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ภาพน่ิ่�งและว่ิดีีโอทีี่�เหนืิ่อช้ั้�นิ่ด้ีวิย NIKKOR Z  

ในิ่สถานิ่การณ์์ทีี่�ท้ี่าที่ายหลากหลายรูปแบบ

ช่ั้วิงเวิลาสุดีตืื่�นิ่ตื่าในิ่ภาพถ่ายทีี่�เป่�ยมอารมณ์์ ว่ิดีีโอระด้ีบภาพยนิ่ตื่ร์ 4K UHD ทีี่�นิ่ำาผูู้้ชั้มเข้้าสู่อีกโลกหน่ิ่�ง กล้องน่ิ่คอนิ่ Z 6II ใหม่
ทีี่�มาพร้อมศ้ักยภาพข้องเลนิ่ส์ NIKKOR Z ช่ั้วิยให้คุณ์สร้างสรรค์ภาพน่ิ่�งและว่ิดีีโอได้ีอย่างม้�นิ่ใจมากข่้�นิ่ ระบบประมวิลผู้ลภาพ 
DUAL EXPEED 6 มอบควิามสามารถในิ่การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องทีี่�ประมาณ์ 14 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่ สูงสุดีประมาณ์ 124 ช็ั้อตื่*1 ออโตื่โฟก้ส 
ตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยงใช้ั้ได้ีท้ี่�งก้บภาพน่ิ่�งและว่ิดีีโอ มีต้ื่วิเลือกการบ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอทีี่�หลากหลาย ได้ีแก่ HDR 10 บ่ที่ 
(HLG) และ 4K UHD/50p/60p*2 ย่�งไปกว่ิาน้ิ่�นิ่ ช่ั้องบรรจุแผู่้นิ่การ์ดีหน่ิ่วิยควิามจำา 2 ช่ั้องและชุั้ดีแบตื่เตื่อรี� MB-N11 ทีี่�เป็นิ่
อุปกรณ์์เสร่มรุ่นิ่ใหม่ย้งมอบการใช้ั้งานิ่ทีี่�หลากหลายในิ่ชุั้ดีอุปกรณ์์ทีี่�วิางใจได้ี Z 6II มอบโซลูช้ั้นิ่ไฮบร่ดีทีี่�คล่องต้ื่วิสำาหร้บน้ิ่กสร้างสรรค์ 
ผู้ลงานิ่ม้ลต่ื่มีเดีีย

*1   ในิ่การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องควิามเร็วิสูง (แบบเพ่�มเต่ื่ม) โดียใช้ั้ออโตื่โฟก้สจุดีเดีียวิ บ้นิ่ท่ี่กเป็นิ่ไฟล์ RAW 12 บ่ที่ บีบอ้ดีโดียไม่สูญเสียคุณ์ภาพ (L) และการ์ดี  
Sony CEB-G128 CFexpress

*2  จะเร่�มรองร้บได้ีต้ื่�งแต่ื่เดืีอนิ่กุมภาพ้นิ่ธ์์ 2021 ด้ีวิยการอ้ปเดีตื่เฟิร์มแวิร์ ซ่�งใช้ั้ได้ีในิ่รูปแบบภาพยนิ่ตื่ร์ DX
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ควิามคล่องต้ื่วิ คุณ์ภาพ และอ่สระ 
แห่งควิามเคลื�อนิ่ไหวิระด้ีบภาพยนิ่ตื่ร์

สีส้นิ่สมบูรณ์์เต็ื่มอ่�มด้ีวิยการบ้นิ่ท่ี่กภายนิ่อก

• N-Log 10 บ่ที่จะบ้นิ่ท่ี่กข้้อมูลการไล่ระด้ีบสีทีี่�สมบูรณ์์ โดียเก็บบ้นิ่ท่ี่กได้ี
สูงสุดีประมาณ์ 1.07 พ้นิ่ล้านิ่สี และมีช่ั้วิงไดีนิ่าม่กกว้ิางทีี่� 12 สต็ื่อปและ 
1300% ช่ั้วิยให้ได้ีการไล่ระด้ีบสีทีี่�มีประส่ที่ธ่์ภาพ

• ส่วินิ่ Hybrid Log Gamma (HLG) มอบควิามสะดีวิกในิ่การผู้ล่ตื่ว่ิดีีโอ 
HDR สำาหร้บจอภาพ HLG

• การส่งข้้อมูลว่ิดีีโอ RAW 12 บ่ที่* (คุณ์สมบ้ต่ื่ทีี่�มีในิ่กล้องว่ิดีีโอระด้ีบ 
High-end) มอบควิามยืดีหยุ่นิ่อย่างเต็ื่มทีี่�ในิ่การประมวิลผู้ลหล้งถ่ายที่ำา

• ใช้ั้ได้ีท้ี่�งแบบ 4K UHD และ Full HD โดียใช้ั้เครื�องบ้นิ่ท่ี่กรุ่นิ่ 
ATOMOS Ninja V หรือ Blackmagic Video Assist 12G HDR

* ต้ื่องดีำาเน่ิ่นิ่การอ้พเกรดีเสร่มโดียมีค่าใช้ั้จ่าย - https://nikn.ly/RawInfo

•  บ้นิ่ท่ี่กภาพควิามละเอียดีสูงเพื�อนิ่ำาไปสร้างภาพยนิ่ตื่ร์เหลื�อมเวิลาได้ีง่ายๆ 
ด้ีวิยการถ่ายภาพแบบเว้ินิ่ช่ั้วิงเวิลา

• ถ่ายภาพยนิ่ตื่ร์เหลื�อมเวิลาควิามละเอียดีสูงสุดีถ่ง 4K UHD ในิ่กล้อง
และในิ่สถานิ่ทีี่�โดียลดีควิามผู้กผู้้นิ่เล็กๆ น้ิ่อยๆ ข้องค่าแสงระหว่ิางเฟรม
ได้ี ด้ีวิยฟังก์ช้ั้นิ่การเกลี�ยค่าแสงอ้นิ่เป็นิ่เอกล้กษณ์์ข้องน่ิ่คอนิ่ คุณ์จ่งได้ี
ผู้ลล้พธ์์ทีี่�ยอดีเยี�ยมพร้อมแชั้ร์ได้ีรวิดีเร็วิท้ี่นิ่ใจ

• ระบบว้ิดีแสงสามารถที่ำางานิ่ได้ี แม้ในิ่ทีี่�แสงน้ิ่อยมากถ่ง -4 EV*  
เมื�อใช้ั้ร่วิมก้บการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง ครีเอเตื่อร์จ่งสามารถถ่ายฉาก
ทีี่�มีการเปลี�ยนิ่แปลงควิามสว่ิางอย่างเห็นิ่ได้ีช้ั้ดี ซ่�งท้ี่�งหมดีนีิ่�สามารถเก็บ
เป็นิ่ภาพต่ื่อเนืิ่�องก้นิ่คร้�งเดีียวิเมื�อใช้ั้โหมดีค่าแสงอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ปร้บรูร้บแสง

* ในิ่การถ่ายภาพน่ิ่�งทีี่� f/2.0, ISO 100, 20°C/68°F

N-Log

หล้งไล่ระด้ีบสี

• ลดีภาระในิ่ข้้�นิ่ตื่อนิ่หล้งการถ่ายที่ำาและเพ่�มลูกเล่นิ่สุดีสร้างสรรค์ 
ด้ีวิยการต้ื่�งค่าสำาเร็จรูป Picture Control ในิ่กล้อง 20 แบบ

• การปร้บสีที่ำาได้ีง่ายดีายเมื�อใช้ั้ Picture Control แบบ Flat ซ่�งบ้นิ่ท่ี่ก 
ฟุตื่เที่จโดียเก็บข้้อมูลสีส้นิ่ พื�นิ่ผู่้วิ และควิามสว่ิางไว้ิให้มากทีี่�สุดี

ไล่ระด้ีบสีได้ีง่ายดีายด้ีวิย Picture Control

• สร้างสรรค์ว่ิดีีโอ 4K UHD ทีี่�น่ิ่าประท้ี่บใจผู่้านิ่ข้้อมูลทีี่� 
สมบูรณ์์แบบฟูลเฟรมเทีี่ยบเท่ี่า 6K และเลนิ่ส์เหนืิ่อระด้ีบ
จาก NIKKOR Z ทีี่�เหมาะสำาหร้บการถ่ายที่ำาว่ิดีีโอ

• บ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอ 4K UHD/50p หรือ 60p ทีี่�มีการอ้พเดีที่เฟิร์มแวิร์*1

• บ้นิ่ท่ี่กในิ่ข้นิ่าดี Full HD/120p หรือ 100p*2 เพื�อสร้างฟุตื่เที่จสโลว์ิโมช้ั้นิ่
ทีี่�นุ่ิ่มนิ่วิลได้ีอารมณ์์

• ISO 100-51200 ให้ภาพคมช้ั้ดีพร้อมท้ี่�งลดีนิ่อยส์ให้เหลือเพียงเล็กน้ิ่อย 
จ่งช่ั้วิยลดีภาระในิ่การจ้ดีแสงเพ่�มเต่ื่ม 
*1 มีกำาหนิ่ดีในิ่เดืีอนิ่กุมภาพ้นิ่ธ์์ 2021 ซ่�งสามารถใช้ั้ได้ีในิ่รูปแบบภาพยนิ่ตื่ร์ DX
*2 ไม่สามารถใช้ั้ได้ีก้บการส่งข้้อมูล HDMI

บ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอได้ีคมช้ั้ดีแม้ในิ่ทีี่�แสงน้ิ่อย

6K

4K UHD

6K

• ยกระด้ีบการถ่ายภาพด้ีวิยออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่าและออโตื่โฟก้ส 
ตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยง ซ่�งจะจ้บทีี่�ต้ื่วิแบบข้องคุณ์ 
แม้มีการเคลื�อนิ่ไหวิ

• ใช้ั้ได้ีในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L) ให้คุณ์เก็บภาพต้ื่วิแบบทีี่�ต้ื่องการ
ในิ่กรอบภาพทีี่�มีว้ิตื่ถุหลายอย่าง

ระบบออโตื่โฟก้สข้องว่ิดีีโอทีี่�สะดีวิกและวิางใจได้ี การถ่ายภาพยนิ่ตื่ร์เหลื�อมเวิลา (Time-Lapse)  
โดียอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ในิ่ต้ื่วิกล้อง

• รห้สเวิลาทีี่�บ้นิ่ท่ี่กไว้ิช่ั้วิยให้คุณ์สามารถรวิมฟุตื่เที่จจากหลายกล้องได้ี*

• ในิ่การโฟก้สแบบแมนิ่วิล Focus Peaking พร้อมใช้ั้งานิ่แม้ในิ่ข้นิ่าดี  
4K UHD โดียให้เลือกสีไฮไลท์ี่จุดีพีคได้ี

* ไม่สามารถใช้ั้งานิ่ได้ีเมื�อถ่ายที่ำาภาพยนิ่ตื่ร์สโลว์ิโมช้ั้นิ่

การสน้ิ่บสนุิ่นิ่เพ่�มเต่ื่มสำาหร้บการถ่ายว่ิดีีโอระด้ีบ  
High-end

ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่าในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L – ผูู้้คนิ่)

ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยงในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L – ส้ตื่ว์ิ)

• ถ่ายที่ำาว่ิดีีโอระด้ีบภาพยนิ่ตื่ร์ด้ีวิยการปร้บควิามเร็วิ* และควิามไวิ 
ในิ่การต่ื่ดีตื่ามข้องออโตื่โฟก้ส

• ปร้บควิามเร็วิข้องออโตื่โฟก้สได้ี 11 ระด้ีบ ต้ื่�งแต่ื่ “ช้ั้า” (-5) ไปจนิ่ถ่ง  
“เร็วิ” (+5)

• ปร้บควิามไวิในิ่การต่ื่ดีตื่ามข้องออโตื่โฟก้สได้ีเจ็ดีระด้ีบต้ื่�งแต่ื่ “สูง” (1)  
ไปจนิ่ถ่ง “ตื่ำ�า” (7)

* เมื�อใช้ั้เลนิ่ส์ในิ่ตื่ระกูล NIKKOR Z และเลนิ่ส์ NIKKOR F บางรุ่นิ่

การควิบคุมออโตื่โฟก้สทีี่�ปร้บแต่ื่งได้ีเต็ื่มทีี่�

Z 6II ก้บ Atomos Ninja V
(ข้อแนิ่ะนิ่ำาให้ใช้ั้ SmallRig Cage  
สำาหร้บกล้องน่ิ่คอนิ่ Z 6II/Z 7II 2926)
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ไร้ข้้อจำาก้ดีใดีๆ

เก็บภาพเคลื�อนิ่ไหวิทีี่�เก่ดีข่้�นิ่เพียงเสี�ยวิว่ินิ่าทีี่
อย่างง่ายดีาย

• ด้ีวิยระบบประมวิลผู้ลภาพ DUAL EXPEED 6 ที่ำาให้
ควิามเร็วิในิ่การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องสูงสุดีตื่อนิ่นีิ่�อยู่ทีี่�
ประมาณ์ 14 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่*1 เมื�อใช้ั้ AE/AF Tracking

• ถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องได้ีสูงสุดี 124 เฟรม*2 ในิ่รูปแบบ RAW 
12 บ่ที่ บีบอ้ดีโดียไม่สูญเสียคุณ์ภาพ (L) ซ่�งเท่ี่าก้บว่ิา 
การถ่ายภาพ 14 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่จะที่ำาได้ีนิ่านิ่ถ่ง 9 ว่ินิ่าทีี่
ด้ีวิยบ้ฟเฟอร์ทีี่�เพ่�มข่้�นิ่ข้องกล้อง

*1  ในิ่การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องควิามเร็วิสูง (แบบเพ่�มเต่ื่ม) ด้ีวิยออโตื่โฟก้ส 

จุดีเดีียวิ ประมาณ์ 12 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่เมื�อใช้ั้การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง

หรือ AF-C ด้ีวิยโหมดีพื�นิ่ทีี่�ออโตื่โฟก้สทีี่�ไม่ใช่ั้ออโตื่โฟก้สจุดีเดีียวิ
*2  เมื�อใช้ั้การ์ดี Sony CEB-G128 CFexpress

หยุดีควิามเคลื�อนิ่ไหวิในิ่ช้ั้�วิพร่บตื่า 

• เก็บภาพจ้งหวิะสำาค้ญไว้ิเป็นิ่ลำาด้ีบภาพข้องช่ั้วิงเวิลา 
ข้ณ์ะส้�นิ่ๆ ด้ีวิยการบ้นิ่ท่ี่กภาพทีี่�ควิามเร็วิสูง

• ให้ชุั้ดีภาพ 2 ล้านิ่พ่กเซลสูงสุดี 120 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่*1  
หรือชุั้ดีภาพ 8 ล้านิ่พ่กเซลสูงสุดี 30 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่*2  
เมื�อใช้ั้การต่ื่ดีตื่าม AE/AF

*1 เมื�อเลือกคุณ์ภาพข้องภาพยนิ่ตื่ร์เป็นิ่ Full HD
*2 เมื�อเลือกคุณ์ภาพข้องภาพยนิ่ตื่ร์เป็นิ่ 4K UHD

ฟังก์ช้ั้นิ่ทีี่�ปร้บปรุงใหม่ช่ั้วิยจ้บโฟก้สต้ื่วิแบบได้ีด้ี�งใจ
ต้ื่องการ 

• แม้แต่ื่ในิ่ฉากทีี่�พลุกพล่านิ่ คุณ์ก็จ้บโฟก้สต้ื่วิแบบได้ีง่ายดีายย่�งข่้�นิ่ด้ีวิย
ระบบ AF แบบไฮบร่ดี 273 จุดีทีี่�ปร้บปรุงดีีข่้�นิ่

•  สามารถใช้ั้ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่าและออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและ
ดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยงในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L) รวิมถ่งออโตื่โฟก้ส
แบบเลือกพื�นิ่ทีี่�โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ได้ีแล้วิ

•  Z 6II จะบ้นิ่ท่ี่กตื่ำาแหน่ิ่งโฟก้สสุดีท้ี่ายเมื�อปิดีการที่ำางานิ่ คุณ์จ่งสามารถ
ถ่ายต่ื่อจากจุดีทีี่�ค้างไว้ิได้ีท้ี่นิ่ทีี่*1

• ระบบช่ั้วิยโฟก้สในิ่ทีี่�แสงน้ิ่อย สามารถที่ำาให้โฟก้สในิ่ทีี่�สภาพแสงน้ิ่อยได้ี
มากถ่ง -6 EV*2

•  พบควิามแม่นิ่ยำาอ้นิ่เหนืิ่อช้ั้�นิ่ข้องออโตื่โฟก้สเมื�อจ้บคู่ก้บเลนิ่ส์ตื่ระกูล 
NIKKOR Z

*1  เมื�อเลือก “เปิดี” ไว้ิสำาหร้บ “บ้นิ่ท่ี่กตื่ำาแหน่ิ่งโฟก้ส” ในิ่เมนูิ่ต้ื่�งค่า
*2  ใช้ั้ AF-S ทีี่� f/2.0, ISO 100 และ 20°C/68°F โดียเลือกจุดีโฟก้สศูันิ่ย์กลาง 

ในิ่ออโตื่โฟก้สจุดีเดีียวิ

ควิบคุมการโฟก้สได้ีมากข่้�นิ่ 

• เก็บภาพต้ื่วิแบบบุคคลทีี่�เคลื�อนิ่ไหวิไม่หยุดีน่ิ่�งได้ีอย่างสบายๆ ด้ีวิย
เที่คโนิ่โลยีออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่า ตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่า และตื่รวิจจ้บ
ร่างกายส่วินิ่บนิ่ แม้ว่ิาต้ื่วิแบบจะห้นิ่หล้งไปช้ั้�วิข้ณ์ะก็ตื่าม

• ถ่ายภาพแมวิและสุน้ิ่ข้ได้ีง่ายๆ ด้ีวิยออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและ 
ดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยง

• สามารถใช้ั้ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่าและออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่า 
และดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยงในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L) คุณ์จ่งจ้บ
โฟก้สต้ื่วิแบบทีี่�ต้ื่องการภายในิ่พื�นิ่ทีี่�โฟก้สได้ีอย่างง่ายดีาย

ระบบ AF แบบไฮบร่ดี 273 จุดี

ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่าในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L – ผูู้้คนิ่)

ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและดีวิงตื่าข้องส้ตื่ว์ิเลี�ยงในิ่โหมดีออโตื่โฟก้สพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L – ส้ตื่ว์ิ)

การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียงสำาหร้บช่ั้วิงเวิลาทีี่�แสนิ่สงบ 

• เก็บภาพช่ั้วิงเวิลาทีี่�อ่อนิ่โยนิ่ด้ีวิยการถ่ายภาพแบบไม่มีเสียงข้องกล้อง  
Z 6II โดียใช้ั้ช้ั้ตื่เตื่อร์อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์ทีี่�ไม่ที่ำาให้เก่ดีเสียงกลไกหรือ 
เก่ดีอาการ “ส้�นิ่”

การถ่ายภาพแบบเปิดีร้บแสงนิ่านิ่ทีี่�สะดีวิกมากข่้�นิ่

• ด้ีวิยการต้ื่�งค่าควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์สูงสุดีทีี่�ข้ยายเพ่�มเต่ื่มจาก 30 ว่ินิ่าทีี่ 
เป็นิ่ 900 ว่ินิ่าทีี่*

• ในิ่ตื่อนิ่นีิ่�คุณ์สามารถถ่ายภาพแบบเปิดีร้บแสงได้ีนิ่านิ่ข่้�นิ่ได้ีด้ีวิยการ 
กดีปุ�มช้ั้ตื่เตื่อร์เพียงคร้�งเดีียวิ

*  ในิ่โหมดี M เมื�อเลือก “เปิดี” สำาหร้บ “ควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์เพ่�มเต่ื่ม (M)” ในิ่การต้ื่�งค่า 
แบบกำาหนิ่ดีเอง 

เต่ื่มอารมณ์์ในิ่ภาพข้องคุณ์

• เล่นิ่ก้บต้ื่วิเลือกการจ้ดีแสงทีี่�หลากหลายและอเนิ่กประสงค์ 
ด้ีวิยแฟลชั้เสร่มภายนิ่อก SB-5000 ซ่�งสื�อสารผู่้านิ่คลื�นิ่ว่ิที่ยุ
จากระยะไกลได้ีถ่งประมาณ์  
30 เมตื่ร/98 ฟุตื่*1 เมื�อมีส่�งกีดีข้วิาง
หรือแสงรอบข้้างรบกวินิ่น้ิ่อยทีี่�สุดี*2

• เพียงต่ื่อ WR-R11b ใหม่เข้้าก้บ  
Z 6II ก็สามารถล้�นิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์แบบ 
ไร้สายได้ีสะดีวิก

*1  ระยะโดียประมาณ์ทีี่�ควิามสูงราวิ 1.2 เมตื่ร/3.9 ฟุตื่ จะแปรผู้้นิ่โดียข่้�นิ่อยู่ก้บ

สภาพอากาศั ส่�งกีดีข้วิางทีี่�มองเห็นิ่ และสภาพการสื�อสารผู่้านิ่ว่ิที่ยุ
*2  ต้ื่องใช้ั้รีโมที่คอนิ่โที่รลแบบไร้สาย WR-R10 หรือ WR-R11b

คุณ์ภาพข้องภาพทีี่�เหนืิ่อช้ั้�นิ่ แม้ในิ่สภาวิะแสงน้ิ่อย  

• เก็บบ้นิ่ท่ี่กภาพทีี่�คมช้ั้ดีสะกดีสายตื่าด้ีวิยควิามละเอียดี 24.5 ล้านิ่พ่กเซล

• พบก้บช่ั้วิงควิามไวิแสงมาตื่รฐานิ่ทีี่�กว้ิางต้ื่�งแต่ื่ ISO 100-51200  
(ปร้บข้ยายช่ั้วิงเทีี่ยบเท่ี่าได้ีถ่ง ISO 50-204800) ด้ีวิยเซ็นิ่เซอร์  
CMOS แบบร้บแสงด้ีานิ่หล้งรูปแบบ FX ควิบคู่ก้บระบบประมวิลผู้ลภาพ 
DUAL EXPEED 6

• เลนิ่ส์: NIKKOR Z 50mm f/1.8 S • ค่าแสง: โหมดี [M], 1/3200 ว่ินิ่าทีี่, f/2 • ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: อุณ์หภูม่สี 
(3200K) • ควิามไวิแสง: ISO 6400 • Picture Control: อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่   © Ronan McKenzie

• เลนิ่ส์: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • ค่าแสง: โหมดี [M], 30 ว่ินิ่าทีี่, f/18  
• ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: กลางแดีดี • ควิามไวิแสง: ISO 100 • Picture Control: มาตื่รฐานิ่

• เลนิ่ส์: NIKKOR Z 24-70mm f/4 S • ค่าแสง: โหมดี [M], 1/2000 ว่ินิ่าทีี่, f/5  
• ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ 1 •ควิามไวิแสง: ISO 1600 
• Creative Picture Control: Somber © Kento Mori
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ควิบคุมทุี่กอย่างได้ีตื่ามใจ ที่ำาส่�งต่ื่างๆ ได้ีมากมายและหลากหลายย่�งข่้�นิ่ 

การสำารองข้้อมูลทีี่�วิางใจได้ี ระบบส้�งการไลฟ์ว่ิวิทีี่�ชั้าญฉลาดีย่�งข่้�นิ่ ควิามแม่นิ่ยำาเพ่�มข่้�นิ่เพื�อผู้ลล้พธ์์ทีี่�ดีีทีี่�สุดี

ระบบ VR แบบ 5 แกนิ่ในิ่ต้ื่วิกล้องทีี่�ที่รงพล้งช่ั้วิยให้ 
ถ่ายภาพได้ีในิ่หลากหลายสถานิ่การณ์์

การยืนิ่ย้นิ่ทีี่�ที่ำาได้ีอย่างท้ี่�วิถ่งจากข้อบจรดีข้อบ 
ภายในิ่เฟรม  

ประหย้ดีหรือชั้าร์จพล้งงานิ่ระหว่ิางถ่ายภาพ

ที่นิ่ที่านิ่และกะท้ี่ดีร้ดี

• ช่ั้องบรรจุคู่สำาหร้บการ์ดีหน่ิ่วิยควิามจำา CFexpress/XQD และ  
UHS-II SD

• จ้ดีเก็บข้้อมูลชุั้ดีเดีียวิก้นิ่ลงในิ่การ์ดีสองอ้นิ่เพื�อสำารอง
ข้้อมูลในิ่ท้ี่นิ่ทีี่ หรือบ้นิ่ท่ี่กสำาเนิ่า RAW และ JPEG  
ลงในิ่การ์ดีแยกก้นิ่ได้ีพร้อมก้นิ่

• หน้ิ่าจอข้นิ่าดีประมาณ์ 8 ซม./3.2 น่ิ่�วิ พร้อมระบบส้มผู้้สและสามารถ
ปร้บเอียงได้ี มีควิามละเอียดีสูง 2,100,000 จุดี ช่ั้วิยอำานิ่วิยควิามสะดีวิก
มากย่�งข่้�นิ่อีกในิ่การส้�งการไลฟ์ว่ิวิ 

• เมื�อมีการพ้บจอข่้�นิ่ กล้องจะต้ื่ดีการที่ำางานิ่ข้องช่่ั้องมองภาพ 
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์โดียอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ เพื�อป้องก้นิ่การส้�งการโดียไม่ได้ีต้ื่�งใจ 
ข้ณ์ะถือกล้องไว้ิทีี่�ตื่ำาแหน่ิ่งเอวิ

• ระบบบ้นิ่ท่ี่กภาพใหม่ด้ีวิยการประมวิลผู้ลข้้�นิ่สูงช่ั้วิยเพ่�มควิามแม่นิ่ยำา 
ข้องค่าแสงอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ ออโตื่โฟก้ส ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ และการควิบคุม
อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่อื�นิ่ๆ จ่งช่ั้วิยลดีภาระข้องคุณ์

• ระบบลดีภาพส้�นิ่ไหวิ (VR) 
ในิ่กล้องจะตื่รวิจจ้บอาการ
กล้องส้�นิ่ก่อนิ่ทีี่�จะดีำาเน่ิ่นิ่
การชั้ดีเชั้ยในิ่ห้าท่ี่ศัที่าง 
ได้ีแก่ yaw, pitch, X, Y 
และ roll 

• ให้ผู้ลเทีี่ยบเท่ี่าค่าควิาม
ไวิช้ั้ตื่เตื่อร์เร็วิข่้�นิ่สูงสุดี
ประมาณ์ 5.0 สต็ื่อป*1 

• เมื�อบ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอโดียถือกล้องไว้ิในิ่มือโดียไม่มีการเปลี�ยนิ่องค์ประกอบ
ภาพจะสามารถใช้ั้ VR โหมดี Normal ร่วิมก้บระบบลดีภาพส้�นิ่ไหวิแบบ
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์ได้ี*2 เพื�อให้ได้ีช็ั้อตื่ทีี่�น่ิ่�งย่�งข่้�นิ่อีก 
*1 เป็นิ่ไปตื่ามมาตื่รฐานิ่ CIPA ค่านีิ่�จะได้ีเมื�อต่ื่อเข้้าก้บ NIKKOR Z 24-70mm f/4 S โดีย

ต้ื่�งค่าการซูมไว้ิทีี่�ตื่ำาแหน่ิ่งเที่เลโฟโต้ื่สูงสุดี เมื�อสวิมเลนิ่ส์ทีี่�มี VR ระบบจะเลือกใช้ั้เอฟเฟกต์ื่ 
VR ข้องเลนิ่ส์

*2 คุณ์ภาพข้องภาพจะลดีลงและมุมมองภาพจะเปลี�ยนิ่แปลงเมื�อใช้ั้ระบบลดีภาพส้�นิ่ไหวิแบบ
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์ ไม่มีในิ่โหมดีภาพยนิ่ตื่ร์ 120p, 100p และสโลว์ิโมช้ั้นิ่ หรือระหว่ิางการส่ง
ข้้อมูล HDMI ข้นิ่าดี 4K UHD 10 บ่ที่

• Z 6II ให้คุณ์ปิดีการแสดีงข้้อมูลไลฟ์ว่ิวิได้ีแล้วิ*1

• คุณ์สามารถกำาหนิ่ดีคุณ์สมบ้ต่ื่นีิ่�ไว้ิในิ่การควิบคุมทีี่�กำาหนิ่ดีเอง*2  
แล้วิส้�งการเปิดี/ปิดีได้ีในิ่คล่กเดีียวิ 
*1 ไม่รวิมการแสดีงจุดีโฟก้ส ไอคอนิ่บ้นิ่ท่ี่กระหว่ิางการบ้นิ่ท่ี่กภาพยนิ่ตื่ร์ และควิามยาวิ

ท้ี่�งหมดี
*2 กำาหนิ่ดีไว้ิในิ่ปุ�มบ้นิ่ท่ี่กภาพยนิ่ตื่ร์ในิ่ค่าต้ื่�งจากโรงงานิ่ข้องโหมดีภาพถ่าย

• ถ่ายภาพได้ีนิ่านิ่ข่้�นิ่ด้ีวิยโหมดีประหย้ดีพล้งงานิ่*1

• ชั้าร์จไฟเพ่�มระหว่ิางถ่ายภาพโดียจ่ายพล้งงานิ่ผู่้านิ่ USB*2 จาก 
พาวิเวิอร์แบงค์*3 หรือจากคอมพ่วิเตื่อร์ผู่้านิ่สาย USB ซ่�งเป็นิ่ 
อุปกรณ์์เสร่ม

*1 ท้ี่�งนีิ่�จะที่ำาให้ลดีอ้ตื่ราเร็วิในิ่การบ้นิ่ท่ี่กภาพเมื�อถ่ายผู่้านิ่ไลฟ์ว่ิวิ
*2 สามารถจ่ายพล้งงานิ่ผู่้านิ่ USB โดียใช้ั้อะแดีปเตื่อร์ AC สำาหร้บชั้าร์จแบตื่เตื่อรี�รุ่นิ่  

EH-7P ทีี่�เป็นิ่อุปกรณ์์เสร่มได้ีเช่ั้นิ่ก้นิ่ เมื�อต่ื่อก้บ EH-7P และใส่ EN-EL15c/15b  

ในิ่ต้ื่วิกล้อง จะที่ำาได้ีแค่ชั้าร์จผู่้านิ่ USB เท่ี่าน้ิ่�นิ่
*3 Anker PowerCore+ 26800 PD 45W เป็นิ่เครื�องชั้าร์จพกพาทีี่�แนิ่ะนิ่ำา ใช้ั้สาย USB  

ทีี่�มีข้้�วิต่ื่อ Type-C สองข้้าง ซ่�งมาพร้อมก้บเครื�องชั้าร์จพกพา

การถ่ายภาพแนิ่วิต้ื่�งทีี่�สะดีวิกสบาย พร้อมอายุการใช้ั้งานิ่
ข้องแบตื่เตื่อรี�ทีี่�นิ่านิ่ข่้�นิ่ประมาณ์ 1.9 เท่ี่า

• สำาหร้บครีเอเตื่อร์ทีี่�ต้ื่องถ่ายภาพบุคคลหรือช่ั้างภาพไฮบร่ดีในิ่พ่ธี์แต่ื่งงานิ่ 
ชุั้ดีแบตื่เตื่อรี� MB-N11 รุ่นิ่ใหม่ทีี่�เป็นิ่อุปกรณ์์เสร่มจะช่ั้วิยให้การถ่ายภาพ
แนิ่วิต้ื่�งสะดีวิกสบายย่�งข่้�นิ่

•  อีกท้ี่�งย้งมีปุ�มกดีช้ั้ตื่เตื่อร์และแป้นิ่หมุนิ่เลือกคำาส้�งในิ่ต้ื่วิ บวิกก้บ 
ส่วินิ่จ้บทีี่�ออกแบบมาเพื�อให้ร้บก้บสรีระ ที่ำาให้การถ่ายภาพแนิ่วิต้ื่�ง 
เป็นิ่เรื�องง่ายดีาย

• เพ่�มอายุการใช้ั้งานิ่ข้องแบตื่เตื่อรี�ได้ีนิ่านิ่ข่้�นิ่ 1.9 เท่ี่า เมื�อใช้ั้แบตื่เตื่อรี� 
ล่เธี์ยมไอออนิ่แบบรีชั้าร์จ EN-EL 15c สองก้อนิ่ แที่นิ่ทีี่�จะใช้ั้แค่ต้ื่วิกล้อง 
Z 6II อย่างเดีียวิ

• Z 6II ออกแบบมาเพื�อการใช้ั้งานิ่ได้ีอย่างเต็ื่มทีี่�แม้ในิ่สภาวิะทีี่�ยากลำาบาก  
โดียใช้ั้แมกนีิ่เซียมอ้ลลอยครอบคลุมด้ีานิ่บนิ่ ด้ีานิ่หน้ิ่า และด้ีานิ่หล้ง

• มีการที่ดีสอบแรงกระแที่กและการตื่กหล่นิ่หลายคร้�งระหว่ิางการพ้ฒนิ่า
ที่ำาให้ม้�นิ่ใจได้ีในิ่มาตื่รฐานิ่ควิามที่นิ่ที่านิ่สูง 

• การซีลทีี่�มีประส่ที่ธ่์ภาพในิ่จุดีเชืั้�อมต่ื่อข้องฝาครอบด้ีานิ่นิ่อกแต่ื่ละช่ั้�นิ่ 
และส่วินิ่ประกอบสำาค้ญต่ื่างๆ ช่ั้วิยมอบสมรรถนิ่ะการป้องก้นิ่ฝุ�นิ่ละออง
และหยดีนิ่ำ�าในิ่ระด้ีบสูง

Z 6II ก้บ Anker PowerCore+ 26800 PD 45W

มุมมองทีี่�สบายตื่าอย่างแท้ี่จร่ง 

• น่ิ่คอนิ่มีเที่คโนิ่โลยีระบบออพต่ื่ค
และการประมวิลผู้ลภาพทีี่� 
เหนืิ่อระด้ีบในิ่การลดี
ควิามคลาดีเคลื�อนิ่ เพื�อให้ได้ี 
มุมมองทีี่�ช้ั้ดีเจนิ่และสบายตื่า 
ลดีอาการดีวิงตื่าล้าแม้จะต้ื่อง
ถ่ายภาพเป็นิ่เวิลานิ่านิ่ๆ

• EVF ประกอบด้ีวิยแผู้ง EL  
แบบออร์แกน่ิ่ก ให้การครอบคลุม
การมองเห็นิ่ภาพประมาณ์ 100% มีกำาล้งข้ยายประมาณ์ 0.8 เท่ี่า*  
และมีมุมมองการมองเห็นิ่แนิ่วิที่แยงประมาณ์ 37.0°

* เลนิ่ส์ 50 มม. ทีี่�ระยะอ่นิ่ฟิน่ิ่ตีื่�, -1.0 m-1

การแสดีงข้้อมูลไลฟ์ว่ิวิ: ปิดี

การแสดีงข้้อมูลไลฟ์ว่ิวิ: เปิดี

Active 
D-Lighting

การควบคุมค่าแสง
• ระบบว้ิดีแสงเฉลี�ยท้ี่�งภาพ
• ระบบว้ิดีแสงทีี่�เน้ิ่นิ่ไฮไลท์ี่
• แฟลชั้ลบเงาเพื�อควิามสมดุีล
แบบ i-TTL

โฟกัสอััตโนมัติ
• ออโตื่โฟก้สแบบเลือกพื�นิ่ทีี่�โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่
• ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บดีวิงตื่า
• ออโตื่โฟก้สตื่รวิจจ้บใบหน้ิ่าและดีวิงตื่าข้อง

ส้ตื่ว์ิเลี�ยง

Picture 
Control 
อััตโนมัติ

การแสดงภาพ
• การซูมแสดีงภาพ 
ใบหน้ิ่า

ไวต์บาลานซ์์
ลดการกะพริบ
• ภาพน่ิ่�ง
• ภาพยนิ่ตื่ร์

การติดตาม
วัตถุุ

การตรวจ
จับใบหน้า/
ดวงตา

การตรวจจับ
ใบหน้าและ
ดวงตาขอัง
สัตว์เล้�ยง

การวิเคราะห์
ไฮไลท์์

การระบุแหล่ง
กำาเนิดแสง

การจับโมชััน

การตรวจจับ
ร่างกายท่์อันบน

การตรวจจับ 
การกะพริบถุ้�

ข้อัมูลระยะห่าง

เซ็นิ่เซอร์ภาพ
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ข้ยายพล้งสร้างสรรค์  
เปิดีกว้ิางการเชืั้�อมต่ื่อ 

เมาท์ี่ข้นิ่าดีใหญ่ทีี่�สุดี เปิดีร้บแสงเต็ื่มทีี่� 
สุดียอดีประสบการณ์์การถ่ายภาพ 

Picture Control และ Creative Picture Control  
ทุี่กทีี่�ทุี่กเวิลา

• เลือกจากต้ื่วิเลือกมาตื่รฐานิ่ 8 แบบหรือ Creative Picture Control 
20 แบบ เพื�อแต่ื่งแต้ื่มสไตื่ล์ทีี่�โดีดีเด่ีนิ่

• ใช้ั้ได้ีในิ่โหมดีค่าแสงทุี่กโหมดี รวิมถ่งในิ่การบ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอด้ีวิย

• ปร้บแต่ื่งสไตื่ล์ข้องคุณ์ได้ีง่ายๆ ด้ีวิยค่าควิามคมช้ั้ดีแบบด่ีวินิ่ โดียปร้บ
ระด้ีบการเพ่�มควิามคมช้ั้ดี ควิามกระจ่าง และการเพ่�มควิามคมช้ั้ดีช่ั้วิง
กลาง* ตื่ามทีี่�คุณ์ต้ื่องการ

*  ปร้บได้ีในิ่การถ่ายภาพน่ิ่�งและโหมดีคุณ์ภาพข้องภาพระด้ีบสูงสำาหร้บการบ้นิ่ท่ี่กว่ิดีีโอ 

อ้พเกรดีเฟิร์มแวิร์ได้ีง่ายๆ ผู่้านิ่อุปกรณ์์อ้จฉร่ยะ

• SnapBridge เวิอร์ช้ั้นิ่ 2.7*1 จะแจ้งให้คุณ์ที่ราบเมื�อมี
เฟิร์มแวิร์กล้องออกใหม่ และให้คุณ์ดีาวิน์ิ่โหลดีผู่้านิ่อุปกรณ์์
อ้จฉร่ยะแล้วิถ่ายโอนิ่ไปย้งกล้อง*2 ได้ีท้ี่นิ่ทีี่ผู่้านิ่ Wi-Fi® 

• ไม่จำาเป็นิ่ต้ื่องใช้ั้คอมพ่วิเตื่อร์และต้ื่วิอ่านิ่การ์ดีสำาหร้บ
กระบวินิ่การนีิ่�อีกต่ื่อไป 

• ถ่ายโอนิ่ภาพ RAW และไฟล์ว่ิดีีโอไปย้งอุปกรณ์์อ้จฉร่ยะข้องคุณ์ผู่้านิ่ 
SnapBridge

• นิ่อกจากนีิ่�ย้งสามารถส้�งการถ่ายภาพผู่้านิ่รีโมที่คอนิ่โที่รลอย่างสะดีวิก
ง่ายดีายหลากหลายรูปแบบ

*1 ใช้ั้ได้ีก้บ iPhone®, iPad®, iPod touch® หรืออุปกรณ์์อ้จฉร่ยะทีี่�ที่ำางานิ่บนิ่ระบบ 

ปฏ่ิบ้ต่ื่การ Android™ ดีาวิน์ิ่โหลดีได้ีฟรีจาก Apple App Store® และ Google Play™ 

โปรดีตื่รวิจสอบเว็ิบไซต์ื่ข้องน่ิ่คอนิ่เพื�อดูีข้้อมูลเพ่�มเต่ื่ม
*2 เมื�อถ่ายโอนิ่เฟิร์มแวิร์ไปย้ง Z 6II กล้องต้ื่องเปิดีการที่ำางานิ่โดียใส่การ์ดีหน่ิ่วิยควิามจำา  

และต้ื่องใส่แบตื่เตื่อรี�ทีี่�มีพล้งงานิ่เหลืออยู่เพียงพอ เมื�อถ่ายโอนิ่เสร็จแล้วิ ผูู้้ใช้ั้ต้ื่อง 

ดีำาเน่ิ่นิ่การอ้พเกรดีจากเมนูิ่

Portrait

Denim Graphite

Red

Toy

Wi-Fi ในิ่ต้ื่วิเพื�อการเชืั้�อมต่ื่อทีี่�ง่ายดีาย

• ถ่ายโอนิ่ภาพและว่ิดีีโอข้นิ่าดีใหญ่*1 ไปย้งคอมพ่วิเตื่อร์*2 ทีี่�ควิามเร็วิสูงสุดี
ประมาณ์ 433 Mbps*3

*1 ใช้ั้ได้ีในิ่โหมดีถ่ายโอนิ่ภาพ
*2 ต้ื่องต่ื่ดีต้ื่�ง Wireless Transmitter Utility บนิ่คอมพ่วิเตื่อร์ (ดีาวิน์ิ่โหลดีได้ีจากเว็ิบไซต์ื่

ข้องน่ิ่คอนิ่)
*3 อ้ตื่ราข้้อมูลลอจ่ค้ลสูงสุดีตื่ามมาตื่รฐานิ่ IEEE อ้ตื่ราจร่งอาจแตื่กต่ื่างก้นิ่ไป

การเชืั้�อมต่ื่อพีซีผู่้านิ่ Wi-Fi ในิ่ต้ื่วิ

การถ่ายโอนิ่ภาพ

การถ่ายโอนิ่ภาพ/ว่ิดีีโอ 
JPEG/RAW ต้ื่นิ่ฉบ้บ

Z 6II

Wireless 
Transmitter 

Utility

การอ้พเดีที่เฟิร์มแวิร์ผู่้านิ่ SnapBridge

2. ถ่ายโอนิ่เฟิร์มแวิร์ Z 6II
3. การอ้พเดีที่

เฟิร์มแวิร์

อุปกรณ์์อ้จฉร่ยะ
1. ดีาวิน์ิ่โหลดีเฟิร์มแวิร์ 

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S
• ค่าแสง: โหมดี [M], 1/2500 ว่ินิ่าทีี่, f/2 • ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: กลางแดีดี 
• ควิามไวิแสง: ISO 100 • Picture Control: ภาพบุคคล © Kento Mori  

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S
• ค่าแสง: โหมดี [M], 1/50 ว่ินิ่าทีี่, f/5 • ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ 1 • ควิามไวิแสง: ISO 100 
• Picture Control: อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ • ต้ื่วิเลือกแฟลชั้ไร้สาย: Radio AWL © Kento Mori

ซีรีส์เลนิ่ส์ไพรม์ NIKKOR Z f/1.8

•  เก็บภาพทีี่�คมช้ั้ดีได้ีท้ี่�วิท้ี่�งเฟรม ซ่�งเป็นิ่ส่�งทีี่�เหนืิ่อควิามคาดีหมาย 
จากกลุ่มเลนิ่ส์ทีี่�มีรูร้บแสงข้นิ่าดียอดีน่ิ่ยมนีิ่�

•  บอกเล่าเรื�องราวิเป่�ยมอารมณ์์ผู่้านิ่ภาพท่ี่วิท้ี่ศัน์ิ่และภาพบุคคลด้ีวิย 
ที่างยาวิโฟก้สหลากหลาย ต้ื่�งแต่ื่ 20 มม., 24 มม., 35 มม., 50 มม., 
85 มม.

• ถ่ายฉากทีี่�มีแสงน้ิ่อยได้ีสวิยงามด้ีวิยค่ารูร้บแสงสูงสุดี f/1.8 ทีี่�ร้บแสง 
ได้ีมาก

• ด้ีวิยค่ารูร้บแสงสูงสุดี f/1.8 ทีี่�เปิดีร้บแสงได้ีมาก คุณ์จ่งสามารถถ่ายภาพ
ฉากทีี่�มีแสงน้ิ่อยได้ีอย่างงดีงามไม่ว่ิาจะในิ่ร่มหรือกลางแจ้ง และสร้าง
อรรถรสข้องภาพทีี่�ดูีราวิก้บภาพยนิ่ตื่ร์ด้ีวิยโบเก้ข้นิ่าดีใหญ่

ได้ีภาพทีี่�คมช้ั้ดีสะกดีสายตื่าดูีเป็นิ่ธ์รรมชั้าต่ื่ด้ีวิยเลนิ่ส์ 
NIKKOR Z

• ออกแบบมาเพื�อใช้ั้ประโยชั้น์ิ่เต็ื่มทีี่�จากเมาท์ี่ Z ทีี่�มีเส้นิ่ผู่้านิ่ศูันิ่ย์กลาง  
55 มม. ซ่�งใหญ่ทีี่�สุดี* ในิ่บรรดีากล้องม่เรอร์เลสแบบฟูลเฟรม

• เปิดีร้บแสงปร่มาณ์มากเพื�อมอบควิามคมช้ั้ดีจากข้อบจรดีข้อบ แม้จะใช้ั้ 
ค่ารูร้บแสงสูงสุดี 

• ได้ีโบเก้ทีี่�เป็นิ่ธ์รรมชั้าต่ื่ และแสดีงผู้ลแหล่งกำาเน่ิ่ดีแสงเป็นิ่จุดีได้ีอย่างทีี่� 
ตื่าเห็นิ่

* ข้้อมูล ณ์ ว้ินิ่ทีี่� 14 ตุื่ลาคม 2020 อ้างอ่งจากงานิ่ว่ิจ้ยข้องน่ิ่คอนิ่

คู่หูทีี่�ลงต้ื่วิสำาหร้บการถ่ายว่ิดีีโอ

• กลไกข้้บเคลื�อนิ่โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่และรูร้บแสงทีี่�เงียบช่ั้วิยลดีเสียงในิ่ 
การที่ำางานิ่

• วิงแหวินิ่ควิบคุมให้อ่สระในิ่การใช้ั้งานิ่ ไม่ว่ิาจะใช้ั้เป็นิ่การปร้บโฟก้ส 
(M/A), ค่าควิามไวิแสง, ควิามเร็วิช้ั้ตื่เตื่อร์ อย่างง่ายดีาย 

• เมื�อหมุนิ่วิงแหวินิ่โฟก้ส/ควิบคุมย้อนิ่กล้บ จะให้คุณ์ปร้บโฟก้สด้ีวิยตื่นิ่เอง
โดียใช้ั้ท่ี่ศัที่างการหมุนิ่ตื่ามควิามถน้ิ่ดีข้องต้ื่วิเอง 

• เลนิ่ส์ NIKKOR Z ท้ี่�งหมดีได้ีร้บการออกแบบให้สร้างโที่นิ่สีข้าวิทีี่�
สอดีคล้องก้บรุ่นิ่ Z 6II ที่ำาให้ง่ายต่ื่อการจ้บคู่สีในิ่กระบวินิ่การหล้งถ่ายที่ำา

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

• ไม่ว่ิาจะเป็นิ่ภาพบุคคล ส้ตื่ว์ิป�า หรือว่ิวิเมืองในิ่มุมแคบ คุณ์ก็จะได้ีพบก้บ
ควิามกระจ่างช้ั้ดีเหลือเชืั้�อเมื�อใช้ั้ค่ารูร้บแสงสูงสุดีคงทีี่� f/2.8 ทีี่�เปิดีร้บแสง
ได้ีมาก

• ระบบม้ลต่ื่โฟก้สช่ั้วิยให้คุณ์ได้ีออโตื่โฟก้สทีี่�มีควิามแม่นิ่ยำาสูงและ 
ควิามเร็วิสูง

• ค่าแสง: โหมดี [M], 1/6 ว่ินิ่าทีี่, f/2.8 • ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์: อุณ์หภูม่สี (3800K) • ควิามไวิแสง: ISO 800 • 
Picture Control: มาตื่รฐานิ่
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ข้้อมูลจำาเพาะ

ประเภที่กล้อง กล้องด่ีจ่ตื่อลพร้อมเลนิ่ส์แบบเปลี�ยนิ่ได้ี
เมาท์ี่เลนิ่ส์ เมาท์ี่ Z ข้องน่ิ่คอนิ่ 
เลนิ่ส์ทีี่�รองร้บ • เลนิ่ส์ NIKKOR เมาท์ี่ Z • เลนิ่ส์ NIKKOR เมาท์ี่ F (ต้ื่องใช้ั้เมาท์ี่อะแดีปเตื่อร์ 

อาจมีข้้อจำาก้ดี)
พ่กเซลใช้ั้งานิ่จร่ง 24.5 ล้านิ่
เซ็นิ่เซอร์ภาพ เซ็นิ่เซอร์ CMOS 35.9 × 23.9 มม. (รูปแบบ FX ข้องน่ิ่คอนิ่)
พ่กเซลท้ี่�งหมดี 25.28 ล้านิ่
รูปแบบไฟล์ • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บ่ที่ (บีบอ้ดีโดียไม่สูญเสียคุณ์ภาพ บีบอ้ดี หรือ

ไม่บีบอ้ดี) • JPEG: ตื่ามมาตื่รฐานิ่ JPEG-Baseline พร้อมการบีบอ้ดีภาพ
แบบละเอียดี (ประมาณ์ 1:4), แบบปกต่ื่ (ประมาณ์ 1:8), หรือแบบพื�นิ่ฐานิ่ 
(ประมาณ์ 1:16); สามารถใช้ั้การบีบอ้ดีภาพแบบเน้ิ่นิ่ข้นิ่าดีและเน้ิ่นิ่คุณ์ภาพ 
• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถ่ายเดีียวิบ้นิ่ท่ี่กท้ี่�งในิ่รูปแบบ NEF (RAW) และ 
JPEG

ระบบ Picture Control อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่, มาตื่รฐานิ่, โที่นิ่สีกลาง, สีสดี, โที่นิ่สีเดีียวิ, ภาพบุคคล, ท่ี่วิท้ี่ศัน์ิ่, 
Flat, 20 Creative Picture Control; โหมดี Picture Control ทีี่�เลือกสามารถ
แก้ไข้ได้ี; ทีี่�จ้ดีเก็บสำาหร้บ Picture Control แบบกำาหนิ่ดีเอง

สื�อจ้ดีเก็บข้้อมูล CFexpress (Type B), XQD, SD (Secure Digital), และการ์ดีหน่ิ่วิยควิามจำา 
SDHC และ SDXC ทีี่�เข้้าก้นิ่ได้ีก้บ UHS-II

ช่ั้องบรรจุการ์ดีสองช่ั้อง แต่ื่ละการ์ดีสามารถใช้ั้เป็นิ่หน่ิ่วิยควิามจำาหล้กหรือสำารอง หรือใช้ั้จ้ดีเก็บภาพ 
NEF (RAW) และ JPEG แยกก้นิ่ โดียสามารถสร้างสำาเนิ่าระหว่ิางการ์ดีได้ี

ช่ั้องมองภาพ 1.27-ซม./0.5-น่ิ่�วิ โดียประมาณ์ ช่ั้องมองภาพอ่เล็กที่รอน่ิ่กส์ OLED 
3,690,000 จุดี (Quad VGA) มาพร้อมก้บสมดุีลสีอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่และการควิบคุม
ควิามสว่ิางแบบปร้บเอง 11 ระด้ีบ

การครอบคลุมการมองเห็นิ่ภาพข้อง
ช่ั้องมองภาพ

แนิ่วินิ่อนิ่ 100% และแนิ่วิต้ื่�ง 100% โดียประมาณ์

การข้ยายข้องช่ั้องมองภาพ ประมาณ์ 0.8× (เลนิ่ส์ 50 มม. ทีี่�ระยะอ่นิ่ฟิน่ิ่ตีื่�, −1.0 เมตื่ร−1)
จอภาพ LCD TFT ข้นิ่าดี 8 ซม./3.2 น่ิ่�วิ ประมาณ์ 2,100,000 จุดี ปร้บเอียงได้ี ระบบ

ส้มผู้้ส มีมุมมองการมองเห็นิ่ 170° การครอบคลุมการมองเห็นิ่ภาพ 100% 
และสมดุีลข้องสีและการควิบคุมควิามสว่ิางแบบปร้บเอง 11 ระด้ีบ

ชั้น่ิ่ดีข้องช้ั้ตื่เตื่อร์ ช้ั้ตื่เตื่อร์แบบกลไกระนิ่าบโฟก้สเคลื�อนิ่ทีี่�ในิ่แนิ่วิต้ื่�ง ควิบคุมด้ีวิยระบบ
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์, ม่านิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์ชุั้ดีแรกแบบอ่เล็กที่รอน่ิ่กส์, ช้ั้ตื่เตื่อร์
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์

ควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์ 1/8000 ถ่ง 30 ว่ินิ่าทีี่ ปร้บข้้�นิ่ละ 1/3 และ 1/2 EV ข้ยายได้ีถ่ง 900 ว่ินิ่าทีี่ในิ่
โหมดี M, การเปิดีช้ั้ตื่เตื่อร์ค้าง, เวิลา, X200

โหมดีล้�นิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์ ถ่ายทีี่ละภาพ, L ต่ื่อเนืิ่�อง, H ต่ื่อเนืิ่�อง, H ต่ื่อเนืิ่�อง (ข้ยาย), ต้ื่�งเวิลาถ่าย
ควิามเร็วิในิ่การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�อง
โดียประมาณ์
(ว้ิดีโดียการที่ดีสอบภายในิ่)

• การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องควิามเร็วิตื่ำ�า: ประมาณ์ 1 ถ่ง 5 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่  
• การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องควิามเร็วิสูง: ประมาณ์ 5.5 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่ 
• การถ่ายภาพต่ื่อเนืิ่�องควิามเร็วิสูง (เพ่�มเต่ื่ม): ประมาณ์ 14 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่ 
(NEF/RAW 14 บ่ที่: ประมาณ์ 10 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่) 

ระบบว้ิดีแสง ระบบว้ิดีแสงแบบ TTL ด้ีวิยเซ็นิ่เซอร์ภาพข้องกล้อง
โหมดีระบบว้ิดีแสง • ระบบว้ิดีแสงเฉลี�ยท้ี่�งภาพ • ระบบว้ิดีแสงทีี่�เน้ิ่นิ่กลางภาพ: ให้นิ่ำ�าหน้ิ่ก 75% 

ก้บพื�นิ่ทีี่�วิงกลมข้นิ่าดี 12 มม. บร่เวิณ์กลางภาพ การให้นิ่ำ�าหน้ิ่กอาจคำานิ่วิณ์
จากค่าเฉลี�ยข้องท้ี่�งกรอบภาพ • ระบบว้ิดีแสงเฉพาะจุดี: ว้ิดีแสงจากวิงกลม  
4 มม. (ประมาณ์ 1.5% ข้องกรอบภาพ) โดียเน้ิ่นิ่ไปทีี่�จุดีโฟก้สทีี่�เลือกไว้ิ  
• ระบบว้ิดีแสงทีี่�เน้ิ่นิ่ไฮไลท์ี่

ช่ั้วิงการว้ิดีแสง 
(ISO 100, f/2.0, 20°C/68°F)

-4 ถ่ง +17 EV

ค่าควิามไวิแสง (ISO) 
(ด้ีชั้นีิ่ค่าแสงทีี่�แนิ่ะนิ่ำา)

ISO 100 ถ่ง 51200 ปร้บข้้�นิ่ละ 1/3 หรือ 1/2 EV; สามารถปร้บให้ตื่ำ�ากว่ิา ISO 
100 ประมาณ์ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทีี่ยบเท่ี่า ISO 50) หรือสูงกว่ิา ISO 
51200 ประมาณ์ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทีี่ยบเท่ี่า ISO 204800); โดียมี
ระบบควิบคุมควิามไวิแสง (ISO) อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่

Active D-Lighting เลือกได้ีจากอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่, สูงพ่เศัษ, สูง, ปกต่ื่, ตื่ำ�า, ปิดี (ใช้ั้ได้ีท้ี่�งในิ่โหมดี
ภาพถ่ายและภาพยนิ่ตื่ร์)

โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ ออโตื่โฟก้สตื่รวิจว้ิดีระยะห่าง/ตื่รวิจหาคอนิ่ที่ราสต์ื่แบบไฮบร่ดีพร้อมไฟช่ั้วิย
หาออโตื่โฟก้ส

ระยะตื่รวิจจ้บ AF 
(ในิ่โหมดีภาพถ่าย, AF-S, ISO 
100, f/2.0, 20°C/68°F)

-4.5 ถ่ง +19 EV (-6 ถ่ง +19 EV ด้ีวิย AF ในิ่สภาพแสงน้ิ่อย)

จุดีโฟก้ส 
(ในิ่โหมดีภาพถ่าย, รูปแบบ FX,  
ออโตื่โฟก้สจุดีเดีียวิ)

273 จุดี

โหมดีพื�นิ่ทีี่� AF ออโตื่โฟก้สเฉพาะจุดี ออโตื่โฟก้สจุดีเดีียวิ และออโตื่โฟก้สแบบปร้บเปลี�ยนิ่
พื�นิ่ทีี่�โฟก้ส (ออโตื่โฟก้สเฉพาะจุดีและออโตื่โฟก้สแบบปร้บเปลี�ยนิ่พื�นิ่ทีี่�โฟก้ส 
ใช้ั้ได้ีในิ่โหมดีภาพถ่ายเท่ี่าน้ิ่�นิ่); ออโตื่โฟก้สแบบพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (S); ออโตื่โฟก้ส 
แบบพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L); ออโตื่โฟก้สแบบพื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L-คนิ่); ออโตื่โฟก้สแบบ
พื�นิ่ทีี่�กว้ิาง (L-ส้ตื่ว์ิ); ออโตื่โฟก้สแบบเลือกพื�นิ่ทีี่�โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่; ออโตื่โฟก้ส 
แบบเลือกพื�นิ่ทีี่�โฟก้สอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ (คนิ่); ออโตื่โฟก้สแบบเลือกพื�นิ่ทีี่�โฟก้ส
อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ (ส้ตื่ว์ิ)

VR ภายในิ่กล้อง การปร้บเซ็นิ่เซอร์ภาพแบบ 5 แกนิ่
VR ภายในิ่เลนิ่ส์ การปร้บเลนิ่ส์ (สามารถใช้ั้ได้ีก้บเลนิ่ส์ VR)
การควิบคุมแฟลชั้ TTL: แฟลชั้แบบ i-TTL การควิบคุมแฟลชั้ แฟลชั้ลบเงาเพื�อควิามสมดุีลแบบ 

i-TTL จะใช้ั้ก้บโหมดีว้ิดีแสงแบบเฉลี�ยท้ี่�งภาพ แบบทีี่�เน้ิ่นิ่กลางภาพ และแบบ
ทีี่�เน้ิ่นิ่ไฮไลท์ี่, i-TTL แบบมาตื่รฐานิ่ย่งแฟลชั้ลบเงาด้ีวิยระบบว้ิดีแสงเฉพาะจุดี

โหมดีแฟลชั้ แฟลชั้ส้มพ้นิ่ธ์์ก้บม่านิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์ชุั้ดีแรก, แฟลชั้ส้มพ้นิ่ธ์์ทีี่�ควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์ตื่ำ�า, 
แฟลชั้ส้มพ้นิ่ธ์์ม่านิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์ชุั้ดีทีี่�สอง, ระบบการลดีตื่าแดีง, ระบบการลดี
ตื่าแดีงพร้อมแฟลชั้ส้มพ้นิ่ธ์์ทีี่�ควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์ตื่ำ�า, ปิดี

Nikon Creative 
Lighting System (CLS) 

การควิบคุมแฟลชั้ i-TTL, การควิบคุมการที่ำางานิ่แฟลชั้แบบไร้สายผู่้านิ่
คลื�นิ่ว่ิที่ยุ, การควิบคุมการที่ำางานิ่แฟลชั้แบบไร้สายแบบออพต่ื่คอล, ไฟส่อง
นิ่ำาท่ี่ศัที่างแสงเงา, FV lock (การล็อคค่าแสงแฟลชั้), Color Information 
Communication (การส่งส้ญญาณ์ข้้อมูลสี), Auto FP High-Speed Sync 
(แฟลชั้ส้มพ้นิ่ธ์์ทีี่�ควิามไวิช้ั้ตื่เตื่อร์สูงอ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่), การควิบคุมแฟลชั้แบบรวิม

ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์ อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ (3 แบบ), อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่แสงธ์รรมชั้าต่ื่, แสงแดีดีส่องโดียตื่รง, เมฆมาก, 
ในิ่ร่ม, ไฟหลอดี, ฟลูออเรสเซนิ่ต์ื่ (7 แบบ), แฟลชั้, เลือกอุณ์หภูม่สีเอง 
(2,500 K ถ่ง 10,000 K), ปร้บเองแบบต้ื่�งค่าล่วิงหน้ิ่า (เก็บได้ีสูงสุดี 6 ค่า), 
ท้ี่�งหมดีนีิ่�มีการปร้บแบบละเอียดียกเว้ินิ่เลือกอุณ์หภูม่สี

ประเภที่การถ่ายคร่อม ค่าแสง, แฟลชั้, ไวิต์ื่บาลานิ่ซ์ และ ADL
โหมดีว้ิดีแสงภาพยนิ่ตื่ร์ ระบบว้ิดีแสงเฉลี�ยท้ี่�งภาพ เน้ิ่นิ่กลางภาพ หรือเน้ิ่นิ่ไฮไลท์ี่
ข้นิ่าดีเฟรม (พ่กเซล) และอ้ตื่ราการ
บ้นิ่ท่ี่กภาพ

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (โปรเกรสซีฟ), 25p, 24p • 1920 × 1080;
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 (สโลว์ิโมช้ั้นิ่); 30p 
×4, 25p ×4, 24p ×5
อ้ตื่ราการบ้นิ่ท่ี่กภาพจร่งสำาหร้บ 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p 
คือ 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25 และ 23.976 ภาพต่ื่อว่ินิ่าทีี่ตื่ามลำาด้ีบ 

รูปแบบไฟล์ MOV, MP4
การบีบอ้ดีว่ิดีีโอ H.264/MPEG-4 การเข้้ารห้สว่ิดีีโอข้้�นิ่สูง
รูปแบบการบ้นิ่ท่ี่กเสียง Linear PCM, AAC
อุปกรณ์์บ้นิ่ท่ี่กเสียง สเตื่อร่โอในิ่ต้ื่วิกล้องหรือไมโครโฟนิ่เสร่มภายนิ่อกทีี่�มีต้ื่วิลดีเสียง ปร้บควิามไวิ 

การร้บเสียงได้ี
ค่าควิามไวิแสง (ISO) ภาพยนิ่ตื่ร์ 
(ด้ีชั้นีิ่ค่าแสงทีี่�แนิ่ะนิ่ำา)

• M: การเลือกแบบปร้บเอง (ISO 100 ถ่ง 51200 ปร้บข้้�นิ่ละ 1/3 หรือ 1/2 
EV); พร้อมต้ื่วิเลือกเพ่�มเต่ื่มเทีี่ยบเท่ี่าก้บประมาณ์ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV 
(เทีี่ยบเท่ี่า ISO 204800) สูงกว่ิา ISO 51200; การควิบคุมควิามไวิแสง (ISO) 
อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ (ISO 100 ถ่ง Hi 2.0) ใช้ั้ได้ีพร้อมขี้ดีจำาก้ดีระด้ีบสูงทีี่�เลือกได้ี • P, S, 
A: การควิบคุมควิามไวิแสง (ISO) อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่ (ISO 100 ถ่ง Hi 2.0) พร้อม 
ขี้ดีจำาก้ดีระด้ีบสูงทีี่�เลือกได้ี • i: การควิบคุมควิามไวิแสง (ISO) อ้ตื่โนิ่ม้ต่ื่  
(ISO 100 ถ่ง 51200) 

ต้ื่วิเลือกอื�นิ่ๆ ข้องภาพยนิ่ตื่ร์ การบ้นิ่ท่ี่กภาพยนิ่ตื่ร์เหลื�อมเวิลา (Time-Lapse), ระบบลดีภาพส้�นิ่ไหวิแบบ
อ่เล็กที่รอน่ิ่กส์, รห้สเวิลา, เอาท์ี่พุที่ภาพยนิ่ตื่ร์แบบลอการ่ธ่์ม (N-Log) และ 
HDR (HLG)

USB ช่ั้องต่ื่อสาย USB Type C (SuperSpeed USB); แนิ่ะนิ่ำาให้เชืั้�อมต่ื่อก้บช่ั้องต่ื่อ 
USB ทีี่�มาก้บกล้อง

การส่งข้้อมูล HDMI ช่ั้องต่ื่อ HDMI ประเภที่ C
ข้้�วิต่ื่ออุปกรณ์์เสร่ม ในิ่ต้ื่วิ (สามารถใช้ั้ก้บสายล้�นิ่ช้ั้ตื่เตื่อร์ MC-DC2 และอุปกรณ์์เสร่มอื�นิ่ๆ)
ส้ญญาณ์เสียงเข้้า ช่ั้องส้ญญาณ์เสียงสเตื่อร่โอข้นิ่าดีเล็ก (เส้นิ่ผู่้านิ่ศูันิ่ย์กลาง 3.5 มม. รองร้บ 

การจ่ายไฟแบบเสียบปล้�ก)
ส้ญญาณ์เสียงออก ช่ั้องส้ญญาณ์เสียงสเตื่อร่โอข้นิ่าดีเล็ก (เส้นิ่ผู่้านิ่ศูันิ่ย์กลาง 3.5 มม.)
Wi-Fi พร้อมให้บร่การ
บลูทูี่ธ์ พร้อมให้บร่การ
แบตื่เตื่อรี� แบตื่เตื่อรี�ล่เธี์ยมไอออนิ่แบบรีชั้าร์จรุ่นิ่ EN-EL15c หน่ิ่�งก้อนิ่ สามารถใช้ั้รุ่นิ่ 

EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 ได้ี แต่ื่จะสามารถถ่ายภาพได้ีจำานิ่วินิ่น้ิ่อยลง
ต่ื่อการชั้าร์จหน่ิ่�งคร้�ง และอะแดีปเตื่อร์ AC สำาหร้บชั้าร์จแบตื่เตื่อรี�รุ่นิ่ EH-7P 
สามารถใช้ั้ในิ่การชั้าร์จแบตื่เตื่อรี�รุ่นิ่ EN-EL15c/EN-EL15b ได้ีเท่ี่าน้ิ่�นิ่

ชุั้ดีแบตื่เตื่อรี� ชุั้ดีแบตื่เตื่อรี� MB-N11 และชุั้ดีแบตื่เตื่อรี� MB-N10 (มีจำาหน่ิ่ายแยกต่ื่าง
หาก); แต่ื่ละชุั้ดีใช้ั้แบตื่เตื่อรี� EN-EL15c สองก้อนิ่ โดียสามารถใช้ั้แบตื่เตื่อรี� 
EN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15 แที่นิ่ EN-EL15c ได้ี อย่างไรก็ตื่าม จำานิ่วินิ่
ภาพทีี่�ถ่ายได้ีต่ื่อการชั้าร์จหน่ิ่�งคร้�ง (กล่าวิคือ ควิามที่นิ่ที่านิ่ข้องแบตื่เตื่อรี�) จะ
ลดีลงไปเมื�อเทีี่ยบก้บ EN-EL15c

อะแดีปเตื่อร์ AC สำาหร้บชั้าร์จ
แบตื่เตื่อรี�

อะแดีปเตื่อร์ AC รุ่นิ่ EH-7P (มีจำาหน่ิ่ายแยก)

อะแดีปเตื่อร์ AC อะแดีปเตื่อร์ AC รุ่นิ่ EH-5d/EH-5c/EH-5b (ต้ื่องใช้ั้ปล้�กต่ื่ออะแดีปเตื่อร์ 
AC รุ่นิ่ EP-5B ซ่�งมีจำาหน่ิ่ายแยก)

คุณ์สมบ้ต่ื่อื�นิ่ๆ การถ่ายภาพซ้อนิ่, การถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง, การถ่ายแบบเว้ินิ่ช่ั้วิงเวิลา, 
การถ่ายภาพเลื�อนิ่โฟก้ส, HDR, รองร้บ SnapBridge และการบ้นิ่ท่ี่กเฟรม
ควิามเร็วิสูง, เมนูิ่รีท้ี่ชั้

ข้นิ่าดี (กว้ิาง × สูง × ล่ก) ประมาณ์ 134 × 100.5 × 69.5 มม./5.3 × 4.0 × 2.8 น่ิ่�วิ

นิ่ำ�าหน้ิ่ก ประมาณ์ 705 กร้ม/1 ปอนิ่ด์ี 8.9 ออนิ่ซ์ รวิมแบตื่เตื่อรี�และการ์ดีหน่ิ่วิย 
ควิามจำา แต่ื่ไม่รวิมฝาปิดีต้ื่วิกล้อง; ประมาณ์ 615 กร้ม/1 ปอนิ่ด์ี 5.7 ออนิ่ซ์ 
(เฉพาะต้ื่วิกล้องเท่ี่าน้ิ่�นิ่)

สภาพแวิดีล้อมทีี่�เหมาะก้บการ
ใช้ั้งานิ่

อุณ์หภูม่: 0 ถ่ง 40°C/32 ถ่ง 104°F; ควิามชืั้�นิ่: 85% หรือน้ิ่อยกว่ิา (หยดีนิ่ำ�า
ไม่จ้บต้ื่วิ)

อุปกรณ์์เสร่มทีี่�ให้มา 
(อาจแตื่กต่ื่างก้นิ่ตื่ามประเที่ศัหรือ
พื�นิ่ทีี่�)

แบตื่เตื่อรี�ล่เธี์ยมไอออนิ่แบบรีชั้าร์จ EN-EL15c, เครื�องชั้าร์จแบตื่เตื่อรี�  
MH-25a, ข้อบยางรองตื่า DK-29, สาย USB รุ่นิ่ UC-E24, คล่ปสาย 
HDMI/USB, สายคล้อง AN-DC19, ฝาปิดีต้ื่วิกล้อง BF-N1, ฝาครอบช่ั้อง
เสียบอุปกรณ์์เสร่ม BS-1

• XQD เป็นิ่เครื�องหมายการค้าข้อง Sony Corporation • CFexpress เป็นิ่เครื�องหมายการค้าข้อง CFA • โลโก้ 
SD, SDHC และ SDXC เป็นิ่เครื�องหมายการค้าข้อง SD-3C, LLC. • HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition 
Multimedia Interface เป็นิ่เครื�องหมายการค้าหรือเครื�องหมายการค้าจดีที่ะเบียนิ่ข้อง HDMI Licensing LLC.  
• Wi-Fi® และโลโก้ Wi-Fi เป็นิ่เครื�องหมายการค้าหรือเครื�องหมายการค้าจดีที่ะเบียนิ่ข้อง Wi-Fi Alliance®  
• เครื�องหมายและโลโก้คำาว่ิา Bluetooth® เป็นิ่เครื�องหมายการค้าจดีที่ะเบียนิ่ข้อง Bluetooth SIG, Inc. และน่ิ่คอนิ่
ใช้ั้เครื�องหมายด้ีงกล่าวิภายใต้ื่การอนุิ่ญาตื่ให้ใช้ั้ส่ที่ธ่์� • ผู้ล่ตื่ภ้ณ์ฑ์์และตื่ราส่นิ่ค้าอื�นิ่ๆ เป็นิ่เครื�องหมายการค้าหรือ
เครื�องหมายการค้าจดีที่ะเบียนิ่ข้องบร่ษ้ที่ผูู้้ทีี่�เป็นิ่เจ้าข้อง • ภาพในิ่ช่ั้องมองภาพ บนิ่จอ LCD และจอภาพต่ื่างๆ  
ทีี่�แสดีงในิ่เนืิ่�อหานีิ่�เป็นิ่ภาพจำาลอง


