NIKON Z6 MKII MIRRORLESS BODY + FTZ ADAPTER
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Kampanj:
TRADE-IN KAMPANJ
Nu får du 2 140 kronor rabatt när du byter in din systemkamera i samband med köp av Nikon Z6 II eller Nikon Z7 II (rabatten är utöver
värdet på din kamera). Detta gäller även för de kit som finns för Z6 II- och Z7 II.
Läs mer här

PRORES RAW UPGRADE - utan extra kostnad.
Just nu får du PRORES RAW UPGRADE (värde 2 170:- inkl. moms)) vid köp av Nikon Z6 II - utan extra kostnad.
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Beskrivning:
Nikon Z 6II bygger vidare på styrkorna hos Z 6. Med den här robusta och lättanvända kameran kan du spela in professionella filmklipp
och få kraftfulla resultat när du tar stillbilder. Genom kamerans damm- och droppskydd kan man använda sig av serietagning även i
tuffa miljöer, och med den nya möjligheten att rotera fokusringen åt andra hållet kan användarna fokusera manuellt i den riktning som de
är vana vid.
Tack vare kamerans videokapacitet kan du skapa filmsekvenser i 4K UHD och Full HD i både FX- och DX-format.
Fotograferingsformatet HLG bevarar dessutom mer av detaljer, dynamiskt omfång och kontrast – vilket minimerar behovet av
efterbehandling.[1] Förbättrad ögonavkännande och djuravkännande AF ger ännu bättre fokus på motiven vid filminspelning.
Dessa AF-funktioner i kombination med kamerans förbättrade snabbhet och prestanda ger dessutom överlägsna stillbilder. Z 6II har
stöd för en kontinuerlig bildhastighet på 14 bps och ett större maxantal bilder vid kontinuerlig serietagning – 200 JPEG-bilder eller 124 st
12-bitars okomprimerade RAW-bilder i en serie.
Z 6II passar användare som behöver professionella filmklipp och stillbilder med ett kompakt system. Det här är kameran du väljer för
professionell videoproduktion eller till exempel bröllopsfotografering där manövrerbarhet, flexibilitet och resultat utan kompromisser är
viktigt.

Viktiga egenskaper för Z 6II:
Skapa i vilket ljus som helst: Den breda Z-fattningen och stora fullformatssensorn med 24,5 MP ger rena, detaljerade bilder över hela
det breda ISO-intervallet. Autofokus i svagt ljus fungerar nu ner till -6 EV med ett objektiv med en ljusstyrka på f/2 (eller snabbare).
Så mycket snabbare: Fotografera stillbilder med full upplösning i upp till 14 bps med full AF/AE. Ta upp till 200 JPEG-bilder i full
upplösning eller 124 st 12-bitars okomprimerade RAW-bilder i en enda serie.
Dubbla EXPEED-processorer: De dubbla EXPEED-processorerna fördubblar din tillgängliga kraft för allt från AF till buffertkapacitet. Du
får samma smidiga prestanda oavsett om du filmar eller tar stillbilder.
Dubbla kortfack: Anpassa dig till alla typer av arbetsflöden. Du kan använda UHS-II SD-kort i det ena facket och XQD-kort eller de
senaste, extremt snabba CFexpress-korten i det andra.
En kraftfull multimediekamera: Få skarpare, renare filmsekvenser med bredare dynamiskt omfång. Ögonavkännande och
djuravkännande AF är tillgängliga när du filmar – och du kan generera precis de filmformat du behöver.
Med robust konstruktion: Med en superstark lättviktsram i magnesiumlegering är den här kameran lätt att bära med sig och tillräckligt
tålig för att klara alla miljöer. Den är helt tät mot damm, smuts och fukt.
NIKKOR Z: Du kommer att älska det filmiska skärpedjup som du kan uppnå med det omfattande utbudet av snabbfokuserande,
kompakta NIKKOR Z-objektiv.
Mångsidighet med Z-systemet: Du kan använda externa Speedlight-blixtar även när du fotograferar med höga bildhastigheter på upp
till 14 bps. FTZ-fattningsadaptern ger dig kompatibilitet med över 300 NIKKOR-objektiv med F-fattning.
SnapBridge: Med Nikons SnapBridge-app kan du numera uppdatera kamerans firmware via din smarta enhet.
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