TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Alle subtiliteit, alle dramatische effecten
In een sfeervolle omgeving komt de schoonheid van het moment beter uit
wanneer u met een flitser fotografeert. Met radiocommunicatie bedient
u zelfs de meest uitgebreide opstellingen van de verlichting moeiteloos,
zodat u uw creativiteit de vrije loop kunt laten.

© Dave Black
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Houd controle over de verlichting.
Breid de mogelijkheden uit.
Bij fotografie draait alles om
werken met licht. Wanneer u
de verlichting onder controle
krijgt, verandert alles. Saaie
omgevingen krijgen direct een
dramatisch tintje. En momenten
die doodgewoon lijken, worden
onvergetelijk. Voor fotografen
kan het werken met flits een
bevrijdende ervaring zijn. Met
flits kunt u het volledige potentieel van het onderwerp
voor u benutten en de fotografische regels omzeilen of
zelfs herschrijven. Wanneer u een paar Speedlight-flitsers
van Nikon bij u hebt, beschikt u bij elke opname over een
overvloed aan creatieve opties. Speedlights zijn handzaam
en zeer flexibel, zodat u met een minimum aan gedoe
fantasierijke opstellingen voor verlichting vanuit meerdere
hoeken kunt bedenken. Dit alles is mogelijk dankzij de kracht
en flexibiliteit van het Nikon Creatief Verlichtingssysteem
(CVS), dat een intuïtieve en uiterst nauwkeurige flitsmeting
biedt plus de mogelijkheid om meerdere Speedlightflitsers draadloos te bedienen. En de mogelijkheden zijn nu

Wanneer de camera met een lange
sluitertijd pant, verandert de achtergrond
van herfstbladeren die baden in het
ochtendlicht in een rijk tapijt van verzadigde
kleuren. Het fietspad bevindt zich nog
in de schaduw, maar twee secundaire
Speedlight-flitsers verlichten de fietsers
wanneer ze passeren. Radiocommunicatie
waarborgt betrouwbare draadloze
prestaties, zelfs bij dicht gebladerte.

nog talrijker. De nieuwe
SB-5000 Speedlight
markeert het aanbreken
van een interessant
nieuw tijdperk voor CVS
en voor flitsfotografie in
het algemeen. Voor het
eerst is het nu mogelijk
om Speedlightflitsers te
bedienen via radiogolven,
waardoor een betrouwbare communicatie over veel grotere
afstanden (tot 30 m) mogelijk wordt, zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over fysieke obstakels. Doordat
u nu tot 6 groepen Speedlights tegelijk kunt bedienen,
worden zelfs de meest ambitieuze verlichtingsontwerpen
haalbaar. Bovendien kunt u dankzij nog nauwkeurigere
razendsnelle synchronisatie en snellere oplaadtijden
van de flitsers snelbewegende onderwerpen beter dan
ooit tevoren vastleggen. Flitsfotografie is zo krachtig dat
het uw beelden kan transformeren. En met het Nikon
Creatief Verlichtingssysteem zijn de mogelijkheden net zo
onbegrensd als uw verbeelding.

Een paar Speedlights fungeert als
belangrijkste verlichting van de danseres,
terwijl aanvullende aan de voor- en
achterzijde geplaatste flitsers het
gebladerte in de achtergrond verlichten.
Dankzij radiocommunicatie zijn er geen
problemen met de zichtlijn. Met een
nauwkeurige, razendsnelle synchronisatie
wordt de actie scherp vastgelegd, terwijl
een hoge ISO-instelling het mogelijk maakt
om elke nuance van de etherische omgeving
vast te leggen.

De fotograaf maakt opnamen vanaf de
sleepboot, terwijl vijf Speedlights op een
hulpboot samen een geconcentreerd fel
licht op de wakeboarder werpen. Directe
communicatie over grote afstanden is van
essentieel belang voor het maken van deze
opname. En omdat het natuurlijke licht snel
afneemt, is een korte oplaadtijd van de
flitsers ook onmisbaar.

Het hoogtepunt van de actie
Snelle omgevingen vol uitdagingen vormen geen probleem voor
Speedlight-flitsers. Zelfs wanneer u van grote afstand acties
fotografeert die een fractie van een seconde duren, wordt u niet meer
door uw apparatuur in uw ambities beperkt.
© Dave Black
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Flexibelere controle van de verlichting met diverse geavanceerde functies
Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem (CVS) is Nikon’s originele flitssysteem dat gebruik maakt van een geoptimaliseerde
gegevenscommunicatie tussen Speedlight-flitsers en camera’s. Diverse geavanceerde functies die worden gerealiseerd door de combinatie van
Speedlight-flitsers en CVS-compatibele camera’s*, breiden de mogelijkheden van flitsfotografie aanmerkelijk uit. CVS bestaat uit de hieronder
aangegeven veelzijdige functies. (Welke functies beschikbaar zijn, is afhankelijk van de combinatie van Speedlight-flitser en camera.)

Creatief fotograferen met meerdere flitsers met geavanceerde draadloze flitssturing
Een combinatie van CVS-compatibele camera’s en Speedlight-flitsers maakt het mogelijk te fotograferen met meerdere draadloze flitsers, waarbij elke groep van
hoofdflitser en secundaire flitsers kan worden aangestuurd. Er zijn twee systemen: radiogestuurd en optisch gestuurd.
Secundaire flitser
groep F (SB-5000)

Secundaire flitser
groep C (SB-5000)

Automatische
snelle
FP-synchronisatie

Doorgave van
flitskleurinformatie
[Flitser]
[LED-lamp]

AF-hulpverlichting voor
meerpunts-AF

Functies die camerafuncties
ondersteunen tijdens
flitsfotografie

i-DDL flitssturing

[i-DDL-uitgebalanceerde
invulflits]
[Standaard i-DDLflits]

Nikon Creatief
Verlichtingssysteem
(CVS)

[Radiogestuurd]
[Optisch gestuurd]

Functies met betrekking tot
flitssturing en flitsen

Gekoppelde
flitsregeling
Functies voor het integreren van
camera's, Speedlights en pc's

Secundaire flitser
groep B (SB-5000)

Instellicht

Flitswaardevergrendeling

* CVS-compatibele camera's: FX-formaat Nikonsysteemcamera's, FX-formaat/DX-formaat
digitale Nikon SLR-camera's (behalve de
D1-serie en de D100), F6.
• Raadpleeg pagina 8-9 voor de functies die bij diverse combinaties
van Speedlight-flitsers en camera beschikbaar zijn.

Secundaire flitser
groep A (SB-5000)

Secundaire flitser
groep D (SB-5000)
Camera
+
Commander
(WR-R10+WR-A10)
+
hoofdflitser
(SB-5000)

Circa 30 m of korter
Secundaire flitser
groep A

Radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing
Als de WR-R10 draadloze afstandsbediening als commander op de camera (Z 7,
Z 6, D5, D850, D500, D7500) is bevestigd, is radiogestuurde geavanceerde
draadloze flitssturing mogelijk doordat secundaire flitsers flexibeler kunnen worden
gevonden dan bij een optisch gestuurd systeem, zelfs als ze uit het zicht zijn, zich
achter obstakels bevinden of bij helder omgevingslicht.
• De WR-A10 WR-adapter is vereist als de WR-R10 wordt bevestigd op de D5, D850 of D500.
• Alleen de SB-5000 kan worden gebruikt als secundaire flitser.
• Maximaal 6 groepen (A-F) met 18 flitsers kunnen als secundaire flitsers worden ingesteld.
• Fotograferen met meerdere draadloze flitsers is ook mogelijk zonder een hoofdflitser te
gebruiken.

i-DDL-flitssturing
Een camerasensor meet vóór de hoofdflits via monitorvoorflitsen het licht
dat door onderwerpen wordt gereflecteerd en analyseert deze informatie
om vervolgens de flitssterkte aan te passen. Het aantal monitorvoorflitsen
en de hoeveelheid flits worden geoptimaliseerd voor een preciezere
aanpassing van de flitssterkte. Wanneer een G-/D-/E-type objectief is
bevestigd, wordt de afstandsinformatie van de onderwerpen toegepast om
de meest geschikte flitssterkte te bepalen.
• i-DDL-uitgebalanceerde invulflits: de helderheid van het hoofdonderwerp
wordt afgestemd op die van de achtergrond om de optimale flitssterkte te
bepalen. Het hoofdonderwerp kan met een natuurlijke helderheid correct
worden belicht ten opzichte van het omgevingslicht van de achtergrond.
• Standaard i-DDL-flits: de flitssterkte wordt aangepast, zodat een
geschikte hoeveelheid licht bij het hoofdonderwerp wordt toegepast. Dit
is ideaal wanneer u het hoofdonderwerp wilt benadrukken.

Geavanceerde draadloze flitssturing
Fotografie met meerdere draadloze flitsers is mogelijk door meerdere
Speedlights te gebruiken. De posities van de Speedlights en de flitsinstellingen
kunnen worden aangepast om allerlei verschillende verlichtingsresultaten te
bereiken. Er zijn twee besturingssystemen: radiogestuurd en optisch gestuurd.
• Radiogestuurd: wanneer de WR-R10 draadloze afstandsbediening wordt
aangesloten op een compatibele camera (Z 7, Z 6, D5, D850, D500,
D7500), kunnen Speedlight-flitsers (alleen SB-5000) worden aangestuurd
via radiogolven. (De WR-A10 WR-adapter is vereist voor de D5, D850 en
D500.)
• Optisch gestuurd: Speedlights kunnen worden bestuurd door te flitsen met
een hoofdflitser.
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Instellicht
Er wordt achter elkaar geflitst met een bepaalde
zeer kleine hoeveelheid licht, zodat u kunt
controleren of de verlichting correct is voordat u de
opname maakt.

Flitswaardevergrendeling
Op basis van een geschikte hoeveelheid flits die wordt
bepaald via monitorvoorflitsen, wordt met
flitswaardevergrendeling zelfs wanneer u de compositie,
de zoom of het diafragma verandert de hoeveelheid flits
automatisch aangepast om de juiste belichting te
realiseren. Door de hoeveelheid flits aan te passen, kan
met een stabiele belichting worden gefotografeerd.

Doorgave van flitskleurinformatie
Als de witbalans van de camera is ingesteld op
Automatisch of Flitslicht, wordt automatisch een
geschikte witbalans geselecteerd op basis van de
flitser of de status van de LED-lamp van de SB-500.
• Flitser: informatie over de kleurtemperatuur en
kleurfilters wordt naar de camera verzonden.
• LED-lamp: informatie over de kleurtemperatuur
van de LED-lamp van de SB-500 wordt naar de
camera verzonden.

Automatische snelle
FP-synchronisatie
Voor i-DDL-flitssturing en handmatige flitssturing
wordt flitsfotografie met een sluitertijd die korter is
dan de eigen synchronisatiesnelheid van de camera
ingeschakeld. Deze functie wordt automatisch
geactiveerd wanneer de sluitertijd langer is dan de
normale flitssynchronisatiesnelheid.

AF-hulpverlichting voor
meerpunts-AF
Wanneer het moeilijk is om bij weinig licht op een
onderwerp scherp te stellen, projecteert deze
functie AF-hulpverlichting die compatibel is met
meervelds-AF en meerpunts-AF van de camera om
autofocus te realiseren.

Gekoppelde flitsregeling
Met deze functie kunnen diverse flitsinstellingen
door Speedlights en camera’s worden gedeeld.
Speedlight-instellingen kunnen worden aangepast
met behulp van een camera of Camera Control Pro
2 (optioneel). Instellingen die op Speedlights van
kracht zijn, worden op de camera en in Camera
Control Pro 2 weergegeven.

Hoofdflitser

Optisch gestuurde geavanceerde draadloze flitssturing
Draadloos fotograferen met meerdere flitsers via een optisch gestuurd systeem
is met de CVS-compatibele camera’s en Speedlight-flitsers mogelijk gemaakt.
Ook kan een ingebouwde flitser met commanderfunctie worden gebruikt.
• Maximaal drie groepen (A, B, C) secundaire flitsers kunnen worden ingesteld. Er geldt geen
limiet voor het aantal secundaire flitsers in elke groep, maar we raden aan voor elke groep
maximaal drie flitsers te gebruiken.

met Z 7, Z 6, D5, D850, D500

Gelijktijdig gebruik van optisch gestuurde en radiogestuurde systemen
(compatibele camera’s: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Zowel het optisch gestuurde systeem als het radiogestuurde systeem met de
WR-R10 draadloze afstandsbediening kunnen tegelijkertijd worden gebruikt.
• In het radiogestuurde systeem kan alleen de SB-5000 als secundaire flitser
worden gebruikt.

Belangrijkste functies van het Nikon Creatief Verlichtingssysteem

Secundaire flitser
groep C

Circa 10 m
of korter
Circa 30 m
of korter

Geavanceerde
draadloze flitssturing

Circa 7 m
of korter

Secundaire flitser
groep B

Secundaire flitser
groep E (SB-5000)

• De WR-R10 is bij gebruik met de Z 7 en Z 6 vereist. De WR-R10- en
WR-A10-adapter zijn vereist bij gebruik met de D5, D850 en D500. De
secundaire flitsers van groepen A, B en C worden optisch gestuurd, terwijl
die van groep D, E en F radiogestuurd zijn. De SB-5000 kan met het optisch
gestuurde systeem niet als hoofdflitser worden gebruikt.
• Bij gebruik van de D7500 is de WR-R10 vereist. Het optisch gestuurde
systeem is beschikbaar voor maximaal twee groepen (de groepen A en B)
van de secundaire flitsers, terwijl het radiogestuurde systeem maximaal drie
groepen aanstuurt (de groepen D, E en F). Het optisch gestuurde systeem
gebruikt de ingebouwde flitser als een hoofdflitser.

Secundaire flitser

Hoofdflitser
Optische
besturing met
een andere
Speedlightflitser
dan de SB-5000

(SB-5000 uitgezonderd)

Groep A

Radiobesturing
met een camera

Groep D
Met radiobesturing compatibele
camera + WR-R10 (De WR-A10 is bij
gebruik van de D5, D850 en D500 vereist.)

Groep B

Groep C

Groep E

Groep F

Secundaire flitser
(alleen SB-5000)

Andere functies van Speedlight-flitsers
Standaard DDL-flits
Een camera meet het gereflecteerde licht van de
hoofdflitser via het objectief en past vervolgens de
flitssterkte aan zodat het onderwerp correct wordt belicht.
Niet-DDL automatisch flitsen
Het gereflecteerde licht van de hoofdflitser wordt
gedetecteerd door de flitssensor op de Speedlight-flitser,
waarna het flitsen wordt aangepast voor de
juiste belichting.
Handmatig flitsen met afstandsprioriteit
Als de opnameafstand is ingesteld, regelt de
Speedlightflitser automatisch de flitssterkte op basis van
het ingestelde diafragma. U kunt fotograferen terwijl u
zelfs bij verschillende diafragma-instellingen dezelfde
flitsbelichting houdt.

Automatische power zoom-functie
Met deze functie kan de verlichtingshoek automatisch
worden aangepast wanneer het objectief in- of uitzoomt.
Rode-ogenreductie
Dit is een proces waarbij ‘rode ogen’ worden verwijderd
die worden veroorzaakt door licht van de camera dat
reflecteert wanneer met flits wordt gefotografeerd. Vóór
de hoofdflits worden meerdere ‘voorflitsen’ afgegeven
om ervoor te zorgen dat de pupillen van het onderwerp
zich samentrekken, waardoor ‘rode ogen’ worden
verminderd. (Beschikbaar bij camera’s met een stand voor
rodeogenreductie)

Stroboscopisch flitsen
Tijdens één opname wordt herhaaldelijk geflitst, waardoor
een stroboscopisch effect met meervoudige belichting
ontstaat.
Indirecte flitser
Wanneer de flitskop is gedraaid naar de positie als
indirecte flitser, kunt u indirect flitsen via het plafond of
een muur om schaduwen te verzachten en een natuurlijker
uitziende foto te produceren.
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Compatibiliteit van Speedlight-flitsers
Beschikbare functies bij combinaties van Speedlights en CVS-compatibele camera's

Combinaties van camera en Speedlight-flitsers met geavanceerde draadloze flitssturing
Radiogestuurd systeem

Nikon Creatief Verlichtingssysteem

SB-500

Elke functie kan op de camera
worden ingesteld

SB-R200

Rode-ogenreductie

Stroboscopisch flitsen

Handmatig flitsen

Handmatig flitsen met afstandsprioriteit

Niet-DDL automatisch flitsen

Flitsen met automatisch diafragma

Gekoppelde flitsregeling

AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF

Automatische snelle FP-synchronisatie

Doorgave van
flitskleurinformatie
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D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200
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Z 7, Z 6
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D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—

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



Z 7, Z 6

LED-lamp



Flitser
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Groep A

Groep B

Groep C

Groep D
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D5, D850, D500



—











D4-serie, Df, D7100



—











—







D5600, D5500



—



—

—

D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

D3500, D3400



—



Z 7, Z 6



—

D5, D850, D500



D4-serie, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200,
D7100



WR-R10 (met WR-A10)

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Fotografie met meerdere draadloze externe flitsers is ook beschikbaar zonder een hoofdflitser te gebruiken.

Optisch gestuurd systeem
Hoofdflitser/commander

Groep A

Groep B

Groep C







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Ingebouwde flitser (commanderstand)*





−

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

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000

FX-formaat Nikon-systeemcamera's,
FX-formaat/DX-formaat digitale Nikon SLR-camera's

• SB-5000, SB-700 en SB-500 kunnen worden gebruikt als hoofdflitser (die functioneert als een commander zonder te flitsen).
• We raden aan voor elke groep maximaal drie secundaire flitsers tegelijk te gebruiken.
* Met de D810/D810A, D750, D7500, D7200 en D7100 kunnen groep A/B en kanaal 1-4 in de commanderstand worden gezet.

Andere functies van Speedlight-flitsers
Optisch gestuurd

Compatibel met het Nikon Creatief Verlichtingssysteem
Alleen beschikbaar met een Speedlight-flitser.
 Beschikbaar bij gebruik als secundaire flitser voor geavanceerde draadloze flitssturing.
*1 Beschikbaar met de D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 en D3200 wanneer een CPU-objectief is bevestigd*.
Beschikbaar bij de D3500 en D3400 bij bevestiging op een objectief van het type E of G.
*2 Commanderfunctie niet beschikbaar bij de ingebouwde flitser van de D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400,
D3300 en D3200.
*3 Bij gebruik van SU-800, SB-5000 of SB-700 met AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF.
*4 Alleen beschikbaar bij gebruik met de Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 en D7200.
*5 Bij de D3500 en D3400 is niet-DDL automatisch flitsen beschikbaar bij bevestiging op een ander objectief dan een E- of G-type.

Groep F

D5, D850, D500

Camera's



—

Groep E

Secundaire flitser





D3400* 2, D3300* 2, D3200* 2

Hoofdflitser

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

—

D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
Gebruik deze flitser met de
SU-800, de ingebouwde flitser van D7500, D7200, D7100
de camera of de SB-5000/700/
D5600* 2, D5500* 2, D5300* 2, D5200* 2, D3500* 2,
500*4 als commander
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Flitswaardevergrendeling



Sommige functies kunnen kunnen D810/D810A, D750, D7500, D7200
op de camera worden ingesteld

SB-300

Instellicht

Z 7, Z 6

D4-serie, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100

SB-700

Geavanceerde draadloze
flitssturing
Optisch gestuurd

SB-5000

Camera's

Commander

SB-5000

Radiogestuurd

Speedlight-flitsers

i-DDL-flitssturing

Secundaire flitser
Camera's

Camera's

Radiogestuurd
Secundaire flitser

Hoofdflitser/commander

Groep A

Groep B

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

Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500

Secundaire flitser
Groep C

Commander

Groep D

SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







SB-700, SB-500





–

Ingebouwde flitser
(commanderstand)*





–

Groep E

Groep F

SB-5000
WR-R10
(De WR-A10 is
bij gebruik van
de D5, D850 en
D500 vereist.)







WR-R10







• Wanneer een optisch gestuurd en een radiogestuurd systeem tegelijk worden gebruikt, kan de SB-5000 niet als hoofdflitser van het optisch gestuurde systeem worden gebruikt.
* Groep A/B en kanaal 1-4 kunnen in de commanderstand worden gezet.

• Met de D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 en D3200 is i-DDL-flitssturing beschikbaar
wanneer een CPU-objectief* is bevestigd.
* CPU-objectief: G-/D-/E-type objectief, ander AF-objectief dan een G-, D- of E-type (objectieven voor F3AF uitgezonderd)
en AI-P-objectief.
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Nikon Creatief Verlichtingssysteem
Het Speedlight-assortiment
SB-500

SB-5000

Veelzijdige, handzame en flexibele Speedlight-flitser

Nikon’s Speedlight-topflitser die volledige ondersteuning biedt voor
het Creatief Verlichtingssysteem van de volgende generatie

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

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

• Compatibel met geavanceerde draadloze flitssturing
• Flitskop kan tot 90° omhoog worden gekanteld en horizontaal 180° naar rechts en naar links
worden gedraaid
• Richtgetal van 24 bij 24 mm (FX-formaat, ISO 100, m)
• Met krachtige ingebouwde LED-lamp (circa 100 lx)
– Met name handig voor filmopnamen en close-upfoto’s
– Lichtsterkte selecteerbaar in drie stappen (Laag, Normaal, Hoog)
– Verlichting met vlakke lichtbron met een diffusor voor zachte verlichting
– De kleurtemperatuur van 5400 K staat garant voor een natuurlijke hulpverlichting
– De functie voor doorgave van kleurinformatie stelt automatisch de optimale witbalans in
bij bevestiging op de D810 of D750
– Prachtige kleurweergave voor een natuurgetrouwe reproductie van de kleuren van het
onderwerp
• Compatibel met alom verkrijgbare R6/AA-batterijen

• Met een radiogestuurd systeem met geavanceerde draadloze flitssturing kan zelfs in
helder zonlicht of wanneer obstakels de optische besturing blokkeren met meerdere
draadloze flitsers worden gefotografeerd, voor flexibelere verlichting
(met de D5, D850 en D500)
• Een koelsysteem dat het ontstaan van hitte in de flitskop onderdrukt, is ingebouwd en
biedt de mogelijkheid om veel meer opnamen na elkaar te maken
• De functie voor gekoppelde flitsregeling maakt het mogelijk om via de cameramenu’s of
een pc met Camera Control Pro 2 instellingen te wijzigen en de flitser te bedienen
(met D5, D850 en D500)
• Veelgebruikte functies zijn snel toegankelijk met een druk op de draaibare multi-selector of
de nieuwe [i]-knop
• Er zijn drie verlichtingspatronen (standaard/gelijkmatig/centrumgericht) met een extra
nauwkeurige lichtspreiding beschikbaar voor elke opnameomgeving
• Detecteert automatisch het Nikon FX-formaat en DX-formaat en selecteert een geschikte
lichtspreidingshoek
• Een hard kleurfilter dat superieur is wat betreft duurzaamheid en hittebestendigheid wordt
gebruikt (meegeleverd)
• Richtgetal van 34,5 op 35 mm of 55 op 200 mm (FX-formaat, standaard verlichtingspatroon,
ISO 100, m, 23°C)
• Power zoom-functie met een breed zoombereik van 24-200 mm (in FX-formaat)
• AF-hulpverlichting, compatibel met meerpunts-AF-systeem, beslaat een groot
brandpuntsbereik van 24-135 mm
• Minimale oplaadtijd: circa 1,8 seconde met Ni-MH-batterijen
• Compatibel met SD-9 battery pack voor extra capaciteit

SB-300

Compact en lichte Speedlight-flitser met mogelijkheid
voor indirect flitsen
voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Compact en licht ontwerp en daardoor zeer handzaam
• Eenvoudige bediening, zelfs voor beginners
• Flitskop kan tot 120° omhoog worden gekanteld voor prachtige portretten binnenshuis
• Compatibel met alom verkrijgbare AAA-batterijen

SB-700
Krachtige, veelzijdige Speedlight-flitser voor eenvoudig gebruik op de
camera, als secundaire flitser en met meerdere flitsers
voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Fungeert als hoofdflitser of als secundaire flitser bij geavanceerde draadloze flitssturing
• Stuurt een onbeperkt aantal flitsers in maximaal twee groepen aan
• Biedt vier onafhankelijke kanalen voor draadloze bediening tot op 10 m voor omgevingen
met meerdere fotografen
• In de snelle draadloze bedieningsstand kan de flitssterkte van twee groepen secundaire
flitsers worden geregeld
• Lcd en indeling van bedieningsknoppen zijn afgestemd op een eenvoudige en intuïtieve
bediening
• Power zoom met een groot zoombereik van 24-120 mm (handmatig ook beschikbaar)
• Drie verlichtingspatronen (standaard/gelijkmatig/centrumgericht) beschikbaar
• Detecteert automatisch het Nikon FX-formaat en DX-formaat voor een geschikte
lichtspreiding
• AF-hulpverlichting, compatibel met meerpunts-AF-systeem, beslaat een groot
brandpuntsbereik van 24-135 mm

D5+SB-5000
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Specificaties
Close-up Speedlight-set R1C1/R1

SB-R200

Speedlights

Ook los verkrijgbaar

Richtgetal
(ISO 100, m, 20°C)

Draadloze Speedlight op afstand

Het ultieme Speedlight-systeem voor creatieve, draadloze
close-up-fotografie

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

R1C1: Close-up Speedlight commander-set (SU-800, twee SB-R200’s
en alle accessoires)
R1: Close-up Speedlight-afstandsbedieningsset (twee SB-R200’s
en alle accessoires)

De R1C1 en de R1 omvatten beide twee SB-R200
flitsers. Elke flitser heeft een richtgetal van 10 (ISO
100, m) of 14 (ISO 200, m). Als de SB-R200 met behulp
van de SX-1 op een objectief is bevestigd, kan de
flitskop 60 graden in de richting van de optische as
van het objectief of maximaal 45 graden ervan af
worden gekanteld.

R1C1
• Maximaal drie groepen secundaire flitsers en vier kanalen, waarbij de SU-800
wordt gebruikt als commander en de SB-R200’s als secundaire flitsers, kunnen
worden opgesteld voor creatieve verlichting vanaf links, rechts, boven of onder het
onderwerp
• Instellingen kunnen gemakkelijk worden toegepast en gecontroleerd op het
lcd-venster van de SU-800 vanaf de camerapositie
• SB-R200 flitsers kunnen tot 60 graden omhoog worden gekanteld voor gebruik met
objectieven met een korte werkafstand

Draadloze Speedlight commander
voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
Als de SU-800 op de flitsschoen van een Nikon D-SLR
wordt geplaatst, fungeert deze als commander voor
zoveel Speedlight-flitsers als u maar wilt.

Hiermee kunnen maximaal vier
SB-R200 flitsers op het objectief of
maximaal acht flitsers los van de
camera worden bevestigd.

Positioneringsadapter
voor extreme close-ups SW-11

Dit melkwitte scherm verspreidt
het licht van een flitser en verzacht
schaduwen.

Met de SC-28/SC-29 is externe DDLflitssturing eenvoudig en betrouwbaar.
Met Nikon D-SLR’s werkt de SC-29 tevens
als externe AF-hulpverlichting.
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Minimale oplaadtijd
Aantal flitsen
(handmatig op volledige sterkte)

Voeding
Overige kenmerken

Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
(zonder batterijen)
Speedlight-standaard
AS-20

Verloopringen

Infraroodscherm voor
ingebouwde flitser SG-3IR

Kleurfilterhouder SZ-1

Kleurfilterset SJ-R200

Tassen

SB-700

SB-500

SB-300

28 (positie van de zoomkop op
35 mm, FX-formaat, standaard
verlichtingspatroon)

24 (23°C)

18

Power zoom 24-120 mm; 12 mm met
ingebouwde groothoekflitsadapter

24 mm

27 mm

3 verlichtingspatronen (standaard/
gelijkmatig/centrumgericht)
i-DDL, flitsen met automatisch
diafragma, niet-DDL automatisch
flitsen, handmatig flitsen met
afstandsprioriteit, handmatig flitsen,
stroboscopisch flitsen
Testflitsen, monitorvoorflitsen,
AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF
en instellicht

3 verlichtingspatronen (standaard,
gelijkmatig, centrumgericht)

—

—

i-DDL, Handmatig met
afstandsprioriteit, Handmatig,
Stroboscopisch flitsen*1

i-TTL, Handmatig

i-TTL, Handmatig

Testflitsen, monitorvoorflitsen,
AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF
en instellicht

Testflitsen, monitorvoorflitsen,
instellicht

—

Circa 1,8 seconde
(met Ni-MH-batterijen)

Circa 2,5 seconden
(met Ni-MH-batterijen)

Circa 3,5 seconden
(met Ni-MH-batterijen)

Circa 3,5 seconden
(met Ni-MH-batterijen)

Circa 150
(met alkalinebatterijen)

Circa 160
(met alkalinebatterijen)

Circa 100
(met alkalinebatterijen)

Circa 70
(met alkalinebatterijen)

Vier R6/AA-batterijen

Twee R6/AA-batterijen

Twee AAA-batterijen

Vier R6/AA-batterijen; SD-9 battery
pack voor extra capaciteit
Handmatige instelling van de
ISOgevoeligheid, weergave van de
hoeveelheid onderbelichting wegens
ontoereikende flitssterkte in
i-DDLstand, standaardinstellingen
herstellen, toetsvergrendeling,
thermische onderbreker, firmwareupdate
Circa 73,0 × 137,0 × 103,5 mm

Thermische onderbreker,
firmware-update

Thermische onderbreker,
firmware-update

Thermische onderbreker,
firmware-update*2

Circa 71,0 x 126,0 x 104,5 mm

Circa 67,0 x 114,5 x 70,8 mm

Circa 57,4 x 65,4 x 62,3 mm

Circa 420 gram

Circa 360 gram

Circa 226 gram

Circa 97 gram

*1 Bij gebruik als secundaire flitser
*2 Firmware-updates kunnen vanuit de camera worden uitgevoerd.

Flexibele klem SW-C1

Hiermee kunnen items worden
bevestigd, zoals een diffusor.
Kan worden bevestigd op de groef
van de bevestigingsring SX-1.

Flitsaccessoires

DDL-afstandsbedieningskabel
SC-28/SC-29 (1,5 m)

Flitsstand

Accessoires voor R1C1/R1

Hiermee kan het licht van de SB-R200
flitser worden gecentreerd langs een
optische as, wat met name effectief is
voor close-up-opnamen. Aanbevolen
voor opnameafstanden tot 15 cm
(objectief tot onderwerp).

Diffusor SW-12

Verlichtingspatroon

(handmatig op volledige sterkte)

Ook los verkrijgbaar

Bevestigingsring SX-1

Verlichtingshoek
(in FX formaat)

Overige beschikbare
functies

SU-800

* Er gelden beperkingen voor de objectieven die kunnen worden gebruikt.

SB-5000
34,5 (positie van de zoomkop op
35 mm, FX-formaat, standaard
verlichtingspatroon, 23°C)
Power zoom-functie dekt 24 tot
200 mm; 14 mm met groothoekdiffusor

Synchronisatieflitsadapter AS-15

De AS-15 is compatibel met camera’s zoals
de Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 en D3200, die zijn voorzien
van een standaard ISOaccessoireschoen,
maar niet van een synchronisatieaansluiting
voor grote studioflitsers.

Specificaties voor draadloze Speedlight commander SU-800

Specificaties voor draadloze Speedlight op afstand SB-R200

• Zendstand: Communicatie via infraroodpulsen met een flitsontladingsbuis
• Zendbereik: Circa 20 m voor de SB-5000, SB-700 en SB-500 en circa 4 m voor de
SB-R200 bij normale instellingen
• Aantal kanalen: 4
• Aantal groepen: 3
• Aantal overdrachten: Circa 1200
• Zendinterval: Circa 1 seconde
• Golflengte van flitslicht: Circa 800 tot 1000 nm (infraroodstralen)
• Flitsdekking: Circa 60° (verticaal), circa 78° (horizontaal)
• Weergave: Lcd, gereedlampje
• AF-hulpverlichting voor meerpunts-AF: Circa 10 m in het middelste gebied met
een 50-mm f/1.8-objectief
• Voeding: Eén CR123A-lithiumbatterij van 3 V
• Afmetingen (B x H x D): Circa 68 x 96 x 58 mm

• Elektronische samenstelling: Automatische IGBT (Insulated Gate Bipolar
Transistor) en serieschakelingen (alleen voor draadloze secundaire flitser)
• Richtgetal: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Dekkingshoek: 24 mm
• Flitsstand: i-DDL, D-DDL, M (handmatig): volledig tot een sterkte van 1/64 (closeup), volledig tot een sterkte van 1/128 (commander)
• Minimale oplaadtijd: Circa 6 seconden (handmatig op volledige sterkte)
• Aantal flitsen: Circa 290 (handmatig op volledige sterkte)
• Kantelhoek van flitskop: 60° omlaag of 45° omhoog
• Bevestigingsvoetje: Speciale schoen voor bevestigingsring SX-1 of
Speedlightstandaard AS-20
• Instellicht: Witte LED
• Weergave: Gereedlampje
• Voeding: Eén CR123A-lithiumbatterij van 3 V
• Afmetingen (B x H x D): Circa 80 x 75 x 55 mm
• Gewicht (zonder batterij): Circa 120 gram

• Gewicht (zonder batterij): Circa 160 gram
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Multifunctionele battery pack voor extra betrouwbaarheid
Meer capaciteit en snelheid wanneer u dat nodig hebt

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL18

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL18a

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL18b

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL18c

voor D5, D4-serie

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL15

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL15a

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL15b

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

Oplaadbare
Li-ionaccu
EN-EL14a
voor Df, D5600,
D5500, D5300,
D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

Deze oplaadbare accu’s zorgen voor een langere gebruiksduur en een consistente stroomvoorziening, zelfs in koudere omstandigheden.
Bij gebruik met een Nikon D-SLR worden de resterende lading en het aantal opnamen accuraat op de camera weergegeven sinds de accu voor het laatst werd opgeladen.

Acculader
MH-26a

Acculader
MH-25

Acculader
MH-25a

Acculader
MH-24

voor D5, D4 series,
D850

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

Maakt het opladen
Maakt het opladen van de EN-EL15/
van twee EN-EL18/
EN-EL15a/EN-EL15b oplaadbare Li-ionaccu
EN-EL18a/EN-EL18b/ mogelijk.
EN-EL18c accu’s
mogelijk.
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Multifunctionele battery pack MB-D18

Multifunctionele battery pack MB-D17

Multifunctionele battery pack MB-D16

voor D850

voor D500

voor D750

Werkt op één EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b of EN-EL18/
EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c oplaadbare accu of acht
alkaline-/Ni-MH-/lithiumbatterijen van R6/AA-formaat.
Deze weer- en stofbestendige multifunctionele battery
pack heeft een ontspanknop, AF-ON- en functieknoppen,
een multi-selector en een hoofd- en secundaire
instelschijf.

Werkt op één EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, EN-EL18/
EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c of acht R6/AA-batterijen.
Bevat diverse bedieningselementen voor verticale
opnamen, zoals een ontspanknop, multi-selector,
functieknop, hoofdinstelschijf en secundaire instelschijf.
Heeft een robuuste constructie van magnesiumlegering
en is stof- en waterdruppelbestendig.

Werkt met één EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b of zes
alkaline-/Ni-MH-/lithiumbatterijen van R6/AA-formaat. De
EH-5b lichtnetadapter met EP-5B stroomaansluiting is ook
een optie voor langer gebruik. Met een magnesiumlegering
voor de buitenkant en een intuïtieve bediening voor
verticale opnamen: AE-L/AF-L-knop, hoofd- en secundaire
instelschijf, ontspanknop en multi-selector.

Multifunctionele battery pack MB-D15

Multifunctionele battery pack MB-D12

voor D7200, D7100

voor D810/D810A

Werkt met één EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, zes
alkaline-/Ni-MH-/lithiumbatterijen (R6/AA) of de EH-5b
lichtnetadapter. Bevat handige bedieningselementen voor
verticale opnamen. Met een robuuste constructie van
magnesiumlegering en een weerbestendige afdichting.

Werkt op één EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, één EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c (BL-5 deksel van het batterijvak vereist) of acht
alkaline-/Ni-MH-/lithiumbatterijen van R6/AA-formaat. Bij gebruik met
de EH-5b kunt u gedurende langere tijd fotograferen. Voorzien van een
ontspanknop, een AF-ONknop, een multi-selector en twee
instelschijven voor verticale opnamen. Dezelfde constructie van
magnesiumlegering en weerbestendige afdichting als de camerabody
zijn gebruikt.

Lichtnetadapter
EH-6c

Lichtnetadapter
EH-5b

voor Df, D5600, D5500, voor Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D5300, D5200, D3500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D3400, D3300, D3200 D5200, D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1
Hiermee kunt u de
oplaadbare Li-ionaccu
EN-EL14/ EL14a
opladen

voor D5, D4 series

Voorziet de camera van stroom voor een ononderbroken gebruik.
Wanneer de EH-5b op de camera wordt aangesloten, is de EP-5A
stroomaansluiting (voor Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200) of de EP-5B stroomaansluiting (voor D850,
D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1) vereist. De
EP-6 stroomaansluiting is vereist als de EH-6c op de D5 en D4-serie
wordt aangesloten.

Oplaadbare
Lichtnetadapter
EH-7P
voor Z 7, Z 6

Maakt opladen van
de EN-EL15b die in
de camera is
geplaatst mogelijk
via USB.

Software + efficiënte workflow

Krachtige hulpmiddelen voor effectieve beeldverwerking
Capture NX-D
Capture NX-D is software die exclusief is gecreëerd voor
het ontwikkelen van originele RAW (NEF)-bestanden van
Nikon. U kunt het uiterlijk van de foto aanpassen door
Picture Controls ten volle te benutten, zodat u volledig kunt
profiteren van de mogelijkheden voor beeldcreatie van
Nikon. Met Capture NX-D kunt u de optie Gelijkmatig en de
optie voor het instellen van Lokaal contrast gebruiken bij
beelden die zijn vastgelegd met camera’s die eerder dan de
D810 zijn uitgebracht.

Camera Control Pro 2
Met deze software kunt u de meeste functies van digitale
SLR-camera’s van Nikon op afstand bedienen vanaf een
computer die via een USB-kabel of door middel van een
draadloze zender via een bedraad of draadloos LAN is
verbonden. De software ondersteunt ook workflows van
Nikon’s exclusieve fotobewerkingssoftware Capture NX-D
en Nikon’s browser- en viewersoftware ViewNX-i.

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor
ViewNX-i heeft de comfortabele bediening van de
conventionele ViewNX 2-software overgenomen en biedt
verbeterde gebruiksmogelijkheden van de browserfuncties,
zoals Photo Tray (Fotoplankje) waarmee gebruikers
bestanden uit verschillende mappen kunnen opslaan voor
soepel gebruik bij het bewerken van films of het afdrukken
van foto’s. ViewNX-i werkt samen met Capture NX-D,
waarmee u foto’s gedetailleerd kunt aanpassen, en met
ViewNX Movie Editor, dat gemakkelijke filmbewerking biedt.
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Accessoires voor draadloze verzending en grotere efficiëntie
Snellere workflow en direct fotoplezier

Draadloze afstandsbediening
Verder verbeterd gemak via radiosignalen

WR-R10

WR-T10

WR-A10

WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen

WT-6/A/B/C* draadloze zender

WT-7/A/B/C* draadloze zender

WT-5A/B/C/D* draadloze zender

voor D5

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

voor D5, D4-serie (Bij gebruik met de UT-1 gegevenszender
zijn overdrachtsfuncties via draadloos LAN mogelijk met de
D810/D810A, D750, D7200 en D7100.)

De WT-6/A/B/C en WT-7/A/B/C draadloze zenders maken overdracht van beeldgegevens via
een snel draadloos LAN*1 naar een computer of FTP-server mogelijk. Met de combinatie van
een compatibele camera en een draadloze zender kunnen de standen FTP-upload,
Beeldoverdracht*2, Camerabediening*2*3, HTTP-server en Synchroon ontspannen (alleen met
de D5 en WT-6/A/B/C of WT-5/A/B/C/D, of D4-serie en WT-5/A/B/C/D) worden gebruikt.
• In de stand HTTP-server kunt u de foto’s op de geheugenkaart in de camera bekijken via
een webbrowser op een computer of een smartapparaat (Android-besturingssysteem,
iPhone en iPad)*4, en kunt u ook fotograferen op afstand. Maximaal vijf apparaten*5
kunnen tegelijk zijn aangesloten en continu-opnamen worden ondersteund. Via een
webbrowser kunt u ook IPTC-informatie, tekst en copyrightgegevens bewerken.
• De standen voor beeldoverdracht zijn de infrastructuurstand, waarbij access points voor
een draadloos LAN worden gebruikt, en de stand Access point, waarbij de camera die is
aangesloten op een draadloze zender kan worden gebruikt als access point voor een
directe verbinding met een computer of smartapparaat.

voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen breiden de flexibiliteit van bediening op
afstand uit. In tegenstelling tot bij afstandsbedieningen die infraroodlicht gebruiken, is het
mogelijk de sluiter op afstand te ontspannen, zelfs als obstakels, zoals een boom, in de weg
staan. De communicatie-afstand voor een combinatie van de WR-R10 en de WR-T10 is circa
20 m*1 en bij de WR-R10 en de WR-R10 is dit circa 50 m*1. Eén of meer camera’s waarop een
WR-R10 is bevestigd kunnen de WR-T10 als zender gebruiken*2. Met de WR-R10/WR-T10
kunt u gebruikmaken van uiteenlopende opnamemogelijkheden, zoals verschillende
objectieven op de camera’s bevestigen, verschillende hoeken gebruiken voor elke camera of
foto’s en films tegelijk opnemen*3 door tussen kanalen te schakelen. De WR-A10 WR-adapter
is vereist als u de WR-R10 wilt bevestigen op een SLR-camera met een tien-pins
afstandsbedieningsaansluiting. De WR-R10 kan bij gebruik met de Z 7/Z 6/D5/D850/D500 en
de SB-5000 ook fungeren als commander*4 van radiogestuurde geavanceerde draadloze
flitssturing.

• De stand Synchroon ontspannen kan ook worden gebruikt wanneer de D5 (met de WT-6/
A/B/C of WT-5/A/B/C/D) en de D4-serie (met de WT-5/A/ B/C/D) tegelijkertijd worden
gebruikt.
• Wanneer de D500 die niet is voorzien van een aansluiting voor bedraad LAN is verbonden
met de WT-7/A/B/C, is beeldoverdracht via een bedraad LAN dat 1000BASE-T
ondersteunt mogelijk.
*1
*2
*3
*4
*5

WT-6/A/B/C en WT-7/A/B/C zijn gebaseerd op de IEEE802.11a/b/g/n/ac-standaard.
Wireless Transmitter Utility moet op een computer zijn geïnstalleerd (kan worden gedownload van de Nikon-website).
Optioneel Camera Control Pro 2 moet zijn geïnstalleerd.
Voor de combinatie van WT-5/A/B/C/D en de camera (behalve D5) kan alleen de iPhone worden gebruikt.
Het maken van opnamen en het bewerken van tekst kan met slechts één apparaat worden bediend.

*1 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt af van de weersomstandigheden en de aan- of
afwezigheid van obstakels.
*2 De WR-T10 en WR-R10(‘s) moeten op hetzelfde kanaal worden ingesteld en vooraf worden gekoppeld om gelijktijdig
ontspannen mogelijk te maken.
*3 Filmopname is mogelijk met de Z 7, Z 6, D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300 en COOLPIX P1000.
*4 Een firmware-update naar de laatste versie is noodzakelijk.

* De productnaam verschilt per regio en hangt af van de beschikbare frequentiekanalen.

UT-1 communicatie-eenheid

WU-1a draadloze mobiele adapter

voor D4-serie, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

voor Df, D7100, D5200, D3300, D3200
WR-1 draadloze afstandsbediening

Als de UT-1 op de accessoireschoen van de camera is
bevestigd en met een USB-kabel op de camera is
aangesloten, is een snelle overdracht van beeldgegevens van
de camera naar een pc of FTP-server via een bedraad LAN
mogelijk en kan de camera op afstand worden bediend vanaf
een pc*2. De eenheid kan bovendien via een draadloos LAN
worden gebruikt*3 in combinatie met de WT-5/A/B/C/D
draadloze zender*4.

Beelden die met de camera zijn gemaakt, kunnen draadloos
worden verzonden naar een smartapparaat met Wi-Fi* zoals
een smartphone of tablet. U kunt beelden gemakkelijk delen
via sociale netwerken of bij e-mails voegen. Met de functie
voor fotograferen op afstand kunt u de sluiter van de camera
ontspannen, waarbij een smartapparaat als livebeeldscherm
wordt gebruikt, waardoor een flexibele opnamehoek mogelijk
is. Compatibele besturingssystemen: iOS en Android™.

*1 U moet voor de firmware van de UT-1 een update uitvoeren naar versie 1.1 of * Wireless Mobile Utility is vereist en kan worden gedownload via de Google
hoger.
Play Store.
*2 Camera Control Pro 2 (optioneel) is vereist.
• Google, Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken of
*3 Op basis van IEEE802.11a/b/g/n.
handelsmerken van Google Inc.
*4 De standen HTTP-server en Synchroon ontspannen zijn alleen beschikbaar met
de D4-serie.

16

voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200, COOLPIX P1000
De WR-1 kan worden bevestigd op camera’s met een tien-pins afstandsbedieningsaansluiting of een accessoireaansluiting*1. Deze krachtige afstandsbediening maakt het mogelijk de sluiter van camera’s met een WR-1*1 of WR-R10*2
op afstand te ontspannen vanaf een WR-1 of een hoofdcamera met een WR-1/WR-T10. De WR-1 gebruikt radiogolven
en de maximale communicatie-afstand tussen twee WR-1’s bedraagt 120 m*3. Als u de WR-1 gebruikt, zijn er diverse
opnamemogelijkheden met afstandsbediening, zoals de sluiters van meerdere camera’s gelijktijdig ontspannen, de
sluiters van meerdere camera’s synchroon ontspannen met een hoofdcamera waarop een WR-1 is bevestigd*4, bediening
op afstand van elke groep camera’s afzonderlijk en intervalfotografie. Fotograferen op afstand met een combinatie van de
WR-R10/WR-T10*2 is ook mogelijk. Als de WR-1 is geconfigureerd als zender en een andere WR-1 of een WR-R10*5 als
ontvanger, die is bevestigd op de Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, D810/D810A, Df, D750, D500, D7500, D7200 of D7100, is
het mogelijk om de camera-instellingen te bekijken of te wijzigen op het display van de zender WR-1. Filmopname is ook
mogelijk*7.
*1 De WR-1 kan niet op zichzelf worden gebruikt.
*2 Hiervoor moeten de gebruikte WR-1, WR-R10 en WR-T10 worden gekoppeld. Maximumaantal afstandsbedieningen dat kan worden gekoppeld: 20 (WR-1) of
32 (WR-R10).
*3 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt af van de weersomstandigheden en de aan- of afwezigheid van obstakels.
*4 Alleen een camera met een tien-pins afstandsbedieningsaansluiting kan worden gebruikt als hoofdcamera voor synchroon ontspannen. Een camera met een
accessoire-aansluiting kan niet worden gebruikt als hoofdcamera.
*5 De firmware van de WR-R10 moet worden bijgewerkt naar versie 2.0.0 of een hogere versie.
*6 De firmware van de camera moet worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
*7 Mogelijk met de Z 7, Z 6, D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300.

MC-38
Kabel voor camera’s met een accessoire-aansluiting
voor WR-1 (meegeleverd)

MC-37
Kabel voor camera’s met een tien-pins afstandsbedieningsaansluiting
voor WR-1 (meegeleverd)
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Afstandsbediening voor lange tijdopnamen

Zoekeraccessoires en uw perspectief

Maak optimaal gebruik van stabiel fotograferen met een statief

Voor een duidelijke en comfortabele weergave

Afstandsbedieningskabels/afstandsbediening (tien-pins afstandsbedieningsaccessoires)

Hoekzoeker DR-5/DR-6

Zoekerloep DG-2

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

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

Oculairadapter DK-18

Geeft een rechtopstaand, niet-gespiegeld beeld onder een rechte hoek.
Uitstekend geschikt voor opnamen met een kopieerstandaard of als u foto’s
dicht bij de grond of met een hoek neemt. Kan worden aangepast aan het
gezichtsvermogen. Met de DR-5/DR-6 kunt u de reproductiemaatstaf
instellen op 1:1 of 1:2.

De DG-2 biedt een vergroting van 2× van het
middelste deel van het zoekerbeeld. Kan worden
aangepast aan het gezichtsvermogen. Handig
voor nauwkeurige scherpstelling bij close-upfotografie. Oculairadapter is vereist.

Maakt het mogelijk de zoekerloep DG-2 op het
oculair van de camera te bevestigen. De DK-18 is
bestemd voor camera’s met een ronde zoeker.

Vergrotend oculair DK-21M

Zoekercorrectielenzen
(-5 to +3 m-1) DK-20C

Oculairadapter DK-22

Oculairadapter DK-27

Vergrotend oculair DK-17M

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

voor D5

voor D5, D4-serie, Df, D850, D810/ voor D750, D7500, D7200, D7100
D810A, D500

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

Maakt het mogelijk de zoekerloep
DG-2 op het oculair van de camera
te bevestigen. De DK-22 is
bestemd voor camera’s met een
rechthoekige zoeker.

Dit meegeleverde accessoire van
de D5 maakt eenvoudig
bevestigen/verwijderen mogelijk.
Als u de adapter voorbereidt door
een regenhoes aan te brengen,
mist u zelfs bij ongunstige
weersomstandigheden geen enkel
fotomoment.

Bij bevestiging op een camera
De DK-21M vergroot het
vergroot de DK-17M het
zoekerbeeld met circa 1,17×.
zoekerbeeld met circa 1,2×. Het
bereik van de dioptrieregeling
neemt toe aan zowel de (+)- als de
(-)-zijde.

Een eenvoudig te gebruiken kijk- en
scherpstelhulpmiddel waarmee
bijziende en verziende fotografen
het zoekerbeeld correct zien zonder
dat ze een bril dragen.

Afstandsbedieningskabel MC-36/36A (0,85 m)

Afstandsbedieningskabel MC-30/30A (0,8 m)

MC-22/22A Afstandsbedieningskabel (1 m)

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

Maakt het mogelijk de ontspanknop op afstand te bedienen
en een intervaltimer en lange tijdopnamen in te stellen.
Voorzien van een verlicht lcd-venster.

Maakt het mogelijk de ontspanknop op afstand te bedienen, Handig voor aansluiting van een apparaat dat de sluiter
met een vergrendelingsfunctie om de ontspanknop ingedrukt ontspant, zoals apparaten die worden geactiveerd via een
te houden (handig voor bulbopnamen).
infraroodsensor voor nachtopnamen van wilde dieren.

Verlengkabel MC-21/21A (3 m)

Verbindingskabel MC-23/23A (0,4 m)

Adapterkabel MC-25/25A (0.2 m)

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

Voor gebruik met de MC-22/22A/23/
23A/25/25A/30/30A/36/36A of ML-3.

Hiermee kunt u twee camera’s op elkaar aansluiten, zodat
de sluiters gelijktijdig of synchroon worden ontspannen.

Maakt het mogelijk twee-pins afstandbedieningsaccessoires
te gebruiken: MC-4A afstandsbedieningskabel en MC-12B
afstandsbedieningskabel.

Modulite afstandsbedieningsset ML-3
voor D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D500

Zoekercorrectielenzen
DK-17C

Zoekeroculair met fluorcoat
DK-17F

Anti-condens zoekeroculair
DK-17A

Rubberen oogschelp
DK-19

Rubberen oogschelp
DK-20

De ML-3 biedt afstandsbediening over twee afzonderlijke
kanalen via een infrarode LEDstraal voor automatische
camerabediening vanaf een afstand van maximaal 8 m.
Automatisch ontspannen, vertraagd ontspannen, en
enkelvoudige en continu-opnamen zijn mogelijk.

voor D5, D4-serie, Df, D850, D810/ voor D5, D4-serie, Df, D850, D810/ voor D5, D4-serie, Df, D850, D810/ voor D5, D4-serie, Df, D810/D810A, voor D5200, D3200
D810A, D500
D810A, D500
D810A, D500
D500
Vijf correctielenzen van –3 tot +2
m-1 voor camera’s met een ronde
zoeker.

Het beschermende glas is aan
beide zijden voorzien van een
gemakkelijk te reinigen fluorcoat.

Een transparant plastic optisch
Verbetert het kijkcomfort en voorkomt dat verspreid licht in de zoeker
element met een speciale coating valt en het contrast vermindert.
die condens vermindert.

Rubberen oogschelp DK-21

Rubberen oogschelp DK-23

Rubberen oogschelp DK-25

Rubberen oogschelp DK-28

voor D750

voor D7200, D7100

voor D5600, D5500, D5300, D3500, voor D7500
D3500, D3400, D3300

Rubberen oogschelp DK-29
voor Z 7, Z 6

Afstandsbedieningskabel/afstandsbediening

Afstandsbedienings-kabel MC-DC2 (1 m)

Afstandsbediening ML-L3

Afstandsbediening ML-L7

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

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

voor COOLPIX A1000/P1000/B600

Hiermee kunt u de ontspanknop op afstand bedienen.

Hiermee kunt u de sluiter draadloos op afstand ontspannen. Hiermee kunt u de sluiter draadloos op afstand ontspannen.

Verbetert het kijkcomfort en voorkomt dat verspreid licht in de zoeker valt en het contrast vermindert.
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Andere accessoires
Filters
Neutrale kleurfilters
Deze filters dienen als objectiefbescherming en
zijn niet van invloed op de kleurbalans.
Meerlaagse coating vermindert interne reflecties en
verbetert de kleurweergave. Beschikbaar in de volgende
maten: 52/58/62/67/72/77 mm.

Close-up-accessoires
Zachte filters
Maken beelden zachter en voegen een mooie onscherpte
toe. Geschikt voor uiteenlopende soorten opnamen, zoals
portretten. Beschikbaar in de volgende maten:
52/62/67/72/77 mm.

Circulaire insteekpolarisatiefilters
Deze filters zijn ontworpen voor gebruik met teleobjectieven
Circulaire polarisatiefilters II
met een insteekfilterhouder en verminderen
schitteringen door niet-metalen
Met deze filters kunnen opnamen door glazen
oppervlakken, zoals glas en water. Draai
ramen worden gemaakt. Schitteringen door
weerspiegelende oppervlakken, zoals water en glas, worden eenvoudig aan de ring op de houder om de
meest effectieve positie te zoeken. Deze
tot het minimum beperkt. Ze verbeteren ook de kleur van
filters zijn niet van invloed op de autofocus
blauwe luchten. Geschikt voor zowel monochrome als
of de automatische belichting. Zowel de C-PL1L
kleurenfotografie. Beschikbaar in de volgende maten:
als de C-PL3L heeft een diameter van 52 mm.
52/58/62/67/72/77 mm.

HDMI-kabel

Gelatinefilterhouders AF-3, AF-4
Deze houders zijn geschikt voor gelatinefilters of glazen
filters met een maximale dikte van circa 2 mm. De AF-3 kan
worden gebruikt met gelatinefilters van 3 vierkante inch en
NIKKOR-objectieven met een filtermaat van 52/62/67/72/
77 mm. De AF-4 kan worden gebruikt met gelatinefilters van
4 vierkante inch en NIKKOR-objectieven met een filtermaat
van 52/62/67/72/77/82/
95 mm. Nikon biedt ook twee
speciale zonnekappen: de HN-36
voor de AF-3 en de HN-37 voor de
AF-4. Er kunnen meerdere
zonnekappen met dezelfde
diameter worden gecombineerd,
afhankelijk van de brandpuntsafstand
van het gebruikte objectief.

Microfoons

PK-11A

Diakopieeradapter PS-6
Voor gebruik met het NIKKORobjectief om duplicaten van dia’s
te maken. De originele dia kan
worden bijgesneden.

Macro-verloopring BR-2A*
Maakt het mogelijk objectieven
omgekeerd te bevestigen. De
BR-2A vergroot tevens de
werkafstand van normale of
groothoekobjectieven.
Compatibel met objectieven met
een filtermaat aan de voorzijde
van 52 mm.

Verloopring BR-3*
Deze handige verloopring zet de
bajonetvatting van objectieven
die achterstevoren worden
bevestigd om in de 52 mm
schroefdraad die wordt gebruikt
voor filters en zonnekappen.

PK-12

PK-13

Automatische tussenringen PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Gebruik een of meer tussenringen voor nog meer creatieve mogelijkheden.
Bij een AI NIKKOR blijven de functies voor automatisch diafragma en
lichtmeterkoppeling behouden, zodat u kunt kadreren, scherpstellen en
meten met een groot diafragma. De ringen kunnen ook worden gebruikt
voor handmatige belichtingsregeling. (De belichtingsmeter werkt niet met
camera’s zonder diafragmasimulator).
* G-type objectieven kunnen niet worden gebruikt.

Compatibiliteitstabel voor cameratassen

Camera
Z7
Z6

ME-1 Stereo microfoon

ME-W1 draadloze microfoon

voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A1000/P1000/
B600

voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200

voor Z 7, Z 6, D5, D4-serie, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000

Bij gebruik van de HC-E1 kunnen ongecomprimeerde
filmgegevens worden overgezet naar een externe recorder
die via HDMI is aangesloten. De gegevens kunnen ook
gelijktijdig worden opgeslagen op een externe
geheugenkaart als handige back-up.

De ME-1 heeft een systeem voor trillingsreductie dat
contactgeluiden van o.a. de autofocus minimaliseert, wat
voor een betere geluidsopname zorgt. Tevens reduceert het
laagafvalfilter windruis en andere ruis met lage frequentie
die niet wordt geblokkeerd door de windkap. Weegt circa
92 gram (alleen ME-1).

De ME-W1 maakt het mogelijk om geluiden op te nemen tot
een afstand van circa 50 m. Gelijktijdige opname van zowel de
microfoon als de ontvanger is mogelijk.Stereogeluidsinvoer is
mogelijk als u een ME-1-stereomicrofoon aansluit op de
microfooningang. Tweewegcommunicatie tussen een persoon
in de verte en de fotograaf is ook mogelijk.

SLR-camerasysteem

Camera
Df
D850
D810

Negatieven digitaliseren

Soft release-ontspanknop

Laserzoeker

Laserzoeker DF-M1

voor D850

voor Df

Met de ES-2 kunt u snel en eenvoudig kleinbeeldfilm
converteren naar digitale bestanden. Plaats de optionele
filmdigitaliseringsadapter op een objectief zoals de AF-S
Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED die op de D850 is bevestigd.
Plaats de kleinbeeldfilm die u wilt digitaliseren in een FH-4
filmstrookhouder of FH-5-diaframehouder en maak opnamen.
De digitalisatiefunctie van de camera zet de kleuren
automatisch om en slaat de opnamen op als JPEG-beelden.

Als u de AR-11 schroeft op de ontspanaansluiting op de
ontspanknop van camera’s zoals de Nikon Df, kunt u de
sluiter zacht en zonder trillingen ontspannen. Doordat
eboniethars is gebruikt voor de bovenkant, voelt de knop
aangenaam aan.

for Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Door de DF-M1 laserzoeker aan een accessoireschoen te
bevestigen, helpt deze voor het binnen het beeld volgen van
het beoogde onderwerp tijdens supertelefotografie.

CF-DC6

R

R

CF-DC5

R

R

R

R

R

R

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

D800
D800E

CF-DC4

D750

CF-DC5
CF-DC4

D610
D600

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

AR-11 soft release-ontspanknop

Tas

D810A

D5600

ES-2 filmdigitaliseringsadapter

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

HC-E1 HDMI-kabel

Tas

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

Spiegelloos camerasysteem

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

Kan worden opgeborgen met filter, dop, opklikbare zonnekap (HS), zonnekap met bajonetvatting (HB) (omgekeerde positie) of rubberen opschroefbare zonnekap (HR) (ingeklapt). <R: alleen rubberen zonnekap>

Gegevens d.d. juli 2019

Kan worden opgeborgen met dop.
Kan worden opgeborgen met filter, opschroefbare zonnekap (HN) of eenvoudig te bevestigen zonnekap (HK) (normale positie).
Kan worden opgeborgen met filter en dop.
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Systeemcompatibiliteit
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Flitsers
Speedlight-flitsers

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

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Flits-accessories

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Afstandsbedieningsaccessoires
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Microfoon
Stereomicrofoon
Draadloze microfoon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Voedingsbronnen
Accu’s

Acculaders

Multifunctionele
battery packs

Lichtnetadapters

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

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Draadloze zenders/Draadloze mobiele adapters
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

●*

●*

●

●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●

●

●

●

●

●*4
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Draadloze afstandsbedieningen

HDMI-kabel

●

Negatieven digitaliseren
Filmdigitaliseringsadapter

ES-2

Adapters/
oculairs/
oogschelpen

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

●

Zoekeraccessoires
●

●
6

●*

●*

●

●

●
6

●*
●

●
6

●*

●
6

●
●*7

●

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Bodydop
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Beschermkappen voor lcd-monitor
BM-12

●

●

●

Cameratassen
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Adapter voor multi-accessoirepoort AS-N1000 is vereist.
*2 Wanneer de EH-5b op de camera wordt aangesloten, is de EP-5A stroomaansluiting (voor Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) of de EP-5B (voor D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1) vereist.
*3 Stroomaansluiting EP-6 is vereist als de EH-6c op de D5 en D4 wordt aangesloten.
*4 Vereist UT-1 gegevenszender.
*5 Vereist WR-A10 WR-adapter.
*6 Oculairadapter DK-18 is vereist.
*7 Oculairadapter DK-22 is vereist.
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• Google Maps TM is een handelsmerk van Google Inc.
• Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Specificaties kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd.
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