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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Ekspozycja: tryb [S], 1/2000 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny 0
• Czułość: ISO 200
• Picture Control: Standardowy
© Marcel Lämmerhirt

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Ekspozycja: tryb [A], 1/500 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny 0
• Czułość: ISO 640
• Picture Control: Standardowy
© Go Yamagata

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Ekspozycja: tryb [M], 1/800 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny 0
• Czułość: Auto (ISO 400)
• Picture Control: Standardowy
© Marcel Lämmerhirt

POTĘGA MODELU FLAGOWEGO, PORĘCZNOŚĆ FORMATU DX
Jako młodszy brat profesjonalnego modelu D5 aparat ten oferuje parametry i precyzję
umożliwiające realizację najbardziej wymagających fotograficznych zadań. To idealna
propozycja dla osób poszukujących mniejszej i lżejszej alternatywy dla modelu
pełnoklatkowego, która pozwoli im z łatwością osiągnąć zamierzone efekty. A nawet więcej.

Nowy, zaawansowany 153-polowy system AF pozwalający uzyskać niezwykle ostre
zdjęcia w różnych warunkach

Lekki, kompaktowy system fotograficzny formatu DX o niezwykłych
możliwościach – zwłaszcza w przypadku korzystania z teleobiektywów

Funkcja nagrywania filmów w rozdzielczości 4K/UHD (30p) do zastosowań
profesjonalnych

Zdjęcia seryjne z szybkością ok. 10 kl./s (do 200 zdjęć w 14-bitowym formacie RAW
z kompresją bezstratną) pozwalające uchwycić ważne chwile, które trwają zaledwie
ułamki sekund

Nowy procesor przetwarzania obrazu EXPEED 5 oferujący doskonałą jakość
zdjęć i czułość aż do ISO 51200, z możliwością zwiększenia jej do wartości Hi 5
(odpowiadającej czułości ISO 1640000)

Odchylany dotykowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2 359 000 punktów i przekątnej
8 cm (3,2 cala) umożliwiający wygodne fotografowanie z dołu lub z góry
Współpraca z technologią SnapBridge zapewniającą stałą łączność pomiędzy aparatem i
urządzeniem inteligentnym za pośrednictwem wbudowanego modułu Wi-Fi® i Bluetooth®

Dokładny AF pozwalający uzyskać wyraźne zdjęcia
Pola AF pozwalające na używanie AF i wskaźnika ustawienia ostrości podczas korzystania z telekonwertera AF-S/AF-I

Niezawodny autofokus
Wszystkie 153 pola AF działają z obiektywami
AF NIKKOR z otworem względnym f/5,6 i
jaśniejszymi. Piętnaście centralnych pól AF (z
których użytkownik ma do wyboru dziewięć)
działa z obiektywami o otworze względnym f/8. Po
podłączeniu telekonwertera możliwe jest uzyskanie
bardzo długich efektywnych ogniskowych i silne
powiększenie obrazu*.
*Liczba pól AF działających jako pola krzyżowe różni się w
zależności od używanego obiektywu.

Specjalny system AF – niewiarygodna
szybkość ustawiania ostrości

DX

153 pola AF: / / /
(99 pól krzyżowych: / )
55 vpól do wyboru: /
(35 pól krzyżowych: )

1.3× 117 pola AF: / /
(63 pól krzyżowych:
45 pól do wyboru:
(25 pól krzyżowych:

/
/ )
/
)

153AF
POLA

Rewolucyjny autofokus o
niezwykłej skuteczności

Najwyższy poziom precyzji – niezrównane
możliwości układu AF

Nikon D500, podobnie
jak model D5,
wykorzystuje specjalny
mikroprocesorowy
system AF, który
błyskawicznie
przetwarza ogromne
ilości danych
odbieranych ze 153
pól AF. W połączeniu
z czujnikiem pomiaru ekspozycji RGB o
rozdzielczości 180 tys. pikseli system AF
zapewnia niezwykłe możliwości szczegółowej
analizy sceny i zaawansowanego wykrywania
obiektów, a także większą stabilność śledzenia.
Nawet podczas wykonywania bardzo szybkich
zdjęć seryjnych (ok. 10 kl./s) Nikon D500 jest w
stanie uchwycić szybko poruszające się obiekty
z najwyższą precyzją.

Dzięki zastosowaniu
układu AF znanego
z modelu D5 –
sztandarowego aparatu
formatu FX firmy Nikon
– Nikon D500 ustawia
ostrość z najwyższą
precyzją, nawet w
niemal całkowitych
ciemnościach.
Niewiarygodna liczba 153 pól AF (z
możliwością wyboru spośród 55 pól), w tym
99 pól krzyżowych w obszarze centralnym i
na obrzeżach kadru, zapewnia niezrównane
pokrycie, odpowiadające niemal całej szerokości
kadru. Czułość autofokusa już od -4 EV w
przypadku pola centralnego i -3 EV (ISO 100,
20°C) w przypadku pozostałych pól zapewnia
nadzwyczajną skuteczność w słabym świetle.
Małe, szybko poruszające się obiekty można
śledzić z niedostępną wcześniej precyzją, a
obiekty na krawędzi kadru są wykrywane
z łatwością. W trybie Ciągły AF można
konfigurować pokrycie kadru przez pola AF w
liczbie 153, 72 i 25.

W przypadku rzeczywistego maksymalnego otworu
względnego mniejszego niż f/5,6 i większego niż f/8

W przypadku rzeczywistego maksymalnego otworu
względnego f/8

37 pól AF: / / /
17 pól do wyboru: /
25 pól krzyżowych: /

15 pól AF: / /
9 pól do wyboru:
5 pól krzyżowych:

/ /
/ /
/

Uwaga: pola AF inne niż krzyżowe są polami liniowymi, wykrywającymi linie pionowe

.

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

Blokada AF – ostre ujęcia dynamicznych
akcji
Funkcja blokady AF ułatwia uzyskanie ostrych
zdjęć obiektów poruszających się szybko lub
w sposób nieprzewidywalny. Blokada AF
jest najlepsza, gdy między fotografowanym
obiektem a aparatem przemieszcza się inny
obiekt. Aby mieć możliwość łatwej zmiany
ustawienia ostrości między pierwotnym
obiektem a obiektem pojawiającym się w
kadrze, należy wybrać opcję „Szybka”. Aby
zachować ustawienie ostrości na pierwotnym
obiekcie, należy wybrać opcję „Opóźniona”.
Funkcja Ruch obiektu dostosowuje działanie
systemu AF z uwzględnieniem sposobu, w jaki
obiekt przemieszcza się w kierunku aparatu.
Jeśli obiekt na przemian zatrzymuje się i
rusza, należy wybrać opcję „Zmienny”. Jeśli
obiekt porusza się ze stałą prędkością, należy
wybrać opcję „Stały”. Bez względu na to, czy
fotografujemy łyżwiarza podczas sprintu, czy
jednego z piłkarzy w trakcie dynamicznego
meczu finałowego, funkcja blokady AF zawsze
skupia się na celu.

Precyzyjna korekta AF – automatyczna
optymalizacja działania AF z określonym
obiektywem
Nikon D500 pozwala z łatwością skorygować
działanie systemu AF pod kątem używanego
obiektywu NIKKOR. Podczas fotografowania w
trybie podglądu na żywo aparat automatycznie
ustawia i rejestruje wartość korekty** dla każdego
obiektywu, aby zagwarantować precyzyjne
ustawianie ostrości. Istnieje również możliwość
precyzyjnej korekty ręcznej.
**Aby skorygowana wartość była stosowana podczas
fotografowania, należy w menu ustawień włączyć funkcję
„Precyzyjna korekta AF”.

Tryby pola AF – łatwy wybór trybów
AF w zależności od okoliczności
fotografowania
Nikon D500 pozwala niezwykle łatwo przełączać
tryby pola AF. Wystarczy przypisać tryb pola
AF do jednego z konfigurowalnych przycisków
aparatu***, aby podczas fotografowania móc
aktywować przypisany tryb poprzez naciśnięcie i
przytrzymanie danego przycisku.
***Z wyjątkiem funkcji śledzenia 3D.

© C.S.Ling

Uniwersalność – zalety formatu DX
podczas korzystania z teleobiektywów

200

Do
zdjęć z
częstotliwością
zdj./s*

10

Wyświetlacz LCD

Nikon D500 pozwala z łatwością uchwycić
i śledzić fotografowane obiekty, nawet jeśli
znajdują się w samym centrum dynamicznej akcji.
Szybsze sekwencyjne mechanizmy migawki i
lustra znacznie skracają czas przesłonięcia wizjera
podczas szybkich serii, a zastosowany w aparacie
mechanizm lustra skutecznie ogranicza zjawisko
odbijania. Zredukowanie rozmycia obrazu w
wizjerze pozwala cieszyć się stabilnym i wyraźnym
obrazem podczas wykonywania szybkich zdjęć
seryjnych. Znacznie poprawiono skuteczność
śledzenia AF oraz widoczność obrazu w wizjerze.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR –
lekki uniwersalny obiektyw w zestawie

**Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products
Association. Wartość osiągana w trybie normalnym po podłączeniu
obiektywu do lustrzanki cyfrowej formatu DX.

Mechanizm
wspomagania napędu
lustra

Stabilizator lustra

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Około 5215 g** (model na karty typu XQD)

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

Tryb obszaru zdjęcia 1,3x – możliwość
uzyskania większych powiększeń bez
konieczności zmiany obiektywu
Silnik bezrdzeniowy

Kombinacje zapewniające kąt widzenia odpowiadający obiektywowi o ogniskowej 600 mm*.

Około 160 mm

Po podłączeniu do Nikona D500 tego
niezwykle lekkiego i uniwersalnego obiektywu
otrzymujemy idealny zestaw do wielu
zastosowań. Uniwersalny 5-krotny zoom
pokrywa zakres odpowiadający ogniskowych
odpowiadających wartościom 24–120 mm
w formacie pełnoklatkowym, a duży otwór
przysłony znacznie poszerza możliwości
fotografowania. Niezwykły system redukcji
drgań (VR) firmy Nikon umożliwia stosowanie
czasów otwarcia migawki dłuższych nawet o
4 stopnie**, a elektromagnetyczna przysłona
gwarantuje precyzyjną ekspozycję podczas
wykonywania szybkich zdjęć seryjnych.

Matryca

Około 147 mm

Stabilny obraz w wizjerze – łatwość
śledzenia szybko poruszających się
obiektów

Pokrywa przednia: tworzywo
termoplastyczne wzmocnione
włóknem węglowym o dużej
sztywności

Około
115 mm

© Go Yamagata

**Przybliżone liczby zdjęć na sekundę w przypadku całkowicie naładowanego akumulatora jonowo-litowego
EN-EL15, aktywnego trybu ciągłego AF, czasu otwarcia
migawki 1/250 s lub krótszego oraz domyślnych wartości
pozostałych ustawień.

Pokrywa tylna:
odlew z magnezu

Przód korpusu: tworzywo
termoplastyczne
wzmocnione włóknem
węglowym o dużej
sztywności

Około 158,5 mm

*14-bitowy format RAW z kompresją bezstratną.

Dzięki niezwykłym parametrom Nikon D500
pozwala z łatwością uchwycić ważne chwile.
Szybka matryca i nowy procesor przetwarzania
obrazu EXPEED 5 pozwalają wykonywać
zdjęcia z częstotliwością do 10 zdj./s** z funkcją
śledzenia AE/AF lub z podniesionym lustrem.
Bufor o dużej pojemności umożliwia wykonanie
w jednej serii do 200 zdjęć w 14-bitowym
formacie NEF (RAW) z kompresją bezstratną lub
dużych zdjęć JPEG. Dwa gniazda kart pamięci
(jedno na karty XQD i jedno na karty SD UHS
II) z łatwością sprostają oferowanej przez
aparat niezwykłej szybkości fotografowania
oraz zapewnią natychmiastowe wyczyszczenie
bufora przed następną serią.

Ogromną zaletą modelu D500 jest jego niska
masa. Jego korpus jest lekki, a dzięki matrycy
formatu DX o współczynniku kadrowania
1,5x* podczas fotografowania z użyciem
obiektywów o dłuższej ogniskowej można
uzyskać efekt teleobiektywu. W porównaniu z
zestawem pełnoklatkowym taki współczynnik
kadrowania przekłada się na mniej więcej o
połowę mniejszą masę i długość zestawu do
telefotografii. Możesz teraz przenieść się w
sam środek akcji lub sfotografować trudno
dostępne ptasie gniazdo bez zmagania się z
niedogodnościami towarzyszącymi korzystaniu
z cięższych profesjonalnych zestawów.
*Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).

Tryb szybkich zdjęć
seryjnych daje pewność
uchwycenia kluczowych
momentów

Decydująca szybkość – do 200 zdjęć z
częstotliwością do 10 zdj./s

Pokrywa górna:
odlew z magnezu

Dostępny w Nikonie D500 tryb obszaru zdjęcia
1,3x pozwala uzyskać większe powiększenie
uwiecznianego obiektu bez konieczności zmiany
obiektywu. Kąt widzenia odpowiadający mniej
więcej dwukrotności ogniskowej podłączonego
obiektywu*** pozwala jeszcze wyraźniej
uchwycić główny element kompozycji. Dzięki
temu można uzyskać zdjęcia bez niepożądanych
elementów oraz odpowiednio skadrowane
filmy w jakości Full HD bez konieczności
korzystania z dodatkowego sprzętu.
***Odpowiednik formatu małoobrazkowego.

D500

D5

Około 2430 g**
* Odpowiednik formatu małoobrazkowego (35 mm).
**Obejmuje akumulator, jedną kartę pamięci XQD
(dwie karty pamięci XQD w przypadku modelu D5) i
pokrywkę obiektywu.

1.3×

4K/UHD
Oszałamiająca jakość filmów
w rozdzielczości UHD do
zastosowań multimedialnych
Filmy kinowej jakości w rozdzielczości
4K/UHD (3840 × 2160)
Nikon D500 – pierwsza
cyfrowa lustrzanka
jednoobiektywowa
formatu DX firmy Nikon
wyposażona w funkcję
nagrywania filmów w rozdzielczości 4K/
UHD – stwarza całkowicie nowe możliwości
filmowania. Filmy w rozdzielczości 4K/UHD
(3840 × 2160 pikseli) można nagrywać
przez maksymalnie 29 minut i 59 sekund*
z szybkością 30p/25p/24p i zachowaniem
natywnych proporcji w celu uzyskania
najwyższej jakości obrazu. Filmy w rozdzielczości
Full HD (1080p) można rejestrować z szybkością
maksymalną 50p/60p w wielu formatach
kadrowania, w tym w natywnym formacie Full
HD. Aparat oferuje sygnał wyjściowy HDMI:
nawet filmy 4K/UHD można rejestrować na
karcie pamięci albo wysyłać bez kompresji przez
wyjście HDMI w postaci 8-bitowego sygnału
4:2:2 YCbCr. Podczas zdalnego nagrywania
wyjście HDMI jest dostępne dla wszystkich
rozdzielczości filmów.
*Filmy 4K/UHD są zapisywane w oddzielnych plikach.

Rozdzielczość 3840 × 2160 odpowiadająca formatowi 4K/UHD

Obszar zdjęcia 1,3x zgodny z trybami Full HD i HD
Obszar zdjęcia formatu DX zgodny z trybami Full HD i HD
Uwaga: współczynnik proporcji kadru w filmach wynosi zawsze 16:9, niezależnie od wybranego obszaru zdjęcia.

Filmy poklatkowe w rozdzielczości 4K/
UHD

Aktywna funkcja D-Lighting – oszczędność
czasu podczas obróbki obrazu

Nagrywanie dźwięku w wysokiej
jakości

Upływ czasu uchwycony w postaci niezwykłej
sekwencji obrazów. Dostępna w Nikonie D500
funkcja tworzenia filmów poklatkowych w
jakości 4K/UHD umożliwia łatwe nagrywanie
filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K/
UHD** i Full HD bezpośrednio w aparacie.
Funkcja wygładzania ekspozycji eliminuje
niepożądany efekt migotania, automatycznie
kompensując niewielkie różnice w ekspozycji
poszczególnych klatek.

W Nikonie D500 można korzystać z aktywnej
funkcji D-Lighting podczas nagrywania
filmów w jakości Full HD i HD. Pozwala to
uzyskać bogatsze przejścia tonalne, większą
szczegółowość jasnych obszarów i cieni,
a także naturalną jasność scen o dużym
kontraście – bez konieczności dodatkowej
obróbki obrazu.

Nikon D500 ma wbudowany mikrofon
stereofoniczny oraz współpracuje z
zewnętrznym mikrofonem stereofonicznym
ME-1 i mikrofonem bezprzewodowym
ME-W1 firmy Nikon. Wejście mikrofonu
stereofonicznego i wyjście audio umożliwiają
precyzyjną, niezależną regulację poziomów
dźwięku przed nagrywaniem i w jego trakcie.
Poziom czułości mikrofonu można regulować
w 20-stopniowym zakresie, a wybrane
ustawienia są widoczne na wyświetlaczu LCD
aparatu. (Podczas korzystania ze słuchawek
poziom dźwięku można regulować w
30-stopniowym zakresie). Aparat pozwala
na wybór zakresu dźwięku (szeroki/głos) oraz
redukcję szumu wiatru przy nagrywaniu za
pomocą wbudowanego mikrofonu.

**Maksymalny czas nagrywania filmów poklatkowych
w rozdzielczości 4K UHD wynosi 3 min.

Stabilne filmowanie z ręki dzięki
elektronicznej redukcji drgań (VR)

Aktywna funkcja D-Lighting: Wysoka

Dostępna w modelu D500 funkcja
elektronicznej redukcji drgań (e-VR) znacząco
zmniejsza wpływ drgania aparatu na filmy
nagrywane z ręki w jakości Full HD.
Ruch w płaszczyźnie
poziomej
Aktywna funkcja D-Lighting: Wyłączona

Ruch w płaszczyźnie
pionowej

Ruch obrotowy

Możliwość zachowania głębi ostrości
przy znacznych zmianach oświetlenia
dzięki automatycznemu doborowi ISO
Dostępna w Nikonie D500 funkcja
automatycznego doboru ISO znacznie ułatwia
zachowanie głębi ostrości oraz ostrości
podczas filmowania scen charakteryzujących
się dużymi zmianami jasności, takich jak
ujęcie głównego bohatera wybiegającego
z ciemnego korytarza w jasne południowe
słońce. W trybie M zakres czułości, z jakiego
może korzystać funkcja automatycznego
doboru ISO, wynosi od ISO 200 aż do
ustawienia Hi 5. Ponadto można określić
maksymalną wartość ISO, jaka może zostać
użyta.

Wygodne ustawienia osobiste
filmowania
W Nikonie D500 do przycisków Pv i Fn
domyślnie przypisane są funkcje płynnego
sterowania kompensacją ekspozycji oraz zmiany
głębi ostrości przy użyciu funkcji przysłony
sterowanej elektrycznie***.
***Funkcja przysłony sterowanej elektrycznie jest dostępna
tylko w trybach ekspozycji A i M.

Oddzielne menu ustawień filmowania
Dostępne w Nikonie D500 specjalne menu
umożliwia łatwą zmianę najważniejszych
ustawień filmowania, takich jak balans bieli
czy ustawienia Picture Control, niezależnie od
ustawień fotografowania. Szybki dostęp do
ustawień filmowania można również uzyskać
za pomocą przycisku P.

Funkcja redukcji migotania (w trybie zdjęć seryjnych)
Jasno

Jasno
1/100 s (przy 50 Hz), 1/120 s (przy 60 Hz)
Ciemno

Źródło światła
1. klatka

2. klatka

Redukcja
migotania:
wyłączona

Jeśli migawka zostanie zwolniona
w chwili, kiedy źródło światła jest
ciemne
1. klatka

Redukcja
migotania:
włączona

2. klatka

Aparat automatycznie wykonuje zdjęcie
w chwili, gdy światło jest najjaśniejsze

Można osiągnąć stabilną ekspozycję
i odwzorowanie kolorów

Mniejsza zmienność ekspozycji dzięki
redukcji migotania

51200EXPEED 5
dzięki procesorowi

ISO

Wyjątkowa jakość zdjęć i niższy poziom szumu
nawet przy wysokiej czułości ISO

© Todd Owyoung

Nowy EXPEED 5 – najpotężniejszy
procesor w historii firmy Nikon
Nowy procesor przetwarzania
obrazu firmy Nikon – EXPEED 5
– dzięki ogromnym możliwościom
obliczeniowym z łatwością przetwarza
duże ilości danych odczytywanych z
matrycy Nikona D500 oraz oferuje wysokie
szybkości zapisu. Szum został znacznie
zredukowany i nawet przycięte zdjęcia wykonane
w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych
z użyciem wysokich czułości ISO charakteryzują
się doskonałą jakością. Tekstury i szczegóły są
zachowane, a subtelne przejścia tonalne – gładko
odwzorowane.

Sztuczne źródła światła, takie jak lampy jarzeniowe,
charakteryzują się migotaniem, którego efektem
mogą być ciemne zdjęcia. Dostępna w Nikonie
D500 funkcja redukcji migotania pozwala
jednak ograniczyć to zjawisko. Aparat wykrywa
maksymalny poziom jasności i automatycznie
dostosowuje moment wyzwolenia migawki tak,
aby zapobiec niedoświetleniu zdjęcia, dzięki czemu
gwarantuje stabilną ekspozycję nawet w przypadku
zdjęć seryjnych*.
*Szybkość fotografowania w trybie zdjęć seryjnych może
ulec obniżeniu.

Zdjęcie wykonane przy ustawieniu ISO 51200

Nikon D500 jest wyposażony
w znany z modelu D5 czujnik
pomiaru ekspozycji RGB o
rozdzielczości 180 tys. pikseli. Ten
całkowicie nowy układ, opracowany
przez firmę Nikon, oraz matryca CMOS formatu
DX o rozdzielczości 20,9 megapiksela zapewniają
bardzo dokładne rozpoznawanie obiektów,
wyjątkowe odwzorowanie szczegółów obrazu i
bogate przejścia tonalne.

Trzy tryby automatycznego balansu
bieli

Niestraszna mu ciemność – zakres czułości
od ISO 100 do ISO 51200 z możliwością
zwiększenia jej do wartości Hi 5
(odpowiadającej czułości ISO 1640000)
Trudne warunki oświetleniowe nie są dla Nikona
D500 żadną przeszkodą. Dzięki niezwykle
szerokiemu zakresowi czułości ISO aparat
doskonale sprawdza się w słabo oświetlonych
miejscach i świetnie radzi sobie z jasnymi
obszarami kadrów. Podczas fotografowania
w bardzo jasnym świetle czułość ISO można
zmniejszyć do ustawienia Lo 1 odpowiadającego
wartości ISO 50. W niekorzystnych warunkach
oświetleniowych można ją zwiększyć do
ustawienia Hi 5, które odpowiada niewiarygodnej
czułości ISO 1640000.

Świetne zdjęcia dzięki zaawansowanemu
czujnikowi pomiaru światła i doskonałej
matrycy

Można włączyć wyświetlanie ikony
wykryciu migotania

w wizjerze po

Ustawienia Picture Control – elastyczność
w kreowaniu obrazu
Siedem wstępnych ustawień Picture Control
pozwala łatwo zmieniać takie parametry jak
ostrość, nasycenie czy odcień – zarówno podczas
wykonywania zdjęć, jak i nagrywania filmów. Opcja
Przejrzystość pozwala precyzyjnie kontrolować
wyrazistość detali. Użycie opcji Równomierne
ułatwia późniejszą obróbkę. Dzięki zastosowaniu
krzywej tonalnej maksymalnie zbliżonej do linii
prostej funkcja Równomierne pozwala uzyskać
jak najwięcej informacji na temat koloru, jasności
i faktury fotografowanych obiektów. Funkcja ta
idealnie nadaje się do nagrywania filmów, które
w późniejszej obróbce będą poddawane korekcji
barwnej, pozwala bowiem uniknąć prześwietleń,
zlewania się cieni i niepożądanego przesycenia
kolorów – nawet po zmianie ustawień czy edycji.

Podobnie jak w przypadku sztandarowego
Nikona D5, funkcja ustawiania balansu bieli w
modelu D500 oferuje trzy tryby automatyczne,
które ułatwiają uzyskanie nastrojowych
zdjęć. Tryb automatyczny 0 – Zachowaj biel –
gwarantuje wierne odwzorowanie bieli nawet
w świetle o niskiej temperaturze barwowej (o
czerwonym zabarwieniu). Tryb automatyczny 1 –
Normalny – zachowuje balans między rzeczywistą
barwą fotografowanego obiektu a oświetleniem
otoczenia. Tryb automatyczny 2 – Zachowaj
ciepłe barwy światła – zachowuje barwę światła
żarowego lub innego rodzaju oświetlenia w celu
uzyskania zdjęć o naturalnie ciepłym zabarwieniu.

Automatyczny 0: Zachowaj biel
(zred. ciepłe kolory)

Automatyczny 1: Normalny

Automatyczny 2: Zach. ciepłe barwy
światła

INNOWACYJNA

FUNKCJONALNOŚĆ
Odchylany monitor, ekran dotykowy i technologia
SnapBridge – znakomita funkcjonalność
czołowego modelu formatu DX
Odchylany dotykowy wyświetlacz LCD
o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i wysokiej
rozdzielczości 2 359 000 punktów
Dzięki odchylanemu dotykowemu
wyświetlaczowi LCD o wyjątkowej czułości,
przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości
2 359 000 punktów Nikon D500 ułatwia
wykonywanie zdjęć z góry lub z dołu.
Fotografując w trybie podglądu na żywo,
można dotykiem wybierać pola AF, wyzwalać
migawkę lub uzyskiwać dane punktowego
balansu bieli zmierzone na podstawie
wybranego obszaru w kadrze. Wysoka
rozdzielczość wyświetlacza ułatwia również
przeglądanie zdjęć i wybór najlepszych, a także
wprowadzanie informacji IPTC i informacji o
prawach autorskich.

Wizjer optyczny zapewniający kąt
oglądania szerszy niż kiedykolwiek

Poręczność formatu DX i odporność na
miarę oczekiwań

Wizjer optyczny
modelu D500
umożliwia śledzenie
fotografowanych
obiektów w czasie
rzeczywistym
bez opóźnień
charakterystycznych
dla wizjerów elektronicznych. Ponadto
zapewnia najszerszy w tej klasie lustrzanek
cyfrowych pozorny kąt widzenia*: ok. 30,8°.

Nikon D500 – młodszy brat modelu D5
– to aparat, na którym można polegać
w ekstremalnych warunkach. Odporny
metalowy szkielet z elementami wykonanymi z
wytrzymałego odlewu magnezowego i włókna
węglowego tworzy lekką i trwałą monolityczną
konstrukcję, a głęboki uchwyt ułatwia
trzymanie aparatu. Wszystkie połączenia,
przyciski i pokrętła są całkowicie zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi. Dzięki
energooszczędnemu działaniu można zrobić
znacznie więcej zdjęć, zanim będzie konieczne
ponowne naładowanie akumulatora.
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na
baterie MB-D17
obsługuje trzy różne
rodzaje źródeł zasilania
i ułatwia obsługę
aparatu podczas
wykonywania zdjęć
w kadrze pionowym.
Potwierdzona testami
trwałość migawki
aparatu wynosi 200 000 cykli.

*Wśród lustrzanek cyfrowych z matrycą formatu APS-C (wg danych
z 5 stycznia 2016 r.).

Najwyższy poziom kontroli
Układ elementów sterujących Nikona D500
przypomina ten znany z modelu D5 – łącznie
z wybierakiem dodatkowym służącym do
wyboru pola AF. Jest to pierwsza lustrzanka
cyfrowa formatu DX firmy Nikon wyposażona
w podświetlenie przycisków, co ułatwia
obsługę aparatu w ciemności.

Dwa gniazda kart pamięci obsługujące
karty o dużych prędkościach zapisu
Dwa gniazda kart pamięci (jedno na karty
XQD i jedno na karty SD UHS II) z łatwością
sprostają oferowanej przez model D500
niezwykłej szybkości fotografowania oraz
zapewnią natychmiastowe wyczyszczenie
bufora przed następną serią. Można korzystać
z obu rodzajów kart pamięci jednocześnie;
dostępnych jest wiele różnych opcji zapisu
danych. Użytkownik może zapisywać na obu
kartach różne lub identyczne dane (tworząc
błyskawicznie ich kopię zapasową). Może

Połącz aparat z urządzeniami
inteligentnymi, korzystając z technologii
SnapBridge
Nikon D500 to pierwsza lustrzanka cyfrowa firmy
Nikon obsługująca technologię SnapBridge. Ta
funkcjonalna aplikacja firmy Nikon za pośrednictwem
technologii Bluetooth®* low energy zapewnia stałą łączność (przy
niskim zużyciu energii) między aparatem a smartfonem lub tabletem**.
Dzięki temu można automatycznie przesyłać wykonane zdjęcia do
urządzenia inteligentnego bez zbytniego obciążania akumulatora
aparatu. Aplikacja umożliwia również sterowanie najważniejszymi
funkcjami aparatu z poziomu urządzenia inteligentnego, a także łatwe
dodawanie do zdjęć znaczników geograficznych. W każdej nowej
lokalizacji aplikacja SnapBridge na podstawie danych GPS odbieranych
przez urządzenie inteligentne automatycznie wprowadza w aparacie
ustawienia czasu lokalnego i czasu UTC, dzięki czemu niezależnie od
liczby przekroczonych stref czasowych zdjęcia będą oznaczone właściwą
datą. Dzięki dostępnej w Nikonie D500 funkcji łączności NFC nawiązanie
połączenia między aparatem a urządzeniem inteligentnym*** w celu
pierwszego aktywowania aplikacji SnapBridge jest niezwykle proste.
* Nazwa Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Znaki
tego typu są wykorzystywane przez firmę Nikon Corporation na podstawie licencji.
** Zgodne urządzenia iPhone, iPad i/lub iPod lub urządzenia inteligentne z systemem
operacyjnym AndroidTM.
***Technologia NFC działa tylko z systemem operacyjnym Android. Urządzenie inteligentne musi
obsługiwać technologię NFC.

również zapisywać zdjęcia w formatach RAW
i JPEG na osobnych kartach. Ponadto można
przenosić dane między kartami, jak również
wskazać, w zależności od ilości pozostałego
miejsca, gniazdo karty, które ma być używane
do nagrywania filmów.

Automatyczne przesyłanie zdjęć
•Można ustawić wielkość przesyłanych zdjęć
•Wybieranie filmów do przesłania odbywa
się za pomocą aplikacji SnapBridgefer via
SnapBridge application

Przeglądanie zdjęć na urządzeniu
inteligentnym
Zdjęcia z aparatu można przeglądać
nawet wtedy, gdy jest wyłączony

Korzystaj z informacji o
lokalizacji, dacie i godzinie
•Osadź informacje o lokalizacji
z urządzenia inteligentnego
•Zsynchronizuj aparat z
informacjami o strefie
czasowej i godzinie z
urządzenia inteligentnego

Automatyczne przesyłanie do
serwisu
NIKON IMAGE SPACE
Zdjęcia znajdujące się na
urządzeniu inteligentnym można
przesyłać automatycznie
Urządzenie inteligentne
Aplikacja SnapBridge

Zdalne wyzwalanie migawki
Rób zdjęcia zdalnie za pomocą
urządzenia inteligentnego i
automatycznie je przesyłaj

Osadź informacje o autorstwie
Osadź nawet dwa typy
informacji o autorstwie, np.
notę o prawach autorskich i
ustawienia ekspozycji

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

Obiektywy NIKKOR – klucz do pełnego
wykorzystania potencjału Nikona D500
Podobnie jak pozostałe lustrzanki cyfrowe firmy
Nikon, model D500 najlepiej współpracuje
z legendarnymi obiektywami NIKKOR,
charakteryzującymi się niezrównaną ostrością i
uniwersalnością. Dziedzictwo marki NIKKOR nie
ma sobie równych – nie bez powodu do tej pory
sprzedano 95 mln tych obiektywów.

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

Pierwszy obiektyw typu „rybie
oko” formatu DX firmy Nikon to
ultraszerokokątny obiektyw o stałej
ogniskowej 10,5 mm, zapewniający
180-stopniowy kąt widzenia. Minimalna
odległość ostrzenia wynosi 14 cm, a
możliwości kontroli głębi ostrości są
nieograniczone.

Ten stałoogniskowy obiektyw formatu DX
charakteryzuje się dużym maksymalnym
otworem względnym f/1,8, co
gwarantuje jasny obraz w wizjerze i
doskonałą jakość zdjęć przy słabym
oświetleniu. Na liście jego zalet znajdują
się również: wysoka rozdzielczość, duży
kontrast i cicha praca autofokusa.

Obiektyw ten doskonale nadaje się do
rejestrowania imponujących krajobrazów,
efektownych zdjęć obiektów
architektonicznych, szczegółowych
pejzaży ulicznych i przestrzennych wnętrz.
Dzięki trzem soczewkom asferycznym i
dwóm soczewkom ze szkła o superniskiej
dyspersji (ED) ten ultraszerokokątny
obiektyw zmiennoogniskowy zapewnia
niewiarygodną rozdzielczość i niezwykły
kontrast.

Kompaktowy i lekki obiektyw makro
formatu DX pozwalający uzyskać skalę
odwzorowania 1:1 z zachowaniem
najsubtelniejszych faktur i detali.
Opracowany przez firmę Nikon system
redukcji drgań (VR) drugiej generacji
gwarantuje stabilny obraz zarówno
w wizjerze, jak i na matrycy – nawet
podczas fotografowania z ręki.

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

Ten doskonały teleobiektyw
zmiennoogniskowy formatu FX w
połączeniu z Nikonem D500 zapewnia
współczynnik kadrowania 1,5x, co
pozwala uzyskać jeszcze większe zbliżenia
fotografowanych obiektów. Obiektyw
charakteryzuje się stałą światłosiłą f/4,0
i klasycznym zakresem ogniskowych do
fotografii podróżniczej, przyrodniczej,
sportowej czy ślubnej. Ceniony system
redukcji drgań (VR) firmy Nikon
umożliwia stosowanie czasów migawki
dłuższych nawet o cztery stopnie.

Po podłączeniu obiektywu AF-S NIKKOR
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR do Nikona
D500 przy najdłuższej ogniskowej można
uzyskać taki sam kąt widzenia jak w
lustrzance cyfrowej FX z teleobiektywem
o ogniskowej 600 mm.

Ten superteleobiektyw formatu FX
zapewnia ekstremalny zasięg w każdej
sytuacji. Dzięki stałej światłosile f/5,6,
systemowi redukcji drgań firmy Nikon i
trybowi redukcji drgań SPORT zapewnia
stabilność obrazu w kluczowych
momentach, dzięki czemu doskonale
sprawdza się podczas fotografowania
dzikiej przyrody, sportów motorowych czy
obiektów latających. Elektromagnetyczna
przesłona pozwala na precyzyjne
ustalanie ekspozycji podczas szybkich
zdjęć seryjnych.

Kompaktowy zaawansowany
teleobiektyw stałoogniskowy formatu
FX. Zastosowanie soczewki Fresnela
pozwoliło znacznie zmniejszyć wymiary
i masę obiektywu przy zachowaniu
doskonałej jakości zdjęć. To idealny
teleobiektyw do fotografii podróżniczej
i profesjonalnej. Fluorowe powłoki
odpychają wodę, kurz i brud, zwiększając
trwałość soczewek w terenie.

INNE AKCESORIA

SCHEMAT SYSTEMU
OBIEKTYWY NIKKOR

LAMPY BŁYSKOWE
Wysokowydajny
pojemnik na baterie
SD-9

AKCESORIA DO WIZJERA

Lampa błyskowa SB-5000

Okular powiększający DG-2

Lupa kątowa DR-5

Lampa błyskowa
SB-5000

Adapter do okularu DK-18
Lampa błyskowa SB-910

Lampa błyskowa
SB-910
Lampa błyskowa
SB-700

Okular wizjera z
powłoką fluorową
DK-17F*

Lampa błyskowa SB-700

Lampa błyskowa
SB-500

Gumowa muszla
oczna DK-19

Nieparujący okular
wizjera DK-17A

Lampa błyskowa
SB-300
Lampa błyskowa SB-500
Przewód zdalnego
sterowania TTL SC-28, 29

Szkła korekcyjne
wizjera DK-17C (-3, -2,
0, +1, +2 dpt.)

AKCESORIA DO
DIGISKOPINGU

Lampa błyskowa SB-300

AKCESORIA DO ZDALNEGO
STEROWANIA I GPS

Adapter FSA-L2 do mocowania
lustrzanki do lunet serii EDG /
EDG VR

Bezprzewodowy sterownik
błysku SU-800

Zestaw bezprzewodowych lamp
błyskowych ze sterownikiem
błysku R1C1
Lampa błyskowa SB-5000

Zestaw modulite do zdalnego
sterowania ML-3

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10

Nikon D500 w pełni współpracuje z cenionym
systemem iTTL/kreatywnym systemem
oświetlenia (CLS) oraz nowym, sterowanym
radiowo, zaawansowanym bezprzewodowym
systemem oświetlenia firmy Nikon. Dzięki
temu można z łatwością korzystać z lamp
błyskowych, takich jak profesjonalna lampa
SB-910, kompaktowy model SB-700 czy
sterowany radiowo model SB-5000. W
połączeniu z opcjonalnym przekaźnikiem
WR-R10 aparat D500 umożliwia sterowanie
nawet sześcioma grupami lamp SB-5000 i
bezprzewodowe wyzwalanie ich z innego
pomieszczenia, zza przeszkód czy na zewnątrz
w silnym słońcu.

Błyskawiczne bezprzewodowe
przesyłanie zdjęć
Po podłączeniu do Nikona D500 opcjonalnego
przekaźnika bezprzewodowego WT-7A
można bezprzewodowo przesyłać pliki z
prędkością do 866,7 Mb/s na odległość do
200 m. Przekaźnik jest mocowany do złącza
interfejsu aparatu i zasilany z jego korpusu.
Obsługuje tryby Punkt dostępowy, HTTP i FTP
oraz umożliwia jednoczesne wyzwalanie kilku
aparatów. Zdalne sterowanie ustawieniami
aparatu i wyświetlanie podglądu na żywo jest
możliwe w trybie HTTP lub za pośrednictwem
komputera z zainstalowanym programem
Nikon Camera Control Pro 2*. Tryb HTTP
umożliwia zdalne sterowanie za pośrednictwem
bezprzewodowego lub przewodowego
(Ethernet) połączenia sieciowego i dowolnej
przeglądarki internetowej (również na
urządzeniu inteligentnym).

Przedłużony czas działania akumulatora
Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D17
umożliwia dłuższe fotografowanie Nikonem
D500 w miejscach, w których dostęp do
źródeł energii elektrycznej jest ograniczony.
Ponadto poprawia balans i komfort podczas
fotografowania w orientacji pionowej.
Pojemnik jest wyposażony w alternatywny
spust migawki, wybierak wielofunkcyjny
i przycisk uruchamiania autofokusa (AF)
ułatwiające fotografowanie w orientacji
pionowej, a także w dodatkowe główne
i przednie pokrętło sterowania. Może być
zasilany akumulatorem jonowo-litowym ENEL15 firmy Nikon lub sześcioma standardowymi
bateriami typu AA. W przypadku użycia
opcjonalnej pokrywy komory akumulatora BL-5
pojemnik MB-D17 może być również zasilany
akumulatorami jonowo-litowymi EN-EL18/
EN-EL18a firmy Nikon.

Adapter WR-A10

Przewód zdalnego
sterowania MC-36A

MIKROFONY
Mikrofon
stereofoniczny ME-1

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10

Przewód zdalnego
sterowania MC-30A

Lampa SB-5000 (opcjonalna) na aparacie D500

I stała się światłość

Okular powiększający DK-17M

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-T10

Przewód zdalnego
sterowania MC-22A

Adapter WR-A10

Mikrofon bezprzewodowy
ME-W1

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY
I ŁADOWARKI

Przedłużacz do zdalnego sterowania
MC-21A
Przewód połączeniowy
MC-23A

Akumulator jonowolitowy EN-EL15*
Złącze zasilania
EP-5B

8 baterii R6
typu AA**

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM

Ładowarka MH-26a
Urządzenie inteligentne**
(System operacyjny iOS/
Android)

SŁUCHAWKI

Urządzenie inteligentne**
(System operacyjny iOS/
Android)

Zatrzask kabla USB*

Karta pamięci XQD**
Karta pamięci SD**

Telewizor**

Nagrywarka wideo ze
złączem HDMI**

Drukarka**
Program ViewNX-i††

Wzmocniony futerał
CF-DC8

Program Capture NX-D††

Kabel LAN**
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15*

FUTERAŁ

Czytnik kart pamięci XQD**
Czytnik kart pamięci SD**

Kabel USB UC-E22*

Słuchawki**
Kabel HDMI HC-E1
(złącze typu C 
złącze typu A)

*Wymagana jest aktualizacja oprogramowania Camera
Control 2 (do wersji 2.23.0 lub nowszej).

Przewód
połączeniowy MC-23A
Adapter MC-25A

SnapBridge†

Zatrzask kabla
HDMI*

Zestaw modulite do
zdalnego sterowania
ML-3

Odbiornik GPS**

APLIKACJA DLA
URZĄDZEŃ
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*Akcesoria dostarczone w zestawie **Sprzęt firm innych niż Nikon †Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie). ††Aplikację można pobrać z witryny internetowej firmy Nikon (bezpłatnie).
Nikon D500, przekaźnik bezprzewodowy WT-7/A/B/C oraz bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1 i WR-R10 podlegają ograniczeniom określonym przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.
Zezwolenie rządu USA nie jest wymagane w przypadku eksportu do krajów innych niż Kuba, Iran, Korea Północna, Sudan i Syria (które w chwili przygotowywania niniejszych materiałów były objęte embargiem lub specjalną kontrolą).

Przekaźnik bezprzewodowy WT-7/A/B/C
(opcjonalny) zamocowany na aparacie D500

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D17
(opcjonalny) zamocowany na aparacie D500

• Firma Nikon zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i danych technicznych sprzętu i oprogramowania opisanego w niniejszych materiałach w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.
• Windows jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• XQD jest znakiem towarowym firmy SONY Corporation.
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
• Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Znaki tego typu są wykorzystywane przez firmę Nikon Corporation na podstawie licencji.
• Android™ jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Google Inc.
• Apple®, logo Apple, iPhone® i iPad® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
• IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach i jest użytkowany na podstawie licencji.
• PictBridge jest znakiem towarowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® i logo Wi-Fi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance®.
• Znak N jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
• Nazwy pozostałych produktów i marek są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.
• Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach LCD i monitorach pokazane w niniejszych materiałach to symulacje.

Lustrzanka cyfrowa Nikon D500 – dane techniczne
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą silnika AF w korpusie i styków CPU)
Format Nikon DX – kąt widzenia w formacie małoobrazkowym odpowiada użyciu obiektywu o
ogniskowej około 1,5× większej w formacie FX
Rozdzielczość
20,9 mln pikseli
Matryca
Matryca CMOS o wymiarach 23,5 × 15,7 mm
Całkowita liczba pikseli
21,51 mln pikseli
System usuwania kurzu
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga
programu Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia
• Obszar zdjęcia DX (24 × 16): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S)
(w pikselach)
• Obszar zdjęcia 1,3× (18 × 12): 4272 × 2848 (L), 3200 × 2136 (M), 2128 × 1424 (S);
• Zdjęcia w formacie DX wykonane podczas filmowania: 5568 × 3128 (L), 4176 × 2344 (M), 2784 ×
1560 (S),
• Zdjęcia o obszarze 1,3× wykonane podczas filmowania: 4272 × 2400 (L), 3200 × 1800 (M), 2128 ×
1192 (S)
• Zdjęcia wykonane podczas filmowania z rozmiarem klatki 3840 × 2160: 3840 × 2160
Format zapisywanych plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe (skompresowane bezstratnie, skompresowane lub
nieskompresowane); dostępny rozmiar duży, średni i mały (zdjęcia w rozmiarze średnim i małym są
rejestrowane z 12-bitową głębią kolorów przy użyciu kompresji bezstratnej)
• TIFF (RGB)
• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG, ustawienia kompresji: Fine (około 1:4), Normal
(około 1:8) i Basic (około 1:16); dostępna opcja kompresji Optymalna jakość
• NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Ustawienia Picture Control Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz i Równomierne; możliwość
zmiany wybranych ustawień Picture Control; przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Zapis danych
Karty pamięci XQD, SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze standardem UHS-II
Dwa gniazda kart pamięci
Każda karta może zostać użyta na potrzeby zapisu podstawowego lub zapasowego albo osobnego
zapisu danych w formacie NEF (RAW) i JPEG; można kopiować zdjęcia między kartami
System plików
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
• Obszar zdjęcia formatu DX (24×16): ok. 100% w poziomie i 100% w pionie
• Obszar zdjęcia formatu 1,3× (18×12): ok. 98% w poziomie i 98% w pionie
Powiększenie
Około 1,0× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej
16 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)
matówki
Korekcja dioptrażu
Od -2 do +1 m-1
Matówka
Matówka BriteView Clear Matte Mark II typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić linie
kadrowania)
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości
Po naciśnięciu przycisku Pv przysłona obiektywu jest przymykana do wartości wybranej przez
użytkownika (w trybach A i M) lub przez aparat (w trybach P i S)
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy Współpraca z obiektywami AF NIKKOR, również typu G, E i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów PC),
obiektywami DX, obiektywami AI-P NIKKOR oraz obiektywami AI bez procesora (tylko w trybach A i M); nie
można używać obiektywów IX-NIKKOR, obiektywów do aparatu F3AF ani obiektywów non-AI
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub większym (z
obiektywami o otworze względnym f/8 lub większym wskaźnik działa z 15 polami AF, z których do wyboru
dostępnych jest 9)
Typ migawki
Migawka mechaniczna, sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny
w płaszczyźnie ostrości; elektroniczna przednia kurtynka migawki dostępna w trybie podnoszenia
lustra
Czasy otwarcia migawki
Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B, ustawienie T, X250
Czas synchronizacji błysku X=1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego
Tryby wyzwalania migawki S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (pojedyncze ciche), QC (ciągłe ciche), E
(samowyzwalacz), MUP (podnoszenie lustra)
Częstotliwość zdjęć
CL: Od 1 do 9 kl./s, CH: 10 kl./s, QC: 3 kl./s
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości około 180 000 pikseli
Metoda pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III (obiektywy typu G, E i D);
matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix III (inne obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar
ekspozycji Color Matrix jest dostępny w przypadku obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik
wprowadzi ich dane
• Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 8 mm na środku kadru
(średnicę koła można zmienić na 6, 10 lub 13 mm) lub ważenie na podstawie uśrednienia całego
kadru (w przypadku używania obiektywu bez procesora używane jest koło o średnicy 8 mm)
• Punktowy: pomiar w kole o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni kadru) na środku
wybranego pola AF (w centralnym polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora)
• Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: dostępny w przypadku obiektywów G, E i D
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od -3 do 20 EV
Zakres pomiaru ekspozycji
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
• Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: od 0 do 20 EV
Sprzężenie światłomierza
Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji
Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z
preselekcją przysłony (A); manualny (M)
Kompensacja ekspozycji
Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości jasności
Czułość ISO
Od ISO 100 do 51200 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV; można również ustawić na około 0,3, 0,5,
0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 50) poniżej ISO 100 lub na około 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 lub 5 EV
(odpowiednik ISO 1640000) powyżej ISO 51200; dostępny automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska lub Wyłączona
Autofokus
Moduł czujnika autofokusa Multi-CAM 20K z detekcją fazową TTL, precyzyjną regulacją i 153 polami AF (w
tym 99 polami krzyżowymi i 15 polami działającymi z obiektywami z otworem względnym f/8), z których
można wybierać 55 pól (35 pól krzyżowych i 9 pól f/8)
Zakres działania AF
Od -4 do 20 EV (ISO 100, 20°C)
Ustawianie ostrości
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane
automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Pola AF
153 pola AF, z których można wybrać 55 lub 15
Tryby pola AF
Jednopolowy AF, AF z dynamicznym wyborem pola (liczba pól: 25, 72 lub 153), Śledzenie 3D, Wybór
pola AF z grupy, Automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości
Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF)
lub naciskając środek wybieraka dodatkowego
Sterowanie błyskiem
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości ok. 180 tys.
pikseli; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
jest używany z pomiarem matrycowym, centralnie ważonym i z pomiarem chroniącym jasne
obszary przed prześwietleniem; standardowy błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych – z pomiarem punktowym

Tryby lampy błyskowej

Kompensacja błysku
Wskaźnik gotowości do
błysku
Stopka mocowania
akcesoriów
Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Gniazdo wyzwalania błysku
Balans bieli

Typy braketingu
Tryby podglądu na żywo
Ustawianie ostrości w trybie
podglądu na żywo
Tryby pola AF
Autofokus

Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu
czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji na tylną kurtynkę migawki, wyłączona; obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi
czasami migawki
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Świeci po pełnym naładowaniu opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną
mocą
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i komunikacji oraz blokadą
zabezpieczającą
Sterowanie lampą w trybie i-TTL, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia (sterowany
optycznie/radiowo), automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki, oświetlenie
modelujące, blokada mocy błysku, ujednolicone sterowanie błyskiem, informowanie o temperaturze
barwowej błysku i wspomaganie diodą wielopolowego AF
Gniazdo wyzwalania błysku ISO 519 z gwintem blokującym
Automatyczny (3 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne,
lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości; punktowy
pomiar balansu bieli dostępny w trybie podglądu na żywo) i wybór temperatury barwowej (od 2500
do 10 000 K), wszystkie tryby z dokładną regulacją
Ekspozycja, moc błysku, balans bieli i ADL
C (podgląd na żywo zdjęć), 1 (podgląd na żywo filmów)
• Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F)
• Ręczne ustawianie ostrości (M)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu
opcji AF z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub chroniący jasne obszary przed prześwietleniem

Pomiar ekspozycji dla filmu
Metoda pomiaru ekspozycji
w trybie filmowania
Rozmiar klatki (w pikselach) • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresywny), 25p, 24p
oraz liczba klatek na sekundę • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p

Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p wynosi odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i
23,976 kl./s; Htryb wysokiej jakości jest dostępny dla wszystkich rozmiarów klatek, tryb normalnej jakości jest dostępny dla
wszystkich rozmiarów klatek oprócz 3840 × 2160

Format plików
Kompresja wideo
Format zapisu dźwięku
Urządzenie do zapisu
dźwięku
Czułość ISO

MOV
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Liniowy PCM
Wbudowany mikrofon stereofoniczny lub mikrofon zewnętrzny; możliwość regulowania czułości

• Tryby ekspozycji P, S i A: automatyczny dobór ISO (od ISO 100 do Hi 5) z możliwością wyboru
maksymalnej wartości
• Tryb ekspozycji M: automatyczny dobór ISO (od ISO 100 do Hi 5) z możliwością wyboru maksymalnej
wartości; wybór ręczny (od ISO 100 do 51200 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV) z dostępnymi opcjami
odpowiednika około 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 lub 5 EV (odpowiednik ISO 1640000) powyżej czułości ISO
51200
Aktywna funkcja D-Lighting Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska lub Wyłączona
Maksymalny czas ujęcia
29 min 59 s
Inne opcje filmów
Oznaczanie indeksów, filmy poklatkowe, elektroniczna redukcja drgań
Monitor
Odchylany dotykowy monitor LCD typu TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 2359
tys. punktów (XGA), kąt oglądania 170°, pokrycie kadru około 100%, ręczne sterowanie jasnością
monitora
Odtwarzanie
Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72), powiększenie w
trybie odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie
histogramów, wyświetlanie obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych
pozycji, automatyczny obrót zdjęć, oceny zdjęć, osadzanie i wyświetlanie informacji IPTC
USB
USB SuperSpeed (złącze mikro-B USB 3.0); zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI
Złącze HDMI typu C
Wejście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, zasilanie po podłączeniu)
Wyjście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
10-stykowe gniazdo
Do podłączania opcjonalnego modułu zdalnego sterowania, opcjonalnego bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania
zdalnego sterowania WR-R10 (wymagany jest adapter WR-A10) lub WR-1, odbiornika GPS GP-1/GP-1A lub
innego zgodnego ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 (wymagany jest opcjonalny adapter
GPS MC-35 i kabel z 9-stykowym złączem typu D-sub)
Standardy Wi-Fi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Uwierzytelnianie
System otwarty, WPA2-PSK
Protokoły komunikacyjne
Specyfikacja Bluetooth – wersja 4.1
Bluetooth
Łączność NFC
Tag NFC Forum Typ 3
Języki menu
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki,
hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki, norweski, perski, polski,
portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński,
węgierski, wietnamski, włoski
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Pojemnik na baterie
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D17 z jednym akumulatorem jonowo-litowym
EN-EL18a lub EN-EL18 (dostępnym osobno), jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15 lub 8
bateriami alkalicznymi, akumulatorami niklowo-wodorkowymi lub litowymi typu R6/AA; korzystanie z
akumulatorów EN-EL18a lub EN-EL18 wymaga zastosowania pokrywy komory akumulatora BL-5.
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
Gniazdo statywowe
1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. ×
Około 147 × 115 × 81 mm
głęb.)
Masa
Około 860 g z akumulatorem i kartą pamięci XQD, ale bez pokrywki bagnetu korpusu; masa samego
korpusu: ok. 760 g
Środowisko pracy
Temperatura: od 0 do 40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25a, okular wizjera z powłoką fluorową DKAkcesoria dostarczone w
(w
zależności
od
kraju
17F, kabel USB UC-E22, zatrzask kabla USB, zatrzask kabla HDMI, pasek aparatu AN-DC17, pokrywka
zestawie
lub regionu)
bagnetu korpusu BF-1B
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