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Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Osvetlitev: način [S], 1/2000 s, f/5,6
Nastavitev beline: Auto 0
Občutljivost: ISO 200
Picture Control: standardno
© Marcel Lämmerhirt

Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
Osvetlitev: način [A], 1/500 s, f/5,6
Nastavitev beline: Auto 0
Občutljivost: ISO 640
Picture Control: standardno
© Go Yamagata

Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Osvetlitev: način [M], 1/800 s, f/5,6
Nastavitev beline: Auto 0
Občutljivost: samodejno (ISO 400)
Picture Control: standardno
© Marcel Lämmerhirt

MOČ NAJVIŠJEGA RAZREDA – OKRETNOST FORMATA DX.
Moč in natančnost fotoaparata D500, manjšega brata profesionalnega modela D5, sta
kos tudi najzahtevnejšim fotografskim nalogam. Če iščete manjšo in lažjo alternativo za
model formata FX, je to fotoaparat, ki bo šel z vami do konca. In še korak naprej.

Novi zmogljivi 153-točkovni sistem AF zagotavlja vrhunski zajem motivov v
najrazličnejših pogojih

Kompakten, lahek sistem DX zagotavlja izjemno okretnost, zlasti pri fotografiranju s
teleobjektivom

Nagibni 8-cm/3,2-palčni zaslon LCD na dotik z 2.359.000 točkami omogoča udobno
fotografiranje pod nizkim ali visokim kotom

Neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo približno 10 posnetkov na sekundo (do 200
posnetkov v 14-bitnem brezizgubno stisnjenem formatu RAW), s katerim boste ujeli
odločilne trenutke, ki se zgodijo v delčku sekunde

Nov slikovni procesor EXPEED 5 zagotavlja vrhunsko kakovost slike in občutljivost ISO do
vrednosti 51.200, z možnostjo razširitve do vrednosti Hi 5 (enakovredno ISO 1.640.000)

Podpora za SnapBridge omogoča, da fotoaparat povežete s pametno napravo prek vgrajenih
funkcij Wi-Fi® in Bluetooth®

Snemanje videoposnetkov 4K/UHD (30p), primernih za profesionalno videoprodukcijo

Natančen sistem AF: zagotavlja vrhunsko zajemanje motivov
Focus points allowing AF and electronic rangefinder when using AF-S/AF-I teleconverter

Zanesljiva zmogljivost AF
Vseh 153 točk ostrenja je združljivih z objektivi AF
NIKKOR s svetlobno močjo f/5,6 ali večjo. 15 točk
ostrenja v sredini (med devetimi je mogoče izbirati)
pa deluje z efektivno svetlobno močjo f/8. Če
namestite telekonverter, lahko natančno izostrite
tudi zelo oddaljene motive*.
* Število točk ostrenja, ki lahko delujejo kot križni senzorji, je
odvisno od izbire objektiva.

Namenski procesor za AF: bliskovito
hitro ostrenje
Fotoaparat D500 tako kot model D5 uporablja
namenski mikroprocesor za AF za hitro
obdelavo velike količine
slikovnih podatkov, ki jih
zagotavlja 153 točk AF.
Procesor za AF skupaj s
tipalom za merjenje RGB
s 180.000 slikovnimi
točkami poskrbi za
neverjetno natančno
analizo scene, napredno
zaznavanje motivov in
stabilnejše sledenje. Fotoaparat D500 tudi pri
zelo velikih hitrostih fotografiranja (približno 10
posnetkov na sekundo) natančno izostri hitro
premikajoče se motive.
DX

153 točk ostrenja: / / /
(99 križnih senzorjev: / )
55 točk, med katerimi je mogoče
izbirati: /
(35 križnih senzorjev: )

1,3× 117 točk ostrenja: / / /
(63 križnih senzorjev: / )
45 točk, med katerimi je mogoče
izbirati: /
(25 križnih senzorjev: )

153AF
TOČK

Revolucionaren sistem
samodejnega ostrenja z
izjemno zmogljivostjo zajema

Izredna natančnost: vrhunsko
delovanje AF
Fotoaparat D500 je
opremljen z enakim
sistemom AF kot
fotoaparat D5 –
Nikonov paradni
fotoaparat formata
FX – in vam omogoča
ostrenje z absolutno
natančnostjo tudi pri
zelo šibki svetlobi. Ta
izjemni sistem AF z neverjetnimi 153 točkami
ostrenja (izbirati je mogoče med 55) in 99
križnimi senzorji v središčnem in obrobnih delih
zagotavlja pokritost brez primere, skoraj čez
celotno širino kadra v iskalu. Občutljivost AF
do –4 EV za osrednjo točko in –3 EV (ISO 100,
20 ºC) za vse ostale točke zagotavlja izredno
zmogljivost pri šibki svetlobi. Majhnim motivom,
ki se hitro premikajo, zdaj lahko sledite z novo
ravnjo natančnosti, motive ob robu kadra
pa boste lahko preprosto zaznali. V načinu
neprekinjenega AF je sistem mogoče nastaviti
za pokritost s 153, 72 ali 25 točkami.

Za efektivno svetlobno moč, manjšo od f/5,6 in večjo
od f/8
37 točk ostrenja: / / /
17 točk, med katerimi je mogoče izbirati: /
25 križnih senzorjev: /

Za efektivno svetlobno moč f/8
15 točk ostrenja:
/ / / /
9 točk, med katerimi je mogoče izbirati:
5 križnih senzorjev: /

Opomba: točke ostrenja, ki niso križni senzorji, so linijski senzorji, ki zaznavajo vodoravne linije (
navpične linije).

/

– zaznavajo

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

Zaklepanje AF: za izostrene posnetke
dinamičnega dogajanja

Natančno nastavljanje AF: samodejno
optimizirajte AF za določen objektiv

Funkcija za zaklepanje AF zagotavlja izostrene
posnetke hitrega ali nepredvidljivega gibanja.
Odziv sistema AF pri ovirah je odličen za
primere, ko se med motivom in fotoaparatom
pojavi drug predmet. Možnost »Quick« (Hitro)
uporabite, če želite izostritev s predmeta, ki je
zakril kader, preprosto vrniti na prvotni motiv.
Možnost »Delayed« (Zakasnjeno) uporabite, če
želite izostritev ohraniti na prvotnem motivu.
Nastavitev »Subject motion« (Gibanje motiva)
prilagodi odziv sistema AF glede na način
premikanja motiva proti fotoaparatu. Možnost
»Erratic« (Nepredvidljivo) uporabite, če se motiv
pogosto ustavlja in spet premakne. Možnost
»Steady« (Enakomerno) uporabite, če se motiv
premika s stalno hitrostjo. Ne glede na to, ali
sledite hitrostnemu drsalcu med sprintom ali
želite ujeti igralca med razburljivim finalom
pokala, bo zaklepanje AF poskrbelo za to, da
bo motiv ves čas izostren.

Fotoaparat D500 zagotavlja preprosto natančno
nastavljanje AF glede na objektiv NIKKOR,
s katerim fotografirate. Pri fotografiranju s
pogledom v živo bo fotoaparat samodejno nastavil
in registriral vrednost nastavitve** za vsak objektiv
ter zagotovil natančno izostritev. Na voljo je tudi
ročna natančna nastavitev.
** V nastavitvenem meniju vklopite možnost »AF finetune« (Natančno nastavljanje AF), da vrednost natančne
nastavitve omogočite za fotografiranje.

Načini delovanja z območjem AF:
preprosto določite načine AF za različne
pogoje fotografiranja
Pri fotoaparatu D500 lahko enostavno in hitro
preklopite med načini delovanja z območjem
AF. Način delovanja z območjem AF preprosto
dodelite enemu od prilagodljivih gumbov
fotoaparata***, nato pa preklopite v dodeljeni
način tako, da izbrani prilagodljivi gumb držite
med fotografiranjem.
*** Z izjemo 3D-sledenja.

© C.S.Ling

/

Okretnost: prednost formata DX v
teleobmočju

posnetkov*

Neprekinjeno
fotografiranje z visoko
hitrostjo za zanesljiv
zajem odločilnih
trenutkov
* 14-bitni brezizgubno stisnjeni format RAW.
© Go Yamagata

Odločilna hitrost fotografiranja: do 10
posnetkov na sekundo za največ 200
posnetkov
Z izjemno hitrim delovanjem fotoaparata
D500 lahko preprosto ujamete pomembne
trenutke. Zaradi hitrega slikovnega tipala in
novega slikovnega procesorja EXPEED 5 lahko
fotografirate s hitrostjo do 10 posnetkov na
sekundo** s sledenjem AE/AF ali z dvignjenim
zrcalom. Visokozmogljivi medpomnilnik
fotoaparata omogoča, da v enem rafalu
posnamete do 200 posnetkov NEF (RAW),
14-bitnih brezizgubno stisnjenih slik RAW ali
velikih posnetkov JPEG. Dve reži za kartice (ena
za kartice XQD in ena za kartice SD UHS II)
sta zlahka kos neverjetni hitrosti fotografiranja
fotoaparata, poleg tega pa zagotavljata tudi
takojšnjo pripravljenost medpomnilnika za
naslednji rafal.
** Približno število slik na sekundo s popolnoma napolnjeno polnilno Li-ionsko baterijo EN-EL15, neprekinjenim
servo AF, s časom zaklopa 1/250 s ali krajšim in ostalimi
nastavitvami na privzetih vrednostih.

Stabilna slika v iskalu: enostavno sledite
hitro premikajočim se motivom
S fotoaparatom D500 sta zajem in spremljanje
motivov preprosta tudi sredi najburnejšega
dogajanja. Hitrejša sekvenčna mehanizma zaklopa
in zrcala bistveno zmanjšata čas zatemnitve iskala
pri hitrih rafalnih posnetkih, pogonski mehanizem
zrcala fotoaparata pa učinkovito blaži odboj.
Zameglitev v iskalu je zmanjšana, kar zagotavlja
stabilno in jasno sliko med neprekinjenim
fotografiranjem z veliko hitrostjo. Sledenje AF
in vidljivost pri pogledu skozi iskalo sta močno
izboljšana.

Zaslon LCD

* Enakovredno na fotoaparatu formata 35 mm.

Sprednji pokrov: tog termoplast,
ojačan z ogljikovimi vlakni

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR:
lahek in prilagodljiv objektiv v kompletu

Kombinacije, ki zagotavljajo enak kot zajema kot pri 600-mm objektivu*

Fotoaparat D500 skupaj z neverjetno lahkim
in okretnim objektivom v kompletu predstavlja
popolno vsestransko kombinacijo. Vsestranski
5-kratni zoom ima kot zajema, enakovreden
kot pri 24–120-mm objektivu na fotoaparatu
formata FX, svetla zaslonka pa omogoča še več
možnosti za fotografiranje. Nikonova osupljiva
tehnologija zmanjšanja tresljajev (VR) vam
omogoča fotografiranje z do štiri stopnje daljšim
časom zaklopa,** mehanizem elektromagnetne
zaslonke pa zagotavlja natančno osvetlitev pri
fotografiranju velikega števila posnetkov na
sekundo.
** Na podlagi standardov CIPA. Ta vrednost se doseže v načinu »NORMAL«
(Običajno) pri namestitvi objektiva na digitalni fotoaparat SLR formata
DX.

Enota slikovnega
tipala

Približno 160 mm

200

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Približno 5215 g** (tip XQD)

Približno 147 mm

do

Zadnji pokrov:
magnezijeva zlitina

Sprednji del ohišja: tog
termoplast, ojačan z
ogljikovimi vlakni

Približno
115 mm

sekundo za

Velika prednost fotoaparata D500 je njegova
majhna teža. Ohišje fotoaparata je lahko,
1,5-kratni faktor* izreza pri tipalu formata DX pa
zagotavlja učinek teleobjektiva pri fotografiranju
z objektivom formata FX. V primerjavi z opremo
formata FX se s tem faktorjem izreza tako teža
kot dolžina kombinacije ohišja in teleobjektiva
zmanjšata na približno polovico. Zdaj se
lahko prestavite v osrčje dogajanja ali pa se
osredotočite na nedosegljiva ptičja gnezda,
ne da bi se morali ukvarjati s težavami pri
rokovanju s težkim kompletom profesionalne
opreme.

Približno 158,5 mm

10

posnetkov na

Zgornji pokrov:
magnezijeva zlitina

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

D500

D5

Približno 2430 g**
* Enakovredno na fotoaparatu formata 35 mm.
** Vključuje baterijo, eno pomnilniško kartico XQD (dve
kartici XQD pri modelu D5) in pokrovček objektiva.

Območje slike 1,3x: prilagodljivo
fotografiranje v teleobmočju, ne da bi
vam bilo treba zamenjati objektiv
Brezjedrni motor
Pomožni pogonski
mehanizem zrcala

Stabilizator zrcala

Z območjem slike 1,3x fotoaparata D500 se
lahko motivu približate, ne da bi vam bilo treba
zamenjati objektiv. Pri kotu zajema, kot ga
ustvari objektiv s približno 2-kratno goriščno
razdaljo nameščenega objektiva***, se lahko
s tem območjem slike približate bistvenemu
elementu kompozicije. Posnemite dramatične,
izvrstno izostrene fotografije brez odvečnih
elementov in videoposnetke v polni ločljivosti
HD v načinu izreza – in to brez dodatne
opreme.
*** Na 35-mm formatu.

1.3×

4K/UHD
Osupljivi videoposnetki v
ločljivosti UHD za raznoliko
večpredstavnostno uporabo
Filmski videoposnetki 4K/UHD (3840 x
2160)
Fotoaparat D500 je prvi
Nikonov fotoaparat D-SLR
formata DX, ki omogoča
snemanje visokoločljivih
videoposnetkov 4K/UHD
v fotoaparatu in zagotavlja povsem novo raven
prilagodljivosti pri snemanju. Videoposnetke v
ločljivosti 4K/UHD (3840 x 2160 slikovnih točk),
dolge do 29 minut in 59 sekund*, je mogoče
posneti pri hitrosti 30p/25p/24p s preslikavo
slikovnih točk brez sprememb, kar zagotavlja
največjo kakovost slike. Videoposnetke v polni
ločljivosti HD (1080p) je mogoče posneti s
hitrostmi snemanja do 50p/60p in v številnih
formatih izrezovanja, vključno z izvornim
izrezom v polni ločljivosti HD. Fotoaparat ima
čisti izhod HDMI: tudi videoposnetke v ločljivosti
4K/UHD lahko posnamete na spominsko kartico
v fotoaparatu ali pa prek nestisnjenega izhoda
HDMI ustvarite 8-bitni video 4 : 2 : 2 v obliki
YCbCr. Izhod HDMI je na voljo za vse ločljivosti
videoposnetkov med oddaljenim snemanjem.

Intervalni videoposnetki v ločljivosti
4K/UHD v fotoaparatu

Aktivna osvetlitev D-Lighting: prihranite
čas pri naknadni obdelavi

Upodobite minevanje časa v dramatičnem
zaporedju posnetkov z veliko hitrostjo.
S funkcijo intervalnih videoposnetkov
v ločljivosti 4K/UHD fotoaparata D500
preprosto ustvarite intervalne videoposnetke
v ločljivosti 4K/UHD** in polni ločljivosti HD
v fotoaparatu. Glajenje osvetlitve poskrbi za
neželene učinke utripanja tako, da samodejno
zmanjša rahla odstopanja v osvetlitvi vsakega
posnetka.

Fotoaparat D500 omogoča uporabo
funkcije aktivna osvetlitev D–Lighting pri
videoposnetkih v ločljivosti HD in polni
ločljivosti HD. S tem zagotovite bogatejše
prehode barvnih tonov, podrobnosti v svetlih
delih posnetka in sencah ter naravno svetlost
v prizorih z visokim kontrastom – brez
naknadne obdelave.

** Najdaljši čas snemanja za intervalne videoposnetke v
ločljivosti 4K/UHD je 3 minute.

Stabilni videoposnetki pri snemanju iz
roke: elektronsko zmanjšanje tresljajev
(VR)
Funkcija elektronskega zmanjšanja tresljajev
(e-VR) fotoaparata D500 občutno zmanjša
učinke tresenja fotoaparata pri snemanju
videoposnetkov v polni ločljivosti HD iz roke.
Premikanje v
vodoravni smeri

Aktivna osvetlitev D-Lighting: Off (Izklopljena)

Premikanje v
navpični smeri

Krožno premikanje

Ohranite globinsko ostrino tudi ob
dramatični spremembi svetlobe:
samodejni nadzor občutljivosti ISO
Samodejni nadzor občutljivosti ISO
fotoaparata D500 je neprecenljiv pri
ohranjanju globinske ostrine in izostritve v
posnetkih, v katerih se svetlost dramatično
spremeni, npr. ko motiv iz temnega hodnika
priteče na opoldansko sonce. V načinu M
samodejni nadzor občutljivosti ISO omogoča
vrednosti ISO od 200 pa vse do Hi 5, nastavite
pa lahko tudi največje vrednosti ISO, ki jih
želite uporabljati.

Priročne nastavitve po meri za
snemanje videoposnetkov
3840 x 2160: združljivo z ločljivostjo 4K/UHD

Območje slike formata DX: združljivo s polno ločljivostjo HD ali ločljivostjo HD
Opomba: razmerje stranic za videoposnetke je 16 : 9, ne glede na izbrano območje slike.

Fotoaparat D500 se ponaša z vgrajenim
stereo mikrofonom in je združljiv z
Nikonovim zunanjim stereo mikrofonom
ME-1 ter brezžičnim mikrofonom ME-W1.
Z vhodom za stereo mikrofon ter izhodom
za zvok lahko natančno uravnavate raven
zvoka s slušalkami pred snemanjem in med
njim. Raven občutljivosti mikrofona lahko
prilagodite v 20 korakih, svoje prilagoditve pa
lahko potrdite na zaslonu LCD fotoaparata.
(Pri uporabi slušalk drugih proizvajalcev lahko
zvok prilagodite v 30 korakih). Izberete lahko
razpon zvoka (široko/glas) in zmanjšate šum
vetra pri snemanju z vgrajenim mikrofonom.

Aktivna osvetlitev D-Lighting: High (Visoka)

* Videoposnetki v ločljivosti 4K/UHD so posneti v ločenih datotekah.

Območje slike 1,3x: združljivo s polno ločljivostjo HD ali ločljivostjo HD

Visokokakovostni nadzor zvoka

Fotoaparat D500 omogoča uporabo privzeto
dodeljenih gumbov Pv in Fn za enostavno
upravljanje kompenzacije osvetlitve ali
spreminjanje globinske ostrine s funkcijo za
električno spreminjanje vrednosti zaslonke***.
*** Funkcija za električno spreminjanje vrednosti zaslonke
je na voljo samo v načinu A ali M.

Namenski meni za videoposnetke:
posebej za nastavitve videoposnetkov
Prek namenskega menija za videoposnetke
fotoaparata D500 lahko ločeno od nastavitev
za fotografije preprosto dostopate do ključnih
nastavitev za videoposnetke in jih prilagajate,
npr. nastavitev beline in Picture Control.
Do nastavitev za videoposnetke lahko hitro
dostopate s pritiskom gumba P.

Funkcija odpravljanja utripanja (pri neprekinjenem fotografiranju)
Svetlo

Svetlo
1/100 s (pri 50 Hz), 1/120 s (pri 60 Hz)
Temno

Vir svetlobe
1. posnetek

2. posnetek

Odpravljanje
utripanja:
izklopljeno

Če pride do zakasnitve sprostitve
zaklopa v temnih pogojih, bo slika
premalo osvetljena
1. posnetek

Odpravljanje
utripanja:
vklopljeno

2. posnetek

Fotoaparat samodejno
fotografira v najsvetlejših točkah

Možni sta stabilna osvetlitev in
reprodukcija barv

51.200EXPEED 5
s procesorjem

ISO

Izjemna kakovost slike z manj šuma tudi pri
visoki občutljivosti ISO

© Todd Owyoung

Novi EXPEED 5: Nikonov najmočnejši
procesor
Nikonov novi slikovni procesor
EXPEED 5 se lahko pohvali z
računskimi zmogljivostmi, ki so
zlahka kos podatkom in visoki
hitrosti zapisovanja slikovnega tipala
fotoaparata D500. Šum je občutno zmanjšan
tudi pri zelo šibki svetlobi, fotografije, posnete
v načinu izreza pri visokih občutljivostih ISO,
pa bodo obdržale svojo kakovost. Teksture in
podrobnosti so zvesto ohranjene, prefinjeni
tonski prehodi pa čudovito poustvarjeni.

Odpravljanje utripanja zmanjša
odstopanja v osvetlitvi

Ujemite popoln posnetek: zmogljivo
merjenje in slikovna tipala

Sistem Picture Control: prilagodljivo
ustvarjanje slik

Pri umetnih virih svetlobe, kot je fluorescenčna
svetloba, pogosto pride do utripanja, to pa
lahko povzroči temne slike. Fotoaparat D500
za zmanjšanje tega učinka zagotavlja funkcijo
odpravljanja utripanja. Fotoaparat zazna največjo
stopnjo svetlosti in samodejno nekoliko prilagodi
čas zaklopa, da prepreči premalo osvetljene
slike in zagotovi stabilno osvetlitev tudi med
neprekinjenim fotografiranjem*.

Fotoaparat D500
odlikuje enako tipalo za
merjenje RGB s 180.000
slikovnimi točkami kot
model D5. To povsem novo
tipalo, ki ga je razvil sam Nikon,
skupaj s slikovnim tipalom CMOS formata
DX z 20,9 milijona slikovnih točk zagotavlja
neverjetno natančno prepoznavanje motiva
in upodabljanje podrobnosti na fotografiji z
bogatimi tonskimi prehodi.

Nikonov sistem Picture Control ima sedem
prednastavljenih možnosti, s katerimi lahko
pri snemanju fotografij ali videoposnetkov
preprosto določite parametre, kot so ostrina,
nasičenost in barvni odtenek. Z nastavitvijo
»Clarity« (Jasnost) lahko natančno prilagodite
podrobnosti. Možnost »Flat« (Ohranitev
podrobnosti in razpona tonov) pa vam olajša
naknadno obdelavo. »Flat« ima tonsko krivuljo,
ki je najbližje ravni liniji, zato vam omogoča, da
pridobite kar največ informacij o barvi, svetlosti
in teksturi motiva. Ta način Picture Control je
popolna izbira za snemanje videoposnetkov,
ki jim boste pri naknadni obdelavi dodali
barvne prehode, saj preprečuje preosvetlitve,
prevladanje senc in neželeno nasičenost barv
tudi po prilagajanju ali urejanju.

* Hitrost neprekinjenega fotografiranja se lahko zmanjša.

Trije samodejni načini nastavitve
beline

Neustrašni v temi: občutljivost od ISO
100 do 51.200; možnost razširitve
do vrednosti Hi 5 (enakovredno ISO
1.640.000)

Posneto z nastavitvijo ISO 51.200

© C.S.Ling

Fotoaparat D500 se ne bo prestrašil zahtevnih
pogojev osvetlitve. S širokim razponom
občutljivosti ISO je ta fotoaparat kos šibki
svetlobi kot tudi močni osvetlitvi. V primeru
zelo močne svetlobe lahko razpon občutljivosti
ISO razširite do vrednosti, enakovredne ISO 50
pri nastavitvi Lo 1. Pri šibki svetlobi pa lahko
občutljivost povečate do neverjetne vrednosti,
enakovredne občutljivosti ISO 1.640.000 pri
nastavitvi Hi 5.

Izberete lahko, da se v iskalu prikaže ikona
zaznano utripanje

, ko je

Kot pri Nikonovem paradnem konju,
fotoaparatu D5, ima nastavitev beline v
modelu D500 tri samodejne načine, s katerimi
boste zajeli vzdušje z osupljivo natančnostjo.
Način »Auto 0 (Keep white)« (ohrani belo) belo
prikaže kot belo, tudi pod virom svetlobe z
nizko, rdečkasto barvno temperaturo. Način
»Auto 1 Normal« (običajno) ohranja ravnovesje
med originalno barvo motiva in svetlobo v
okolici. Način »Auto 2 (Keep warm lighting
colours)« (ohranjanje toplih barv osvetlitve)
pa ohrani barvo svetlobe žarnice ali druge
svetlobe za posnetke z naravnim občutkom
topline.

Auto 0: Keep white (reduce warm
colours) (manj toplih barv)

Auto 1 (Normal) (običajno)

Auto 2: Keep warm lighting colours
(ohranjanje toplih barv osvetlitve)

INOVATIVNO

UPRAVLJANJE
Nagibni zaslon na dotik in SnapBridge – neverjetno
upravljanje vodilnega modela formata DX

8-cm/3,2-palčni nagibni zaslon LCD na
dotik visoke ločljivosti z 2.359.000 točkami

Optično iskalo zagotavlja do zdaj najširši
vidni kot

Okretnost formata DX: vzdržljiv toliko,
kot pričakujete

Izjemno odziven 8-cm (3,2-palčni) nagibni
zaslon LCD na dotik fotoaparata D500 vam
omogoča svobodno fotografiranje z visokih ali
nizkih kotov. Pri fotografiranju s pogledom v
živo lahko prek upravljanja na dotik nastavite
točko ostrenja, pritisnete sprožilec in pridobite
podatke prednastavljene točkovne nastavitve
beline na podlagi izbranega območja v kadru.
Zaslon visoke ločljivosti omogoča tudi preprosto
premikanje po naboru in izbiro ključnih
posnetkov ter takojšen vnos informacij IPTC in
podatkov o avtorskih pravicah.

Optično iskalo
fotoaparata D500
omogoča sprotno
sledenje motivu
brez zakasnitev, do
katerih lahko pride
pri elektronskih
iskalih. Prav tako pa
iskalo odlikuje najširši vidni kot v fotoaparatu
D-SLR tega razreda kot kdaj koli prej*: približno
30,8°.

Fotoaparat D500, manjši brat modela D5,
zagotavlja zanesljivo delovanje vedno, ko vas
pot zanese v ekstremna okolja fotografiranja.
Na močnem kovinskem ogrodju so nameščeni
deli iz robustne magnezijeve zlitine in ogljikovih
vlaken, kar zagotavlja lahko, vzdržljivo ohišje
s poglobljenim ročajem za boljši oprijem. Vsi
tečaji, gumbi in vrtljivi gumbi so zatesnjeni pred
vremenskimi vplivi. Energijsko varčna zasnova
pa zagotavlja največje število posnetkov
med dvema polnjenjema baterije. Dodatno
baterijsko držalo z možnostjo uporabe
različnih baterij MB-D17 podpira tri različne
vrste baterij kot vire napajanja in zagotavlja,
da je s fotoaparatom
lažje upravljati
pri pokončnem
fotografiranju.
Visokozmogljivi
sprožilec pa je bil
preizkušen v 200.000
ciklih.

* Na dan 5. januarja 2016 med fotoaparati D-SLR, ki uporabljajo
slikovno tipalo velikosti APS-C.

Vrhunsko upravljanje
Fotoaparat D500 odlikuje podobna
razporeditev gumbov kot pri modelu D5,
vključno s pomožnim izbirnikom, s katerim
je mogoče izbrati točko ostrenja. To je tudi
prvi Nikonov fotoaparat D-SLR formata DX z
osvetljenimi gumbi za lažje upravljanje v temi.

Dvojna reža za pomnilniške kartice podpira
kartice z veliko hitrostjo zapisovanja
Dve reži za kartice (ena za kartice XQD in ena
za kartice SD UHS II) sta zlahka kos neverjetni
hitrosti fotografiranja fotoaparata D500,
poleg tega pa zagotavljata tudi takojšnjo
pripravljenost medpomnilnika za naslednji
rafal. Obe vrsti spominskih kartic je mogoče
uporabljati hkrati, na voljo pa so različne
možnosti zapisovanja. Posnamete lahko
dve polni kartici z različnimi podatki, iste
podatke posnamete na dve kartici za takojšnjo
varnostno kopijo ali hkrati posnamete podatke

Fotoaparat in pametne naprave lahko
povežete prek aplikacije SnapBridge
D500 je prvi Nikonov fotoaparat D-SLR, ki je združljiv
z aplikacijo SnapBridge. Ta priročna Nikonova
aplikacija uporablja tehnologijo Bluetooth®* Low
Energy (BLE) ter ohranja stalno, energijsko varčno
povezavo med fotoaparatom in pametnim telefonom ali tabličnim
računalnikom**. Zdaj lahko fotografije samodejno sinhronizirate
v pametno napravo že med fotografiranjem, ne da bi se baterija
fotoaparata pri tem izčrpala. Prek pametne naprave lahko upravljate
glavne funkcije fotoaparata ter slikam enostavno dodate geografske
oznake. Vsakič, ko pridete na novo lokacijo, SnapBridge samodejno
posodobi lokalni čas in čas UTC fotoaparata s podatki sistema GPS vaše
pametne naprave, zato bodo fotografije pravilno razvrščene po datumu
ne glede na to, koliko časovnih pasov prečkate. Z vgrajeno tehnologijo
NFC je mogoče fotoaparat D500 in pametno napravo ob prvi uporabi
enostavno povezati*** za aktivacijo aplikacije SnapBridge.
* Besedna znamka Bluetooth® je registrirana blagovna znamka v lasti podjetja Bluetooth SIG,
Inc.; podjetje Nikon Corporation tovrstne znamke uporablja na podlagi licence.
** Združljive naprave iPhone in/ali iPad in iPod ali pametne naprave z operacijskim sistemom
AndroidTM.
***Funkcija NFC je združljiva le z operacijskim sistemom Android. Pametna naprava mora podpirati tehnologijo NFC.

v obliki RAW in JPEG na vsako kartico posebej.
Podatke lahko prenašate z ene kartice na drugo
in izberete režo za snemanje videoposnetkov
glede na preostali prostor za shranjevanje na
posamezni kartici.

Samodejni prenos slik
• velikost prenesenih slik je mogoče
nastaviti
• videoposnetke za prenos izberete
prek aplikacije SnapBridge

Brskanje po slikah s pametno
napravo
Slike v fotoaparatu si lahko ogledujete tudi, ko je ta izklopljen

Uporaba informacij o lokaciji
in datumu/času
• Vdelajte informacije o lokaciji
iz pametne naprave
• Sinhronizirajte fotoaparat z
informacijami o časovnem
pasu in času pametne
naprave

Samodejni prenos v storitev
NIKON IMAGE SPACE
Slike, prenesene v pametno
napravo, je mogoče
samodejno prenesti
Pametna naprava
aplikacija SnapBridge

Fotografiranje na daljavo
Fotografirajte na daljavo
s pametno napravo in
omogočenim samodejnim
prenosom slik

Vdelava informacij o avtorju
Vdelate lahko največ dve vrsti
informacij, kot so avtorske
pravice in nastavitve osvetlitve

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

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

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

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

Objektivi NIKKOR: v celoti izkoristite
potencial fotoaparata D500
Tako kot vsak Nikonov fotoaparat D-SLR tudi
model D500 najboljše rezultate zagotavlja z
legendarnimi objektivi NIKKOR, ki prinašajo
jasnost in vsestranskost brez primere. Z zapuščino
znamke NIKKOR se ne more kosati noben
tekmec: do danes je bilo prodanih več kot 95
milijonov objektivov.

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

Nikonov prvi objektiv »ribje oko« formata
DX je ultraširokokotni 10,5-mm objektiv
s fiksno goriščno razdaljo in slikovnim
kotom 180 stopinj. Najmanjša razdalja
ostrenja je 14 cm, možnosti globinske
ostrine pa neskončne.

Ta objektiv formata DX s fiksno goriščno
razdaljo ima veliko svetlobno moč f/1,8,
ki zagotavlja svetlo sliko v iskalu in se
odlično odreže pri šibki svetlobi. Ima
visoko ločljivost in kontrast, delovanje
samodejnega ostrenja pa je tiho.

Popolna izbira za ustvarjanje osupljivih
fotografij pokrajine, dramatično
arhitekturno fotografijo ali podrobno
fotografiranje mestnih ulic in razsežnih
notranjih prostorov. Ta ultraširokokotni
zoom objektiv s tremi asferičnimi
elementi in dvema elementoma iz
ED-stekla (izjemno nizka disperzija)
ustvarja slike z neverjetno ločljivostjo in
kontrastom.

Ta objektiv formata DX s fiksno goriščno
razdaljo ima veliko svetlobno moč f/1,8,
ki zagotavlja svetlo sliko v iskalu in se
odlično odreže pri šibki svetlobi. Ima
visoko ločljivost in kontrast, delovanje
samodejnega ostrenja pa je tiho.

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

Fotoaparat D500 združite s tem
visokozmogljivim zoom teleobjektivom
formata FX, da se še bolj približate
motivom z izrezom s faktorjem 1,5. Ta
objektiv odlikuje fiksna zaslonka f/4,0 in
klasičen doseg zooma za fotografiranje
potovanj, divjine, športnih dogodkov
in porok. Nikonov priznani sistem
zmanjšanja tresljajev (VR) omogoča
fotografiranje pri do štiri stopnje daljšem
času zaklopa.

Fotoaparat D500 združite z objektivom
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED
VR in kot zajema v teleobmočju bo enak
kot pri fotoaparatu D-SLR formata FX s
600-mm teleobjektivom.

Ta super teleobjektiv formata FX
zagotavlja izjemen doseg v vseh pogojih
fotografiranja. S fiksno zaslonko f/5,6,
Nikonovim sistemom zmanjšanja
tresljajev (VR) in načinom zmanjšanja
tresljajev SPORT VR za stabilen zajem
motivov v ključnih trenutkih je ta objektiv
popolna izbira za fotografiranje divjine,
motošportnih dogodkov in motivov
v letu. Elektromagnetni mehanizem
zaslonke zagotavlja natančno osvetlitev
pri hitrih rafalnih posnetkih.

Kompaktni in zmogljivi teleobjektiv
formata FX s fiksno goriščno razdaljo.
Fazna Fresnelova leča pripomore k
zmanjšanju velikosti in teže, ne da bi
pri tem trpela kakovost slike, zato je
to idealen teleobjektiv za potovanja in
profesionalno delo. Fluorova prevleka
odbija vodo, prah in umazanijo za
izboljšano vzdržljivost na terenu.

DRUGA DODATNA OPREMA

SISTEMSKA TABELA
OBJEKTIVI NIKKOR

BLISKAVICE SPEEDLIGHT
Visoko zmogljiv
baterijski paket SD-9

DODATKI ZA ISKALO

Bliskavica Speedlight SB-5000

Povečevalo okularja DG-2

Pravokotni nastavek okularja DR-5

Bliskavica
Speedlight SB-5000

Nastavek okularja DK-18
Bliskavica Speedlight SB-910

Bliskavica
Speedlight SB-910
Bliskavica
Speedlight SB-700

Okular iskala z zaščito
pred zameglitvijo
DK-17A

Okular iskala s
fluorovo prevleko
DK-17F*

Bliskavica Speedlight SB-700

Bliskavica
Speedlight SB-500

Gumijasti nastavek
okularja DK-19

Bliskavica
Speedlight SB-300
Bliskavica Speedlight SB-500
Daljinski kabel za
TTL SC-28, 29

DODATNA OPREMA ZA
DIGISKOPIJO

Korektivna leča za
okular DK-17C
(–3, –2, 0, +1, +2 m –1)

Povečevalni okular DK-17M

Bliskavica Speedlight SB-300

Brezžična enota za upravljanje
bliskavic Speedlight SU-800

Komplet za upravljanje bliskavic
Speedlight za bližinske posnetke
R1C1
Bliskavica Speedlight SB-5000

Priključek za digiskop za
digitalne fotoaparate SLR
FSA-L2

DODATNA OPREMA ZA
DALJINSKO UPRAVLJANJE
IN GPS

Modulitni daljinski upravljalnik
ML-3

Adapter za brezžični
daljinski upravljalnik WR-A10

Kabelski sprožilec MC-36A

MIKROFONI

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-R10

Stereo mikrofon
ME-1

Kabelski sprožilec MC-30A

Bliskavica SB-5000 (izbirno), pritrjena na
fotoaparat D500

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-T10
Brezžični daljinski
upravljalnik WR-R10

Kabelski sprožilec MC-22A

Adapter za brezžični
daljinski upravljalnik WR-A10

Brezžični mikrofon ME-W1

Osvetlitev senc

Hiter brezžičen prenos

Daljše trajanje baterije

Fotoaparat D500 je povsem združljiv z
Nikonovim priznanim sistemom osvetljevanja
Creative Lighting System/iTTL in Nikonovim
novim sistemom radijsko krmiljenega
naprednega brezžičnega osvetljevanja. To
pomeni, da lahko fotoaparat preprosto
uporabljate z bliskavicami Speedlight, kot so
profesionalna bliskavica SB-910, kompaktna
SB-700 ali bliskavica SB-5000, ki uporablja
tehnologijo radijskega upravljanja. Če
fotoaparat D500 uporabljate z izbirnim
oddajnikom-sprejemnikom WR-R10, lahko
upravljate in brezžično prožite do šest skupin
bliskavic SB-5000 iz sosednje sobe, za vogalom
ali zunaj pri močni sončni svetlobi.

Za visokozmogljiv brezžični prenos datotek s
hitrostjo do 866,7 Mb/s na razdalji do 200 m
fotoaparat D500 uporabite skupaj z izbirnim
brezžičnim oddajnikom WT-7A. Oddajnik se
priključi v priključek vmesnika na fotoaparatu,
napaja pa se prek ohišja fotoaparata. Na voljo
so načini vstopne točke, povezave HTTP in FTP,
omogočeno pa je tudi istočasno proženje več
fotoaparatov. Daljinsko upravljanje nastavitev
fotoaparata in prikaz pogleda v živo sta na voljo
v načinu HTTP ali prek računalnika, v katerem je
nameščena programska oprema Nikon Camera
Control Pro 2*. Način HTTP omogoča uporabo
poljubnega spletnega brskalnika – tudi v
pametni napravi – za oddaljeno upravljanje prek
brezžične povezave ali žične povezave Ethernet.

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D17 podaljša čas delovanja
fotoaparata D500 na območjih, kjer je dostop
do virov električne energije omejen. Poleg tega
omogoča boljše ravnotežje in večje udobje
pri fotografiranju v pokončnem načinu. Paket
ima dodaten sprožilec, večnamenski izbirnik in
gumb za vklop AF za uporabo pri fotografiranju
v navpičnem položaju, poleg tega pa še
dodatni glavni in pomožni gumb za upravljanje.
Napaja se prek Nikonove Li-ionske baterije
EN-EL15 ali šestih standardnih baterij velikosti
AA. Z izbirnim adapterjem za baterije BL-5 je
mogoče baterijsko držalo MB-D17 napajati tudi
prek Nikonovih Li-ionskih baterij EN-EL18/
EN-EL18a.

Podaljšek MC-21A

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI
Polnilna Li-ionska
baterija EN-EL15*

Baterijsko držalo z
možnostjo uporabe
različnih baterij MBD17

Polnilnik baterij
MH-25a*/MH-25

Osem baterij
R6/AA**

Naprava GPS**

APLIKACIJA ZA
PAMETNE NAPRAVE

Polnilnik baterij MH-26a

Sponka za kabel
HDMI*

Pametna naprava**
(operacijski sistem iOS/
Android)

SLUŠALKE

Pametna naprava**
(operacijski sistem iOS/
Android)

Sponka za kabel
USB*

Spominska kartica XQD**
Spominska kartica SD**

Videorekorder z vhodom
HDMI**

Brezžični oddajnik
WT-7/A/B/C

Priključni kabel
MC-23A
Vmesniški kabel
MC-25A

Tiskalnik**
ViewNX-i††
Capture NX-D††

Kabel LAN**

Polnilna Li-ionska baterija
EN-EL15*

Poltrdi etui CF-DC8

Modulitni daljinski
upravljalnik ML-3

Čitalec spominskih kartic XQD**
Čitalec spominskih kartic SD**

Kabel USB UC-E22*

Slušalke**

TORBICA

Kabelski sprožilec
MC-30A

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

SnapBridge†

Televizijski zaslon**

Kabelski sprožilec
MC-DC2

Vmesniški kabel
MC-35 GPS

Napajalnik EH-5b

Kabelski sprožilec
MC-36A

Kabelski sprožilec
MC-22A

Naprava GPS
GP-1A

Pokrov predalčka za baterije BL-5

Polnilna Li-ionska baterija
EN-EL18a/EN-EL18

Dodatna oprema za
daljinsko upravljanje z
2 poloma

Vmesniški kabel
MC-25A

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

* Potrebna je posodobitev različice programske opreme
Camera Control 2 (različica 2.23.0 ali novejša).

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-1

Priključni kabel MC-23A
Električni
priključek EP-5B

DODATNA OPREMA
ZA TV IN VIDEO

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-1

Električni priključek
EP-5B

Osebni
računalnik**

Camera Control Pro 2

Napajalnik EH-5b
Strežnik FTP**

* Priložena dodatna oprema ** Izdelki drugih proizvajalcev † Možen prenos iz trgovine z aplikacijami za posamezno pametno napravo (brezplačno). †† Možen prenos z Nikonovega spletnega mesta (brezplačno).
Za fotoaparat D500, brezžični oddajnik WT-7/A/B/C in brezžični daljinski upravljalnik WR-1/WR-R10 veljajo predpisi glede izvoza Združenih držav Amerike (EAR). Dovoljenje vlade ZDA je potrebno za izvoz v države, ki so naštete v nadaljevanju, torej za
države, za katere v času sestavljanja tega besedila velja embargo ali poseben nadzor: Kuba, Iran, Severna Koreja, Sudan in Sirija.

Brezžični oddajnik WT-7/A/B/C (izbirno), pritrjen
na fotoaparat D500

baterijsko držalo z možnostjo uporabe
različnih baterij MD-D17 (izbirno), pritrjeno
na fotoaparat D500

• Nikon si pridržuje pravico do spremembe videza in tehničnih podatkov strojne in programske opreme, opisane v tem dokumentu, kadar koli in brez predhodnega obvestila.
• Windows je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• XQD je blagovna znamka družbe SONY Corporation.
• Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke združenja SD-3C, LLC.
• Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; podjetje Nikon Corporation tovrstne znamke uporablja na podlagi licence.
• Android™ je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe Google Inc.
• Apple®, logotipi Apple, iPhone® in iPad® so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah.
• IOS je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v ZDA in/ali drugih državah ter se uporablja na podlagi licence.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance®.
• N-Mark je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
• Ostali izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij.
• Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in monitorjih v tem dokumentu, so simbolične.

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu SLR Nikon D500
Vrsta fotoaparata
Bajonet za objektiv
Efektivni kot zajema
Efektivno število slikovnih
točk
Slikovno tipalo
Skupno število slikovnih
točk
Sistem za odstranjevanje
prahu
Velikost slike (v slikovnih
točkah)

Shranjevanje – format
datotek

Sistem Picture Control
Nosilci za shranjevanje
Dvojna reža za kartice
Datotečni sistem
Iskalo
Pokritost kadra
Povečava
Razdalja okular–oko
Prilagoditev dioptrije
Medlica
Refleksno zrcalo
Predogled globinske
ostrine
Zaslonka objektiva
Združljivi objektivi

Vrsta zaklopa
Čas zaklopa
Hitrost sinhronizacije
bliskavice
Načini proženja

Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
Nikonov format DX; kot zajema enakovreden kot pri objektivu s približno 1,5-kratno goriščno
razdaljo na fotoaparatu formata FX
20,9 milijona
Tipalo CMOS, 23,5 x 15,7 mm
21,51 milijona
Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna je
programska oprema Capture NX-D)
• Območje slike DX (24 x 16): 5568 x 3712 [L], 4176 x 2784 [M], 2784 x 1856 [S]
• Območje slike 1,3x (18 x 12): 4272 x 2848 [L], 3200 x 2136 [M], 2128 x 1424 [S]
• Fotografije z območjem slike DX, posnete med snemanjem videoposnetka: 5568 x 3128 [L],
4176 x 2344 [M], 2784 x 1560 [S]
• Fotografije z območjem slike 1,3x, posnete med snemanjem videoposnetka: 4272 x 2400 [L],
3200 x 1800 [M], 2128 x 1192 [S]
• Fotografije, posnete med snemanjem videoposnetka z velikostjo okvirja 3840 x 2160: 3840 x
2160
• NEF (RAW): 12- ali 14-bitne (brezizgubno stisnjene, stisnjene ali nestisnjene); na voljo velike,
srednje in majhne (srednje in majhne slike so posnete z 12-bitno globino in z brezizgubnim
stiskanjem)
• TIFF (RGB)
• JPEG: osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (približno 1 : 4), običajnim (približno 1 : 8) ali
osnovnim (približno 1 : 16) stiskanjem; na voljo je stiskanje za najboljšo kakovost
• NEF (RAW) + JPEG: ena fotografija, posneta v formatih NEF (RAW) in JPEG
Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina, Flat (Ohranitev
podrobnosti in razpona tonov); izbrano funkcijo Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje
za funkcije Picture Control po meri
Pomnilniške kartice XQD, SD (Secure Digital) ter SDHC in SDXC, združljive s standardom UHS-II
Obe kartici se lahko uporabljata za shranjevanje, varnostno kopiranje ali ločeno shranjevanje
slik NEF (RAW) in JPEG; fotografije je mogoče kopirati med karticama
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
• Območje slike DX (24 x 16): približno 100-odstotna vodoravno in 100-odstotna navpično
• Območje slike 1,3x (18 x 12): približno 98-odstotna vodoravno in 98-odstotna navpično
Približno 1,0-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m–1)
16 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Od –2 do +1 m–1
Medlica BriteView Clear Matte Mark II vrste B z okvirji območja AF (možnost prikaza mreže za
kadriranje)
Hitra vrnitev
Ko pritisnete gumb Pv, zmanjšate zaslonko objektiva na vrednost, ki ste jo izbrali sami (načina A in M)
ali jo je izbral fotoaparat (načina P in S)
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi tipa G, E in D (za objektive PC veljajo določene
omejitve) in objektivi DX, objektivi AI-P NIKKOR in objektivi AI brez CPE (samo v načinih A in M);
objektivov IX-NIKKOR, objektivov za F3AF in objektivov brez AI ni mogoče uporabljati
Elektronski daljinomer lahko uporabljate z objektivi, pri katerih je svetlobna moč f/5,6 ali večja
(elektronski daljinomer podpira 15 točk ostrenja pri objektivih s svetlobno močjo f/8 ali večjo, pri
čemer je mogoče izbirati med 9 točkami)
Elektronsko nadzorovan vertikalni mehanski zaklop v goriščni ravnini, elektronska sprednja
zavesa zaklopa je na voljo v načinu proženja z dvignjenim zrcalom
Od 1/8000 do 30 s v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), čas, X250
X = 1/250 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/250 s ali daljšem

S (ena slika), CL (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (neprekinjeno fotografiranje z
veliko hitrostjo), Q (tiho proženje), QC (tiho neprekinjeno proženje), E (samosprožilec), MUP (dvig
zrcala)
Hitrost snemanja
CL: od 1 do 9 posnetkov na sekundo, CH: 10 posnetkov na sekundo, QC: 3 posnetki na
sekundo
Samosprožilec
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Merjenje osvetlitve
Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB s približno 180.000 slikovnimi točkami
Način merjenja
• Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko III (objektivi tipa G, E in D); merjenje
svetlobe z barvno matriko III (drugi objektivi CPE); barvno matrično merjenje je na voljo za
objektive brez CPE, če uporabnik vnese podatke o objektivu
• Sredinsko uteženo: 75 % teže ima 8-mm krog v sredini okvirja, premer kroga je mogoče
spremeniti na 6, 10 ali 13 mm, utež pa lahko tudi temelji na povprečju celotnega okvirja (objektivi
brez CPE uporabljajo 8-mm krog)
• Točkovno: izmeri 3,5-mm krog (približno 2,5 % kadra) v izbrani točki ostrenja (v središčni
točki ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE)
• Po svetlih delih uteženo merjenje: na voljo z objektivi tipa G, E in D
Razpon merjenja (ISO 100, • Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: od –3 do 20 EV
objektiv f/1,4, 20 °C)
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
• Po svetlih delih uteženo merjenje: od 0 do 20 EV
Sklopka za prenos nastavitve Združena CPE in AI
zaslonke
Načini osvetlitve
Programski samodejni način s prilagodljivim programom (P); prioriteta zaklopa (S); prioriteta
zaslonke (A); ročni način (M)
Kompenzacija osvetlitve
od –5 do +5 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Zaklepanje osvetlitve
Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti
ISO od 100 do 51.200 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV; možna nastavitev na približno 0,3, 0,5,
Občutljivost ISO
0,7 ali 1 EV (enakovredno ISO 50) pod ISO 100 ali na približno 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ali 5 EV
(priporočeni indeks
(enakovredno ISO 1.640.000) nad ISO 51.200; na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti
osvetlitve)
ISO
Aktivna osvetlitev D-Light- samodejno, zelo visoko, visoko, običajno, nizko ali izklopljeno
ing
Samodejno ostrenje
Modul senzorja za samodejno ostrenje Multi-CAM 20K z zaznavanjem faze TTL, natančno
nastavitvijo in 153 točkami ostrenja (vključno z 99 križnimi senzorji in 15 senzorji, ki podpirajo
zaslonko f/8), od katerih jih je mogoče izbrati 55 (35 križnih senzorjev in 9 senzorjev, ki podpirajo
zaslonko f/8)
Območje zaznavanja AF
Od –4 do 20 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva
• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); sledenje izostritve s
predvidevanjem se samodejno vklopi glede na stanje motiva
• Ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer
Točka ostrenja
153 točk ostrenja, izbrati jih je mogoče 55 ali 15
Načini delovanja z
AF z eno točko; 25-, 72- ali 153-točkovni AF z dinamičnim območjem; 3D-sledenje; AF s
območjem AF
skupino točk; AF s samodejno izbiro območja

Zaklepanje izostritve

Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s
pritiskom sredinskega gumba pomožnega izbirnika
TTL: upravljanje bliskavice i-TTL s tipalom RGB s približno 180.000 slikovnimi točkami;
uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR je na voljo z matričnim, sredinsko
uteženim in po svetlih delih uteženim merjenjem, standardna doosvetlitev i-TTL za digitalni SLR
s točkovnim merjenjem
Način bliskavice
Sinhronizacija na sprednjo zaveso, počasna sinhronizacija, sinhronizacija na zadnjo zaveso,
zmanjšanje učinka rdečih oči, zmanjšanje učinka rdečih oči s počasno sinhronizacijo, počasna
sinhronizacija na zadnjo zaveso, izklopljeno; podprt je samodejni FP s hitro sinhronizacijo
Kompenzacija bliskavice
Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Kazalnik pripravljenosti
Sveti, ko je dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem, ko se je bliskavica sprožila
bliskavice
pri polni moči
Nastavek za dodatno
Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijskimi in podatkovnimi kontakti ter varnostno
opremo
zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon Upravljanje bliskavice i-TTL, napredno brezžično osvetljevanje (optično/radijsko), samodejni FP
s hitro sinhronizacijo, preizkušanje osvetlitve, zaklepanje FV, poenoteno upravljanje bliskavice,
Creative Lighting System
posredovanje informacij o barvi bliskavice in pomožna osvetlitev za AF z več točkami
(CLS)
Sinhronizacijski priključek Sinhronizacijski priključek ISO 519 z navojem za zaklepanje
Nastavitev beline
Samodejna (3 vrste), žarnica, fluorescenčna svetloba (7 vrst), neposredna sončna svetloba,
bliskavica, oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti,
točkovna nastavitev beline je na voljo pri pogledu v živo) in nastavitev barvne temperature (od
2500 do 10.000 K); pri vseh možnostih je na voljo natančna nastavitev
Vrste zaporednih posOsvetlitev, bliskavica, nastavitev beline in ADL
netkov z različnimi nastavitvami
Načini pogleda v živo
C (fotografije v načinu pogleda v živo), 1 (videoposnetki v načinu pogleda v živo)
Pogled v živo – servo
• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F)
pogon objektiva
• Ročno ostrenje (M)
Načini delovanja z območ- AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu
jem AF
Samodejno ostrenje
AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali
AF s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje pri videoposnet- Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
kih
Način merjenja pri sneman- Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje
ju videoposnetkov
Velikost okvirja (v slikovnih • 3840 x 2160 (4K UHD); 30p (progresivno), 25p, 24p
• 1920 x 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
točkah) in število slik na
• 1280 x 720; 60p, 50p
sekundo
Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976
posnetka na sekundo; Hvisoka kakovost je na voljo za vse velikosti okvirjev, običajna kakovost
je na voljo za vse velikosti, razen 3840 x 2160
Format datotek
MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka
Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajen stereo ali zunanji mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Občutljivost ISO
• Načini osvetlitve P, S in A: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 100 do Hi 5), zgornjo mejo lahko
izberete
• Način osvetlitve M: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 100 do Hi 5), zgornjo mejo je mogoče
izbrati; ročno izbiranje (ISO 100 do 51.200 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV) z dodatnimi možnostmi,
enakovrednimi približno 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ali 5 EV (enakovredno ISO 1.640.000) nad ISO 51.200
Aktivna osvetlitev D-Light- zelo visoko, visoko, običajno, nizko ali izklopljeno
ing
Največja dolžina
29 min 59 s
Druge možnosti
Označevanje indeksa, intervalni videoposnetki, elektronsko zmanjšanje tresljajev
videoposnetkov
Zaslon
8-cm/3,2-palčni nagibni zaslon TFT LCD s približno 2.359.000 pikami (XGA), občutljiv na
dotik, s 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno pokritostjo kadra in ročnim
upravljanjem svetlosti zaslona
Predvajanje
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9 ali 72 slik) s povečavo med predvajanjem,
predvajanje videoposnetkov, diaprojekcija fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz histograma,
svetli deli posnetka, informacije o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji, samodejni zasuk slik,
ocenjevanje slik ter vdelava in prikaz informacij IPTC
USB
SuperSpeed USB (priključek USB 3.0 Micro-B); priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Izhod HDMI
Priključek HDMI tipa C
Zvočni vhod
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Zvočni izhod
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Daljinski priključek z deset Uporabite ga lahko za povezavo z dodatnim daljinskim upravljalnikom, brezžičnim daljinskim
poli
upravljalnikom WR-R10 (potreben je adapter za brezžični daljinski upravljalnik WR-A10) ali WR-1,
napravo GPS GP-1/GP-1A ali napravo GPS, združljivo z NMEA0183 različice 2.01 ali 3.01 (potrebujete
vmesniški kabel MC-35 GPS in kabel s priključkom D-sub z 9 poli)
Brezžični standardi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Overjanje
Odprt sistem, WPA2-PSK
Komunikacijski protokoli
Tehnične specifikacije za Bluetooth, različica 4.1
Bluetooth
Funkcija NFC
Oznaka NFC Forum tipa 3
Podprti jeziki
angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina,
hindujščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina,
madžarščina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina
(portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina,
teluščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Baterija
Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Baterijsko držalo z možnos- Izbirno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D17 z eno polnilno Li-ionsko
tjo uporabe različnih baterij baterijo EN-EL18a ali EN-EL18 (na voljo posebej), eno polnilno Li-ionsko baterijo EN-EL15 ali osmimi
alkalnimi, Ni-MH ali litijevimi baterijami velikosti R6/AA; pri uporabi baterije EN-EL18a ali EN-EL18 je
potreben pokrov predalčka za baterije BL-5
Napajalnik
Napajalnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Navoj za stativ
1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š x V x G)
Približno 147 x 115 x 81 mm
Teža
Približno 860 g z baterijo in spominsko kartico XQD, vendar brez pokrovčka ohišja; približno
760 g (samo ohišje fotoaparata)
Delovno okolje
Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Upravljanje bliskavice

Priložena dodatna oprema
(lahko se razlikuje glede na
državo ali regijo)

Polnilna Li-ionska baterija EN-EL15, polnilnik baterij MH-25a, okular s fluorovo prevleko DK-17F, kabel
USB UC-E22, sponka za kabel USB, sponka za kabel HDMI, pas fotoaparata AN-DC17, pokrovček
ohišja BF-1B
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