SISTEM
TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Čista prefinjenost in popoln dramatični učinek
Fotografiranje z bliskavico še bolj poudari lepoto trenutka in ustvari
razpoloženje. Z radijsko komunikacijo se še tako dovršeno osvetljeni
prizori zdijo preprosti, kar vaši ustvarjalnosti daje prosto pot.

© Dave Black
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Nadzirajte svetlobo.
Razširite razpon možnosti.
Pri fotografiranju je
najpomembnejša svetloba.
Prevzemite nadzor nad
svetlobo in spremembe
bodo očitne. Pusta okolica
se v trenutku spremeni
v dramatično. Trenutek, ki se
zdi vsakdanji, se spremeni
v nekaj nepozabnega.
Delo z bliskavico je lahko
za fotografe osvobajajoče.
Z njo lahko izkoristite vse možnosti, ki jih ponuja
scena pred vami – zaobidete ali celo postavite nova
pravila. Z nekaj bliskavicami Nikon Speedlight
v torbi vsako fotografiranje spremenite v ustvarjalno
izkušnjo. Bliskavice Speedlight so prenosne in
izjemno prilagodljive, zato vam omogočajo
domiselne osvetlitve z več kotov brez napora. To
omogočata zmogljivost in prilagodljivost sistema
osvetljevanja Nikon Creative Lighting System (CLS),
ki zagotavlja intuitivno in visoko natančno merjenje
bliskavice z možnostjo brezžičnega nadzora več
bliskavic Speedlight. Izkušnja pa je postala še boljša.

Pri premikanju fotoaparata z dolgim
časom zaklopa se ozadje jesenskih listov
v jutranji svetlobi spremeni v bogato
tapiserijo nasičenih barv. Kolesarska pot
ostane v senci, dve oddaljeni bliskavici
Speedlight pa osvetljujeta kolesarje.
Radijska komunikacija omogoča zanesljivo
brezžično delovanje celo v gostem listju.

Z novo bliskavico
Speedlight SB-5000
se začenja razburljivo
novo obdobje sistema
CLS in fotografiranja
z bliskavico nasploh.
Zdaj je prvič mogoče
nadzirati bliskavice
Speedlight z radijskimi
valovi, kar omogoča
zanesljivo komunikacijo
na veliko večje razdalje (do 30 m), za fizične ovire
pa vam ni treba skrbeti. Z možnostjo nadzora
največ šestih skupin bliskavic Speedlight hkrati
so zdaj možne tudi najbolj ambiciozne svetlobne
postavitve. Poleg tega pa vam izboljšana
natančnost hitre sinhronizacije in hitrejše polnjenje
bliskavice omogočata, da kot še nikoli prej ujamete
motive v hitrem gibanju. Fotografiranje z bliskavico
vam omogoča popolno preobrazbo posnetkov.
Z izboljšanim sistemom osvetljevanja Nikon Creative
Lighting System pa so možnosti enako neomejene
kot vaša domišljija.

Par nameščenih bliskavic Speedlight
v središču osvetljuje plesalko, dodatni
bliskavici v ospredju in ozadju pa
osvetljujeta listje za njo. Ker je uporabljena
radijska komunikacija, ovire v vidnem polju
niso težava. Natančna hitra sinhronizacija
zamrzne dogajanje, nastavitev visoke
vrednosti ISO pa omogoča, da ujamete
vsak odtenek eterične okolice.

Fotograf fotografira z vlačilnega čolna, pet
bliskavic Speedlight na pomožnem čolnu
pa skupaj močno osvetli deskarja na vodi.
Takojšnja komunikacija na dolge razdalje je
ključnega pomena pri ustvarjanju takega
posnetka. Ker se naravna svetloba hitro
spreminja, je hitra obnovitev bliskavice
prav tako neprecenljiva.

Ujemite veličastnost gibanja
Z bliskavicami Speedlight je fotografiranje v zahtevnih okoljih s hitrim
dogajanjem popolnoma enostavno. Celo pri fotografiranju bežnih
dogajanj z velike oddaljenosti oprema ne bo več omejevala
vaših ambicij.
© Dave Black
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Prilagodljiv nadzor svetlobe z različnimi naprednimi funkcijami

Ustvarjalna fotografija z več bliskavicami z uporabo naprednega brezžičnega osvetljevanja

Nikonov sistem osvetljevanja Creative Lighting System (CLS) je Nikonov originalen sistem bliskavic, ki uporablja optimizirano podatkovno
komunikacijo med bliskavicami Speedlight in fotoaparatom. Različne napredne funkcije kombinacije bliskavic Speedlight in fotoaparatov,
združljivih s sistemom CLS*, znatno povečajo možnosti fotografiranja z bliskavico. Sistem CLS sestavljajo vsestranske funkcije, ki so prikazane
spodaj. (Razpoložljive funkcije se razlikujejo glede na kombinacijo bliskavic Speedlight in fotoaparatov.)

Kombinacija fotoaparatov, združljivih s sistemom CLS, in bliskavic Speedlight omogoča brezžično fotografiranje z več bliskavicami, ki upravlja vsako skupino glavnih in
oddaljenih bliskavic. Na voljo sta dva sistema: radijsko in optično voden.
Oddaljena bliskavica skupine F
(SB-5000)

Oddaljena bliskavica skupine E
(SB-5000)

Oddaljena bliskavica
skupine C (SB-5000)

Samodejni FP
s hitro
sinhronizacijo

Posredovanje
informacij o barvi
svetlobe bliskavice
[Bliskavica]
[Svetilka LED]

Pomožna
osvetlitev za AF z
več točkami

[Uravnotežena
doosvetlitev i-TTL]
[Običajna
bliskavica i-TTL]

Sistem
osvetljevanja
Nikon Creative
Lighting System
(CLS)

Funkcije, ki podpirajo funkcije
fotoaparata med fotografiranjem
z bliskavico

Poenoteno
upravljanje
bliskavice

Upravljanje
bliskavice i-TTL

Napredno
brezžično
osvetljevanje

Funkcije, povezane z upravljanjem
bliskavice in
sprožitvijo

Funkcije za integracijo fotoaparatov,
bliskavic Speedlight in osebnih
računalnikov

Fotoaparat
+
Oddaljena bliskavica
upravljalna enota
skupine B (SB-5000) Oddaljena bliskavica (WR-R10+WR-A10)
+
skupine A (SB-5000)
glavna bliskavica
(SB-5000)

Preizkušanje
osvetlitve

Zaklepanje
vrednosti
bliskavice (FV)

*Fotoaparati, združljivi s CLS: Brezzrcalni
fotoaparati Nikon formata FX, digitalni
fotoaparati SLR Nikon formata FX/DX
(razen serije D1 in D100), F6.
• Funkcije, razpoložljive pri kombinaciji bliskavic Speedlight in
fotoaparatov, so na voljo na straneh 8–9

Upravljanje bliskavice i-TTL
Tipalo fotoaparata meri odsev svetlobe na motivu s kontrolnimi
predbliski, ki se sprožijo pred glavnim bliskom, nato analizira te
informacije in prilagodi moč bliskavice. Število kontrolnih predbliskov in
njihova jakost so optimizirani za natančno prilagajanje moči bliskavice.
Ko so nameščeni objektivi tipa G/D/E, se informacije o razdalji od
motivov uporabijo za določanje ustrezne moči.
• Uravnotežena doosvetlitev i-TTL: uravnoteži svetlost glavnih motivov
in ozadja, da optimizira moč bliskavice. Glavni motivi pred ozadjem
ambientalne svetlobe so lahko pravilno osvetljeni z naravno svetlobo.
• Standardna bliskavica i-TTL: prilagodi moč bliskavice, da glavnim
motivom zagotovi primerno količino svetlobe. Popolna izbira za
izpostavljanje glavnih motivov.

Napredno brezžično osvetljevanje
Brezžično fotografiranje z več bliskavicami je mogoče z več bliskavicami
Speedlight. Položaj bliskavic Speedlight in nastavitve bliskavic lahko
prilagodite za različne možnosti osvetlitve. Obstajata dva sistema
krmiljenja: radijsko in optično krmiljenje.
• Radijsko vodenje: če brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 priključite
na združljiv fotoaparat (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500), lahko
oddaljene bliskavice Speedlight (samo SB-5000) upravljate z radijskimi
valovi. (Za D5, D850 in D500 potrebujete adapter za brezžični daljinski
upravljalnik WR-A10.)
• Optično krmiljenje: bliskavice Speedlight lahko upravljate s sprožitvijo
glavne bliskavice.
6

Preizkušanje osvetlitve
Določeno število zelo šibkih osvetlitev se sproži
zaporedoma, da lahko preverite svetlobo pred
fotografiranjem.

Zaklepanje vrednosti
bliskavice (FV)

Samodejni FP s hitro
sinhronizacijo
Pri upravljanju bliskavice i-TTL in ročnem
upravljanju bliskavice je omogočeno fotografiranje
z bliskavico, kjer je čas zaklopa krajši od hitrosti
sinhronizacije fotoaparata. Ta funkcija se samodejno
aktivira, ko je čas zaklopa krajši od običajne hitrosti
sinhronizacije bliskavice.

Pribl. 30 m ali manj
Oddaljena bliskavica
skupine A

Radijsko vodeno napredno brezžično osvetljevanje
Če brezžični daljinski upravljalnik WR-R10 priključite na fotoaparat (Z 7, Z 6, D5, D850,
D500, D7500) kot upravljano enoto, omogoča radijsko vodeno napredno brezžično
osvetljevanje fleksibilnejšo postavitev oddaljenih bliskavic kot z optično vodenim
sistemom, tudi zunaj vidnega polja, za ovirami ali pri močni svetlobi okolice.
• Za priključitev enote WR-R10 na D5, D850 in D500 potrebujete adapter za brezžični daljinski
upravljalnik WR-A10.
• V vlogi oddaljenih bliskavic lahko uporabite le bliskavice SB-5000.
• V vlogi oddaljenih bliskavic lahko nastavite največ šest skupin (A–F) z 18 enotami.
• Možno je tudi brezžično fotografiranje z več bliskavicami brez glavne bliskavice.

Glavna bliskavica

Optično vodeno napredno brezžično osvetljevanje
Brezžično fotografiranje z več bliskavicami s sistemom optičnega vodenja je
možno s fotoaparati in bliskavicami Speedlight, združljivimi s sistemom CLS.
Uporabite lahko tudi vgrajeno bliskavico, ki lahko deluje kot upravljalna enota.
• Nastavite lahko največ tri skupine (A, B, C) oddaljenih bliskavic. Število oddaljenih enot
v posameznih skupinah ni omejeno, vendar priporočamo uporabo največ treh v vsaki skupini.

Hkratna uporaba sistemov optičnega in radijskega vodenja
(združljivi fotoaparati: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Sistem z optičnim vodenjem in sistem z radijskim vodenjem z brezžičnim
daljinskim upravljalnikom WR-R10 je mogoče uporabljati hkrati.

• WR-R10 je potreben pri uporabi fotoaparatov Z 7 in Z 6. WR-R10 in adapter za
brezžični daljinski upravljalnik WR-A10 sta potrebna pri uporabi fotoaparatov
D5, D850 in D500. Oddaljene bliskavice skupin A, B in C so vodene optično,
skupine D, E in F pa radijsko. Bliskavice SB-5000 ne morete uporabljati kot
glavno bliskavico s sistemom z optičnim vodenjem.
• Če uporabljate D7500, potrebujete WR-R10. Optično voden sistem je na
voljo za največ dve skupini (A in B) oddaljenih enot, radijsko voden sistem pa
upravlja največ tri skupine (D, E in F). Optično voden sistem uporablja vgrajeno
bliskavico kot glavno bliskavico.

s fotoaparati Z 7, Z 6, D5, D850, D500
Oddaljena bliskavica

Glavna bliskavica
Optično
vodenje
z bliskavico
Speedlight,
ki ni SB-5000

Radijsko
vodenje
s fotoaparatom

(razen SB-5000)

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Fotoaparat, združljiv s sistemom
radijskega vodenja + WR-R10 (WR-A10
je potreben pri uporabi fotoaparatov D5,
D850 in D500.)

Oddaljena bliskavica
(samo SB-5000)

Pomožna osvetlitev za AF z več
točkami

Na podlagi ustrezne jakosti bliskavice, ki se določi
s kontrolnim predbliskom, ta funkcija samodejno
prilagodi jakost bliskavice, tudi če spremenite
kompozicijo, zoom ali zaslonko, in tako zagotovi
primerno osvetlitev. Popravljanje jakosti bliskavice
omogoča fotografiranje s stabilno osvetlitvijo.

Pri oteženem ostrenju motiva v šibki svetlobi ta
funkcija projicira pomožno osvetlitev za AF,
združljivo z AF z več območji in AF z več točkami
kamere, in tako omogoča samodejno ostrenje.

Posredovanje informacij o barvi
bliskavice

Poenoteno upravljanje bliskavice

Ko je nastavitev beline fotoaparata nastavljena na
»Auto« (Samodejno) ali »Flash« (Bliskavica),
samodejno izbere ustrezno nastavitev beline
glede na pogoje bliskavice ali svetilke LED
bliskavice.
• Bliskavica: v fotoaparat se prenesejo podatki
o barvni temperaturi in barvnih filtrih.
• Svetilka LED: v fotoaparat se prenesejo podatki
o barvni temperaturi iz svetilke LED bliskavice
SB-500.

Oddaljena bliskavica
skupine C

Oddaljena bliskavica skupine D
(SB-5000)

• Kot oddaljeno bliskavico pri sistemu z radijskim vodenjem lahko uporabljate
samo bliskavice Speedlight SB-5000.

Zmogljivosti sistema osvetljevanja Nikon CLS

Pribl. 7 m ali manj

Pribl. 10 m ali manj

Pribl. 30 m
ali manj

[Radijsko krmiljenje]
[Optično krmiljenje]

Oddaljena bliskavica
skupine B

S to funkcijo lahko nastavitve bliskavice upravljate
z bliskavicami Speedlight in fotoaparati.
Nastavitve bliskavice Speedlight lahko prilagodite
s fotoaparatom ali programom Camera Control
Pro 2 (dodatna oprema). Nastavitve, ki jih
spremenite na bliskavicah Speedlight, se
prenesejo v fotoaparat in v program Camera
Control Pro 2.

Druge funkcije bliskavic Speedlight
Običajna bliskavica TTL
Fotoaparat skozi objektiv meri odsevano svetlobo
glavne bliskavice in prilagodi raven moči bliskavice
tako, da je motiv pravilno osvetljen.

Funkcija samodejnega električnega zooma
Ta funkcija omogoča samodejno nastavitev kota
osvetlitve, medtem ko povečujete ali zmanjšujete
zoom.

Samodejno delovanje bliskavice brez TTL
Tipalo bliskavice Speedlight zazna svetlobo, ki odseva
od glavne bliskavice, in jo nadzira, da omogoči
primerno osvetlitev.

Zmanjšanje učinka rdečih oči
Ta postopek odstrani »rdeče oči«, ki jih povzroči
svetloba, ki odseva od očesne mrežnice pri
fotografiranju z bliskavico. Preden se sproži glavna
bliskavica, se sproži več »predbliskov«, da se zenice
zožijo in se tako zmanjša učinek rdečih oči (na voljo
pri fotoaparatu z načinom zmanjšanja učinka rdečih
oči).

Ročni način bliskavice s prednostjo razdalje
Ko nastavite razdaljo za fotografiranje, bliskavica
Speedlight samodejno nadzira moč bliskavice glede
na nastavljeno zaslonko. Ohranite lahko osvetlitev
z bliskavico in fotografirate z različno nastavljenimi
zaslonkami.

Ponavljajoče se bliskanje
Bliskavica se ob eni osvetlitvi sproži večkrat, pri čemer
ustvari učinek stroboskopske večkratne osvetlitve.
Odbijanje bliskavice
Ko glavo bliskavice zavrtite v položaj za odbijanje
bliskavice, se svetloba lahko odbije od stropa ali
stene, pri čemer omehčate sence in posnamete bolj
naravno sliko.
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Združljivost bliskavic Speedlight
Funkcije, razpoložljive pri kombinaciji bliskavic Speedlight in fotoaparatov, združljivih s sistemom CLS

Kombinacije fotoaparata in bliskavic Speedlight z naprednim brezžičnim osvetljevanjem
Sistem radijskega vodenja

Z 7, Z 6
D5, D850, D500
SB-5000

D7500
serijo D4, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100

SB-700

SB-500

Nekatere funkcije je mogoče
nastaviti v fotoaparatu

SB-300







—







—



Z 7, Z 6



—



D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



Z 7, Z 6














—
—
—
—

Fotoaparati

Upravljalna enota

Glavna bliskavica

Skupina A

Skupina B

Skupina D






—







—
—






*1



*1

—






Zmanjšanje učinka rdečih oči

Ponavljajoče se bliskanje

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Možno je tudi brezžično fotografiranje z oddaljenimi bliskavicami brez glavne bliskavice.

Sistem optičnega vodenja
Oddaljena bliskavica
Glavna bliskavica/upravljalna enota

Skupina A

Skupina B















SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Vgrajena bliskavica (način upravljalne enote)*





−





















Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600,
D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

• Bliskavice SB-5000, SB-700 in SB-500 se lahko uporabljajo v vlogi glavne bliskavice (delujejo kot upravljalna enota brez sprožitve).
• Priporočena je hkratna uporaba največ treh oddaljenih bliskavic za vsako skupino.
* Pri uporabi fotoaparatov D810/D810A, D750, D7500, D7200 in D7100 lahko skupino A/B in kanal 1–4 nastavite v način upravljalne enote

















—

—









—

—

—









—



—

—

—









—



—

—

—







—



—

—

—

—

—







Glavna bliskavica/
upravljalna
enota







—

—

—

—

—







SU-800











—

—

—

—

—

—







—



—

—

—

—

—

—

—







SB-700, SB-500





–

—

—





—

—

—

—

—

—







—

—





—

—

—



—

—

—



—

—





–

—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

Vgrajena bliskavica
(način upravljalne enote)*



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

Z 7, Z 6



—







—

—



—

—



—







—



—

—











—





—

—



—

—



—

—





—













D5, D850, D500



—











serijo D4, Df, D7100



—









D810/D810A, D750, D7500, D7200



—







D5600, D5500



—



—

—

D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

D3500, D3400



—



Z 7, Z 6



—

D5, D850, D500





Hkratna uporaba sistemov optičnega in radijskega vodenje
Optično vodenja



—







—

—





*3



—



—

—

—

—

—



*3

Združljivost s sistemom osvetljevanja Nikon Creative Lighting System
Na voljo samo z bliskavico Speedlight.
 Na voljo, ko se uporablja kot oddaljena bliskavica za napredno brezžično osvetljevanje.
*1 Na voljo s fotoaparati D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 in D3200, ko so nameščeni na objektiv CPE*. Na voljo z
modeloma D3500 in D3400 pri uporabi z objektivom vrste E ali G.
*2 Funkcija upravljalne enote ni na voljo z vgrajenimi bliskavicami fotoaparatov D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 in D3200.
*3 Pri uporabi enote SU-800 ali SB-5000 s pomožno osvetlitvijo za AF z več točkami.
*4 Na voljo le pri uporabi s fotoaparati Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 in D7200.
*5 Z modelom D3500, D3400 je samodejno delovanje bliskavice brez načina TTL na voljo v kombinaciji z objektivom, ki ni
vrste E in G.

Skupina C

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

—

—

—

—



—

—

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000

Brezzrcalni fotoaparati Nikon formata FX,
digitalni fotoaparati SLR formata FX/DX



—

Skupina F

WR-R10 (z WR-A10)

Fotoaparati



*5

Skupina E

D5, D850, D500

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200



D3400*2, D3300*2, D3200*2

Skupina C

SB-5000
Ročni način bliskavice

Ročni način bliskavice s prednostjo razdalje

Samodejno delovanje bliskavice brezTTL

Bliskavica s samodejno zaslonko

Poenoteno upravljanje bliskavice

Pomožna osvetlitev za AF z več točkami

Samodejni FP s hitro sinhronizacijo

Posredovanje informacij o barvi
bliskavice


Lučka LED

Bliskavica

Zaklepanje vrednosti bliskavice (FV)


Oddaljena bliskavica

—

D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
Uporabljajte z enoto SU-800,
vgrajeno bliskavico fotoaparata ali D7500, D7200, D7100
4
bliskavico SB-5000/700/500*
2
2
2
2
2
ki delujejo kot upravljalna enota D5600* , D5500* , D5300* , D5200* , D3500* ,
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Preizkušanje osvetlitve

Napredno brezžično
osvetljevanje


D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200

Vse funkcije se lahko nastavijo na
serijo D4, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100
fotoaparatu

SB-R200



Optično vodenje

Fotoaparati

Radijsko krmiljenje

Bliskavice Speedlight

Upravljanje bliskavice i-TT

Nikon Creative Lighting System

Fotoaparati

Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500

Radijsko vodenja
Oddaljena bliskavica

Skupina A

Skupina B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200

Skupina C
SB-5000, SB-700, SB-R200

Oddaljena bliskavica

Upravljalna
enota

Skupina D

WR-R10
(WR-A10 je
potreben
pri uporabi
fotoaparatov D5,
D850 in D500.)







WR-R10







Skupina E

Skupina F

SB-5000

• Ko hkrati uporabljate sistema optičnega in radijskega krmiljenja, bliskavice SB-5000 ne morete uporabljati v vlogi glavne bliskavice sistema optičnega krmiljenja
* V načinu upravljalne enote je mogoče nastaviti skupino A/B in kanale 1–4 .

• Upravljanje bliskavice i-TTL je na voljo pri fotoaparatih D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 in
D3200, ko je nameščen objektiv CPE*.
* Objektivi CPE: objektivi tipa G/D/E, objektivi AF, ki niso tipa G, D ali E (razen objektivi za F3AF), in objektivi AI-P.
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Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System
Pregled bliskavic Speedlight
SB-500

SB-5000

Vsestranska bliskavica Speedlight, izredno prenosna in prilagodljiva

Nikonova vrhunska bliskavica Speedlight, ki popolnoma podpira
naslednjo generacijo sistema osvetljevanja Creative Lighting System

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

•
•
•
•

Združljiva z naprednim brezžičnim osvetljevanjem
Glava bliskavice se nagne do 90° navzgor in vodoravno zavrti za 180° levo in desno
Z vodilnim številom 24 pri 24 mm (format FX, ISO 100, m)
Vdelana izjemno zmogljiva svetilka LED (približno 100 lx)
– Še posebej priročna za snemanje videoposnetkov in fotografiranje bližinskih posnetkov
– Mogoče je izbrati tri stopnje moči (nizka, srednja, visoka)
– Osvetlitev s površinskim virom svetlobe z uporabo razpršilnika za mehko osvetlitev
– Z barvno temperaturo 5400 K je zagotovljena naravna pomožna svetloba
– Funkcija posredovanja informacij o barvi bliskavice samodejno nastavi optimalno
nastavitev beline, ko je bliskavica nameščena na fotoaparat D810 ali D750
– Vrhunska zmogljivost upodabljanja barv za naravno reprodukcijo barv motiva
• Združljiva z baterijami R6/AA, ki jih lahko kupite po vsem svetu

• Sistem radijsko vodenega naprednega brezžičnega osvetljevanja omogoča brezžično
fotografiranje z več bliskavicami tudi v močni sončni svetlobi ali ko ovire blokirajo optično
krmiljenje, kar zagotavlja izboljšano prilagodljivost osvetljevanja (pri fotoaparatih D5, D850 in
D500)
• Vdelan hladilni sistem zmanjšuje zbiranje toplote v glavi bliskavice, kar omogoča veliko večje
število zaporednih posnetkov
• Funkcija poenotenega upravljanja bliskavice omogoča, da v meniju fotoaparata ali
v osebnem računalniku v programu Camera Control Pro 2 spremenite nastavitve in
delovanje bliskavice (pri fotoaparatih D5, D850 in D500)
• Do pogosto uporabljenih funkcij lahko hitro dostopate s pritiskom na vrtljivi večnamenski
izbirnik ali novi gumb [i]
• Na voljo so trije vzorci osvetlitve (standarden/ izenačen/ sredinsko uravnotežen) z večjo
natančnostjo porazdelitve svetlobe za vse situacije fotografiranja
• Samodejno zazna format Nikon FX in Nikon DX ter izbere ustrezne kote za porazdelitev
svetlobe
• Na voljo je barvni filter, ki je še bolj vzdržljiv in odporen na visoke temperature (priložen).
• Vodilno število 34,5 pri 35 mm ali 55 pri 200 mm (format FX, standardni vzorec osvetlitve,
ISO 100, m, 23 °C)
• Funkcija električnega zooma pokriva širok doseg zooma 24–200 mm (v formatu FX).
• Pomožna osvetlitev za AF, združljiva s sistemom AF z več točkami, pokriva veliko goriščno
razdaljo 24–135 mm
• Najkrajši čas obnovitve bliskavice: pribl. 1,8 s z baterijami Ni-MH
• Združljiva z visoko zmogljivim baterijskim paketom SD-9

SB-300

Kompaktna in lahka bliskavica Speedlight z možnostjo uporabe
odbite svetlobe
za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Kompaktna in lahka oblika zagotavlja odlično prenosnost
• Preprosto upravljanje tudi za začetnike
• Glavo bliskavice je mogoče nastaviti pod kotom 120° navzgor za prekrasne portrete
v zaprtih prostorih
• Združljiva z baterijami AAA, ki jih lahko kupite po vsem svetu

SB-700

Izjemno učinkovita, vsestranska bliskavica Speedlight poenostavlja
fotografiranje z bliskavico na fotoaparatu, oddaljeno bliskavico in več
bliskavicami
za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Deluje kot glavna ali oddaljena bliskavica v sistemu naprednega brezžičnega osvetljevanja
• Nadzoruje neomejeno število bliskavic Speedlight v največ dveh skupinah
• Ponuja štiri neodvisne kanale za brezžični nadzor do oddaljenosti 10 m za situacije,kjer so
prisotni tudi drugi fotografi
• Način za hitro brezžično upravljanje omogoča nadzor moči bliskavice za dve oddaljeni
skupini bliskavic
• Zaslon LCD in postavitev gumbov sta oblikovana za enostavno in intuitivno upravljanje
• Električni zoom pokriva širok razpon zooma 24–120 mm (na voljo je tudi ročno upravljanje)
• Na voljo so trije vzorci osvetlitve (standarden/ izenačen/ sredinsko uravnotežen)
• Samodejno zazna formata Nikon FX in DX za ustrezen kot osvetlitve
• Pomožna luč za AF, združljiva z večtočkovnim sistemom AF, pokriva širok razpon goriščne
razdalje od 24 do 135 mm

D5+SB-5000
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D750+SB-500

© Ray Demski
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Tehnični podatki
Bliskavice Speedlight

SB-R200

Komplet bliskavic Speedlight za
makrofotografijo R1C1/R1

Bliskavica Speedlight z brezžičnim
daljinskim upravljanjem

Najboljši sistem Speedlight za ustvarjalno, brezžično
fotografiranje od blizu

Na voljo tudi posebej

R1C1: komplet bliskavic Speedlight za bližinske posnetke z upravljalnikom (SU-800,
dve bliskavici SB-R200 in vsi potrebni pripomočki)
R1: komplet bliskavic Speedlight za bližinske posnetke
(dve bliskavici SB-R200 in vsi potrebni pripomočki)

R1C1

• Z uporabo SU-800 kot upravljalnika in bliskavic SB-R200 kot oddaljenih bliskavicj
e mogoče razvrstiti do tri oddaljene skupine in štiri kanale, kar vam omogoča
kreativno osvetljevanje motiva z leve, desne, od spodaj ali od zgoraj.
• Nastavitve se zlahka prilagaja in potrdi na zaslonu LCD bliskavice SU-800 z mesta
fotoaparata.
• Bliskavice SB-R200 je mogoče obrniti navzgor za 60 stopinj ter tako osvetlitev
prilagoditi objektivom s kratko delovno razdaljo

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Kot osvetlitve
(v formatu FX)

Po dve bliskavici SB-R200 sta priloženi že kompletoma
R1C1 in R1. Vsaka enota ima vodilno število 10 (m, ISO
100) ali 14 (m, ISO 200). Kadar je bliskavica z obročem
SX-1 pritrjena na objektiv, je mogoče glavo bliskavice
zavrteti do 60 stopinj navzgor proti optični osi
objektiva ali do 45 stopinj na stran.

Vzorec osvetlitve

SU-800

Druge razpoložljive
funkcije

Brezžični upravljalnik bliskavic
Speedlight

* Glede objektivov, ki jih je mogoče uporabiti, obstajajo omejitve.

Na voljo tudi posebej

Pritrdilni obroč SX-1

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Z njim je mogoče namestiti do štiri
bliskavice SB-R200 na objektiv ali do
osem bliskavic ločeno od fotoaparata.

SU-800, nameščen na nastavek na Nikonovem
fotoaparatu D-SLR, deluje kot upravljalnik neomejenega
števila bliskavic Speedlight.

Adapter SW-11 za
ekstremno bližnje posnetke

Adapterski obročki

IR-plošča za vgrajeno
bliskavico SG-3IR

Nosilec za barvni filter
SZ-1

Komplet barvnih filtrov
SJ-R200

Torbice

SB-700

Omogoča pritrditev predmetov, kot je
razpršilnik. Pritrditi ga je mogoče na
vodilni utor na priključnem obroču SX-1.

Dodatna oprema za bliskavico

Adapter za sinhronizacijski
priključek AS-15

Adapter AS-15 je združljiv s fotoaparati, kot
so Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 in D3200, ki imajo standardni
nastavek za dodatno opremo tipa ISO,
nimajo pa sinhronizacijskega priključka za
velike studijske stroboskopske svetilke.

SB-500

28 (pri položaju zooma glave
35 mm, v formatu FX, standardni vzorec 24 (23 °C)
osvetlitve)
Z električnim zoomom 24 do 120 mm;
12 mm z vgrajenim širokokotnim
24 mm
nastavkom za bliskavico

SB-300
18

27 mm

Trije vzorci osvetlitve (standarden,
izenačen, sredinsko uravnotežen)

—

—

i-TTL, ročno s prednostjo razdalje,
ponavljajoča bliskavica*1

i-TTL, ročno

i-TTL, ročno

Preizkusno proženje, kontrolni predbliski,
Preizkusno proženje, kontrolni predbliski,
—
pomožna osvetlitev za AF z več točkami
predogled osvetlitve bliskavice
in preizkušanje osvetlitve

Pribl. 1,8 sekunde (z baterijami Ni-MH) Pribl. 2,5 sekunde (z baterijami Ni-MH) Pribl. 3,5 sekunde (z baterijami Ni-MH) Pribl. 3,5 sekunde (z baterijami Ni-MH)

Število bliskov (ročno pri
polni moči)

Pribl. 150
(z alkalnimi baterijami)

Vir napajanja

Štiri baterije velikosti R6/AA; visoko
zmogljiv baterijski paket SD-9
Ročna nastavitev občutljivosti ISO,
ponoven prikaz obsega premajhne
osvetlitve zaradi prešibke moči
bliskavice v načinu i-TTL, ponastavitev
na privzete nastavitve, zaklepanje tipk,
temperaturna omejitev, posodobitev
vdelane programske opreme
Pribl. 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Pribl. 420 g

Druge funkcije

Pribl. 160
(z alkalnimi baterijami)

Pribl. 100
(z alkalnimi baterijami)

Pribl. 70
(z alkalnimi baterijami)

Štiri baterije R6 velikosti AA

Dve bateriji R6 velikosti AA

Dve bateriji R6 velikosti AAA

Temperaturna omejitev, posodobitev
vdelane programske opreme

Temperaturna omejitev, posodobitev
vdelane programske opreme

Temperaturna omejitev, posodobitev
vdelane programske opreme*2

Pribl. 71,0 x 126,0 x 104,5 mm
Pribl. 360 g

Pribl. 67,0 x 114,5 x 70,8 mm
Pribl. 226 g

Pribl. 57,4 x 65,4 x 62,3 mm
Pribl. 97 g

*1 Ko se uporablja v vlogi oddaljene bliskavice
*2 Vdelano programsko opremo je mogoče posodobiti iz fotoaparata.

Gibka ročica s sponko SW-C1

Ta mlečno bela plošča razprši
svetlobo iz bliskavice in zmehča
sence.
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Stojalo za bliskavico
Speedlight AS-20

34,5 (pri položaju zooma glave
35 mm, v formatu FX, standardni
vzorec osvetlitve, 23 °C)
Z električnim zoomom 24 do 200 mm,
14 mm s ploščo za širokokotno
osvetlitev
Trije vzorci osvetlitve (standarden/
izenačen/sredinsko uravnotežen)
i-TTL, bliskavica s samodejno zaslonko,
samodejno delovanje bliskavice brez
TTL, ročni način bliskavice s prednostjo
razdalje, ročni način bliskavice in
ponavljajoče se bliskanje
Preizkusno proženje, kontrolni
predbliski, pomožna osvetlitev za AF z
več točkami in preizkušanje osvetlitve

Najkrajši čas polnjenja
(ročno pri polni moči)

Mere (Š x V x G)
Teža (brez baterij)

Razpršilnik
svetlobe SW-12

S kablom SC-28/SC-29 je upravljanje
samostojne bliskavice TTL preprosto in
zanesljivo. S fotoaparati Nikon D-SLR
kabel SC-29 deluje hkrati tudi kot zunanja
pomožna luč za AF.

Način delovanja
z bliskavico

Dodatna oprema v kompletu R1C1/R1

Za poravnavanje svetlobe iz bliskavice
SB-R200 z optično osjo, kar je še posebno
učinkovito pri fotografiranju od blizu.
Priporočeno pri razdaljah fotografiranja,
manjših od 15 cm
(od objektiva od motiva).

Kabelski sprožilecTTL SC-28/SC-29
(1,5 m)

SB-5000
Vodilno število
(m, ISO 100, 20°C)

Tehnični podatki brezžičnega upravljalnika bliskavic Speedlight SU-800
• Način prenosa: Komunikacija z infrardečimi pulzi prek svetlobne cevi
bliskavice
• Doseg prenosa: Pribl. 20 m za SB-5000, SB-700 in SB-500 in pribl. 4 m
za SB-R200 pri običajni nastavitvi
• Število kanalov: 4
• Število skupin: 3
• Število prenosov: Pribl. 1200
• Interval prenosa: Pribl. 1 sekundo
• Valovne dolžine svetlobe bliskov: Pribl. od 800 do 1000 nm (infrardeči
žarek)
• Doseg bliska: Pribl. 60° (navpično) in 78° (vodoravno)
• Prikaz: LCD, lučka za pripravljenost
• Pomožna luč za večtočkovni AF: Pribl. 10 m v sredinskem območju pri
uporabi objektiva 50 mm f/1,8
• Vir napajanja: Ena 3-voltna litijeva baterija CR123A
• Mere (Š x V x G): Pribl. 68 x 96 x 58 mm
• Teža (brez baterije): 160 g

Tehnični podatki bliskavice Speedlight z brezžičnim daljinskim
upravljanjem SB-R200
• Elektronska sestava: Avtomatični bipolarni tranzistor z izoliranimi vrati (IGBT) in
serijsko vezje (samo za brezžično oddaljeno bliskavico)
• Vodilno število: 10 (m, ISO 100), 14 (m, ISO 200)
• Kot pokritosti: 24 mm
• Način delovanja z bliskavico: i-TTL; D-TTL; M (ročno): od polne moči do 1/64
moči (pri fotografiranju od blizu), od polne moči do 1/128 moči (upravljalnik)
• Najkrajši čas polnjenja: Pribl. 6 sekund (ročno pri polni moči)
• Število bliskov: Pribl. 290 (ročno pri polni moči)
• Kot nagiba glave bliskavice: Navzdol do 60° ali navzgor do 45°
• Nastavek za pritrditev: Namenski nastavek za priključni obroč SX-1 ali stojalo za
bliskavico Speedlight AS-20
• Ciljna svetloba: Bela LED
• Prikaz: Lučka za pripravljenost
• Vir napajanja: Ena 3-voltna litijeva baterija CR123A
• Mere (Š x V x G): Pribl. 80 x 75 x 55 mm
• Teža (brez baterije): Pribl. 120 g
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Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij + dodatna zanesljivost
Več energije in hitrosti, ko ju potrebujete

Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija Litij-ionska baterija
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
za polnjenje
EN-EL18
EN-EL18a
EN-EL18b
EN-EL18c
EN-EL15
EN-EL15a
EN-EL15b
EN-EL14a
za D5, serijo D4

za Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
UT-1

za Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

Te polnilne baterije imajo dolgo življenjsko dobo in dosledno moč tudi v hladnejših razmerah. Če jih uporabljate skupaj z Nikonovimi fotoaparati D-SLR, indikator napolnjenosti
v fotoaparatu natančno prikazuje preostalo napolnjenost in število posnetkov od zadnjega polnjenja.

Polnilnik baterij
MH-26a

Polnilnik baterij
MH-25

Polnilnik baterij
MH-25a

za D5, serijo D4, D850

za Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1

Omogoča polnjenje Omogoča polnjenje polnilnih Li-ionskih
dveh baterij EN-EL18/ baterij EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b.
EN-EL18a/EN-EL18b/
EN-EL18c.
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Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D18

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D17

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D16

za D850

za D500

za D750

Uporablja eno polnilno baterijo EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b
ali EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c ali osem alkalnih/
Ni-MH/litijevih baterij velikosti R6/AA. To baterijsko držalo
z možnostjo uporabe različnih baterij je odporno na
vremenske vplive in prah ter ima sprožilec in gumb AF-ON,
funkcijske gumbe, večnamenski izbirnik ter glavni in pomožni
gumb za upravljanje.

Uporablja eno baterijo EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b,
EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c ali osem baterij
velikosti R6/AA. Na voljo so različni kontrolniki za pokončno
fotografiranje, kot so sprožilec, večnamenski izbirnik in vrtljivi
glavni/ pomožni gumbi za upravljanje. Ima trpežno ohišje iz
magnezijeve zlitine in je odporen na prah in vodne kapljice.

Uporablja eno baterijo EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b ali šest
alkalnih/Ni-MH/litijevih baterij velikosti R6/AA. Izbirna možnost
za daljšo uporabo je tudi napajalnik EH-5b z električnim
priključkom EP-5B. Ohišje iz magnezijeve zlitine vključuje
intuitivne gumbe za pokončno fotografiranje: gumb AE-L/
AF-L, glavni/pomožni gumb za upravljanje, sprožilec in
večnamenski izbirnik.

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D15

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij
MB-D12

za D7200, D7100

za D810/D810A

Uporablja eno baterijo EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15, šest
alkalnih/Ni-MH/litijevih baterij velikosti R6/AA ali napajalnik
EH-5b. Vgrajeni so priročni kontrolniki za pokončno
fotografiranje. Ima trpežno ohišje iz magnezijeve zlitine in
zaščito pred vremenskimi vplivi.

Uporablja eno baterijo EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, eno baterijo EN-EL18/
EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c (potrebujete pokrov predalčka za baterije
BL-5) ali osem alkalnih/Ni-MH/litijevih baterij velikosti R6/AA. Uporaba
z EH-5b zagotavlja daljši čas fotografiranja. Ima sprožilec, gumb AF-ON,
večnamenski izbirnik in dva gumba za ukaze za pokončno fotografiranje.
Uporabljena je enaka konstrukcija iz magnezijeve zlitine in zaščita pred
vremenskimi vplivi kot pri ohišju fotoaparata.

Polnilnik baterij
MH-24

Napajalnik
EH-6c

Napajalnik
EH-5b

za Df, D5600, D5500,
za Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5300, D5200, D3500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200 D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1
Omogoča polnjenje
litij-ionske baterije za
polnjenje EN-EL14/
EL14a.

za D5, serijo D4

Napajalnik omogoča napajanje fotoaparata iz električnega omrežja
za neprekinjeno delovanje. Za priključitev enote EH-5b na fotoaparat
potrebujete električni priključek EP-5A (za Df, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200) ali EP-5B (za D850, D810/
D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1). Za priključitev
napajalnika EH-6c na fotoaparate D5 in serijo D4 potrebujete
električni priključek EP-6.

Električni
napajalnik
EH-7P
za Z 7, Z 6

Omogoča polnjenje
baterije EN-EL15b,
vstavljene
v fotoaparat,
prek vrat USB.

Programska oprema + učinkovitost vašega poteka dela
Zmogljiva orodja za učinkovito ustvarjanje fotografij
Capture NX-D

Camera Control Pro 2

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor

Capture NX-D je programska oprema, ustvarjena izključno
za razvijanje Nikonovih izvirnih datotek v obliki zapisa RAW
(NEF). Videz fotografij lahko popolnoma prilagodite
s sistemom Picture Control in v celoti uživate v ustvarjanju
fotografij z Nikonom. S programom Capture NX-D lahko
možnost Flat (»Ohranitev podrobnosti in razpona tonov«) in
parameter za jasnost uporabite pri posnetkih, ki ste jih
posneli s fotoaparati, starejšimi od modela D810.

Ta programska oprema oddaljeno upravlja večino funkcij
Nikonovih digitalnih fotoaparatov SLR iz računalnika, ki je
povezan prek kabla USB ali prek žične ali brezžične povezave
LAN z brezžičnim oddajnikom. Prav tako podpira delovni
potek Nikonove ekskluzivne programske opreme za
obdelavo fotografij Capture NX-D ter programske opreme
ViewNX-i za brskalnik in prikazovalnik.

ViewNX-i ohranja preprosto upravljanje programske
opreme ViewNX 2 in zagotavlja večjo uporabnost funkcij za
brskanje, kot je funkcija Photo Tray (Odlagališče fotografij),
s katero lahko začasno shranite datoteke iz različnih map,
kar vam omogoča nemoteno upravljanje pri urejanju filmov
ali tiskanju fotografij. ViewNX-i deluje s programom Capture
NX-D, ki omogoča podrobno prilagajanje fotografij, in
programom ViewNX Movie Editor za enostavno urejanje
filmov.
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Dodatki za brezžični prenos in izboljšana učinkovitost
Hitrejše delovanje in novi fotografski užitki

Brezžični daljinski upravljalniki

Še večja priročnost z uporabo radijskega prenosa

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Brezžična daljinska upravljalnika WR-R10/WR-T10

Brezžični oddajnik WT-6/A/B/C*

Brezžični oddajnik WT-7/A/B/C*

Brezžični oddajnik WT-5A/B/C/D*

za D5

za Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

za D5 in serijo D4 (Pri uporabi s podatkovnim oddajnikom
UT-1 se s fotoaparati D810/D810A, D750, D7200 in D7100
za funkcije prenosa uporablja brezžična omrežna
povezava.)

Brezžična oddajnika WT-6/A/B/C in WT-7/A/B/C omogočata prenos slikovnih datotek prek
hitre brezžične povezave LAN*1 v računalnik ali strežnik FTP. S kombinacijo združljivega
fotoaparata in brezžičnega oddajnika lahko uporabljate načine »FTP upload« (»Nalaganje
FTP«), »Image transfer« (»Prenos posnetkov«)*2, »Camera control« (»Nadzor fotoaparata«)*2*3,
»HTTP server« (»Strežnik HTTP«) in »Synchronized release« (»Sinhronizirano proženje«)
(samo s fotoaparatom D5 in brezžičnima oddajnikoma WT-6/A/B/C ali WT-5/A/B/C/D
ali s fotoaparatom serije D4 in brezžičnim oddajnikom WT-5/A/B/C/D).
• Način strežnika HTTP omogoča brskanje po posnetkih, shranjenih na pomnilniški kartici
fotoaparata, prek spletnega brskalnika v računalniku ali pametni napravi (operacijski sistem
Android, iPhone in iPad)*4 , omogoča pa tudi oddaljeno fotografiranje. Hkrati je lahko
povezanih največ pet naprav,*5 podprto je tudi neprekinjeno fotografiranje. V spletnem
brskalniku lahko tudi urejate informacije IPTC, besedilo in podatke o avtorskih pravicah.
• Načini prenosa posnetkov vključujejo tudi infrastrukturni način z uporabo vstopnih točk
brezžične povezave LAN in način vstopne točke, v katerem se fotoaparat, povezan

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
Brezžična daljinska upravljalnika WR-R10/WR-T10 omogočata večjo prilagodljivost daljinskega
upravljanja. V nasprotju z daljinskimi upravljalniki, ki uporabljajo infrardečo svetlobo, je
proženje mogoče tudi, če so na poti ovire, kot so drevesa. Razdalja za komunikacijo daljinskih
upravljalnikov WR-R10 in WR-T10 je približno 20 m*1, za WR-R10 in WR-R10 pa približno
50 m*1. Enega ali več fotoaparatov z daljinskim upravljalnikom WR-R10 lahko upravljate
z enoto WR-T10 kot oddajnikom*2. Z daljinskima upravljalnikoma WR-R10/WR-T10 lahko
snemate na različne načine: na fotoaparate lahko namestite različne objektive, spreminjate
lahko kot postavitve vsakega fotoaparata ali istočasno snemate fotografije in videoposnetke*3
s preklapljanjem kanalov. Za priključitev upravljalnika WR-R10 na fotoaparat SLR prek
daljinskega priključka z deset poli je potreben adapter za brezžični daljinski upravljalnik
WR-A10. Ko uporabljate fotoaparat Z 7, Z 6, D5/D850/D500 in bliskavico SB-5000, lahko
WR-R10 uporabite v vlogi upravljalne enote*4 za radijsko krmiljeno napredno brezžično
osvetljevanje.

z brezžičnim oddajnikom, lahko uporablja kot vstopna točka za neposredno povezavo
z računalnikom ali pametno napravo.
• Način sinhroniziranega proženja se lahko uporablja, ko hkrati uporabljate fotoaparat D5
(z brezžičnima oddajnikoma WT-6/A/B/C ali WT-5/A/B/C/D) ali fotoaparat serije D4
(z brezžičnim oddajnikom WT-5/A/B/C/D).
• Ko je fotoaparat D500, ki ni opremljen s priključkom za žično povezavo LAN, povezan
z brezžičnim oddajnikom WT-7/A/B/C, je omogočen prenos posnetkov prek žične
povezave LAN s podporo za 1000BASE-T.

*1 Približen doseg na višini približno 1,2 m; odvisno od vremenskih pogojev in ovir.
*2 Upravljalnika WR-T10 in WR-R10 morata biti za sočasno proženje nastavljena na isti kanal in predhodno seznanjena.
*3 Snemanje videoposnetkov je mogoče z Z 7, Z 6, D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 in COOLPIX P1000.
*4 Vdelano programsko opremo je treba posodobiti na najnovejšo različico.

*1 Brezžična oddajnika WT-6/A/B/C in WT-7/A/B/C sta v skladu s standardom IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 V računalniku morate imeti nameščen program Wireless Mobile Utility (lahko ga prenesete z Nikonovega spletnega
mesta).
*3 Nameščen morate imeti izbiren program Camera Control Pro 2.
*4 Za kombinacijo brezžičnega oddajnika WT-5/A/B/C/D in fotoaparata (razen D5) lahko uporabljate le iPhone.
*5 Fotografiranje in urejanje besedila je možno le z eno napravo.

* Ime izdelka se razlikuje po regijah, in sicer glede na razpoložljive lokalne frekvenčne kanale.

Komunikacijska enota UT-1

Brezžični vmesnik za mobilne naprave WU-1a

za serijo D4, serijo D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

za Df, D7100, D5200, D3300, D3200
Brezžični daljinski upravljalnik WR-1

Ko enoto UT-1 namestite na nastavek za dodatno opremo
fotoaparata in povežete s fotoaparatom prek kabla USB,
omogočite hiter prenos slikovnih datotek iz fotoaparata
v računalnik in strežnik FTP prek žične povezave LAN ter
oddaljeno upravljanje fotoaparata z računalnikom*2. Poleg
tega lahko enoto uporabljate prek brezžične povezave LAN*3,
ko jo uporabljate skupaj z brezžičnim oddajnikom WT-5/A/B/
C/D*4.
*1 Vdelano programsko opremo enote UT-1 je treba posodobiti na različico 1.1
ali novejšo.
*2 Zahtevan je program Camera Control Pro 2 (dodatna oprema).
*3 V skladu s protokolom IEEE802.11a/b/g/n.
*4 Načina strežnika HTTP in sinhroniziranega proženja sta na voljo samo pri seriji
D4.
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Posnetke, ki ste jih zajeli s fotoaparatom, lahko brezžično
prenesete v pametno napravo* s funkcijo Wi-Fi, kot sta
pametni telefon ali tablični računalnik. Posnetke lahko
preprosto daste v skupno rabo prek storitev družabnih
omrežij (SNS) ali pa jih enostavno priložite e-poštnim
sporočilom. S funkcijo oddaljenega foto-grafiranja lahko
sprožilec fotoaparata sprožite celo s pametno pokončno, ki jo
uporabljate za pogled v živo, kar vam daje večjo svobodo pri
fotografiranju z različnih kotov. Združljivo s sistemoma iOSTM
in AndroidTM.
* Wireless Mobile Utility lahko brezplačno prenesete iz spletne trgovine Google
Play.
• Google, Android in Google Play so zaščitene blagovne znamke ali blagovne
znamke družbe Google Inc.

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000
Daljinski upravljalnik WR-1 je mogoče namestiti na fotoaparate z daljinskim priključkom z deset poli ali s priključkom
za dodatno opremo*1. Ta visokozmogljivi daljinski upravljalnik omogoča oddaljeno proženje fotoaparatov z daljinskim
upravljalnikom WR-1*1 ali WR-R10*2 prek upravljalnika WR-1 ali glavnega fotoaparata z upravljalnikom WR-1/WR-T10. Ker
uporabljajo radijske valove, je razdalja za komunikacijo med enotami WR-1 do 120 m*3. Pri uporabi upravljalnika WR-1 so
na voljo številne možnosti fotografiranja na daljavo, kot npr. sočasno proženje več fotoaparatov, sinhronizirano proženje več
fotoaparatov z glavnim fotoaparatom, na katerega je priključena enota WR-1*4, ločeno daljinsko upravljanje posameznih
skupin fotoaparatov in intervalno fotografiranje. Možno je tudi fotografiranje s kombinacijo daljinskih upravljalnikov WR-R10/
WR-T10*2. Ko je daljinski upravljalnik WR-1 konfiguriran kot oddajnik in drugi upravljalnik WR-1 ali WR-R10*5 kot sprejemnik,
ki je nameščen na fotoaparat Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200 ali D7100, si lahko
nastavitve fotoaparata ogledujete in jih spreminjate na zaslonu oddajnika WR-1. Omogočeno je tudi snemanje filmov*7.
*1
*2
*3
*4

Daljinskega upravljalnika WR-1 ni mogoče uporabiti kot samostojno napravo.
Potrebno je združevanje uporabljenih enot WR-1, WR-R10 in WR-T10. Največje število upravljalnikov, ki jih je mogoče združiti: 20 (WR-1) ali 32 (WR-R10).
Približen doseg na višini približno 1,2 m; odvisno od vremenskih pogojev in ovir.
Kot glavni fotoaparat za sinhronizirano proženje je mogoče uporabiti samo fotoaparat z večnamenskim daljinskim priključkom z deset poli. Fotoaparat
s priključkom za dodatno opremo ne more biti glavni fotoaparat.
*5 Vdelano programsko opremo daljinskega upravljalnika WR-R10 je treba posodobiti na različico 2.0.0 ali novejšo.
*6 Vdelano programsko opremo fotoaparata je treba posodobiti na najnovejšo različico.
*7 Mogoče za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, COOLPIX A.

MC-38
Kabel za fotoaparate s priključkom za dodatno
opremo
za WR-1 (priloženo)

MC-37
Kabel za fotoaparate z daljinskim priključkom
z deset poli
za WR-1 (priloženo)
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Kabelski sprožilci + dolg čas osvetlitve

Nastavki iskal, okularji + vaša perspektiva

Izkoristite stabilno fotografiranje na stativu

Jasnost in udobje ogleda

Kabelski sprožilci/daljinski upravljalnik (dodatna oprema za fotoaparate z 10-pinskim vhodom)

Pravokotni nastavek okularja DR-5/DR-6

Povečevalo za okular DG-2

DR-5: za D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: za D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

za D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, za D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D500
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Nastavek okularja DK-18

Omogoča pokončno in neobrnjeno sliko za pravokotni prikaz. Odlično za
kopiranje, kadar pri delu stojite, ali fotografiranje pri tleh oziroma za vogalom.
Možne so prilagoditve vidu posameznika. DR-5/ DR-6 omogoča nastavitev
razmerja reprodukcije na 1:1 ali 1:2.

DG-2 omogoča dvakratno povečavo središčnega
območja slike v iskalu. Možna je prilagoditev vidu
posameznika. Pripomoček je uporaben pri
fotografiranju od blizu, kjer je ostrenje bistvenega
pomena. Potreben je nastavek okularja.

Omogoča namestitev povečevala DG-2 na okular
fotoaparata. DK-18 je namenjen za fotoaparate
z okroglim okularjem.

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

Nastavek okularja DK-22

Nastavek okularja DK-27

Povečevalni okular DK-17M

Povečevalni okular DK-21M

za D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

za D5

za D5, serijo D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

za D750, D7500, D7200, D7100

za D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Omogoča namestitev povečevala
DG-2 na okular fotoaparata. DK-22
je namenjen za fotoaparate
s kvadratnim okularjem.

Ta priložena dodatna oprema za
fotoaparat D5 omogoča enostavno
pritrjevanje/odstranjevanje.
S pritrjenim zaščitnim prekrivalom
na adapterju boste lahko
fotografirali v še tako neugodnih
vremenskih pogojih.

DK-17M, nameščen na fotoaparat,
poveča sliko v iskalu za približno
1,2-krat. Obseg prilagajanja
dioptrije je razširjen v smeri
(+) in (–).

DK-21M poveča sliko v iskalu za
pribl. 1,17-krat.

Pripomoček za ogledovanje in
ostrenje, ki je preprost za uporabo
in omogoča kratkovidnim in
daljnovidnim fotografom, da si
v iskalu brez očal natančno
ogledajo sliko.

Kabelski sprožilec MC-36/36A (0,85 m)

Kabelski sprožilec MC-30/30A (0,8 m)

Kabelski sprožilec MC-22/22A (1 m)

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

Omogoča daljinsko proženje fotoaparata ter nastavitev
časovnih intervalov in dolgotrajne osvetlitve. Vključuje
osvetljen zaslon LCD.

Omogoča daljinsko proženje fotoaparata s funkcijo
zaklepanja sprožitve, ki ohrani gumb za sprostitev sprožilca
pritisnjen – kar je koristno za fotografiranje s podaljšano
osvetlitvijo.

Namenjen za povezovanje z napravami za proženje, na
primer tistimi, ki jih aktivira infrardeči senzor in omogočajo
fotografiranje divjih živali v temi.

Podaljšek MC-21/21A (3 m)

Kabel za povezavo MC-23/23A (0,4 m)

Vmesniški kabel MC-25/25A(0,2m)

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

Za uporabo s kablom MC-22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A ali ML-3.

Poveže dva fotoaparata za hkratno ali sinhronizirano
proženje.

Omogoča uporabo dodatne opreme za daljinsko
fotografiranje z dvema poloma: kabelska sprožilca MC-4A in
MC-12B.

Kabelski sprožilec MC-DC2 (1m)

Daljinski upravljalnik ML-L3

Daljinski upravljalnik ML-L7

za Z 7, Z 6, Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000,
GP-1A

za Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

za COOLPIX A1000/P1000/B600

Omogoča daljinsko proženje.

Omogoča brezžično daljinsko proženje.

Omogoča brezžično daljinsko proženje.

Modulitni daljinski upravljalnik ML-3
za D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D500

Korekcijske leče za okular
DK-17C

Okular iskala s fluorovo
prevleko DK-17F

Okular z zaščito pred
zameglitvijo DK-17A

Gumijasti nastavek okularja
DK-19

Gumijasti nastavek okularja
DK-20

za D5, serijo D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

za D5, serijo D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

za D5, serijo D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

za D5, serijo D4, Df, D810/D810A,
D500

za D5200, D3200

Pet korekcijskih leč od
–3 do +2 m-1 za fotoaparate
z okroglim okularjem.

Zaščitno steklo ima na obeh
površinah fluorovo prevleko in se
ga enostavno očisti.

Prozoren plastični optični element Povečuje udobje pri ogledu ter preprečuje vstop neželene svetlobe v
s posebno prevleko površine, ki
iskalo in zmanjševanje kontrasta.
zmanjšuje zamegljevanje.

Gumijasti nastavek okularja
DK-21

Gumijasti nastavek okularja
DK-23

Gumijasti nastavek okularja
DK-25

Gumijasti nastavek okularja
DK-28

Gumijasti nastavek okularja
DK-29

za D750

za D7200, D7100

za D5600, D5500, D5300, D3500,
D3500, D3400, D3300

za D7500

za Z 7, Z 6

Daljinski upravljalnik ML-3 omogoča daljinsko upravljanje
dveh ločenih kanalov prek infrardečega žarka LED in s tem
samodejno delovanje fotoaparata z razdalje do pribl. 8 m.
Omogoča samodejno proženje, zakasnitev proženja ter
snemanje posameznih posnetkov in neprekinjeno
fotografiranje.

Kabelski sprožilec/daljinski upravljalnik

Povečuje udobje pri ogledu ter preprečuje vstop neželene svetlobe v iskalo in zmanjševanje kontrasta.
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Druga dodatna oprema
Filtri

Dodatna oprema za makro posnetke
Držalo za želatinaste filtre AF-3 in AF-4

Nevtralni filtri

Filtri za mehko izostritev

Ti filtri služijo kot zaščita objektiva in ne vplivajo
na barvno ravnotežje. Večslojna prevleka
zmanjšuje notranje odseve in izboljšuje barvno
reprodukcijo. Na voljo so velikosti: 52, 58, 62, 67, 72 in 77
mm.

Ustvarite posnetke s čudovito blago zameglitvijo. Odlično se V ti dve držali je mogoče vstaviti želatinaste ali steklene filtre
obnesejo pri fotografiranju različnih motivov, na primer pri debeline pribl. 2 mm. Držalo AF-3 se uporablja s 3-palčnimi
kvadratnimi želatinastimi filtri in objektivi NIKKOR
portretih. Na voljo so velikosti: 52, 62, 67, 72 in 77 mm.
z velikostjo priključka 52/62/67/72/77 mm. Držalo AF-4 se
uporablja s 4-palčnimi kvadratnimi želatinastimi filtri in
Vstavljivi krožni polarizacijski filtri
Zasnovani so za uporabo s telefoto objektivi, ki imajo držalo objektivi NIKKOR z velikostjo priključka
52/62/67/72/77/82/95 mm.
za vstavljive filtre. Ti filtri zmanjšujejo
Nikon ponuja tudi dve namenski
bleščanje, ki ga povzročajo nekovinske
zaslonki – HN-36 za držalo AF-3
površine, kot sta steklo in voda.
in HN-37 za držalo AF-4. Glede na
Najučinkovitejši položaj poiščete
goriščno razdaljo uporabljenega
z obračanjem obročka na držalu. Ti filtri ne
objektiva je mogoče namestiti več
vplivajo na delovanje samodejnega ostrenja
ali samodejne osvetlitve. Filtra C-PL1L in C-PL3L imata oba zaslonk istega premera.

Krožni polarizacijski filtri II
Ti filtri omogočajo fotografiranje skozi steklena okna in
zmanjšujejo odsev od odbojnih površin
kot sta voda steklo. Izboljšajo tudi videz modrega neba.
Primerni so za barvno in monokromatsko fotografijo.
Na voljo so velikosti: 52, 58, 62, 67, 72 in 77 mm.

PK-11A

PK-12

PK-13

Vmesnik za kopiranje
diapozitivov PS-6

Makro obroček
BR-2A*

Vmesni obroč
BR-3*

Makro obroček s prenosom informacij
PK-11A*/PK-12*/PK-13*

Uporablja se z mehom PB-6 in
objektivom NIKKOR in omogoča
kopiranje diapozitivov. Mogoče je
obrezovanje izvirnega diapozitiva.

Omogoča obratno namestitev
objektivov. BR-2A tudi poveča
delovno razdaljo običajnih ali
širokokotnih objektivov. Združljiv
je z objektivi z 52-mm sprednjim
navojem.

Priročen vmesnik, ki bajonetni
nastavek obratno nameščenih
objektivov pretvori v 52-mm
navoj za namestitev filtrov in
sončnih zaslonk.

Uporaba enega ali več makro obročkov vam zagotavlja dodatne ustvarjalne
možnosti. AI NIKKOR bo ohranil funkcije samodejne zaslonke in merjenja
osvetlitve ter vam tako omogočil kompozicijo, ostrenje in merjenje pri široko
odprti zaslonki. Obročke je mogoče uporabiti tudi za ročni nadzor osvetlitve.
(Merilnik osvetlitve ne deluje s fotoaparati, ki nimajo vzvoda za prenos
nastavitve zaslonke.)

premer 52 mm.

*Objektivov tipov G in E ter objektivov PC ni mogoče uporabiti

Kabel HDMI

Mikrofoni

Tabela združljivosti torbice za fotoaparat

Fotoaparat
Z7
Z6

Stereo mikrofon ME-1

Brezžični mikrofon ME-W1

CF-DC9

Sistem fotoaparata SLR

za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, za Z 7, Z 6, D5, serijo D4, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3300, D3200, COOLPIX A1000/P1000/B600
D3200, COOLPIX P1000
Če uporabite kabel HC-E1, lahko prenašate nestisnjene
podatke videoposnetka v zunanji snemalnik, priključen
v vhod HDMI. Podatke je mogoče hkrati snemati tudi na
zunanjo spominsko kartico za varnostno kopijo.

ME-1 ima sistem za zmanjševanje tresljajev, ki odpravlja šum
ostrenja med samodejnim ostrenjem in zagotavlja jasnejše
snemanje zvoka. Vgrajen visokopasovni filter zmanjšuje šum
vetra in druge nizkofrekvenčne zvoke, ki jih ni blokiral vetrni
zaslon. Tehta pribl. 92 g (samo ME-1).

ME-W1 omogoča snemanje zvoka na razdaljah do približno
50 m. Možno je hkratno snemanje iz mikrofona in
sprejemnika. Stereo zvočni vhod je mogoč s priključitvijo
stereo mikrofona ME-1 na mikrofonsko enoto. Uporabiti je
mogoče tudi dvosmerno komunikacijo med oddaljenim
človeškim motivom in fotografom.

Fotoaparat
Df
D850
D810
D810A

Digitalizacija negativov

Mehki sprožilec

Merek s svetlobno piko

D800
D800E
D750

Merek s svetlobno piko DF-M1

za D850

za Df

ES-2 omogoča hitro in preprosto pretvorbo filmov v
digitalne podatke. Izbirni adapter za digitaliziranje filmov
nastavite na objektiv, kot je AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G
ED, pritrjen na D850. Film, ki ga želite digitalizirati, vstavite v
držalo filmskega traku FH-4 ali držalo za diapozitive FH-5 in
fotografirajte. Fotoaparatova funkcija za digitaliziranje
samodejno obrne barve in posnetke shrani v obliki JPEG.

Če privijete mehki sprožilec AR-11 v navoj na sprožilcu
fotoaparata Nikon Df, lahko uživate v mehkem upravljanju
sprožilca brez tresljajev. Ebonit, iz katerega je izdelana
zgornja površina, je prijeten na dotik.

za Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Če merek s svetlobno piko DF-M1 pritrdite na nastavek za
dodatno opremo, vam pomaga slediti nameravanemu
motivu v kadru pri fotografiranju s superteleobjektivom.

R

R

CF-DC5

R

R

R

R

R

R

CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC4
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

Mehki sprožilec AR-11

CF-DC6
CF-DC8

D610
D600

D5600

Adapter za digitaliziranje filmov ES-2

Torbica

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

Kabel HDMI HC-E1

Torbica

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Sistem brezzrcalnega fotoaparata

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Lahko ga shranite s filtrom, pokrovčkom, zaskočno zaslonko (HS), sončno zaslonko (HB) (obraten položaj) ali gumijasto navojno zaslonko (HR) (zloženo). <R: samo gumijasta zaslonka>

Veljavno julija 2019

Lahko ga shranite s pokrovčkom.
Lahko ga shranite s filtrom, navojno zaslonko (HN) ali natično zaslonko (HK) (običajni položaj).
Lahko ga shranite s filtrom in pokrovčkom.
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Združljivost sistema
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Bliskavice
Bliskavice Speedlight

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dodatna oprema

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Dodatna oprema za daljinsko upravljanje
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mikrofon
Stereo mikrofon
Brezžični mikrofon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Viri napajanja
Baterije

Polnilniki baterij

Baterijska držala
z možnostjo uporabe
različnih baterij

Napajalniki

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Brezžični oddajniki/ Brezžični adapterji za mobilne naprave
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1

●

WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●

●
●*5

●
●

HC-E1

●

●

●

●
●

●
4

●

●

4

●*

●*

●*4

●

●

●

●*4
●
●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Brezžični daljinski upravljalniki

Kabel HDMI

●

Digitalizacija negativov
Adapter za digitaliziranje filmov

ES-2

Adapterji/
okularji/
nastavki okularja

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

Priključki za prikaz
●

●
6

●
6

●
6

●
6

●*

●*

●*

●*

●

●

●

●

●
●*7

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Pokrovčki ohišja
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pokrovi zaslona LCD
BM-12

●

●

●

Torbice za fotoaparat
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Potreben je vmesnik večnamenskega priključka za dodatno opremo AS-N1000.
*2 Za priključitev enote EH-5b na fotoaparat potrebujete električni priključek EP-5A (za Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) ali EP-5B (za D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1).
*3 Napajalnik EH-6c povežite s serijo D5, D4 prek električnega priključka EP-6.
*4 Zahtevan je oddajnik podatkov UT-1.
*5 Potreben je adapter za brezžični daljinski upravljalnik WR-A10.
*6 Potreben je nastavek okularja DK-18.
*7 Potreben je nastavek okularja DK-22.
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• Google MapsTM je blagovna znamka podjetja Google Inc.
• Izdelki in blagovne znamke so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke svojih podjetij.

Tehnični podatki in oprema se lahko spremenijo brez obvestila ali odgovornosti s strani proizvajalca.
OPOZORILO:
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ZA PRAVILNO UPORABO OPREME PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE NAVODILA. NEKATERI OD DOKUMENTOV
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Obiščite spletno stran Nikon na naslovu: www.nikon.si
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