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Nikon Z6 + 24-70 +adapter

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Nu

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantNikon

Beschrijving
24-70- + FTZ-kit van de Z 6

Deze kit bevat de Z 6-camera, het NIKKOR Z 24–70mm f/4 S-zoomobjectief en de FTZ-vattingadapter. Het compacte full-frame zoomobjectief
kan u overal naartoe leiden. Met de adapter kunnen NIKKOR-objectieven met F-vatting zonder verlies van beeldkwaliteit op uw Z-camera van
Nikon worden gebruikt. En objectieven met F-vatting zonder vibratiereductie (VR) produceren nu dankzij de VR in de camera nog meer
scherpte.

Stel zelf scherp
Het AF-systeem ontdekt beweging direct. Zelfs kleine of snelbewegende onderwerpen worden bij elk soort licht met een absolute precisie
gevolgd. En u kunt de stand Precisie-AF gebruiken om de kleinste details te benadrukken.
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INSPIRATIE IS WAT U ERVAN MAAKT
Als het u aanspreekt, moet u het doen. Als het u inspireert, moet u het beleven.
Breng uw ideeën voor het voetlicht. Als u een snelle full-frame sensor hebt om opnamen mee te maken, hebt u de mogelijkheid om uw stempel
te drukken.
Helemaal scherp
De full-frame BSI CMOS-sensor van 24,5 MP met AF in het filmvlak legt detailrijke, haarscherpe beelden vast.
Sneller dan snel
De razendsnelle EXPEED 6-beeldprocessor levert beelden met weinig ruis en een adembenemend dynamisch bereik bij hoge en lage ISOwaarden.
Z-vatting. Meer licht. Meer mogelijkheden.
Met de grootste full-frame objectiefvatting van de wereld kan de handzame Z 6-systeemcamera licht vastleggen als nooit tevoren.
Grote vatting. Grote impact.
De grote diameter van de 55mm-vatting betekent dat uw camera van de Z-serie meer licht binnenlaat. Slechts 16 mm tussen de vatting en de
full-frame beeldsensor van de camera betekent dat er meer van dat licht de sensor bereikt.
Geïnspireerd door licht
Van schemerig blauw tot beeldende schaduwen. Het krachtige optische ontwerp van de objectieven met Z-vatting van Nikon gecombineerd met
de grote vatting biedt u de mogelijkheid om met licht te toveren.
Eén adapter. Eindeloze inspiratie.
Met de vattingadapter FTZ op uw Z 6-camera bevestigd, staat het u vrij om bestaande NIKKOR-objectieven met F-vatting te gebruiken. Er is
geen verlies van beeldkwaliteit. En objectieven zonder VR produceren nu nog meer scherpte met VR in de camera.
100–51.200 ISO. Geïnspireerd, zelfs 's avonds.
Van stadsbeelden om drie uur 's nachts tot portretten bij weinig licht, u hebt de vrijheid om details in het donker vast te leggen.
Full-frame. Volledig in beeld.
Autofocus met ultragroothoek. Helemaal scherp.
Creëer groot
Blijf scherp met ultrabrede autofocusdekking (AF) over 90% van het beeld. Gecombineerd met de ongelooflijke scherpstelkracht van de
objectieven met Z-vatting van Nikon worden zelfs onderwerpen aan de rand van het beeld moeiteloos gedetecteerd. En verticaal fotograferen is
ongekend precies.
Binnen het licht
Een lichtmeetstand tot -4 LW is beschikbaar bij het fotograferen met een objectief dat een maximaal diafragma van f/2 of groter heeft. Nuance in
schaduw zoeken. Blijf scherpgesteld op details, zelfs wanneer het licht van de maan het enige is.
Leg de gezichtsuitdrukking vast
Een intelligente AF-processor voor gezichtsherkenning detecteert gezichten en houdt deze vast. Die oogopslag. Die gezichtsuitdrukking. U legt
ze vast, zelfs als iemand snel beweegt.
Timing is alles.
Continu-opnamen met 12 bps. Zoek beelden vol schoonheid binnen de actie.
Vibratiereductie als een huis
Stabiel
Optische vibratiereductie (VR) over vijf assen in de camera corrigeert de cameratrilling in vijf richtingen. Foto's blijven scherp. Video is stabiel.
Actie
De stand Sport biedt een stabieler zoekerbeeld wanneer u zeer snelle actie fotografeert of tijdens panning. Wanneer u video opneemt, werkt de
optische VR over vijf assen met de elektronische VR om ongelooflijk stabiele filmopnamen te leveren.
Een voordeel van vijf stops
Met de optische VR over vijf assen in de camera kunt u opnamen maken met sluitertijden die tot vijf stops langer zijn dan anders mogelijk zou
zijn.² Maak heldere foto's terwijl het daglicht langzaam verdwijnt of film scènes zonder de ongewenste effecten van cameratrilling.
Als u het kunt zien, kunt u het vastleggen
Stel zelf uw compositie samen. De geavanceerde elektronische zoeker met 3.686.000 beeldpunten van Nikon houdt het beeld vloeiend. Deze
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zeer heldere, zeer scherpe EVF laat niets buiten het beeld.
Betoverende actie
Neem full-frame 4K/UHD-films bij 30p op. Maak boeiende slow motion met detailrijke Full HD-films tot maximaal 120p. U kunt eenvoudig foto's
maken terwijl u in 4K of Full HD filmt.
Hoge resolutie
Door oversampling van 6K zijn 4K-filmopnamen mogelijk met spectaculaire fijnheid en details. De snelle EXPEED 6-processor staat garant voor
prachtig heldere beelden, opmerkelijk vrij van ruis, moiré en valse kleuren.
Prachtige controle
Lichtsterke objectieven met Z-vatting van Nikon bieden geluidloze autofocus en voortreffelijke bokeh. En u kunt hulp krijgen van focuspeaking in
de camera wanneer u tijdens een scène de scherpstelling verandert.
Stabiele beweging
De gevoeligheid van de AF-snelheid en de AF-tracking kan tijdens filmopnamen worden ingesteld. De ongelooflijke scherpstelkracht van de
objectieven met Z-vatting van Nikon reduceert de ongewenste effecten van variatie in brandpuntsafstand en focus-shift tijdens het zoomen.

Beoordelingen
Er zijn nog geen geen recensies voor dit artikel.
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