TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Subtelność i Dramatyzm
Użycie lampy błyskowej w nastrojowej scenerii podkreśla piękno
chwili. Łączność radiowa pozwala z łatwością tworzyć rozbudowane
konfiguracje lamp i zapewnia pełną kontrolę nad ich kreatywnym
wykorzystaniem.
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Kontrola nad światłem.
Większe możliwości.
Istotą fotografii jest praca ze
światłem. Gdy mamy nad
nim kontrolę, wszystko ulega
zmianie. Nijakie otoczenie
nagle zyskuje na dramatyzmie.
Z pozoru przyziemna scena
staje się niezapomniana. Praca
z lampą błyskową może być
dla fotografa wyzwalającym
doświadczeniem. To sposób
na odblokowanie pełnego
potencjału sceny, której
jesteśmy świadkami – na nagięcie, a niekiedy nawet
na całkowite przeformułowanie reguł. Wystarczy kilka
lamp błyskowych Nikon w torbie, aby zawsze mieć do
dyspozycji bogactwo możliwości kreatywnej fotografii.
Poręczne i niezwykle uniwersalne lampy błyskowe można
z łatwością łączyć w wymyślne konfiguracje, oświetlające
fotografowane obiekty pod różnymi kątami. Jest to
zasługa opracowanego przez firmę Nikon kreatywnego
systemu oświetlenia (CLS) – elastycznego rozwiązania o
ogromnych możliwościach. System ten oferuje intuicyjny
i niezwykle dokładny pomiar mocy błysku, a także
umożliwia bezprzewodowe sterowanie wieloma lampami.
Dodatkowo właśnie stał się jeszcze lepszy. Nowa lampa

Ruch aparatu w poziomie przy długim czasie
otwarcia migawki sprawia, że tło w postaci
jesiennych liści muskanych promieniami
wschodzącego słońca staje się nasyconym
barwami malowidłem. Ścieżka rowerowa
nadal znajduje się w cieniu, jednak dwie zdalne
lampy błyskowe oświetlają przejeżdżającego
rowerzystę. Łączność radiowa gwarantuje
niezawodną komunikację między lampami
nawet w gęstym lesie.

błyskowa SB-5000 to
zapowiedź niedostępnych
wcześniej, ekscytujących
możliwości zarówno
w systemie CLS, jak i
w ogólnym wykorzystaniu
lamp błyskowych
w fotografii. Po raz
pierwszy można sterować
lampami błyskowymi
za pośrednictwem fal
radiowych, co zapewnia
niezawodną komunikację na większe odległości (do 30 m)
oraz eliminuje problem związany z obecnością fizycznych
przeszkód. Możliwość równoczesnego sterowania
nawet 6 grupami lamp błyskowych pozwala tworzyć
najwymyślniejsze konfiguracje oświetleniowe. Ponadto
większa dokładność synchronizacji z krótkimi czasami
otwarcia migawki i krótszy czas ładowania pozwalają
uchwycić szybko poruszające się obiekty z nieosiągalną
wcześniej łatwością. Lampy błyskowe stanowią
niezwykle potężne narzędzie transformacji zdjęć. Dzięki
udoskonalonemu kreatywnemu systemowi oświetlenia
firmy Nikon (CLS) możliwości są równie nieograniczone
jak wyobraźnia fotografa.

Dwie lampy błyskowe zamocowane na
statywach oświetlają tancerkę, a dodatkowe
umieszczone przed nią i za nią oświetlają listowie.
Dzięki łączności radiowej nie występuje problem
komunikacji związany z obecnością fizycznych
przeszkód pomiędzy lampami. Dokładna
synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia
migawki pozwala zamrozić akcję, a ustawienie
wysokiej czułości ISO umożliwia uchwycenie
wszystkich detali eterycznego tła.

Gdy fotograf wykonuje zdjęcie z łodzi ciągnącej
wakeboardera, pięć lamp błyskowych
umieszczonych na drugiej łodzi tworzy
intensywny strumień światła skupiony na
wakeboarderze. Kluczowe znaczenie w tego typu
ujęciach ma błyskawiczna komunikacja na dużą
odległość. W sytuacji, gdy naturalne oświetlenie
szybko zanika, ogromną zaletą jest również krótki
czas ładowania.

W samym centrum akcji
Wymagające, dynamiczne okoliczności nie stanowią żadnego problemu
dla tych lamp błyskowych. Nawet podczas fotografowania z dużej
odległości akcji trwającej zaledwie ułamki sekund sprzęt nie będzie
© Dave Black
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Zaawansowane funkcje zapewniające większą elastyczność w kontrolowaniu światła
Opracowany przez nas kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS) wykorzystuje zoptymalizowaną metodę przesyłania danych między
lampami a aparatami. Mnogość zaawansowanych funkcji, jakie daje połączenie lamp błyskowych z aparatami zgodnymi z systemem CLS*,
zapewnia dużo większe możliwości wykorzystania lamp błyskowych w fotografii. System CLS składa się z różnych elementów wyszczególnionych
poniżej. (Dostępne funkcje różnią się w zależności od kombinacji lamp błyskowych i aparatów).

Twórcze fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych dzięki zaawansowanemu bezprzewodowemu systemowi oświetlenia
Połączenie aparatów współpracujących z systemem CLS i lamp błyskowych umożliwia fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych oraz
sterowanie lampą główną i poszczególnymi grupami lamp zdalnych. Dostępne są dwa rodzaje sterowania – radiowy i optyczny.
Zdalna lampa błyskowa
(SB-5000) - grupa F

Zdalna lampa błyskowa
(SB-5000) - grupa E

Zdalna lampa błyskowa
(SB-5000) - grupa C

Automatyczna
synchronizacja z
krótkimi czasami
migawki

Informowanie
o temperaturze
barwowej błysku
[Lampa błyskowa]
[Lampa LED]

Wspomaganie
diodą oświetlającą
wielopolowego AF

Funkcje współdziałające z aparatem
podczas fotografowania z użyciem
lamp błyskowych

Ujednolicone
sterowanie
błyskiem

Sterowanie lampą
w trybie i-TTL
[Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL]
[Standardowy
błysk i-TTL]

Kreatywny system
oświetlenia firmy
Nikon (CLS)

Funkcje związane ze sterowaniem
błyskiem i wyzwalaniem

Funkcje integracji aparatów,
lamp błyskowych i komputerów

Aparat
+
sterownik
Zdalna lampa
(WR-R10+WR-A10)
błyskowa
Zdalna lampa
+
(SB-5000) - grupa B
błyskowa
główna lampa błyskowa
(SB-5000) - grupa A
(SB-5000)

[Sterowanie radiowe]
[Sterowanie optyczne]

Oświetlenie
modelujące

Blokada mocy
błysku (FV)

* Aparaty współpracujące z systemem CLS:
aparaty bezlusterkowe Nikon formatu FX /
lustrzanki cyfrowe formatu FX/DX
(z wyjątkiem serii D1 oraz D100), F6.
• Listę funkcji dostępnych w przypadku różnych kombinacji lamp
błyskowych i aparatów podano na str. 8–9

Główne funkcje kreatywnego systemu oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Sterowanie lampą w trybie i-TTL
Przed wyzwoleniem głównej lampy błyskowej matryca aparatu dokonuje
pomiaru przedbłysków monitorujących odbitych od fotografowanych
obiektów, a następnie na podstawie analizy danych dostosowuje moc błysku.
Liczba i intensywność przedbłysków monitorujących są optymalizowane
w celu bardziej precyzyjnego dostosowania mocy błysku. Po podłączeniu do
aparatu obiektywu typu G/D/E informacje o odległości od fotografowanych
obiektów pozwalają odpowiednio dobrać moc błysku.
• Zrównoważony błysk wypełniający i-TTL: pozwala zrównoważyć jasność
głównych obiektów i tła oraz zoptymalizować moc błysku. Możliwe jest
uzyskanie prawidłowej ekspozycji i naturalnej jasności fotografowanych
obiektów na oświetlonym tle.
• Standardowy błysk i-TTL: moc błysku jest dostosowywana tak, aby
odpowiednio oświetlić główne obiekty. Doskonale nadaje się do wyróżnienia
głównych obiektów na zdjęciu.

Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia
Możliwe jest fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp
błyskowych. Można zmieniać ustawienie lamp błyskowych i parametry
błysku, by korzystać z oświetlenia na wiele różnych sposobów. Dostępne są
dwa rodzaje sterowania – radiowe i optyczne.
• Sterowanie radiowe: po podłączeniu bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania WR-R10 do odpowiedniego współpracującego aparatu (Z 7, Z 6,
D5, D850, D500 lub D7500) sterowanie zdalnymi lampami błyskowymi (dotyczy
tylko modelu SB-5000) może odbywać się za pośrednictwem fal radiowych.
(W przypadku aparatów D5, D850 i D500 niezbędny jest bezprzewodowy
adapter zdalnego sterowania WR-A10).
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• Sterowane optyczne: lampy błyskowe mogą być wyzwalane błyskiem lampy
głównej.

Oświetlenie modelujące
Określona sekwencja bardzo słabych błysków
pozwala sprawdzić warunki oświetleniowe przed
rozpoczęciem fotografowania.

Blokada mocy błysku (FV)
Funkcja ta, na podstawie odpowiedniej mocy błysku,
ustalonej z użyciem przedbłysków monitorujących,
automatycznie dostosowuje moc błysku nawet
w przypadku zmiany kompozycji, ogniskowej lub
przysłony, tak aby zapewnić właściwą ekspozycję.
Ustawienie stałej mocy błysku pozwala uzyskać
stabilność ekspozycji podczas fotografowania.

Informowanie o temperaturze
barwowej błysku
Po wybraniu dla balansu bieli w aparacie ustawienia
Automatyczny lub Lampa błyskowa samoczynnie
ustawia on właściwy balans bieli odpowiednio do
parametrów lampy błyskowej lub lampy LED
wbudowanej w lampę SB-500.
• Lampa błyskowa: do aparatu przesyłane są informacje
o temperaturze barwowej i filtrach barwnych.
• Lampa LED: do aparatu przesyłane są informacje o
temperaturze barwowej pochodzące z lampy LED
wbudowanej w lampę SB-500.

Automatyczna synchronizacja
z krótkimi czasami migawki
Funkcje sterowania lampą w trybie i-TTL i manualnego
sterowania błyskiem pozwalają korzystać podczas
fotografowania z użyciem lamp błyskowych z czasów
otwarcia migawki krótszych niż obsługiwany przez
aparat czas synchronizacji. Funkcja ta jest aktywowana
automatycznie, gdy czas otwarcia migawki przekracza
standardowy czas synchronizacji błysku.

Zdalna lampa błyskowa
grupa C

Około 10 m
lub mniej
Około 30 m
lub mniej

Zaawansowany
bezprzewodowy
system oświetlenia

Około 7 m
lub mniej

Zdalna lampa błyskowa
grupa B

Zdalna lampa błyskowa
(SB-5000) - grupa D
Około 30 m lub mniej
Zdalna lampa błyskowa
grupa A

Główna lampa błyskowa

Sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia

Sterowany optycznie, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia

Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania WR-R10 podłączonemu do
aparatu (Z 7, Z 6, D5, D850, D500 lub D7500) w charakterze sterownika można korzystać ze
sterowanego radiowo, zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia. Umożliwia
on elastyczniejsze rozmieszczanie zdalnych lamp błyskowych niż w przypadku systemu
sterowanego optycznie i to nawet, gdy znajdują się one poza polem wzajemnego widzenia,
za przeszkodami lub w jasno oświetlonym otoczeniu.

Fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych w ramach systemu
sterowanego optycznie jest możliwe w przypadku wszystkich aparatów i lamp błyskowych
współpracujących z systemem CLS. Możliwe jest także użycie wbudowanej lampy błyskowej
w roli sterownika.
• Istnieje możliwość skonfigurowania maks. trzech grup (A, B, C) zdalnych lamp błyskowych. Liczba
zdalnych lamp w każdej z grup jest nieograniczona, jednak zaleca się, aby nie przekraczała trzech.

• W przypadku aparatów D5, D850 i D500 niezbędny jest bezprzewodowy adapter zdalnego sterowania
WR-A10.
• Jako lamp zdalnych można używać wyłącznie modelu SB-5000.
• Istnieje możliwość skonfigurowania maksymalnie sześciu grup (A–F) obejmujących 18 zdalnych lamp błyskowych.
• Możliwe jest również fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych bez korzystania z
głównej lampy błyskowej.

Równoczesne korzystanie ze sterowania optycznego i radiowego
(kompatybilne aparaty: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Zarówno system sterowany optycznie, jak i system sterowany radiowo przy pomocy
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania WR-R10 mogą być wykorzystywane
równocześnie.
• Możliwe jest również fotografowanie z użyciem wielu bezprzewodowych lamp
błyskowych bez korzystania z głównej lampy błyskowej.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10 jest wymagany podczas
korzystania z aparatów Z 7 i Z 6. Pilot WR-R10 oraz bezprzewodowy adapter
zdalnego sterowania WR-A10 są wymagane podczas korzystania z aparatów D5,
D850, oraz D500. Zdalne lampy błyskowe z grup A, B i C są sterowane optycznie, a
lampy z grup D, E i F – radiowo. W systemie sterowanym optycznie model SB-5000
nie może pełnić funkcji głównej lampy błyskowej.
• Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-R10 jest wymagany podczas
korzystania z aparatu D7500. System sterowany optycznie dostępny jest dla
maksymalnie dwóch grup (A i B) jednostek sterowania, podczas gdy system
sterowany radiowo pozwala na kontrolę maksymalnie trzech grup (grupy D, E i F).
W systemie sterowanym optycznie wbudowana lampa błyskowa pełni funkcję
lampy głównej.

z aparatami Z 7, Z 6, D5, D850, D500

Zdalna lampa błyskowa

Główna lampa błyskowa

Sterowanie
optyczne z
użyciem lampy
błyskowej innej
niż SB-5000

Sterowanie
radiowe za
pomocą aparatu

(z wyjątkiem modelu SB-5000)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Aparat obsługujący funkcję sterowania radiowego
+ Urządzenie WR-R10 (Bezprzewodowy adapter
zdalnego sterowania WR-A10 jest wymagany podczas
korzystania z aparatów D5, D850 oraz D500.)

Zdalna lampa błyskowa
(tylko model SB-5000)

Wspomaganie diodą oświetlającą
wielopolowego AF
Gdy ustawianie ostrości jest utrudnione ze względu
na niekorzystne warunki oświetleniowe, funkcja ta –
współdziałająca z trybem wielopolowego AF – za
pomocą diody wspomagającej AF ułatwia ustawienie
ostrości.

Ujednolicone sterowanie błyskiem
Funkcja ta umożliwia przesyłanie różnych ustawień
błysku pomiędzy lampami błyskowymi a aparatami.
Zmiana ustawień lampy błyskowej może odbywać
się z poziomu aparatu lub oprogramowania Camera
Control Pro 2 (opcjonalnego). Ustawienia wybrane za
pomocą lampy błyskowej są widoczne w aparacie
i oprogramowaniu Camera Control Pro 2.

Inne funkcje lamp błyskowych
Standardowy błysk TTL
Aparat przez obiektyw dokonuje pomiaru światła odbitego
głównej lampy błyskowej, a następnie dostosowuje moc
błysku w celu uzyskania prawidłowej ekspozycji.
Automatyka lampy błyskowej bez TTL
Odbite światło głównej lampy błyskowej jest wykrywane
przez umieszczony w niej czujnik, a moc błysku jest
kontrolowana w celu uzyskania odpowiedniej ekspozycji.
Tryb manualny błysku z priorytetem odległości
Po ustawieniu odległości od fotografowanych obiektów
lampa błyskowa automatycznie dobiera moc błysku
z uwzględnieniem wartości przysłony. Zdjęcia można
wykonywać z zachowaniem mocy błysku nawet przy
różnych wartościach przysłony.

Automatyczny zoom palnika
Funkcja ta automatycznie dostosowuje kąt oświetlenia
podczas zmiany ogniskowej obiektywu.
Redukcja efektu czerwonych oczu
Proces usuwania efektu czerwonych oczu wywołanego
odbiciem światła lampy błyskowej aparatu. Wyzwolenie
głównego błysku poprzedza kilka przedbłysków, które
powodują zwężenie źrenic fotografowanych osób i tym
samym zmniejszenie efektu czerwonych oczu. (Funkcja
dostępna w aparatach wyposażonych w tryb redukcji efektu
czerwonych oczu).

Błysk stroboskopowy
W ramach pojedynczej ekspozycji błysk jest wyzwalany
wielokrotnie, co pozwala uzyskać stroboskopowy efekt wielu
ekspozycji.
Błysk odbity
Obrócenie głowicy lampy błyskowej pozwala odbić błysk
od sufitu lub ściany i w rezultacie uzyskać miękkie cienie i
bardziej naturalny wygląd zdjęcia.
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Kompatybilność lamp błyskowych
Funkcje dostępne w przypadku połączenia lamp błyskowych i aparatów współpracujących z systemem CLS

Kombinacje aparatów i lamp błyskowych w zaawansowanym bezprzewodowym systemie oświetlenia
System sterowany radiowo

Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)

SB-500

—









D5, D850, D500













—



















D7500













—





—













serii D4, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100



—









—





—

 *1











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



—



—



—

—



—

 *1

*5









Z 7, Z 6



—









—



—

—













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



—









—





—

—

—









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



—



—

—



—

—



—

—

—









Z 7, Z 6



—













—



—

—

—







D5, D850, D500



—













—



—

—

—







serii D4, Df, D7100



—









—



—

—

—

—

—









—













—

—

—

—

—







D5600, D5500



—



—

—





—

—

—

—

—

—







D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

—



—

—

—

—

—

—

—







D3500, D3400



—



—

—





—

—

—

—

—

—







Z 7, Z 6



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

SB-300

D5, D850, D500



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

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



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

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



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

SB-R200

Używana ze sterownikiem
SU-800, wbudowaną lampą
błyskową aparatu lub lampą
SB-5000/700/500*4 sterownika

Z 7, Z 6



—







—

—



—

Sterownik

Główna lampa błyskowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

SB-5000
D5, D850, D500

Urządzenie WR-R10
(z adapterem WR-A10)

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Możliwe jest też fotografowanie z użyciem wielu zdalnych bezprzewodowych lamp błyskowych bez korzystania z głównej lampy błyskowej.

System sterowany optycznie
Zdalna lampa błyskowa
Aparaty

Główna lampa błyskowa/sterownik

Grupa A

Grupa B



—







—

—



D5600*2, D5500*2, D5300*2, D5200*2, D3500*2,
D3400*2, D3300*2, D3200*2



—



—

—

—

—

—

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—



*3

—

—

—

—



—

—

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Wbudowana lampa błyskowa (tryb sterownika)*





−

Aparaty bezlusterkowe Nikon formatu FX /
lustrzanki cyfrowe formatu FX/DX
Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D5600, D5500

• Funkcję zdalnej lampy błyskowej mogą pełnić modele SB-5000, SB-700, SB-500 (mogą pełnić funkcję sterownika bez wyzwalania błysku).
• Zaleca się, aby liczba zdalnych lamp błyskowych w żadnej z grup nie przekraczała trzech.
* W przypadku modeli D810/D810A, D750, D7500, D7200 i D7100, możliwe jest ustawienie w trybie sterownika grupa A/B i kanałów 1–4.

Równoczesne korzystanie ze sterowania optycznego i radiowego
Sterowanie optyczne

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

Grupa C

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

D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

Współpraca z kreatywnym systemem oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Dostępna wyłącznie z lampą błyskową.
 Dostępna w przypadku używania jako lampy zdalnej w ramach zaawansowanego bezprzewodowego systemu
oświetlenia.
*1 Dostępna w przypadku modeli D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 i D3200, gdy założony jest obiektyw z procesorem*.
Dostępne w przypadku modeli D3500, D3400 po założeniu obiektywu typu E lub G.
*2 Funkcja sterownika nie jest dostępna w przypadku wbudowanych lamp błyskowych modeli D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300 i D3200.
*3 W przypadku korzystania ze sterownika SU-800 lub lampy błyskowej SB-5000 ze wspomaganiem diodą oświetlającą
wielopolowego AF.
*4 Dostępna jedynie w przypadku modeli Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 i D7200.
*5 W przypadku aparatu D3500, D3400 automatyka lampy błyskowej bez TTL jest dostępna po założeniu do obiektywu
innego niż typu E lub G.
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Redukcja efektu czerwonych oczu



Błysk stroboskopowy



Manualne sterowanie błyskiem

—

Niektóre funkcje można ustawiać D810/D810A, D750, D7500, D7200
z poziomu aparatu

Każda z funkcji może zostać
ustawiona z poziomu aparatu

Tryb manualny błysku z priorytetem odległości



Automatyka lampy błyskowej bez TTL

Ujednolicone sterowanie błyskiem

—

Automatyka przysłony (AA) lampy błyskowej

Wspomaganie diodą oświetlającą wielopolowego AF



Automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki

Lampa LED

SB-700

Informowanie
o temperaturze barwowej
błysku
Lampa błyskowa



Blokada mocy błysku (FV)



Oświetlenie modelujące



Sterowanie
optyczne



Sterowanie
radiowe



Aparaty

Sterowanie błyskiem i-TTL

Z 7, Z 6

Lampy błyskowe

SB-5000

Zaawansowany
bezprzewodowy system
oświetlenia

Zdalna lampa błyskowa
Aparaty

Aparaty

Główna lampa błyskowa/
sterownik

Grupa A

Grupa B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200
SU-800

Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500

Sterowanie radiowe

Zdalna lampa błyskowa





Zdalna lampa błyskowa
Grupa C

Sterownik

Grupa D

SB-5000, SB-700, SB-R200

Grupa E

Grupa F

SB-5000



WR-R10

SB-700, SB-500





–

(Bezprzewodowy
adapter zdalnego
sterowania
WR-A10 jest
wymagany
podczas
korzystania
z aparatów D5,
D850 oraz D500.)

Wbudowana lampa błyskowa
(tryb sterownika)*





–

WR-R10













• W przypadku równoczesnego korzystania z systemów sterowanych optycznie i radiowo model SB-5000 nie może pełnić funkcji głównej lampy błyskowej systemu sterowanego optycznie.
* W trybie sterownika można ustawiać grupy A/B i kanały 1–4.

• W przypadku modeli D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 i D3200 funkcja sterowania lampą
w trybie i-TTL jest dostępna jedynie w przypadku podłączenia do aparatu obiektywu z procesorem*.
* Obiektyw z procesorem: obiektyw typu G/D/E, obiektyw z AF inny niż obiektywy typu G, D lub E (z wyjątkiem obiektywów
do aparatu F3AF) i obiektyw AI-P.
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Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon
Zestawienie lamp błyskowych
SB-500

SB-5000

Poręczna lampa błyskowa o dużej uniwersalności

Flagowa lampa błyskowa firmy Nikon w pełni współpracująca
z technologią przyszłości – Kreatywnym systemem oświetlenia (CLS)

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

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

• Współpracująca z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia
• Możliwość odchylenia palnika lampy w górę o 90° oraz obrócenia w poziomie o 180° w lewo i w
prawo
• Liczba przewodnia: 24 przy 24 mm (format FX, ISO 100, m)
• Wbudowana zaawansowana lampa LED (ok. 100 lx)
– Szczególnie wygodna podczas rejestrowania filmów i fotografowania w trybie „makro”
– Możliwość wyboru jednego z trzech ustawień poziomu mocy błysku (niski, średni, wysoki)
– Równomierne oświetlenie fotografowanego obiektu dzięki zastosowaniu dyfuzora
– Naturalna barwa światła dzięki temperaturze barwowej 5400K
– Funkcja przekazywania informacji o kolorze umożliwia automatyczne ustawienie
optymalnego balansu bieli po podłączeniu lampy do aparatu D810 lub D750
– Doskonałe odwzorowanie barw umożliwia wierną reprodukcję kolorów obiektu
• Zasilana typowymi bateriami R6/AA

• Sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia umożliwia fotografowanie
z użyciem wielu bezprzewodowych lamp błyskowych nawet w ostrym świetle słonecznym, jak
również w sytuacjach, gdy fizyczne przeszkody uniemożliwiają sterowanie optyczne, co przekłada się
na większą elastyczność w zakresie korzystania z oświetlenia (w przypadku modeli D5, D850 i D500)
• Wbudowany system chłodzenia, który chroni głowicę przed przegrzaniem, znacznie zwiększa liczbę
zdjęć, jakie można wykonać w jednej serii
• Funkcja ujednoliconego sterowania błyskiem pozwala na dokonywanie zmian ustawień i obsługę
lampy błyskowej z poziomu menu aparatu lub komputera z oprogramowaniem Camera Control Pro 2
(w przypadku modeli D5, D850 i D500)
• Szybki dostęp do często używanych funkcji można uzyskać poprzez naciśnięcie obrotowego
wybieraka wielofunkcyjnego lub nowego przycisku [i]
• Dostępne są trzy rozkłady oświetlenia (standardowe, równomierne i centralne ważone) o zwiększonej
precyzji rozpraszania światła, które odpowiadają różnym warunkom zdjęciowym
• Automatyczne wykrywanie formatów Nikon FX i Nikon DX oraz dobór odpowiedniego kąta rozsyłu
światła
• Twardy filtr barwny charakteryzujący się doskonałą trwałością i odpornością na ciepło (w zestawie)
• Liczba przewodnia: 34,5 (przy ogniskowej 35 mm) lub 55 (przy ogniskowej 200 mm) – w formacie FX,
ze standardowym rozkładem oświetlenia, czułością ISO 100, przy odległości w metrach i temperaturze
23°C
• Funkcja zoomu palnika pokrywająca szeroki zakres ogniskowych: 24–200 mm (w formacie FX)
• Dioda wspomagająca AF, współdziałająca z wielopolowym systemem AF, pokrywająca szeroki zakres
ogniskowych: 24–135 mm
• Minimalny czas ładowania: ok. 1,8 s w przypadku akumulatorów niklowo-wodorkowych
• Zgodność z wysokowydajnym pojemnikiem na baterie SD-9

SB-300

Zwarta i lekka lampa błyskowa z funkcją błysku odbitego
Do aparatów Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
• Kompaktowa i lekka konstrukcja ułatwia noszenie
• Łatwa obsługa, nawet dla początkujących fotografów
• Możliwość odchylenia palnika lampy w górę o 120° i rejestrowania pięknych zdjęć potretowych
w pomieszczeniach
• Zasilana typowymi bateriami AAA

SB-700

Uniwersalna lampa błyskowa zapewniająca łatwość fotografowania
przy użyciu lamp błyskowych w aparacie, zdalnie wyzwalanych lamp
lub wielu modułów lamp błyskowych
Do aparatów Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
• Pełni funkcje lampy głównej lub zdalnie wyzwalanej lampy błyskowej w zaawansowanym
bezprzewodowym systemie oświetlenia
• Steruje nieograniczoną liczbą lamp błyskowych w maksymalnie dwóch grupach
• Udostępnia cztery niezależne kanały sterowania bezprzewodowego na odległość do 10 m
w różnych warunkach fotografowania
• Tryb szybkiego sterowania funkcją bezprzewodową pozwala kontrolować moc błysku dwóch
grup zdalnych lamp
• Panel LCD i rozmieszczenie elementów sterujących opracowane pod kątem intuicyjnej obsługi
• Zaawansowany zoom pokrywający szeroki zakres ogniskowej 24–120 mm (dostępny także tryb
manualny)
• Dostępne trzy rozkłady oświetlenia (standardowe, równomierne i centralnie ważone)
• Automatyczne wykrywanie formatów Nikon FX i DX zapewniające odpowiedni kąt rozsyłu światła
• Dioda wspomagająca AF współdziała z wielopolowym systemem autofokusa, pokrywająca
szeroki zakres ogniskowej 24–135 mm

D5+SB-5000
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© Dave Black

D750+SB-500

© Ray Demski
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Dane techniczne
Zastaw lamp błyskowych do makrofotografii R1C1/R1

Lampy błyskowe

Dostępna również jako oddzielny moduł

Liczba przewodnia
(ISO 100, m, 20°C)

Optymalny system bezprzewodowych lamp błyskowych do
makrofotografii

Bezprzewodowa lampa błyskowa

R1C1: zestaw do makrofotografii ze sterownikiem błysku (sterownik błysku
SU-800, dwie lampy błyskowe SB-R200 oraz wszystkie akcesoria)
R1: zestaw do makrofotografii ze zdalną lampą błyskową (dwie lampy błyskowe
SB-R200 oraz wszystkie akcesoria)

Do aparatów Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
W zestawach R1C1 i R1 znajdują się dwie lampy
błyskowe SB-R200. Wartość liczby przewodniej każdej
lampy to 10 (ISO 100, m) lub 14 (ISO 200, m). Po
zamocowaniu do obiektywu za pomocą pierścienia
mocującego SX-1 główkę lampy błyskowej można
nachylić o 60 stopni w kierunku osi optycznej
obiektywu oraz o 45 stopni od obiektywu.

R1C1
• Maksymalnie trzy grupy zdalne i cztery kanały przy użyciu sterownika błysku
SU-800* i zdalnie wyzwalanych lamp SB-R200 w celu uzyskania kreatywnego
oświetlenia z lewej, prawej, z góry lub poniżej obiektu
• Łatwe wprowadzanie i zatwierdzanie ustawień na panelu LCD sterownika SU-800
z poziomu aparatu

Dostępny również oddzielnie
Do aparatów Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Pierścień SX-1

Moduł SU-800 montowany na gorącej stopce cyfrowych
lustrzanek firmy Nikon działa jako sterownik dowolnej
liczby lamp błyskowych.

Umożliwia montaż maksymalnie czterech
lamp SB-R200 na obiektywie lub ośmiu
modułów niezależnie od aparatu.

Podstawka do lampy
błyskowej AS-20

Pierścienie mocujące SX-1
dla różnych obiektywów

Panel IR SG-3IR do lamp
wbudowanych w aparatach

Ten mlecznobiały panel rozprasza
światło z lampy błyskowej i
zmiękcza cienie.

Służy do mocowania elementów takich
jak dyfuzor. Można go zamocować do
rowka prowadzącego na pierścieniu
mocującym SX-1.

Akcesoria do lamp błyskowych

Przewód zdalnego sterowania TTL
SC-28/SC-29 (1,5 m)

Adapter z gniazdem
synchronizacyjnym AS-15

Przewód SC-28/SC-29 zapewnia łatwe
zdalne sterowanie lampą błyskową TTL.
W połączeniu z lustrzankami cyfrowymi firmy
Nikon przewód SC-29 pełni również funkcję
zewnętrznej diody wspomagającej AF.

Adapter AS-15 współpracuje z aparatami
Z 7, Z 6, D750, D7500 D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400,
D3300 i D3200, które są wyposażone
w sanki mocujące ISO, ale nie mają gniazda
wyzwalania błysku dla lamp studyjnych.

Tryb lampy błyskowej

Minimalny czas ładowania
(pełna moc w trybie
manualnym)
Liczba błysków (pełna
moc w trybie
manualnym)
Zasilanie

Wymiary
(szer. x wys. x głęb.)
Masa (bez baterii/
akumulatorów)

34,5 (dla formatu FX, przy pozycji
palnika lampy 35 mm i standardowym
rozkładzie oświetlenia, w
temperaturze 23°C)
Funkcja zoomu palnika pokrywająca
zakres 24–200 mm; 14 mm w
przypadku użycia dyfuzora
3 rozkłady oświetlenia (standardowe,
równomierne i centralnie ważone
i-TTL, automatyka przysłony (AA),
automatyka bez TTL, tryb manualny
błysku z priorytetem odległości; tryb
manualny, błysk stroboskopowy
Błyski próbne, przedbłyski
monitorujące, wspomaganie diodą
wielopolowego AF i oświetlenie
modelujące

SB-700

SB-500

SB-300

28 (dla formatu FX, przy pozycji palnika
lampy 35 mm i standardowym
rozkładzie oświetlenia)

24 (23 °C)
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Funkcja zoomu palnika 24–120 mm;
12 mm z wbudowanym adapterem
szerokokątnym

24 mm

27 mm

3 wzorce oświetlenia (standardowe,
równomierne i centralnie ważone)

—

—

i-TTL, tryb manualny z priorytetem
odległości, tryb manualny, błysk
stroboskopowy*1

i-TTL, tryb manualny

i-TTL, tryb manualny

Błyski próbne, przedbłyski monitorujące,
Błysk próbny, przedbłyski monitorujące i
—
wspomaganie diodą wielopolowego AF
błysk modelujący
i oświetlenie modelujące

Około 1,8 s (z użyciem akumulatorów Około 2,5 s (z użyciem akumulatorów Około 3,5 s (z użyciem akumulatorów Około 3,5 s (z użyciem akumulatorów
niklowo-wodorkowych)
niklowowodorkowych)
niklowowodorkowych)
niklowowodorkowych)
Około 150
(z użyciem baterii alkalicznych)

Około 160
(z użyciem baterii alkalicznych)

Około 100
(z użyciem baterii alkalicznych)

Około. 70
(z użyciem baterii alkalicznych)

Cztery ogniwa typu R6/AA

Dwa ogniwa typu R6/AA

Dwa ogniwa typu AAA

Wyłącznik termiczny i uaktualnienie
oprogramowania sprzętowego

Wyłącznik termiczny i uaktualnienie
oprogramowania sprzętowego

Wyłącznik termiczny i uaktualnienie
oprogramowania sprzętowego*2

Około 73,0 × 137,0 × 103,5 mm

Około 71,0 × 126,0 × 104,5 mm

Około 67,0 × 114,5 × 70,8 mm

Około 57,4 × 65,4 × 62,3 mm

Około 420 g

Około 360 g

Około 226 g

Około 97 g

Cztery ogniwa typu R6/AA;
wysokowydajny pojemnik na baterie
SD-9
Ręczne ustawianie czułości ISO,
wyświetlanie stopnia niedoświetlenia
wynikającego ze zbyt małej mocy
błysku w trybie i-TTL, przywracanie
ustawień domyślnych, blokada
przycisków, wyłącznik termiczny i
uaktualnienie oprogramowania
sprzętowego

*1 W przypadku używania jako zdalnej lampy błyskowej
*2 Oprogramowanie można aktualizować za pomocą aparatu

Uchwyt na giętkim ramieniu
SW-C1

Dyfuzor SW-12

Rozkłady oświetlenia

Inne funkcje

R1C1/R1 — akcesoria

Służy do kierowania światła z lampy
błyskowej SB-R200 w kierunku osi
optycznej, co jest szczególnie przydatne
przy zdjęciach z bardzo małej odległości.
Zalecany przy odległościach mniejszych
niż 15 cm.

Kąt emisji błysku
(w formacie FX)

Bezprzewodowy wyzwalacz błysku

* Lampy mogą współpracować tylko z wybranymi obiektywami NIKKOR.

Adapter do
makrofotografii SW-11

SB-5000

Inne dostępne funkcje

SU-800

• Moduły SB-R200 można przechylić o maks. 60 stopni w celu stosowania
obiektywów o niewielkiej odległości roboczej

12

SB-R200

Uchwyt na filtry barwne
SZ-1

Zestaw filtrów barwnych
SJ-R200

Futerały

Bezprzewodowy sterownik błysku SU-800 — dane techniczne

Bezprzewodowa lampa błyskowa SB-R200

• Tryb transmisji: komunikacja za pośrednictwem impulsów w
podczerwieni z wykorzystaniem lampy błyskowej
• Zasięg transmisji: około 20 m dla lamp SB-5000, SB-700 oraz SB-500, około
4 m dla lampy SB-R200 przy normalnych ustawieniach
• Liczba kanałów: 4
• Liczba grup: 3
• Liczba transmisji: około 1200
• Interwał transmisji: około 1 s
• Długości fal światła błyskowego: od ok. 800 do ok. 1000 nm
(podczerwień)
• Pokrycie błysku: około 60° (w pionie), około 78° (w poziomie)
• Ekran: LCD, dioda gotowości
• Dioda wspomagająca AF na potrzeby wielopunktowego autofokusa:
około 10 m w obszarze środkowym z obiektywem 50 mm f/1,8
• Zasilanie: jedna bateria litowa 3 V CR123A
• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): około 68 x 96 x 58 mm
• Masa (bez baterii): około 160 g

• Konstrukcja elektroniczna: automatyczny tranzystor IGBT i zespół
szeregowych obwodów elektrycznych (tylko dla zdalnej lampy sterowanej
bezprzewodowo)
• Liczba przewodnia: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Kąt rozsyłu światła: 24
• Tryb lampy błyskowej: i-TTL, D-TTL, M (manualny): pełny do 1/64 mocy
(makro), pełny do 1/128 mocy (sterownik błysku)
• Min. czas ładowania: około 6,0 s (pełna moc w trybie manualnym)
• Liczba błysków: około 290 (pełna moc w trybie manualnym)
• Kąt nachylenia główki lampy: w dół do 60° lub w górę do 45°
• Stopka mocująca: specjalne sanki do pierścienia mocującego SX-1 lub
podstawka do lampy błyskowej AS-20
• Światło pilotażowe: biała dioda LED
• Ekran: dioda gotowości
• Zasilanie: jedna bateria litowa 3 V CR123A
• Wymiary (szer. x wys. x głęb.): około 80 x 75 x 55 mm
• Masa (bez baterii): około 120 g
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Wielofunkcyjny pojemnik na baterie + dodatkowa niezawodność
Większe możliwości i szybkość zgodna z potrzebami

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL18

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL18a

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL18b

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL18c

Do D5, serii D4

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL15

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL15a

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL15b

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

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL14a
Do Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

Wymienione akumulatory zapewniają dłuższy czas eksploatacji oraz niezawodne zasilanie nawet w niskich temperaturach. Po włożeniu akumulatora do lustrzanki cyfrowej firmy Nikon
miernik poziomu naładowania w aparacie dokładnie wyświetla bieżący stan naładowania oraz liczbę zdjęć zrobionych od ostatniego ładowania.

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D18

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D17

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16

Do D850

Do D500

Do D750

Zasilany jednym akumulatorem EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b lub EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c lub
ośmioma bateriami alkalicznymi/litowymi/akumulatorami
niklowo-wodorkowymi typu R6/AA. Ten odporny na
działanie czynników atmosferycznych i kurzu wielofunkcyjny
pojemnik na baterie jest wyposażony w spust migawki,
przycisk AF-ON, przyciski funkcyjne, wybierak
wielofunkcyjny oraz główne pokrętło sterujące
i przednie pokrętło sterujące.

Zasilany jednym akumulatorem EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b, EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c lub
ośmioma bateriami typu R6/AA. Różne elementy sterujące
ułatwiające fotografowanie w kadrze pionowym, takie jak
spust migawki, wybierak wielofunkcyjny, przycisk funkcji czy
główne/przednie pokrętło sterujące. Wzmocniona
konstrukcja ze stopu magnezu, odporna na kurz i krople
wody.

Zasilany jednym akumulatorem EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b lub sześcioma bateriami alkalicznymi/litowymi/
akumulatorami niklowo-wodorkowymi typu R6/AA. Można
też korzystać z zasilacza sieciowego EH-5b ze złączem
zasilania EP-5B, aby uzyskać dłuższy czas użytkowania.
Podczas długich sesji zdjęciowych można skorzystać
z zasilacza sieciowego EH-5c/ EH-5b razem ze złączem
zasilania EP-5B. W korpusie z trwałego odlewu
magnezowego umieszczono intuicyjnie rozmieszczone
elementy sterujące, pozwalające na fotografowanie w kadrze
pionowym: przycisk AE-L/AF-L, główne i przednie pokrętło
sterujące, spust migawki oraz wybierak wielofunkcyjny.

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D15 MB-D15 Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D15MB-D12
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Do D7200, D7100

Do D810/D810A

Zasilany jednym akumulatorem EN-EL15/EN-EL 15a/
EN-EL 15b, sześcioma bateriami alkalicznymi/litowymi/
akumulatorami niklowo-wodorkowymi typu R6/AA lub
zasilaczem sieciowym EH-5b. Zawiera różne elementy
sterujące do kadru pionowego. Zewnętrzna obudowa jest
wykonana ze stopu magnezu.

Zasilany jednym akumulatorem EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, jednym
akumulatorem EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c (wymagana
pokrywa komory akumulatora BL-5) lub ośmioma bateriami alkalicznymi/
litowymi/akumulatorami niklowo-wodorkowymi typu R6/AA. Korzystanie
z zasilacza sieciowego EH-5b umożliwia fotografowanie przez dłuższy
czas. Zawiera przycisk spustu migawki, przycisk AF-ON, wybierak
wielofunkcyjny i dwa pokrętła sterowania dla kadru pionowego. Użyto
obudowy ze stopu magnezu z takim samym uszczelnieniem chroniącym
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak korpus aparatu.

Ładowarka
MH-25a

Ładowarka
MH-24

Zasilacz sieciowy
EH-5b

Ładowarka
MH-26a

Ładowarka
MH-25

Do D5, serii D4, D850

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

Do Df, D5600, D5500, Do 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

Umożliwia
ładowanie dwóch
akumulatorów
EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c.

Umożliwia ładowanie akumulatorów
jonowo-litowych EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b.

Służy do ładowania
akumulatora
jonowolitowego
EN-EL14/14a.

Zasilacz sieciowy
EH-6c

Ładowarka
sieciowa EH-7P

Do D5, serii D4

Do Z 7, Z 6

Umożliwia zasilanie aparatu z sieci elektrycznej, co zapewnia jego
nieprzerwane działanie. W celu podłączenia do aparatu zasilacza
sieciowego EH-5b konieczne jest użycie złącza zasilania EP-5A
(w przypadku aparatów Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 i D3200) lub EP-5B (w przypadku aparatów D850,
D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100 i UT-1). Aby
podłączyć zasilacz sieciowy EH-6c do aparatu D5 lub aparatu z serii
D4, należy użyć złącza zasilania EP-6.

Umożliwia ładowanie
włożonego do
aparatu akumulatora
EN-EL15b poprzez
kabel USB.

Oprogramowanie do zwiększania efektywności pracy
Wszechstronne narzędzia do efektywnego kreowania obrazu
Capture NX-D
Oprogramowanie Capture NX-D jest przeznaczone
wyłącznie do wywoływania oryginalnych plików RAW (NEF)
firmy Nikon. Użytkownik może zmienić wygląd zdjęcia,
wykorzystując możliwości funkcji Picture Control, aby
w pełni cieszyć się procesem tworzenia obrazu
opracowanym przez firmę Nikon. Oprogramowanie Capture
NX-D pozwala na używanie opcji Równomierne i parametru
Przejrzystość w przypadku zdjęć wykonanych aparatami
starszymi od modelu D810.

Program Camera Control Pro 2
Oprogramowanie to pozwala na zdalne sterowanie
większością funkcji cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych firmy Nikon z poziomu komputera
połączonego z aparatem za pomocą kabla USB albo
przewodowej lub bezprzewodowej sieci LAN z użyciem
przekaźnika bezprzewodowego. Może również
współpracować z oprogramowaniem firmy Nikon do
obróbki zdjęć Capture NX-D, jak i z oprogramowaniem do
przeglądania zdjęć ViewNX.

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor
Oprogramowanie ViewNX-i, równie wygodne w obsłudze
jak konwencjonalne oprogramowanie ViewNX 2,
charakteryzuje się udoskonalonymi funkcjami przeglądania.
Przykładem może być funkcja Photo Tray, która pozwala
użytkownikom na tymczasowe przechowanie plików
z różnych folderów, co ułatwia pracę podczas edycji filmów
czy drukowania zdjęć. Oprogramowanie ViewNX-i może
współpracować zarówno z oprogramowaniem Capture
NX-D, które umożliwia szczegółową korektę zdjęć, jak i
z oprogramowaniem ViewNX Movie Editor, które pozwala
na łatwą edycję filmów.
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Akcesoria do transmisji bezprzewodowej i zwiększona wydajność
Bardziej wydajna praca i nowe możliwości związane z fotografowaniem

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania

Jeszcze większa wygoda obsługi dzięki transmisji radiowej

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10/WR-T10

Przekaźnik bezprzewodowy WT-6/A/B/C*

Przekaźnik bezprzewodowy WT-7/A/B/C*

Przekaźnik bezprzewodowy WT-5A/B/C/D*

Do D5

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

Do D5 i serii D4 (W przypadku użycia przekaźnika
danych UT-1 z aparatami D810/D810A, D750, D7200 i D7100
dostępne są funkcje przesyłania za pośrednictwem
bezprzewodowej sieci LAN).

• Przekaźniki bezprzewodowe WT-6/A/B/C i WT-7/A/B/C pozwalają na przesyłanie zdjęć za
pośrednictwem szybkiej bezprzewodowej sieci LAN*1 do komputera lub serwera FTP.
Połączenie przekaźnika bezprzewodowego ze współpracującym modelem aparatu
pozwala na korzystanie z następujących trybów: „Przesyłanie FTP”, „Przesyłanie zdjęć”*2,
Sterowanie aparatem”*2*3, „Serwer HTTP”, „Zsynchronizowane wyzwalanie” (wyłącznie
w przypadku modelu D5 i przekaźnika WT-6/A/B/C lub WT-5/A/B/C/D albo modelu
z serii D4 i przekaźnika WT-5/A/B/C/D).
• Tryb serwera HTTP pozwala na wyświetlanie za pomocą komputera lub urządzenia
inteligentnego (z systemem Android lub urządzeń iPhone/ iPad)*4 i przeglądarki
internetowej zdjęć zapisanych na karcie pamięci aparatu, jak również na zdalne
sterowanie aparatem. Możliwe jest równoczesne podłączenie do pięciu urządzeń*5.
Obsługiwany jest również tryb zdjęć seryjnych. Za pomocą przeglądarki internetowej
można również edytować informacje IPTC, tekst oraz informacje o prawach autorskich.
• Tryby przesyłania zdjęć obejmują tryb „Infrastruktura” wykorzystujący punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN oraz tryb „Punkt dostępowy”, w którym aparat połączony

Do Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
Dzięki bezprzewodowemu pilotowi zdalnego sterowania WR-R10 i WR-T10 można w elastyczny
sposób zdalnie sterować aparatem. W przeciwieństwie do urządzeń wykorzystujących światło
podczerwone, dzięki wykorzystaniu fal radiowych migawkę można wyzwalać nawet wtedy, gdy
na jej drodze znajdują się przeszkody, na przykład drzewa. Maksymalny zasięg łączności
w przypadku kombinacji pilotów WR-R10 i WR-T10 wynosi około 20 m*1, a pilotów WR-R10
i WR-R10 – około 50 m*1. Dzięki zastosowaniu pilota WR-T10 jako nadajnika*2 można
kontrolować jeden lub wiele aparatów, do których podłączono pilota WR-R10. Pilot zdalnego
sterowania WR-R10/WR-T10 pozwala na fotografowanie w różnych warunkach. W aparatach
można używać różnych obiektywów, można zmieniać kąty widzenia poszczególnych aparatów,
a także jednocześnie fotografować i rejestrować filmy*3, przełączając kanały. Do podłączenia
odbiornika WR-R10 do lustrzanki z 10-stykowym gniazdem zdalnego sterowania niezbędny jest
bezprzewodowy adapter zdalnego sterowania WR-A10. W połączeniu z aparatem Z 7/Z 6/D5/
D850/D500 i lampą błyskową SB-5000 urządzenie WR-R10 może pełnić funkcję sterownika*4
sterowanego radiowo, zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia.

z przekaźnikiem bezprzewodowym może pełnić funkcję punktu dostępowego
umożliwiającego nawiązanie bezpośredniego połączenia z komputerem i urządzeniem
inteligentnym.
• Trybu „Zsynchronizowane wyzwalanie” można używać nawet wówczas, gdy aparat D5
(z przekaźnikiem WT-6/A/B/C lub WT-5/A/B/C/D) i aparat z serii D4 (z przekaźnikiem
WT-5/A/B/C/D) są używane równocześnie.
• Po połączeniu aparatu D500, który nie jest wyposażony w złącze przewodowej sieci LAN,
z przekaźnikiem WT-7/A/B/C można przesyłać zdjęcia za pośrednictwem przewodowej
sieci LAN obsługującej standard 1000BASE-T.

*1 Przybliżony zasięg przy wysokości ok. 1,2 m, zależny od warunków pogodowych i obecności przeszkód.
*2 Aby uzyskać jednoczesne wyzwolenie migawki, w urządzeniach WR-T10 i WR-R10 musi być ustawiony ten sam kanał
i należy je wcześniej powiązać ze sobą.
*3 Nagrywanie filmów jest możliwe w przypadku aparatów Z 7, Z 6, D5, z serii D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 oraz COOLPIX P1000.
*4 Należy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.

*1 Przekaźniki WT-6/A/B/C i WT-7/A/B/C są oparte na standardzie IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 Należy zainstalować na komputerze narzędzie Wireless Transmitter Utility (dostępne do pobrania na stronie
internetowej firmy Nikon).
*3 Należy zainstalować opcjonalne oprogramowanie Camera Control Pro 2.
*4 W przypadku połączenia aparatu (z wyjątkiem modelu D5) z przekaźnikiem WT-5/A/B/C/D można używać
wyłącznie urządzenia iPhone.
*5 Fotografowanie i edycja tekstu są możliwe wyłącznie z poziomu jednego urządzenia.
* Nazwa produktu zmienia się w zależności od regionu i odzwierciedla dostępność lokalnych kanałów częstotliwości.

Moduł komunikacyjny UT-1

Mobilny adapter bezprzewodowy WU-1a

Do serii D4, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

Do Df, D7100, D5200, D3300, D3200
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1

Moduł UT-1 zamontowany na sankach mocujących i
podłączony do aparatu za pomocą kabla USB umożliwia
szybkie przesyłanie danych obrazu z aparatu do
komputera PC i serwera FTP za pomocą przewodowej
sieci LAN oraz zdalne sterowanie aparatem z poziomu
komputera*2. W tym celu można też wykorzystać
bezprzewodową sieć LAN*3, gdy moduł jest używany
w połączeniu z przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5/
A/B/C/D*4.
*1 Należy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe modułu UT-1 do
wersji 1.1 lub nowszej.
*2 Wymagane jest oprogramowanie Camera Control Pro 2
(opcjonalne).
*3 Na podstawie standardu IEEE802.11a/b/g/n.
*4 Tryby serwera HTTP i zsynchronizowanego wyzwalania są
dostępne tylko w modelach z serii D4.
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Zdjęcia zarejestrowane aparatem można przesłać
bezprzewodowo do wyposażonego w funkcję Wi-Fi
urządzenia inteligentnego*, takiego jak smartfon lub tablet.
Dzięki temu można łatwo udostępniać zdjęcia za
pośrednictwem serwisów społecznościowych lub w postaci
załączników do wiadomości e-mail. Ponadto funkcja
zdalnego fotografowania umożliwia wyzwolenie migawki
aparatu za pomocą urządzenia inteligentnego, na którym
jest wyświetlany podgląd na żywo, co pozwala na
fotografowanie pod nietypowymkątem. Zgodne systemy
operacyjne: iOS i Android™.
* Wymagany jest program Wireless Mobile Utility, który mozina
pobrać ze sklepu Google Play.
• Google, Android i Google Play są zastrzeżonymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.

Do Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000
Pilota WR-1 można podłączyć do aparatów z 10-stykowym gniazdem zdalnego sterowania lub gniazdem akcesoriów*1.
Ten zaawansowany pilot zdalnego sterowania umożliwia zdalne wyzwalanie migawki w aparatach za pomocą pilota
WR-1*1 lub WR-R10*2, a także z aparatu głównego z podłączonym pilotem WR-1/WR-T10. Nadajniki WR-1 komunikują
się za pomocą fal radiowych, a ich zasięg wynosi do 120 m*3. Pilot WR-1 pozwala na korzystanie z różnych możliwości
fotografowania, np. jednoczesnego wyzwalania migawki w wielu aparatach, z wyzwalania migawki wielu aparatów
zsynchronizowanych z aparatem głównym, do którego podłączono pilota WR-1*4, zdalnego sterowania poszczególnymi
grupami aparatów oraz fotografowania z interwalometrem. Możliwe jest też zdalne fotografowanie z równoczesnym
wykorzystaniem urządzeń WR-R10/WR-T10*2. Po skonfigurowaniu pilota WR-1 jako nadajnika, a innego pilota WR-1 lub
WR-R10*5 jako odbiornika, który został podłączony do aparatu Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200 or D7100, istnieje możliwość wyświetlenia lub zmiany ustawień aparatu z wykorzystaniem ekranu nadajnika
WR-1. Istnieje również możliwość nagrywania filmów*7.
*1 Pilota WR-1 nie można używać jako urządzenia samodzielnego.
*2 Wymaga to sparowania używanych urządzeń WR-1, WR-R10 i WR-T10. Maksymalna liczba pilotów, które można sparować: 20 (WR-1) lub 32 (WR-R10).
*3 Przybliżony zasięg przy wysokości ok. 1,2 m, zależny od warunków pogodowych i obecności przeszkód.
*4 Aparatem głównym do zsynchronizowanego wyzwalania może być jedynie aparat z 10-stykowym gniazdem zdalnego sterowania. Aparat z gniazdem
akcesoriów nie może funkcjonować jako aparat główny.
*5 Oprogramowanie pilota WR-R10 musi być zaktualizowane do wersji 2.0.0 lub nowszej.
*6 Oprogramowanie aparatu należy zaktualizować do najnowszej wersji.
*7 Funkcja dostępna w przypadku modeli: Z 7, Z 6, D5, serii D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300.

MC-38
Kabel do aparatów z gniazdem akcesoriów
Do pilota WR-1 (w zestawie)

MC-37
Kabel do aparatów z 10-stykowym gniazdem
zdalnego sterowania
Do pilota WR-1 (w zestawie)
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Przewód zdalnego sterowania + długi czas naświetlania

Akcesoria do wizjerów + Twój punkt widzenia

Pełne wykorzystanie możliwości fotografowania ze statywem

Przewody zdalnego sterowania/Zdalny sterownik (dziesięciopinowe akcesoria do zdalnego sterowania)

Wziernik kątowy DR-5/DR-6

Okular powiększający DG-2

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

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

Adapter do okularu DK-18

Zapewnia właściwie zorientowany, nieodwrócony obraz widoczny pod
kątem prostym do osi optycznej obiektywu. Znakomity do pracy na stojąco
lub podczas fotografowania blisko ziemi albo zza rogu. Umożliwia
indywidualną korekcję dioptrażu. Model DR-5/DR-6 pozwala na ustawienie
powiększenia na 1:1 lub 1:2.

Okular powiększający DG-2 zapewnia 2-krotne
powiększenie środkowego obszaru obrazu
w wizjerze. Dostępna jest korekcja dioptrażu.
Okular ten jest przydatny do bardzo dokładnej
regulacji ostrości w makrofotografii. Wymaga
zastosowania adaptera DK-18.

Umożliwia zamocowanie okularu powiększającego
DG-2 do wizjera aparatu. Adapter DK-18 jest
przeznaczony do aparatów z wizjerem okrągłym

Soczewki korekcyjne okularu
DK-20C (od –5 do +3 dptr.)

Adapter do okularu DK-22

Adapter do okularu DK-27

Okular powiększający DK-17M

Okular powiększający DK-21M

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

Do D5

Do D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

Do D750, D7500, D7200, D7100

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

Umożliwia zamocowanie okularu
powiększającego DG-2 do wizjera
aparatu. Model DK-22 jest
przeznaczony do aparatów
z wizjerem prostokątnym.

To akcesorium dostarczane
z modelem D5 można łatwo
zakładać i zdejmować. Połączenie
adaptera z pokrowcem
przeciwdeszczowym daje
możliwość fotografowania nawet
w niesprzyjających warunkach
pogodowych.

Po zamocowaniu do aparatu
okular powiększający DK-17M
powiększa obraz
w wizjerze o około 1,2 raza.

Okular powiększający DK-21M
powiększa obraz w wizjerze o
około 1,17 raza.

Łatwa w użyciu pomoc
usprawniająca fotografom bliskolub dalekowidzom dokładne
kadrowanie i ustawianie ostrości
bez konieczności noszenia
okularów.

Przewód zdalnego sterowania MC-36/36A (0,85 m)

Przewód zdalnego sterowania MC-30/30A (0,8 m)

Przewód zdalnego sterowania MC-22/22A (1 m)

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Umożliwia zdalne wyzwalanie aparatu oraz ustawianie
interwalometru i stosowanie długich czasów ekspozycji.
Jest wyposażony w podświetlany panel LCD.

Umożliwia zdalne wyzwalanie aparatu z funkcją blokady
spustu, która przytrzymuje wciśnięty spust migawki –
funkcja ta przydaje się podczas fotografowania
z wykorzystaniem czasu B.

Służy do podłączenia aparatu do wyzwalacza spustu
migawki, np. uruchamianego przez czujnik podczerwieni
umożliwiający fotografowanie zwierząt po zmroku.

Przedłużacz do zdalnego sterowania MC-21/21A (3 m) Przewód połączeniowy MC-23/23A (0,4 m)

Przewód adaptera MC-25/25A (0,2 m)

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Do użytku z przewodem MC-22/22A/23/23A/25/25A/30/
30A/36/36A lub zestawem ML-3.

Łączy dwa aparaty i umożliwia jednoczesne lub
zsynchronizowane wyzwolenie migawki.

Umożliwia korzystanie z dwustykowych akcesoriów do
zdalnego sterowania: Przewody zdalnego sterowania MC-4A
i MC-12B.

Zestaw do zdalnego sterowania ML-3
Do D5, serii D4, D850, D810/ D810A, D500

Soczewki korekcyjne okularu
DK-17C

Okular wizjera z powłoką
fluorową DK-17F

Nieparujący okular wizjera
DK-17A

Gumowa muszla oczna DK-19

Gumowa muszla oczna DK-20

Do D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

Do D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

Do D5, serii D4, Df, D850, D810/
D810A, D500

Do D5, serii D4, Df, D810/D810A,
D500

Do D5200, D3200

Pięć szkieł korekcyjnych od
–3 do +2 dioptrii do aparatów
z wizjerem okrągłym.

Szybka ochronna jest obustronnie
pokryta ułatwiającą czyszczenie
powłoką fluorową.

Okular wizjera z powłoką
zabezpieczającą przed
zaparowaniem.

Zwiększa wygodę kadrowania i zapobiega przedostawaniu się
zmniejszających kontrast promieni światła do wizjera.

Gumowa muszla oczna DK-21

Gumowa muszla oczna DK-23

Gumowa muszla oczna DK-25

Gumowa muszla oczna DK-28

Gumowa muszla oczna DK-29

Do D750

Do D7200, D7100

Do D5600, D5500, D5300, D3500,
D3500, D3400, D3300

Do D7500

Do Z 7, Z 6

Zwiększa wygodę kadrowania i zapobiega przedostawaniu się zmniejszających kontrast promieni światła do wizjera.
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Zestaw ML-3 umożliwia zdalne sterowanie przez dwa
oddzielne kanały za pomocą wiązki podczerwieni
generowanej przez diodę LED, umożliwiając zdalną
obsługę aparatu z odległości do 8 m. Udostępnia funkcję
automatycznego wyzwolenia oraz opóźnionego
wyzwolenia spustu migawki, a także funkcję zdjęć
pojedynczych i seryjnych.

Przewód zdalnego sterowania/Zdalny sterownik

Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (1 м)

Pilot zdalnego wyzwalania ML-L3

Pilot zdalnego wyzwalania `ML-L7

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

Do D750, D7500, D7200, D7100, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200

Do COOLPIX A1000/P1000/B600

Umożliwia zdalne wyzwalanie migawki.

Umożliwia wyzwolenie migawki za pomocą
bezprzewodowego pilota.

Umożliwia wyzwolenie migawki za pomocą
bezprzewodowego pilota.
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Inne akcesoria
Filtry
Filtry neutralne
Służą do ochrony przedniej soczewki obiektywu
i nie zaburzają balansu kolorów. Wielowarstwowa
powłoka eliminuje wewnętrzne odbicia i nie zaburza
oddania kolorów. Dostępne w rozmiarach 40.5, 52, 55, 58,
62, 67, 72, 77, 82 i 95 mm.

Akcesoria do makrofotografii
Filtry zmiękczające
Dodają do zdjęć piękny efekt delikatnego zmiękczenia.
Przydatne w wielu zastosowaniach, na przykład przy
portretach. Dostępne w rozmiarach 52, 62, 67, 72 i 77 mm.

Filtry polaryzacyjne kołowe (II)
Filtry te umożliwiają fotografowanie przez szybę,
a także redukują odbicia od powierzchni wody
i szkła. Poprawiają także wygląd niebieskiego nieba.
Odpowiednie do fotografii zarówno kolorowej, jak
i monochromatycznej. Dostępne w rozmiarach 39, 40.5, 52,
55, 58, 62, 67, 72, 77 i 82 mm.

Wsuwane kołowe filtry polaryzacyjne
Przeznaczone do użytku z teleobiektywami, które są
wyposażone we wsuwany uchwyt na filtry. Służą do
tłumienia odblasków światła od
powierzchni niemetalicznych, takich jak
szkło i woda. Aby znaleźć najbardziej
odpowiednie położenie, wystarczy
obracać obracany pierścień na uchwycie.
Filtry te nie zakłócają działania autofokusa
ani automatycznego ustawiania ekspozycji.
Filtry tego typu mają średnice 39, 40.5 i 52 mm.

Kabel HDMI

Mikrofony

Uchwyty na filtry żelatynowe AF-3 i AF-4
Te uchwyty służą do mocowania filtrów żelatynowych
lub szklanych o grubości ok. 2 mm. Uchwyt AF-3 jest
przeznaczony do mocowania 3-calowych kwadratowych
filtrów żelatynowych na obiektywach Nikkor o średnicy filtra
52/62/67/72/77 mm. Uchwyt AF-4 jest przeznaczony do
mocowania 4-calowych kwadratowych filtrów
żelatynowych na obiektywach
Nikkor o średnicy filtra
52/62/67/72/77/82/95 mm. Firma
Nikon ma w swojej ofercie także
dwie specjalne osłony – HN-36 do
uchwytu AF-3 oraz HN-37 do
uchwytu AF-4. Istnieje możliwość
połączenia kilku osłon, w zależności od
ogniskowej używanego obiektywu.

PK-11A

Adapter do kopiowania
slajdów PS-6
Umożliwia powielanie slajdów
w połączeniu z mieszkiem PB-6 i
obiektywem Micro-Nikkor.
Możliwe jest kadrowanie
oryginalnego slajdu.

Pierścień odwrotnego
mocowania BR-2A*
Umożliwia odwrotne
zamocowanie obiektywów.
Pierścień BR-2A pozwala również
zwiększyć odległość roboczą
obiektywów standardowych i
szerokokątnych. Przeznaczony
do obiektywów z mocowaniem
filtra o rozmiarze 52 mm.

Pierścień pośredni
BR-3*
Podręczny pierścień, który
przekształca mocowanie
bagnetowe odwrotnie
zamocowanego obiektywu na
mocowanie na gwint o średnicy
52 mm służące do mocowania
filtrów i osłon.

PK-12

PK-13

Pierścienie pośrednie
PK-11A*/PK-12*/PK-13*s
Jeden lub wiele pierścieni pośrednich dodatkowo zwiększa twórcze
możliwości. Obiektyw Nikkor AI zachowuje funkcje automatycznej przysłony
oraz pomiaru światła, co pozwala na komponowanie zdjęć, ustawianie
ostrości i przeprowadzanie pomiarów przy otwartej migawce. Kontrolę nad
przysłoną umożliwiają tylko obiektywy Nikkor AI wyposażone w pierścień
przysłon. Pomiar ekspozycji działać będzie w korpusach wyposażonych
w dźwignię AI sprzężenia pomiaru ekspozycji
*Obiektywy typu G i E oraz obiektywy PC nie mogą być używane

Tabela kompatybilności futerałów na aparat

Aparaty Futerał

Z6

Kabel HDMI HC-E1

Mikrofon stereofoniczny ME-1

Do Z 7, Z 6, D5, serii D4, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, Do Z 7, Z 6, D5, serii D4, D850, D810/D810A, D750, D500 D7500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200
D3300, D3200 i COOLPIX A1000/P1000/B600
Kabel HC-E1 może posłużyć do przesłania
nieskompresowanych danych filmu do zewnętrznego
rejestratora podłączonego do gniazda HDMI. Dane można
również jednocześnie rejestrować na zewnętrznej karcie
pamięci, tworząc w ten sposób kopię zapasową.

W mikrofonie ME-1 zastosowano system tłumienia wstrząsów,
który minimalizuje szumy podczas działania autofokusa,
zapewniając czysty dźwięk w nagraniach. Ponadto
wbudowany filtr górnoprzepustowy ogranicza szum
pochodzący od wiatru oraz inne szumy
niskoczęstotliwościowe, których nie eliminuje gąbka
tłumiąca mikrofonu. Masa wynosi ok. 92 g
(sam mikrofon ME-1).

Mikrofon bezprzewodowy ME-W1
Do Z 7, Z 6, D5, serii D4, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200,
COOLPIX P1000
Mikrofon ME-W1 umożliwia rejestrowanie dźwięku
pochodzącego ze źródeł oddalonych nawet o 50 m. Możliwe
jest równoczesne nagrywanie za pomocą mikrofonu
i odbiornika. Dźwięk stereofoniczny można rejestrować,
podłączając do modułu mikrofonu mikrofon stereofoniczny
ME-1. Można też uzyskać dwukierunkową komunikację
między odległą fotografowaną osobą a fotografem.

Lustrzanki

Aparaty Futerał
Df
D850
D810
D810A

Adapter do digitalizacji klisz ES-2

Miękki spust migawki AR-11

Celownik kolimatorowy

D800
D800E
D750

Celownik kolimatorowy DF-M1

Do D850

Do Df

Adapter ES-2 umożliwia szybkie i łatwe przekształcanie klisz
w zdjęcia cyfrowe. Wystarczy tylko umieścić adapter do
digitalizacji klisz na obiektywie, np. AF-S Micro NIKKOR
60mm f/2.8G ED zamocowanym na aparacie formatu FX,
włożyć kliszę do zdigitalizowania do uchwytu na paski filmu
FH-4 lub do uchwytu na ramki slajdów FH-5 i rozpocząć
fotografowanie. Działająca w aparacie funkcja digitalizacji
automatycznie odwraca kolory i zapisuje obraz w formacie
JPEG.

Spust AR-11 można wkręcić w gwint umieszczony
w spuście migawki aparatu Nikon, takiego jak Df, co
pozwoli cieszyć się miękkim i wolnym od drgań
wyzwalaniem migawki. Umieszczona na górnej części
warstwa żywicy ebonitowej zapewnia dobre wyczucie
spustu.

Do Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Po przyłączeniu do sanek mocujących, celownik
kolimatorowy DF-M1 umożliwia śledzenie
obserwowanego obiektu w kadrze podczas
wykonywania zdjęć teleobiektywem.

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

Miękki spust migawki AR-11

CF-DC6
CF-DC8

D610
D600

D5600

Adapter do digitalizacji klisz ES-2

CF-DC9

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

Z7

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

Aparaty bezlusterkowe

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

Może być przechowywany z filtrem, pokrywką, zatrzaskiwaną osłoną przeciwsłoneczną (HS), osłoną z mocowaniem bagnetowym (HB) (w pozycji odwróconej) lub gumową nakręcaną osłoną przeciwsłoneczną (HR) (po złożeniu).
<R: tylko gumowa osłona przeciwsłoneczna>

Stan na lipiec 2019 r.

Może być przechowywany z pokrywką.
Może być przechowywany z filtrem, nakręcaną osłoną przeciwsłoneczną (HN) lub nasuwaną osłoną przeciwsłoneczną (HK) (w pozycji normalnej).
Może być przechowywany z filtrem i pokrywką.
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Możliwości stosowania poszczególnych akcesoriów
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Lampa błyskowa
Lampa błyskowa

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Akcesoria do
lamp błyskowych

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Akcesoria do zdalnego sterowania
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mikrofon
Mikrofon stereofoniczny
Mikrofon bezprzewodowy

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Źródła zasilania
Baterie/
akumulatory
Ładowarki

Wielofunkcyjne
pojemniki na
baterie

Zasilacze sieciowe

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

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Nadajniki bezprzewodowe/Mobilne
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

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania

Kabel HDMI

●

Digitalizacja negatywów
Adapter do digitalizacji klisz

ES-2

Adaptery,
okulary i muszle oczne

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
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Akcesoria do wizjera
●
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6
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Pokrywka bagnetu
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●
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Osłony monitora LCD
BM-12

●

●

●

Futerały na aparat
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Wymagany jest wielofunkcyjny adapter mocowania akcesoriów AS-N1000.
*2 W celu podłączenia do aparatu zasilacza sieciowego EH-5b konieczne jest użycie złącza zasilania EP-5A (w przypadku aparatów Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300 i D3200) lub EP-5B (w przypadku aparatów D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100 i UT-1).
*3 Aby podłączyć zasilacz EH-6c Do aparatów D5 i D4, wymagane jest złącze zasilania EP-6.
*4 Wymagany jest przekaźnik danych UT-1.
*5 Wymagany jest bezprzewodowy adapter zdalnego sterowania WR-A10.
*6 Wymagany jest adapter do okularu DK-18.
*7 Wymagany jest adapter do okularu DK-22.
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• Google Maps TM je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Názvy produktů a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky přislušných vlastníků.

Dane techniczne i sprzęt mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta.
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