- ja
HD-videoiden tallennuksessa. Tallenna
suurikontrastisten kohteiden sävyt, valoja varjoalueiden tarkat yksityiskohdat ja
luonnollinen kirkkaus ilman jälkikäsittelyä.

**Ajastetun 4K/UHD-valokuvauksen enimmäistallennusaika on
3 minuuttia.

Vakaita käsivaralta kuvattuja videoita
elektronisen tärinänvaimennuksen
ansiosta (VR)

Aktiivinen D-Lighting: Suuri

Tarkka äänenhallinta
D500-kamerassa on sisäinen
stereomikrofoni. Lisäksi se on
yhteensopiva Nikonin ulkoisen ME-1stereomikrofonin ja langattoman ME-W1mikrofonin kanssa. Stereomikrofonitulon ja
äänilähdön ansiosta ääntä voi hienosäätää
erikseen sekä ennen tallennusta että
sen aikana. Mikrofonin herkkyystasoa
voi säätää 20-portaisesti, ja säädöt voi
tarkistaa kameran nestekidenäytöstä. (Jos
käytetään toisen valmistajan kuulokkeita,
äänensäätö on 30-portainen.) Valittavissa
on äänialue (laaja/puheääni), ja tuulen
aiheuttamaa kohinaa voidaan vähentää
tallennettaessa ääntä sisäänrakennetun
mikrofonin kautta.

D500-kameran elektroninen
tärinänvaimennustoiminto (e-VR) vähentää
merkittävästi kameran tärähtämisen
vaikutuksia Full HD -videoita käsivaralta
kuvattaessa.

Pystyliike
Aktiivinen D-Lighting: Pois

Vaakaliike

Automaattinen ISO-herkkyyssäätö
säilyttää syväterävyyden myös suurissa
valaistuksen vaihteluissa
Kiertoliike

D500-kameran automaattinen ISOherkkyyssäätö säilyttää syväterävyyden
ja tarkennuksen valaistuksen muuttuessa
suuresti, kuten tilanteessa, jossa kohde
juoksee pimeästä käytävästä kirkkaaseen
keskipäivän aurinkoon. M-tilassa
automaattista ISO-herkkyyssäätöä
käytettäessä vaihteluväli on ISO 200 - Hi
5, ja voit määrittää suurimmat käytettävät
ISO-arvot.

Käytännölliset mukautetut asetukset
videotallennukseen
D500-kamerassa Pv- ja Fn-painikkeiden
toiminnat voidaan määrittää niin, että
valotuksen korjaaminen ja syväterävyyden
muuttaminen sähköisen aukon avulla***
on helppoa.
***Sähköinen aukko on käytettävissä vain A- tai M-tilassa.

Videoasetukset voidaan tallentaa
erilliseen videovalikkoon
D500-kameran erillisen videovalikon
ansiosta tärkeimpien videoasetusten,
kuten valkotasapaino ja Picture Control,
käyttäminen ja muokkaaminen on
helppoa valokuva-asetuksista riippumatta.
Videoasetuksia voidaan käyttää nopeasti
myös P-painikkeella.

Välkynnänvähennystoiminto (sarjakuvaustilassa)
Kirkas

Kirkas
1/100 s (50 Hz), 1/120 s (60 Hz)
Tumma

Valonlähde
1. kuva

2. kuva

Välkynnänvähennys:
Pois

Jos laukaisun ajoitus osuu hetkeen,
jolloin valonlähde on tumma, kuva
alivalottuu
1. kuva

Välkynnänvähennys:
Päällä

2. kuva
Kamera kuvaa automaattisesti
kirkkaimpia pisteitä

Näin voidaan saavuttaa vakaa valotus ja
värintoisto

51200EXPEED 5
ja

ISO

Erinomainen kuvanlaatu ja vähemmän kohinaa jopa
suurilla ISO-herkkyyksillä
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Uusi EXPEED 5 on Nikonin kaikkien
aikojen tehokkain suoritin
Nikonin uuden EXPEED 5
-kuvaprosessorin laskentateho
suoriutuu helposti D500kameran kuvakennon tiedoista
ja suuresta kirjoitusnopeudesta.
Kohinaa on merkittävästi vähemmän jopa
erittäin hämärässä, ja laatu säilyy myös
suurilla ISO-herkkyyksillä otettujen kuvien
osasuurennoksissa. Yksityiskohdat säilyvät
ja hienovaraiset sävysiirtymät toistuvat
pehmeästi.

Välkynnänvähennystoiminto vähentää
valotuksen vaihtelua

Hetken vangitseminen: tehokkaat
mittaus- ja kuvakennot

Picture Control -järjestelmän ansiosta
saat helposti haluamiasi kuvia

Keinovalot, kuten loisteputket, aiheuttavat
usein välkyntää, jonka vuoksi kuvista
voi tulla tummia. D500-kameran
välkynnänvähennystoiminto kuitenkin
minimoi tämän. Kamera tunnistaa suurimman
kirkkaustason ja muuttaa automaattisesti
hieman laukaisun ajoitusta alivalotuksen
estämiseksi. Näin valotus pysyy vakaana
myös sarjakuvauksessa*.

D500-kamerassa
käytetään samaa 180
000 kuvapisteen RGBmittauskennoa kuin D5kamerassa. Nikonin kehittämä
uusi mittauskenno toimii
yhdessä kameran 20,9 megapikselin DXkoon CMOS-kuvakennon kanssa ja takaa
erittäin tarkan kohteen tunnistuksen ja kuvien
yksityiskohdat sekä värisävyjen kylläisyyden.

Nikonin Picture Control -järjestelmän
seitsemän esiasetuksen avulla on helppo
säätää niin valo- kuin videokuvauksessakin
erilaisia parametreja, esimerkiksi terävyyttä,
värikylläisyyttä ja värisävyä. Yksityiskohtia
voi hienosäätää Yksityiskohtaisuusasetuksella. Tasainen-asetus helpottaa
puolestaan jälkikäsittelyä. Tasainenasetuksella sävykäyrä on lähimpänä suoraa
viivaa, joten saat talteen mahdollisimman
paljon tietoja kohteen väristä, kirkkaudesta
ja pinnasta. Tämä Picture Control -asetus
sopii erinomaisesti videokuvaukseen, jossa
värinmäärittely tehdään jälkikäteen, sillä
se ehkäisee puhkipalaneita valoalueita,
tukkeutuneita varjokohtia ja ei-toivottua
liiallista värikylläisyyttä myös säätöjen ja
muokkausten jälkeen.

*Sarjakuvauksen nopeutta voidaan laskea.

Valkotasapainon säätämiseen kolme
automaattitilaa

Pimeässä ei ole mitään pelättävää, sillä
herkkyysalue ISO 100–51 200 voidaan
laajentaa Hi 5:een (vastaa herkkyyttä ISO
1 640 000)
Vaikeat valaistusolosuhteet eivät aiheuta
D500:lle ongelmia. Poikkeuksellisen laajan
ISO-alueen ansiosta kamera toimii heikossa
valaistuksessa ja vangitsee myös valoalueet
uskomattoman hyvin. Erittäin kirkkaissa
kuvausolosuhteissa ISO-aluetta voidaan
laajentaa Lo 1 -asetuksella (ISO 50).
Pimeissä kuvausolosuhteissa ISO-aluetta
voidaan laajentaa valitsemalla Hi 5 -asetus
(ISO 1 640 000).

Kuvattu herkkyydellä ISO 51 200
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You can choose to display
when flicker is detected

icon in the viewfinder

Nikonin huippumallin D5-kameran tapaan
D500-kamerassa on valkotasapainoa
varten kolme automaattitilaa, jotka
auttavat tunnelmallisten lopputulosten
saavuttamisessa. Automaattinen 0 (Säil.
valkoinen) -tila toistaa valkoisen valkoisena
myös valaistuksessa, jonka värilämpötila on
alhainen ja punertava. Tila Automaattinen
1, Normaali säilyttää kohteen alkuperäisen
värin ja ympäristön valaistuksen välisen
tasapainon. Tila Automaattinen 2
(Säil. lämpimän valaist. värit) säilyttää
hehkulampun tai muun valaistuksen värit,
joten kuvissa on luonnollisen lämmin sävy.

Automaattinen 0: Säil. valkoinen
(väh. lämp. värejä)

Automaattinen 1: Normaali

Automaattinen 2: Säil. lämpimän
valaist. värit

INNOVATIIVINEN

KÄYTETTÄVYYS
Kallistettava kosketusnäyttö ja SnapBridge – Johtavan
DX-koon mallin huippuluokan käytettävyys

Tarkka 8 cm:n (3,2 tuuman), 2 359 000
pisteen kallistettava LCD-kosketusnäyttö

Optinen etsin tarjoaa kaikkien aikojen
suurimman katselukulman

DX-koon joustavuutta ja tarvittavaa
kestävyyttä

D500:ssa on myös erittäin herkkä 8,0
cm:n (3,2 tuuman), 2 359 000 pisteen
kallistettava LCD-kosketusnäyttö, jolla voi
kuvata sekä ylhäältä että alhaalta päin.
Reaaliaikanäkymässä kosketustoiminnoilla
voidaan asettaa tarkennuspiste,
laukaista suljin ja hakea valkotasapainon
pistemittauksen esiasetustiedot kuvasta
valitun alueen mukaan. Tarkan näytön
ansiosta kuvaaja voi myös helposti selata
kuvia ja valita niistä onnistuneimmat sekä
lisätä IPTC- ja tekijänoikeustiedot heti
kuvaustilanteen jälkeen.

D500-kameran
optisen etsimen
avulla kohdetta
voidaan seurata
reaaliaikaisesti
ilman
elektroniselle
etsimelle
tyypillistä viivettä. Optisessa
etsimessä on myös tämän digitaalisen
järjestelmäkameraluokan* kaikkien aikojen
suurin katselukulma, joka on noin 30,8°.

D500 on D5:n pienempi sisarmalli,
joka toimii luotettavasti vaativissakin
kuvausympäristöissä. Lujatekoisen
metallikotelon kestävästä
magnesiumseoksesta ja hiilikuidusta
valmistetut osat takaavat yksikuorisen
rungon keveyden, kestävyyden ja aiempaa
paremman otteen. Kaikki liitokset,
painikkeet ja valitsimet ovat täysin
säänkestäviä. Energiaa säästävä rakenne
lisää akun latauskertojen välillä otettavissa
olevien kuvien määrää. Lisävarusteena
saatava MB-D17-monitoimiakkuperä tukee
kolmea eri akku- ja paristovirtalähdettä
sekä helpottaa
kameran käsittelyä
pystykuvauksen
aikana. Tehokkaan
sulkimen kestävyys
on testattu 200 000
laukaisulla.

*Tilanne 5.1.2016, koskee APS-C-koon kuvakennoa käyttäviä
digitaalijärjestelmäkameroita.

Huippumallin säätimet
D500:n säätimet on aseteltu
samoin kuin D5-kamerassa.
Kamerassa on myös sivuvalitsin
tarkennuspisteen valitsemiseen. D500
on Nikonin ensimmäinen DX-koon
digitaalijärjestelmäkamera, jossa käytetään
valaistuja painikkeita pimeässä kuvaamisen
helpottamiseksi.

Kaksi muistikorttipaikkaa tukevat
huippunopeita muotoja
Kaksi korttipaikkaa (yksi XQD-korteille ja
toinen SD UHS II -korteille) tukevat D500kameran uskomatonta kuvausnopeutta
ja varmistavat, että puskuri tyhjenee
välittömästi seuraavaa kuvasarjaa varten.
Molempia muistikorttityyppejä voidaan
käyttää yhtä aikaa, ja käytettävissä on
useita tallennusvaihtoehtoja. Voit tallentaa
kaksi korttia täyteen kuvia tai tallentaa
samat tiedot välittömästi varmuuden

Pidä kamerasi yhteydessä älylaitteisiin
SnapBridgen avulla
D500 on Nikonin ensimmäinen digitaalinen
järjestelmäkamera, joka on yhteensopiva
SnapBridgen kanssa. Tämä Bluetooth®*
Low Energy -tekniikkaan perustuva kätevä
Nikonin sovellus ylläpitää vakaan, vain vähän virtaa kuluttavan
yhteyden kameran ja älypuhelimen tai tablet-laitteen välillä**.
Voit nyt automaattisesti synkronoida kuvat älylaitteeseen jo
kuvausvaiheessa kameran akkua tyhjentämättä. Voit myös hallita
kameran tärkeimpiä toimintoja älylaitteella ja vaivattomasti lisätä
kuviin geotunnisteita. SnapBridge päivittää automaattisesti
kameraan paikallisen ajan ja UTC-ajan älylaitteen GPS-tietojen
perustella aina, kun saavut uuteen paikkaan. Näin kuvat ovat
oikeassa aikajärjestyksessä riippumatta siitä, kuinka monella
aikavyöhykkeellä liikut. D500:n sisäänrakennetun Near Field
Communication (NFC) -toiminnon ansiosta kamera on helppo
yhdistää älylaitteeseen*** SnapBridgen käyttöönottoa varten.
Bluetooth®-sanamerkki on Bluetooth SIG, Inc:n omistama rekisteröity
tavaramerkki, jota Nikon Corporation käyttää lisenssillä.
** Yhteensopiva iPhone- ja/tai iPad- ja iPod-laitteiden kanssa tai AndroidTMkäyttöjärjestelmää käyttävien älylaitteiden kanssa.
***NFC on yhteensopiva vain Android-käyttöjärjestelmän kanssa. Älylaitteen on
tuettava NFC-toimintoa.
*

vuoksi kahdelle kortille. Voit myös tallentaa
RAW- ja JPEG-kuvat samanaikaisesti eri
korteille. Tietoja voi myös siirtää kortilta
toiselle, ja videon tallennuspaikan voi
valita sen mukaan, paljonko korteissa on
kapasiteettia jäljellä.

Automaattinen kuvansiirto
•Siirrettyjen kuvien koko voidaan määrittää
•Videot on valittava siirrettäviksi SnapBridge-sovelluksella

Selaa kuvia älylaitteella
Kamerassa olevia kuvia voidaan
tarkastella myös kameran ollessa
sammutettuna

Käytä sijainti- sekä
päivämäärä- ja
kellonaikatietoja
•Lisää sijaintitiedot älylaitteesta
•Synkronoi älylaitteen aikavyöhyke- ja aikatiedot kameraan

Automaattinen lataus
NIKON IMAGE SPACE
Älylaitteeseen siirretyt kuvat
voidaan ladata automaattisesti

Älylaite
SnapBridge-sovellus

Etäkuvaus
Kuvaa älylaitteella etäältä
automaattisen kuvansiirron avulla

Lisää tekijätiedot
Lisää enintään kahdentyyppisiä
tietoja, esimerkiksi tekijänoikeus- ja

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

Tunnettua NIKKOR-laatua – hyödynnä
D500-kameran koko potentiaali
Kaikkien Nikonin digitaalijärjestelmäkameroiden
tapaan D500 on parhaimmillaan maineikkaiden
NIKKOR-objektiivien kanssa, jotka ovat
uskomattoman tarkkoja ja monipuolisia. NIKKOR
tarjoaa ainutlaatuista laatua. Objektiiveja
onkin myyty aikojen saatossa jo 95 miljoonaa
kappaletta.

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

AF DX Fisheye-NIKKOR
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Nikonin ensimmäinen DX-koon
kalansilmäobjektiivi on erittäin
laajakulmainen 10,5 mm:n
kiinteäpolttovälinen objektiivi,
jonka kuvakulma on 180-astetta.
Tarkennus on mahdollista 14 cm:n
läheisyydeltä, ja syväterävyyden
säätömahdollisuuksia on runsaasti.

Kiinteäpolttovälisen DX-objektiivin
suurin aukko on f/1,8, joten etsimen
kuva on kirkas ja suorituskyky
erinomainen myös hämärässä.
Suuren tarkkuuden ja kontrastin
tuottavassa objektiivissa on hiljainen
automaattitarkennus.

Kuvaa upeita maisemia, vaikuttavia
rakennuksia, yksityiskohtaisia
katunäkymiä ja tilavia sisätiloja.
Laajakuvaobjektiivin kolme asfääristä
linssiä ja kaksi erittäin pienen
hajonnan (ED) lasielementtiä takaavat
erittäin tarkat ja suurikontrastiset
kuvat.

Pienikokoinen ja kevyt DX-koon
makro-objektiivi tarjoaa kuvasuhteen
1:1, jonka ansiosta kuviin tallentuvat
myös erittäin pienet yksityiskohdat.
Nikonin toisen sukupolven
tärinänvaimennus varmistaa vakaan
kuvan etsimessä ja kennossa jopa
käsivaralta kuvattaessa.

AF-S NIKKOR
70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR
200-500mm f/5.6E ED VR

AF-S NIKKOR
300mm f/4E PF ED VR

Yhdistämällä D500-kameran
tehokkaaseen FX-koon
telezoomobjektiiviin pääset
entistä lähemmäksi kohdetta
rajauskertoimen 1,5 ansiosta.
Objektiivissa on kiinteä valovoima
(f/4,0) ja vakiintunut zoomausalue,
joka sopii matka-, eläin-, urheilu- ja
hääkuvaukseen. Nikonin laadukkaan
tärinänvaimennusjärjestelmän
(VR) ansiosta voit kuvata jopa neljä
valotusaskelta pidemmällä suljinajalla.

Kun D500-kameraa käytetään
yhdessä AF-S NIKKOR 80-400mm
f/4.5-5.6G ED VR -objektiivin
kanssa, teleasennossa saadaan
sama kuvakulma kuin 600 mm:n
teleobjektiivilla varustetulla FX-koon
digitaalijärjestelmäkameralla.

FX-koon superteleobjektiivi
tarjoaa erinomaista ulottuvuutta
kaikissa kuvaustilanteissa. Kiinteän
valovoiman (f/5,6), Nikonin
tärinänvaimennusjärjestelmän
ja SPORT-tärinänvaimennustilan
ansiosta objektiivi sopii erinomaisesti
nopeisiin kuvaustilanteisiin, kuten
eläinten, moottoriurheilun ja
lentävien kohteiden kuvaamiseen.
Sähkömagneettinen himmennin
varmistaa valotuksen tarkkuuden
nopean sarjakuvauksen aikana.

Pienikokoinen ja tehokas FX-koon
kiinteäpolttovälinen teleobjektiivi.
Phase Fresnel -elementti
pienentää huomattavasti objektiivin
kokoa ja painoa kuvanlaadusta
tinkimättä, joten tämä teleobjektiivi
sopii erinomaisesti matka- ja
työkuvaukseen. Fluoripinnoite
parantaa maastokestävyyttä
hylkimällä tehokkaasti vettä, pölyä ja
likaa.

MUUT LISÄVARUSTEET

JÄRJESTELMÄKAAVIO
NIKKOR-OBJEKTIIVIT

SALAMALAITTEET
Lisävirtalähde SD-9

ETSIMEN LISÄVARUSTEET

Salamalaite SB-5000

Suurentava okulaari DG-2

Kulmatähtäin DR-5

Okulaarisovitin DK-18

Salamalaite SB-5000
Salamalaite SB-910

Salamalaite SB-910
Salamalaite SB-700

Fluoripinnoitteinen
etsimen okulaari DK-17F*

Salamalaite SB-700

Salamalaite SB-500

Kuminen silmäsuppilo
DK-19

Huurtumaton okulaari
DK-17A

Salamalaite SB-300
Salamalaite SB-500

DIGISCOPING-LISÄVARUSTE

TTL-johto SC-28, 29

Okulaarin korjauslinssi
DK-17C (–3, –2, 0, +1, +2 m -1)

Suurentava okulaari
DK-17M

Salamalaite SB-300

KAUKO-OHJAUS JA
GPS-LISÄVARUSTEET

Digitaalijärjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L2

Modulaarinen kauko-ohjaussarja ML-3

Langaton salamanohjain
SU-800

MIKROFONIT

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja R1C1

Langallinen kauko-ohjain MC-36A

Stereomikrofoni ME-1

Salamalaite SB-5000

Langaton kauko-ohjain
WR-R10

Kaukolaukaisin MC-30A

SB-5000 (lisävaruste) liitettynä D500-kameraan

Langaton kauko-ohjain
WR-T10
Langaton kauko-ohjain WR-R10

Valoa varjoihin
D500 on täysin yhteensopiva Nikonin
arvostetun i-TTL-salamaohjauksen ja luovan
valaistusjärjestelmän sekä Nikonin uuden
radio-ohjatun kehittyneen langattoman
valaistusjärjestelmän kanssa. Tämän
ansiosta kameran kanssa voi vaivattomasti
käyttää erilaisia salamalaitteita, muun
muassa ammattimaista SB-910:tä,
helppokäyttöistä SB-700:aa tai radioohjaustekniikkaa hyödyntävää SB-5000:ta.
Yhdessä lisävarusteena saatavan WR-R10lähetin-vastaanottimen kanssa D500:lla
voi ohjata ja langattomasti laukaista jopa
kuusi SB-5000-laitteen ryhmää toisesta
huoneesta, nurkan takaa tai ulkona
kirkkaassa auringonvalossa.

WR-sovitin WR-A10

Nopea langaton tiedonsiirto
Yhdistämällä D500-kameran lisävarusteena
saatavaan langattomaan WT-7Alähettimeen tiedostoja voidaan siirtää
nopeudella 866,7 Mbit/s jopa 200 metrin
päästä. Lähetin kiinnitetään kameran
liitäntään, ja se saa virtansa kameran
rungosta. Lähetin tukee tukiasema-,
HTTP- ja FTP-tiedonsiirtoa, ja sen avulla
on mahdollista laukaista useita kameroita
samanaikaisesti. Kamera-asetusten
kauko-ohjaus ja reaaliaikanäkymä
ovat käytettävissä HTTP-tilassa tai
tietokoneessa, johon on asennettu Nikon
Camera Control Pro 2* -ohjelmisto.
HTTP-tilassa voit käyttää mitä tahansa
verkkoselainta (mukaan luettuna älylaitteen
selain) langatonta käyttöä tai Ethernetkaapelin kautta tapahtuvaa käyttöä varten.

WR-sovitin WR-A10

Kaukolaukaisujohto MC-22A
Langaton mikrofoni ME-W1

Pidempi akun kesto
Monitoimiakkuperä MB-D17 pidentää
D500-kameran käyttöaikaa ja sopii
kuvauspaikkoihin, joissa virtaa ei
ole helposti saatavilla. Akkuperä
myös helpottaa kameran käsittelyä
pystysuunnassa kuvattaessa. Akkuperä
sisältää valinnaisen laukaisimen,
monivalitsimen ja automaattitarkennuksen
käynnistyspainikkeen, joita voidaan
käyttää pidettäessä kameraa
pystykuvausasennossa, sekä toissijaiset
pää- ja sivukomentokiekot. Se toimii
Nikonin EN-EL15 -litiumioniakulla tai
kuudella AA-koon perusparistolla.
Lisävarusteena saatavaa BL-5-akkusovitinta
käytettäessä MB-D17-perää voidaan
käyttää myös Nikonin EN-EL18/EN-EL18alitiumioniakuilla.

*Versiopäivitys vaaditaan Camera Control 2:ta varten (versio
2.23.0 tai uudempi).

Jatkojohto MC-21A

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT
Litiumioniakku
EN-EL15*

2-napaiset kaukoohjauslisälaitteet

Sovitinjohto MC-25A

Monitoimiakkuperä
MB-D17

Kahdeksan R6/AAkokoista paristoa tai
akkua**

Akkulaturi MH-26a

Älylaite**
(iOS/Android™käyttöjärjestelmä)

USB-kaapelin
pidike*

Tulostin**

USB-kaapeli UC-E22*

ViewNX-i††
Capture NX-D ††

LAN-kaapeli**
Litiumioniakku EN-EL15*

LAUKKU

Yhdysjohto MC-23A

XQD-muistikortinlukija**
SD-muistikortinlukija**

XQD-muistikortti**
SD-muistikortti**

Kuuloke**

HDMI-kaapeli HC-E1
(tyypin C liitin 
tyypin A liitin)

Modulaarinen kaukoohjaussarja ML-3

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Älylaite**
(iOS/Android™käyttöjärjestelmä)

KUULOKE

Kaukolaukaisin
MC-30A

Sovitinjohto MC-25A

SnapBridge†

HDMI-liitännällä varustettu
videotallennin**

GPS-laite**

ÄLYLAITTEIDEN
SOVELLUS

Akkutilan kansi BL-5

TV- JA
HDMI-kaapelin pidike*
VIDEOLISÄVARUSTEET

Kaukolaukaisin MC-DC2

GPS-sovitinjohto MC-35

Verkkolaite EH-5b

Langallinen
kauko-ohjain MC-36A

Kaukolaukaisujohto
MC-22A

GPS-laite GP-1A

Akkulaturi
MH-25a*/MH-25

Litiumioniakku EN-EL18a/
EN-EL18

Langaton kauko-ohjain
WR-1

Yhdysjohto MC-23A
Virtaliitäntä
EP-5B

Televisio**

Langaton kauko-ohjain
WR-1

Langaton lähetin
WT-7/A/B/C

Virtaliitäntä EP-5B

Tietokone**

Camera Control Pro 2

Verkkolaite EH-5b

Puolikova laukku CF-DC8
FTP-palvelin**

* Vakiovarusteet ** Muut kuin Nikon-tuotteet † Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi). †† Ladattavissa Nikonin verkkosivustosta (maksuton).
D500-kameraan, langattomaan lähettimeen WT-7/A/B/C sekä langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja WR-R10 sovelletaan Yhdysvaltain vientisäädöksiä (EAR). Yhdysvaltain viranomaisten vientilupaa ei tällä hetkellä tarvita muuten
kuin Kuubaan, Iraniin, Pohjois-Koreaan, Sudaniin ja Syyriaan, sillä näihin maihin sovelletaan kauppasaartoa tai muita erikoisjärjestelyitä.

Langaton lähetin WT-7/A/B/C (lisävaruste)
liitettynä D500-kameraan

Monitoimiakkuperä MB-D17 (lisävaruste)
liitettynä D500-kameraan

• Nikon varaa oikeuden muuttaa tässä materiaalissa olevia teknisiä tietoja tai laitteiden ja ohjelmistojen ominaisuuksia ja ulkonäköä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
• Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• XQD on SONY Corporationin tavaramerkki.
• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.
• Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Nikon Corporation käyttää lisenssillä.
• Android™ on Google Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
• Apple®, Apple-logot, iPhone® ja iPad® Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• IOS on Cisco Systems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa, ja sen käyttö on lisenssinvaraista.
• PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä®.
• N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Muut tuotteet ja tuotenimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tässä materiaalissa esiintyvät etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat simuloituja.

Kameran tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvapisteitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Kuvakoko (kuvapistettä)

Tallennus Tiedostomuoto

Picture Control
-järjestelmä
Tallennusvälineet
Kaksi korttipaikkaa
Tiedostojärjestelmä
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Tähyslasi
Peili
Syväterävyyden
esikatselu
Objektiivin aukko
Yhteensopivat objektiivit

Suljintyyppi
Suljinaika
Salamatäsmäysnopeus
Kuvanottotavat
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotuksen mittaus
Mittaustapa

Herkkyysalue (ISO 100,
f/1,4-objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä
Valotustilat
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Automaattitarkennus
Automaattitarkennuksen
herkkyysalue
Tarkennustavat
Tarkennuspiste
Tarkennusaluetilat

Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Nikonin DX-koko: polttoväli vastaa noin 1,5-kertaisesti FX-koon kuvakulmalla varustettujen
objektiivien polttoväliä 35 mm:n [135] kamerassa
20,9 miljoonaa
23,5 × 15,7 mm:n CMOS-kenno
21,51 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan Capture NX-D -ohjelmisto)
• DX (24 × 16) -kuva-ala: 5 568 × 3 712 [L], 4 176 × 2 784 [M], 2 784 × 1 856 [S] • 1,3-kertainen (18 × 12) kuvaala: 4 272 × 2 848 [L], 3 200 × 2 136 [M], 2 128 × 1 424 [S]
• Videon tallennuksen aikana otetut DX-koon valokuvat: 5 568 × 3 128 [L], 4 176 × 2 344 [M], 2 784 × 1 560 [S]
• Videon tallennuksen aikana otetut valokuvat, joiden kuva-ala on 1,3x: 4 272 × 2 400 [L], 3 200 × 1 800 [M],
2 128 × 1 192 [S]
• Valokuvat, jotka on otettu kuvakoon 3 840 × 2160 videotallennuksen aikana: 3 840 × 2 160
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen (häviöttä pakattu, pakattu tai pakkaamaton; valittavissa suuri,
keskikokoinen ja pieni (keskikokoiset ja pienet kuvat tallennetaan 12 bitin värisyvyydellä käyttämällä
häviötöntä pakkausta)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus
(noin 1:16); Paras laatu -pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallentuu sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Vakio, neutraali, värikäs, yksivärinen, muotokuva, maisema, tasainen; valittua Picture Control
-asetusta voi muuttaa; tallennustilaa mukautetuille Picture Control -asetuksille
XQD, SD (Secure Digital)- ja UHS-II-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kumpaakin korttia voidaan käyttää ensisijaiseen tai varmuuskopiointitallennukseen tai NEF (RAW)ja JPEG-kuvien erilliseen tallennukseen, kuvia voidaan kopioida korttien välillä
DCF 2.0, Exif 2.3 ja PictBridge
Silmän tasalla oleva pentaprismaetsin
• DX (24 × 16) -kuva-ala: noin 100 % vaaka- ja pystysuunnassa
• 1,3-kertaisen rajauksen (18 × 12) -kuva-ala: noin 98 % pysty- ja vaakasuunnassa
Noin 1,0-kertainen (50 mm f/1,4 -objektiivin tarkennus äärettömyyteen, -1,0 m-1)
16 mm (–1,0 m –1, etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
–2...+1 m-1
B-tyypin kirkas BriteView Mark II -mattalasi, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit
(rajausruudukko näkyy haluttaessa)
Pikapalautus
Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (Pja S-tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopiva seuraavien AF NIKKOR -objektiivien kanssa: tyypin G, E ja D objektiivit (PC-objektiiveihin
liittyy rajoituksia), DX-objektiivit, AI-P NIKKOR -objektiivit ja muut kuin mikroprosessoriohjatut AIobjektiivit (vain tilat A ja M). IX-NIKKOR-objektiiveja, F3AF-kameran objektiiveja ja muita kuin AIobjektiiveja ei voi käyttää.
Elektronista etäisyysmittaria voi käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai sitä suurempi
(elektroninen etäisyysmittari tukee 15 tarkennuspistettä käytettäessä objektiiveja, joiden suurin aukko
on vähintään f/8; 9 pistettä on valittavissa)
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva mekaaninen verhosuljin, elektroninen
etuverhosuljin käytettävissä, kun kuvanottotapana on peilin nosto
1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, aikavalotus, X250
X=1/250 s, synkronoidaan sulkimen kanssa 1/250 sekunnin tai pitemmällä valotusajalla
S (yksittäiskuvaus), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu), QC (hiljainen
sarjakuvaus), E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)
CL: 1–9 kuvaa/s, CH: 10 kuvaa/s, QC: 3 kuvaa/s
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
TTL-valotusmittaus noin 180 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-, E- ja D-tyypin objektiivit), värimatriisimittaus
III (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit), värimatriisimittaus on käytettävissä eimikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla, jos käyttäjä antaa objektiivin tiedot
• Keskustapainotteinen: 75 prosentin paino 8 mm:n ympyrälle kuva-alan keskellä. Ympyrän
halkaisijaksi voidaan muuttaa 6, 10 tai 13 mm tai painotus voi perustua koko kuva-alan keskiarvoon (eimikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 8 mm:n ympyrää)
• Piste: mittaa 3,5 mm:n ympyrän (noin 2,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä
(keskitarkennuspisteestä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi)
• Huippuvalopainotteinen: käytettävissä G-, E- ja D-objektiivityyppien kanssa
• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: −3–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV
• Huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
Yhdistetty mikroprosessoriohjaus ja AI
Ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P), suljinajan esivalinta-automatiikka (S), aukon
esivalinta-automatiikka (A), käsisäätö (M)
–5...+5 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Valotus lukitaan mitattuun arvoon
ISO 100–51 200, 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7 tai 1 EV:tä (joka vastaa
herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 tai 5 EV:tä (joka vastaa herkkyyttä ISO 1 640
000) yli ISO 51 200:n, automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
Multi-CAM 20K -automaattitarkennusmoduuli, jossa on TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö ja 153
tarkennuspistettä (joista 99 ristikkäistä anturia ja 15 f/8-aukkoa tukevaa anturia), joista on valittavissa 55
tarkennuspistettä (35 ristikkäistä anturia ja 9 f/8-aukkoa tukevaa anturia)
−4…+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus (AF-C), ennakoiva tarkennuksen seuranta
aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaisesti
• Käsitarkennus (M): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
153 tarkennuspistettä, joista on valittavissa 55 tai 15
Pistetarkennus, 25, 72 tai 153 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta, valinta
tarkennusalueryhmästä, automaattinen tarkennusalueen valinta

Tarkennuksen lukitus

Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla
sivuvalitsimen keskustaa
Salaman ohjaus
TTL: noin 180 000 kuvapisteen RGB-tunnistinta käyttävä i-TTL-salamaohjaus,
digitaalijärjestelmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään
matriisimittauksen, keskustapainotteisen ja huippuvalopainotteisen mittauksen yhteydessä,
digitaalijärjestelmäkameran i-TTL-täytesalamaa pistemittauksen yhteydessä
Salamatila
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys,
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys pitkiin suljinaikoihin,
pois, automaattinen nopea FP-täsmäys tuettu
Salaman korjaus
–3...+1 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Salaman
Valo syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut, valo välkkyy, kun salama on
valmiusilmaisin
välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova
i-TTL-salamaohjaus, kehittynyt langaton valaistus (optinen/radio-ohjattu), automaattinen nopea
valaistusjärjestelmä (CLS) FP-täsmäys, muotoiluvalo, salamavalon lukitus, yhtenäistetty salaman ohjaus, salaman väritietojen
välitystoiminto, usean tarkennuspisteen tarkennusapuvalo
Täsmäysliitäntä
ISO 519 -täsmäysliitäntä, jossa on lukituskierre
Valkotasapaino
Automaattinen (3 tyyppiä), hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama,
pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voidaan tallentaa, valkotasapainon pistemittaus
käytettävissä reaaliaikanäkymässä), värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikissa hienosäätö
Haarukointityypit
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
Reaaliaikanäkymän tilat
C (valokuvat), 1 (video)
Reaaliaikanäkymä - Tarken- • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), kokoaikainen
nustavat
automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Tarkennusaluetilat
Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Automaattitarkennus
Kontrastin havaitseva automaattitarkennus koko kuva-alalla (kamera valitsee tarkennuspisteen
automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
Videon
TTL-valotusmittaus ensisijaisen kuvakennon avulla
valotuksenmittaus
Videon
Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen
mittausmenetelmä
Kuvakoko (kuvapisteitä) ja • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivinen), 25p, 24p • 1 920 × 1 080, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280
kuvataajuus
× 720, 60p, 50p
Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/
s, Hhyvä laatu käytettävissä kaikilla kuvako’oilla, normaali laatu käytettävissä kaikilla kuvako’oilla
paitsi koolla 3 840 × 2 160
Tiedostomuoto
MOV
Videopakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto
Lineaarinen PCM
Äänentallennuslaite
Sisäänrakennettu stereomikrofoni tai ulkoinen mikrofoni, herkkyys säädettävissä
ISO-herkkyys
• Valotustilat P, S ja A: automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 100–Hi 5), yläraja valittavissa
Valotustila M: käytettävissä automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 100–Hi 5), yläraja valittavissa;
manuaalinen valinta (ISO 100–51 200 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein), asetettavissa myös noin 0,3, 0,5, 0,7, 1,
2, 3, 4 tai 5 EV:tä suuremmaksi kuin ISO 51 200 (vastaa arvoa ISO 1 640 000)
Aktiivinen D-Lighting
Erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
Enimmäispituus
29 minuuttia 59 sekuntia
Muut videoasetukset
Indeksimerkintä, ajastetut elokuvat, elektroninen tärinänvaimennus
Näyttö
8 cm:n (3,2 tuuman), noin 2 359 000 kuvapisteen kallistettava, kosketusherkkä TFT-nestekidenäyttö
(XGA), jossa 170 asteen katselukulma, noin 100-prosenttinen kuva-ala ja manuaalinen näytön
kirkkauden säätö
Toisto
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa) toiston zoomauksella, elokuvatoisto, valokuvaja/tai elokuvaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö,
automaattinen kuvan kääntö, kuvan luokittelu sekä IPTC-tietojen liittäminen ja näyttö
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B -liitin), liittäminen yhdysrakenteiseen USB-porttiin on suositeltavaa
HDMI-lähtö
Tyypin C HDMI-liitin
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Äänilähtö
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
10-napainen
Voidaan yhdistää lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeen, lisävarusteena saatavaan WRkauko-ohjausliitäntä
R10:een (tarvitaan WR-A10-sovitin) tai langattomaan kauko-ohjaimeen WR-1, GPS-laitteeseen
GP-1/GP-1A tai NMEA0183-version 2.01 tai 3.01 kanssa yhteensopivaan GPS-laitteeseen (tarvitaan
lisävarusteena saatava MC-35-GPS-sovitinjohto ja 9-napaisella D-sub-liittimellä varustettu kaapeli)
Wi-Fi-standardit
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Todennus
Avoin järjestelmä, WPA2-PSK
BluetoothBluetooth-standardin versio 4.1
tiedonsiirtoprotokollat
NFC-toiminta
NFC Forum Type 3 -tyypin tarra
Tuetut kielet
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina (yksinkertaistettu ja
perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali, brasilianportugali, puola, ranska, romania, ruotsi,
saksa, serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam
Akku
Litiumioniakku EN-EL15
Akkuperä
Lisävarusteena saatava MB-D17-monitoimiakkuperä, johon mahtuu yksi EN-EL18a- tai EN-EL18litiumioniakku (saatavissa erikseen) / yksi EN-EL15-litiumioniakku tai kahdeksan R6/AA-kokoista
alkaliparistoa, Ni-MH- tai litiumparistoa; EN-EL18a- tai EN-EL18-litiumioniakun käyttäminen edellyttää
akkutilan kantta BL-5
Verkkolaite
Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 147 × 115 × 81 mm
Paino
Noin 860 g akun ja XQD-muistikortin kanssa ilman rungon suojusta, n. 760 g (pelkkä kameran runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei tiivistymistä)
Vakiovarusteet (voivat vaih- Litiumioniakku EN-EL15, akkulaturi MH-25a, fluoripinnoitteinen okulaari DK-17F, USB-kaapeli UCdella maittain tai alueittain) E22, USB-kaapelin pidike, HDMI-kaapelin pidike, kameran hihna AN-DC17, rungon suojus BF-1B
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