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ลองนึึกภาพการได้้เห็็นึในึส่ิ่�งท่ี่�ไม่่เคยเห็็นึ
ช่่วงเวลาท่ี่�ม่่ให้็ได้้ด่้�ม่ด้ำ�าอย่่เสิ่ม่อ 
เพ่ยงแต่่ส่ิ่�งน้ึ�นึอย่่ไกลจนึเก่นึเอ่�อม่
ลองนึึกภาพการได้้ร้่ว่าเม่่�อเวลาน้ึ�นึม่าถึึง 
คุณจะพร้อม่เสิ่ม่อ

ถ่ึายภาพด้้วยความ่ม้่�นึใจอย่างเต็่ม่เป่ี่�ยม่โด้ยไม่่พลาด้รายละเอ่ยด้แม้่แต่่น่ึด้เด่้ยว 
ไม่่ว่าจะในึฉากท่ี่�เคล่�อนึไห็วอย่างต่่อเน่ึ�อง  
ในึท่ี่�เย็นึยะเย่อกห็ร่อร้อนึแล้ง  
เพ่�อเผยช่่วงเวลาอ้นึเร้นึล้บน่ึ�ให้็เป็ี่นึท่ี่�ปี่ระจ้กษ์์

เวลาน้ึ�นึได้้ม่าถึึงแล้ว
การม่าถึึงของกล้องม่่เรอร์เลสิ่ระด้้บเร่อธงรุ่นึให็ม่่อย่างแท้ี่จร่ง
รวด้เร็ว ที่รงพล้ง เช่่�อถ่ึอได้้ ในึสิ่ถึานึการณ์ท่ี่�ห็ลากห็ลายอย่างไม่่น่ึาเช่่�อ
ส้ิ่ม่ผ้สิ่สุิ่ด้ยอด้ปี่ระสิ่บการณ์การสิ่ร้างภาพระด้้บม่่ออาช่่พท่ี่�ไม่่เคยม่่ม่าก่อนึ
ไม่่ว่าความ่ท้ี่าที่ายห็ร่อเป้ี่าห็ม่ายของคุณค่ออะไร  
ก็ไม่่ม่่ส่ิ่�งใด้ท่ี่�เป็ี่นึอุปี่สิ่รรค
น่ึคอนึ Z 9 ท่ี่�ไม่่ม่่อะไรห็ยุด้ย้�งได้้

ช่่วงเวลาสำำาคััญ สำภาวะสำุดทรหด 
ถ่่ายภาพนิ่่�งหรือว่ดีโอได้อย่างมั่ั�นิ่ใจ ออโตโฟกััสำอันิ่ทรงพลัง  

ท่ี่�สิ่าม่ารถึต่รวจจ้บว้ต่ถุึได้้ 9 ปี่ระเภที่
ไม่่พลาด้ทุี่กการเคล่�อนึไห็วด้้วย  
ช่่องมั่องภาพ Real-Live ที�ไหลลื�นิ่

บัันิ่ทึกัว่ดีโอ 8K UHD/30p 
10 บ่ัทได้นิ่านิ่กัว่า 2 ชั่�วโมั่ง 

จอภาพแบับัปรับัเอียงได้ในิ่แนิ่วตั�ง/ 
แนิ่วนิ่อนิ่ 4 แกันิ่ ต่าม่ห็ล้กสิ่ร่รศาสิ่ต่ร์ 



อีกัระดับัของคัวามั่แม่ั่นิ่ยำาและ 
กัารต่ดตามั่ของออโตโฟกััสำ

"การต่รวจจ้บว้ต่ถุึของ Z 9 ท่ี่�ก้าวไปี่ส่่ิ่อ่กระด้้บ กล้องน่ึ�ช่่วยให้็ผม่ 

ถ่ึายภาพในึองค์ปี่ระกอบท่ี่�ยากม่ากๆ ห็ร่อแที่บจะเป็ี่นึไปี่ไม่่ได้้  

ผม่ได้้โฟก้สิ่ท่ี่�คม่ช้่ด้ ไม่่ว่าว้ต่ถุึของผม่จะม่่ขนึาด้เล็กอย่่ในึระยะไกล  

ห็ร่อม่่ขนึาด้ให็ญ่่ม่ากและอย่่ในึระยะใกล้ ไม่่ว่าจะเคล่�อนึท่ี่�อย่าง 

รวด้เร็วห็ร่อห็ยุด้กะท้ี่นึห้็นึ เพราะผม่สิ่าม่ารถึไว้วางใจให้็กล้อง 

ต่่ด้ต่าม่ว้ต่ถุึท่ี่�เคล่�อนึไห็วด้้วยความ่แม่่นึยำาอ้นึน่ึาทึี่�ง ที่ำาให้็ผม่ 

ร้่สึิ่กเห็ม่่อนึแค่คล่�กร่ปี่น้ึ�นึได้้ท้ี่นึท่ี่ในึแบบท่ี่�ผม่ต้่องการ"

ช่่างภาพก่ฬา Aflo Sport

KENJIRO MATSUO
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6 7

เทคัโนิ่โลยีสำำาหรับัออโตโฟกััสำขั�นิ่สูำงที�ตอบัสำนิ่อง 

คัวามั่ต้องกัารของมืั่ออาชี่พ

ออโต่โฟก้สิ่อ้นึที่รงพล้งของ Z 9 ค่อผลล้พธ์ของสิ่าม่เที่คโนึโลย่ ซึ�ง

ปี่ระกอบด้้วยความ่เร็วในึการปี่ระม่วลผลออโต่โฟก้สิ่ 120 รอบต่่อว่นึาท่ี่ 

ท่ี่�ไม่่เคยม่่ม่าก่อนึ การต่รวจจ้บว้ต่ถุึอ้จฉร่ยะท่ี่�พ้ฒนึาขึ�นึโด้ยใช้่การ 

เร่ยนึร้่เช่่งลึก และการส่ิ่�อสิ่ารข้อม่่ลออโต่โฟก้สิ่ท่ี่�รวด้เร็วและต่่อเน่ึ�อง

ระห็ว่างเลนึส์ิ่และต้่วกล้องผ่านึเม่าท์ี่ Z เที่คโนึโลย่เห็ล่าน่ึ�ผสิ่ม่ผสิ่านึ 

เข้าด้้วยก้นึเพ่�อยกระด้้บปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการต่่ด้ต่าม่ออโต่โฟก้สิ่สิ่ำาห็ร้บ 

ว้ต่ถุึท่ี่�เคล่�อนึไห็วแบบคาด้เด้าท่ี่ศที่างไม่่ได้้ แม้่ในึระห็ว่างการถ่ึายภาพ

ต่่อเน่ึ�องความ่เร็วส่ิ่ง อ้ลกอร่ธึม่ออโต่โฟก้สิ่น่ึ�ย้งได้้ร้บการปี่ร้บแต่่งให้็ 

จ้บภาพว้ต่ถุึท่ี่�เคล่�อนึไห็วได้้อย่างม้่�นึใจแม้่ในึสิ่ภาวะแสิ่งน้ึอย นึอกจากน่ึ� 

ออโต่โฟก้สิ่ของ Z 9 ท่ี่�ม่่การควบคุม่แยกก้บค่าแสิ่งไลฟ์ว่วย้งช่่วยให้็ 

ออโต่โฟก้สิ่ม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพแม้่ในึสิ่ภาวะย้อนึแสิ่ง

กัารคัำานิ่วณออโตโฟกััสำที�รวดเร็ว กัารสืำ�อสำารคัวามั่เร็วสูำงของระบับัเมั่าท์ Zกัารตรวจจับัวัตถุ่อัจฉรย่ะ 

ออโตโฟกััสำที�เฉียบัขาดช่่วยให้คุัณเก็ับัภาพช่่วงเวลาสำำาคััญได้อย่างมัั่�นิ่ใจ

การอ่านึค่าท่ี่�เร็วขึ�นึของเซ็นึเซอร์ CMOS ท่ี่�เร่ยงซ้อนึ
ก้นึของ Z 9 และการปี่ระม่วลผลท่ี่�รวด้เร็วและที่รง
ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพของ EXPEED 7 ที่ำาให้็สิ่าม่ารถึคำานึวณ
ออโต่โฟก้สิ่ได้้อย่างแม่่นึยำา แม้่ในึระห็ว่างเฟรม่ระห็ว่าง
การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�องความ่เร็วส่ิ่ง

EXPEED 7 ได้้ผสิ่านึการที่ำางานึของอ้ลกอร่ธึม่อ้จฉร่ยะ
ท่ี่�พ้ฒนึาขึ�นึโด้ยใช้่การเร่ยนึร้่เช่่งลึก ซึ�งสิ่าม่ารถึต่รวจจ้บ
ว้ต่ถุึท่ี่�แต่กต่่างก้นึได้้ 9 ปี่ระเภที่ จึงที่ำาให้็ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพ
ของออโต่โฟก้สิ่ก้าวกระโด้ด้อย่างม่ห็าศาล

ข้อม่่ลระยะห่็างของว้ต่ถุึจะถ่ึกส่ิ่งไปี่ย้งเลนึส์ิ่ท่ี่�ต่่ด้ต้่�งไว้
สิ่ำาห็ร้บแต่่ละเฟรม่ ที่ำาให้็ได้้ผลล้พธ์ออโต่โฟก้สิ่ท่ี่�แม่่นึยำา
ย่�งขึ�นึ

กัารต่ดตามั่อย่างต่อเนืิ่�องช่่วยให้คุัณจดจ่อกัับัช่่วงเวลาที�ดีที�สุำดได้ด้วยกัารต่ดตามั่ระยะ

โฟกััสำ 3 ม่ั่ต่

การต่่ด้ต่าม่ระยะโฟก้สิ่ 3 ม่่ต่่ได้้ร้บการยกย่องช่่�นึช่ม่ม่าอย่างยาวนึานึในึด้้านึปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการต่่ด้ต่าม่โฟก้สิ่ท่ี่�ม่่ในึ

กล้อง D-SLR ของน่ึคอนึ และ Z 9  ได้้นึำาคุณสิ่ม่บ้ต่่น่ึ�ม่าไว้ในึซ่ร่ส์ิ่ Z เป็ี่นึคร้�งแรก เม่่�อใช้่ร่วม่ก้บการต่รวจจ้บว้ต่ถุึ

ท่ี่�พ้ฒนึาโด้ยใช้่การเร่ยนึร้่เช่่งลึก กล้องจะต่่ด้ต่าม่ว้ต่ถุึ เช่่นึ รถึแข่งท่ี่�เคล่�อนึท่ี่�เข้าใกล้แล้วออกต้่วไปี่อย่างรวด้เร็ว ห็ร่อ

น้ึกก่ฬาท่ี่�เคล่�อนึไห็วอย่างรวด้เร็วได้้อย่างต่่อเน่ึ�อง 

รักัษาโฟกััสำที�วัตถุ่ในิ่ตำาแหน่ิ่งที�คุัณต้องกัารด้วยออโตโฟกััสำแบับัปรับัเปลี�ยนิ่พื�นิ่ที�โฟกััสำ

ช่่างภาพก่ฬาม่่ออาช่่พห็ลายคนึร้่อย่่แล้วว่าต้่องโฟก้สิ่จุด้ใด้ในึเฟรม่ก่อนึท่ี่�จะเข้าฉาก และคงจุด้โฟก้สิ่น้ึ�นึไว้ท่ี่�ว้ต่ถุึด้้วย

ออโต่โฟก้สิ่แบบปี่ร้บเปี่ล่�ยนึพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่ Z 9 ใช้่ปี่ระโยช่น์ึจากช่่วงครอบคลุม่ออโต่โฟก้สิ่ท่ี่�กว้างซึ�งม่าพร้อม่เที่คโนึโลย่

ให็ม่่โด้ยให้็โห็ม่ด้ออโต่โฟก้สิ่แบบปี่ร้บเปี่ล่�ยนึพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่ถึึงสิ่าม่โห็ม่ด้ด้้วยก้นึ ได้้แก่ (S) ม่่พ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่เท่ี่ยบเท่ี่าก้บ 

D6, (M) ม่่พ่�นึท่ี่�ให็ญ่่เท่ี่าก้บ Z 7II และ (L) ม่่พ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่ท่ี่�กว้างขึ�นึไปี่อ่ก การใช้่โห็ม่ด้เห็ล่าน่ึ�อย่างม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

ต่าม่สิ่ถึานึการณ์แต่่ละแบบจะช่่วยให้็คุณจ้บภาพจ้งห็วะสิ่ำาค้ญ่ในึฉากต่่างๆ เช่่นึ ฟุต่บอลและบาสิ่เก็ต่บอลได้้อย่าง

ม้่�นึใจ 

© KENJIRO MATSUO © JEFF PACHOUD

ออโตโฟกััสำที�ทรงพลังและวางใจได้

กัารตรวจจับัวัตถุ่ที�แตกัต่างกัันิ่มั่ากัที�สุำดในิ่โลกั*1 ถึ่ง 9 ประเภทสำำาหรับัทั�งภาพน่ิ่�งและว่ดีโอ 

Z 9 ใช้่อ้ลกอร่ธึม่ข้�นึส่ิ่งท่ี่�พ้ฒนึาขึ�นึโด้ยใช้่เที่คโนึโลย่การเร่ยนึร้่เช่่งลึกเพ่�อให้็ได้้ออโต่โฟก้สิ่ท่ี่�วางใจได้้สิ่ำาห็ร้บว้ต่ถุึท่ี่�ห็ลากห็ลายและ

ต่รวจจ้บว้ต่ถุึได้้ม่ากท่ี่�สุิ่ด้ในึโลกถึึง 9 ปี่ระเภที่*2 สิ่ำาห็ร้บการจ้บภาพม่นุึษ์ย์ กล้องจะสิ่าม่ารถึต่รวจจ้บและโฟก้สิ่ท่ี่�ด้วงต่าของต้่วบุคคล

ได้้ แม้่จะเป็ี่นึเพ่ยงจุด้เล็กๆ ในึเฟรม่ ซึ�งช่่วยในึการครอบต้่ด้ร่ปี่ภาพ แถึม่ย้งโฟก้สิ่ท่ี่�ด้วงต่าได้้แม้่จะใส่ิ่แว่นึสิ่ายต่า แว่นึก้นึแด้ด้ ห็ร่อกล้บ

ห้็ว ในึสิ่ถึานึการณ์ท่ี่�ม่่การเคล่�อนึไห็วต่ลอด้เวลา เช่่นึ เม่่�อน้ึกกายกรรม่ต่่ล้งกาบนึพ่�นึและออโต่โฟก้สิ่ต่รวจจ้บใบห็น้ึาไม่่ได้้ การต่รวจจ้บ

จะเล่�อนึไปี่ท่ี่�ศ่รษ์ะห็ร่อร่างกายส่ิ่วนึบนึโด้ยอ้ต่โนึม้่ต่่เพ่�อคงการโฟก้สิ่ท่ี่�ต้่วแบบเอาไว้ สิ่ำาห็ร้บช่่างภาพส้ิ่ต่ว์ป่ี่าและผ้่ท่ี่�ช่่�นึช่อบการถ่ึายภาพ 

กล้องต้่วน่ึ�ย้งต่รวจจ้บนึก รถึจ้กรยานึยนึต์่ จ้กรยานึ รถึยนึต์่ และเคร่�องบ่นึ ต่ลอด้จนึแม่วและสุิ่น้ึข ช่่วยให้็คุณจด้จ่อก้บองค์ปี่ระกอบภาพ

โด้ยปี่ล่อยให้็กล้องจ้ด้การเร่�องการโฟก้สิ่

ผูู้้คันิ่
ใบห็น้ึา ด้วงต่า 

ศ่รษ์ะ และร่างกาย
ส่ิ่วนึบนึ

สุำนัิ่ข

ศ่รษ์ะ ด้วงต่า และท้ี่�วท้ี่�งร่างกาย

แมั่ว นิ่กั

รถ่ยนิ่ต์ มั่อเตอร์ไซค์ั จักัรยานิ่ รถ่ไฟ

เคัรื�องบ่ันิ่
ลำาต้่วท้ี่�งห็ม่ด้  
ด้้านึห็น้ึา และ 

ห้็องคนึข้บ

กัารตรวจจับัวัตถุ่ที�หลากัหลายที�สุำดในิ่โลกัถึ่ง 9 ประเภท

*1 ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ 
*2 การต่รวจจ้บว้ต่ถุึใช้่งานึได้้ก้บโห็ม่ด้ออโต่โฟก้สิ่พ่�นึท่ี่�กว้าง (S) และ (L), ออโต่โฟก้สิ่แบบเล่อกพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่อ้ต่โนึม้่ต่่ การต่่ด้ต่าม่ระยะโฟก้สิ่ 3 ม่่ต่่ และออโต่โฟก้สิ่ต่่ด้ต่าม่ว้ต่ถุึ การต่รวจจ้บส้ิ่ต่ว์ 

ย้งใช้่ได้้ก้บส้ิ่ต่ว์ท่ี่�คล้ายก้บสุิ่น้ึข แม่ว และนึก เช่่นึ เส่ิ่อช่่ต่าห์็ท่ี่�ม่่ล้กษ์ณะคล้ายแม่ว 



ช่่างภาพวารสิ่าร AFP

JEFF PACHOUD

ช่่างภาพแฟช้่�นึและความ่งาม่/ผ้่สิ่ร้างภาพยนึต่ร์

CHRISTIAN AMMANN
ช่่องมั่องภาพ Real-Live คืัอกัารปฏ่ิวัต่วงกัาร
“Z 9 ได้้แก้ปัี่ญ่ห็าความ่ย้อนึแย้งท่ี่�สิ่ำาค้ญ่ท่ี่�สุิ่ด้ของการถ่ึายภาพได้้แล้ว ภาพเด่้ยวท่ี่�คุณไม่่เห็็นึก็ค่อภาพท่ี่�คุณถ่ึายจนึกระท้ี่�งถึึงต่อนึน่ึ�  

ช่่องม่องภาพ Real-Live ค่อการปี่ฏ่ิว้ต่่วงการ เพราะส่ิ่�งน่ึ�ช่่วยให้็ผม่ต่่ด้ต่าม่การเคล่�อนึไห็วของว้ต่ถุึได้้ต่ลอด้เวลา และช่่วยให้็ผม่ม่องเห็็นึ

ได้้อย่างเป็ี่นึธรรม่ช่าต่่ ซึ�งเป็ี่นึส่ิ่�งท่ี่�สิ่ำาค้ญ่ม่าก”

ว่ดีโอ 8K UHD ที�มีั่คุัณภาพสูำงมั่ากั  
เป็นิ่ตัวพล่กัเกัมั่สำำาหรับังานิ่ของผู้มั่อย่างแท้จร่ง
“เม่่�อผม่เห็็นึฟุต่เที่จ 8K UHD จากกล้อง Z 9 ของน่ึคอนึเป็ี่นึคร้�งแรก ผม่ร้่สึิ่กปี่ระท้ี่บใจม่าก เราซ่ม่เข้าไปี่ 100% แล้วย้งคม่ช้่ด้อย่างไม่่น่ึาเช่่�อ  

ห็ากผม่ดึ้งภาพน่ึ�งจากฟุต่เที่จออกม่าเพ่�อใช้่เป็ี่นึภาพพ่ม่พ์ ภาพน่ึ�งเห็ล่าน้ึ�นึสิ่าม่ารถึต่อบสิ่นึองความ่ต้่องการของล่กค้าในึแวด้วงแฟช้่�นึและ 

ความ่งาม่ท่ี่�ห็ร่ห็ราของผม่ ซึ�งต้่องการคุณภาพส่ิ่งสุิ่ด้อย่่เสิ่ม่อ”
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เซ็นิ่เซอร์ CMOS รุ่นิ่ใหม่ั่ที�เรียงซ้อนิ่กัันิ่นีิ่� ช่่วยลดอากัารภาพผู่้ดเพี�ยนิ่จากักัารแพนิ่กัล้อง

ให้เหลือน้ิ่อยที�สุำดในิ่โลกั*1

Z 9 ใช้่เซ็นึเซอร์ CMOS ท่ี่�เร่ยงซ้อนึก้นึอ้นึเป็ี่นึเอกล้กษ์ณ์ของน่ึคอนึท่ี่�ม่่ความ่ละเอ่ยด้ 45.7 ล้านึพ่กเซลใช้่งานึจร่ง 

จึงอ่านึค่าได้้เร็วขึ�นึปี่ระม่าณ 12 เท่ี่าเม่่�อเท่ี่ยบก้บ Z 7II ความ่เร็วในึการสิ่แกนึท่ี่�เร็วท่ี่�สุิ่ด้ในึโลก*1 ที่ำาให้็สิ่าม่ารถึ 

ลด้อาการภาพผ่ด้เพ่�ยนึจากการแพนึกล้องให้็เห็ล่อน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้ได้้ คุณสิ่ม่บ้ต่่ท้ี่�งห็ม่ด้น่ึ�ที่ำาให้็การออกแบบกล้องต้่ว 

ไม่่จำาเป็ี่นึต้่องม่่ช้่ต่เต่อร์แบบกลไก การล้�นึช้่ต่เต่อร์จึงไม่่ม่่

เส่ิ่ยง*2 แถึม่คุณย้งถ่ึายภาพได้้ม่ากเท่ี่าท่ี่�ต้่องการโด้ย 

ไม่่ต้่องก้งวลเร่�องการช่ำารุด้สึิ่กห็รอของช้่ต่เต่อร์ 

*1 ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่ท่ี่�ม่่เซ็นึเซอร์ภาพ 
ความ่ละเอ่ยด้ 30 ล้านึพ่กเซลขึ�นึไปี่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ 

*2 สิ่าม่ารถึต้่�งค่าเส่ิ่ยงช้่ต่เต่อร์จำาลองและส้ิ่ญ่ล้กษ์ณ์แสิ่ด้งเวลาล้�นึช้่ต่เต่อร์ 
ได้้ต่าม่ต้่องการ

EXPEED 7 อันิ่ทรงพลังเพื�อคัวามั่เร็วและประส่ำทธ่ิภาพสูำงสุำด

ห้็วใจสิ่ำาค้ญ่ของปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพของกล้องม่่เรอร์เลสิ่ค่อระบบปี่ระม่วลผลภาพ ระบบปี่ระม่วลผลภาพของ EXPEED 7  

ให็ม่่เป็ี่นึการปี่ระม่วลผลภาพท่ี่�ที่รงพล้งท่ี่�สุิ่ด้ของน่ึคอนึซึ�งใช้่ปี่ระโยช่น์ึจากศ้กยภาพของเซ็นึเซอร์ CMOS ท่ี่� 

เร่ยงซ้อนึก้นึอย่างเต็่ม่ท่ี่� ให้็ความ่เร็วในึการปี่ระม่วลผลท่ี่�เร็วขึ�นึปี่ระม่าณ 10 เท่ี่าเม่่�อเท่ี่ยบก้บ Z 7II เพ่�อยกระด้้บ

ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการที่ำางานึโด้ยรวม่ขึ�นึไปี่อ่กข้�นึ จุด้เด่้นึของระบบน่ึ�ค่อการปี่ระม่วลผลข้อม่่ลแบบสิ่ต่ร่ม่ค่่จากเซ็นึเซอร์

ภาพแยกก้นึ ที่ำาให้็ได้้ช่่องม่องภาพ Real-Live  

แถึม่ย้งให้็การออโต่โฟก้สิ่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง การบ้นึทึี่ก

ว่ด่้โอในึกล้องระด้้บ 8K และ 4K/120p รวม่ถึึง

คุณสิ่ม่บ้ต่่ข้�นึส่ิ่งอ่�นึๆ อ่กม่ากม่าย 
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การปี่ระม่วลผล
การช่ด้เช่ย

การปี่ระม่วลผล
การช่ด้เช่ย

อาร์เรย์
พ่กัเซล

วงจรไฟฟ้า

การปี่ระม่วลผล
ภาพ

การควบคุม่ 
การแสิ่ด้งผล

ระบับัประมั่วลผู้ลภาพเซ็นิ่เซอร์ภาพ

การปี่ระม่วลผล
ภาพ การเข้ารห้็สิ่

ข้อมูั่ลภาพ

ข้อมูั่ลไลฟ์ว่ว

ข้อมูั่ลภาพน่ิ่�ง

มั่องเห็นิ่ทุกัจังหวะที�ดีที �สำุดได้อย่างราบัรื�นิ่

ช่่องมั่องภาพ R E A L - L I V E 

เข้าถึ่งทุกัช่่วงเวลาที�เคัลื�อนิ่ไหวด้วยช่่องมั่องภาพ Real-Live

ในึโลกแห่็งการถ่ึายภาพก่ฬา ช่่วงเวลาสิ่ำาค้ญ่ม้่กถ่ึกซ่อนึไว้ภายในึเส่ิ่�ยวว่นึาท่ี่ ในึการจ้บภาพช่่วงเวลาเห็ล่าน่ึ� ช่่างภาพจะต้่อง

ต่่ด้ต่าม่การเคล่�อนึไห็วผ่านึช่่องม่องภาพด้้วยการถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง แต่่ก็จะม่่ภาพช่่วงเส่ิ่�ยวว่นึาท่ี่ท่ี่�ช่่างภาพม่องไม่่เห็็นึอย่่ 

เสิ่ม่อ ไม่่ว่าจะใช้่กล้องม่่เรอร์เลสิ่ห็ร่อกล้อง D-SLR ก็ต่าม่ Z 9 เป็ี่นึกล้องต้่วแรก*1 ท่ี่�ม่่ช่่องม่องภาพซึ�งเผยให้็เห็็นึทุี่กช่่วง

เวลา*2 รวม่ถึึงช่่วงเวลาท่ี่�ระบบช่่องม่องภาพอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่แบบเด่้ม่ไม่่ได้้เผยให้็เห็็นึและมุ่ม่ม่องท่ี่�ถ่ึกการยกกระจกของกล้อง 

D-SLR บด้บ้ง ช่่องม่องภาพน่ึ�ช่่วยให้็คุณย่นึย้นึทุี่กการเคล่�อนึไห็วของน้ึกก่ฬาได้้อย่างราบร่�นึและพบช่่วงเวลาท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้ได้้ 

*1 ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องด่้จ่ต่อล ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ
*2 ความ่เร่ยบเน่ึยนึของภาพในึช่่องม่องภาพจะแต่กต่่างก้นึไปี่ต่าม่การต้่�งค่า เช่่นึ ความ่ไวช้่ต่เต่อร์ ฯลฯ 

กัลไกัช่่องมั่องภาพ Real-Live

เที่คโนึโลย่การสิ่ต่ร่ม่แบบค่่ของน่ึคอนึท่ี่�ใช้่

เซ็นึเซอร์ CMOS รุ่นึให็ม่่ท่ี่�เร่ยงซ้อนึก้นึและ

ระบบ EXPEED 7 จะปี่ระม่วลผลภาพไลฟ์

ว่ว (รวม่ถึึงมุ่ม่ม่อง EVF) และภาพน่ึ�งท่ี่�ต้่อง

บ้นึทึี่กภาพแยกก้นึ ช่่องม่องภาพ Real-Live 

ให้็การปี่ระม่วลผลภาพไลฟ์ว่วโด้ยเฉพาะเพ่�อ

ให้็มุ่ม่ม่องท่ี่�ราบร่�นึซึ�งเผยให้็เห็็นึทุี่กช่่วงเวลา 

มุั่มั่มั่องที�ยอดเยี�ยมั่ภายใต้แสำงจ้าด้วยแผู้ง Quad-VGA ที�สำว่างที�สุำดในิ่โลกั* ที�รองรับั 3000 cd/m2

ช่่างภาพจำาเป็ี่นึต้่องถ่ึายภาพแม้่ในึสิ่ภาพแสิ่งท่ี่�สิ่ว่างจ้าม่าก และบางคร้�งก็ปี่ระสิ่บปัี่ญ่ห็าในึการย่นึย้นึว้ต่ถุึผ่านึช่่องม่องภาพอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่ Z 9  

จึงใช้่แผง Quad-VGA ให็ม่่ ซึ�งสิ่าม่ารถึเพ่�ม่ความ่สิ่ว่างด้้วยต่นึเองได้้ส่ิ่งถึึง 3000cd/m2 ว่ธ่น่ึ�ช่่วยให้็คุณม่องเห็็นึว้ต่ถุึผ่านึช่่องม่องภาพได้้ช้่ด้เจนึ

ย่�งขึ�นึ แม้่ว่าคุณจะถ่ึายภาพบนึช่ายห็าด้ในึฤด่้ร้อนึห็ร่อทุ่ี่งห่็ม่ะในึฤด่้ห็นึาว ย่�งไปี่กว่าน้ึ�นึ EVF ของ Z 9 ย้งม่อบต้่วเล่อกขนึาด้จอแสิ่ด้งผลท่ี่�เล็กลง

เพ่�อให้็ผ้่ท่ี่�สิ่วม่แว่นึต่าม่องเห็็นึได้้ท้ี่�งเฟรม่

* ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ

ภาพ EVF ของค่่แข่งภาพ EVF ของ Z 9

การผสิ่ม่ผสิ่านึระห็ว่างช่่องม่องภาพ Real-Live และออโต่โฟก้สิ่แบบปี่ร้บเปี่ล่�ยนึพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่ช่่วยให้็ 
คุณย่นึย้นึการเคล่�อนึไห็วท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้และจ้บภาพว้ต่ถุึด้้วยโฟก้สิ่ท่ี่�คม่ช้่ด้ แม้่ในึฉากอย่างการว่ายนึำ�าแบบ 
ฟร่สิ่ไต่ล์ซึ�งไม่่สิ่าม่ารถึต่รวจจ้บใบห็น้ึาได้้

EVF/จอภาพ

กัาร์ดหน่ิ่วย
คัวามั่จำา

เทคัโนิ่โลยีกัารสำตรีมั่แบับัคู่ั© KENJIRO MATSUO

ช่่องมั่องภาพ Real-Live ของ Z 9

EVF ของม่ั่เรอร์เลสำบัางรุ่นิ่

EVF ของม่ั่เรอร์เลสำทั�วไป  
และ OVF ของ D-SLR

 เร่�ม่การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง ส่ิ่�นึสุิ่ด้การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง

ส่ิ่ญ่เส่ิ่ยมุ่ม่ม่อง ส่ิ่ญ่เส่ิ่ยมุ่ม่ม่อง ส่ิ่ญ่เส่ิ่ยมุ่ม่ม่อง



กัารบัันิ่ทึกัภาพที�คัวามั่เร็วสูำง+* ที�คัวามั่เร็วสูำงสุำด 120 

ภาพต่อว่นิ่าที เผู้ยให้เห็นิ่ช่่วงเวลาที�แฝงอยู่ในิ่เสีำ�ยวเวลา 

ไม่ั่ถึ่ง 1/100 ว่นิ่าที

Z 9 ม่่โห็ม่ด้การบ้นึทึี่กภาพท่ี่�ความ่เร็วส่ิ่ง+ ให็ม่่พร้อม่การต่่ด้ต่าม่ออโต่

โฟก้สิ่/การปี่ร้บค่าแสิ่งอ้ต่โนึม้่ต่่ เพ่�อให้็คุณจ้บภาพในึจ้งห็วะท่ี่�ต้่องการ เช่่นึ 

เม่่�อปี่ลายน่ึ�วของน้ึกก่ฬากระโด้ด้นึำ�าส้ิ่ม่ผ้สิ่ผ่วนึำ�า ห็ร่อเม่่�อล่กเที่นึน่ึสิ่บ่ด้เบ่�ยว

ไปี่ช้่�วขณะจากแรงกระแที่กของแร็กเกต่ เม่่�อห็มุ่นึแป้ี่นึเล่อกโห็ม่ด้ล้�นึช้่ต่เต่อร์

ไปี่ท่ี่�ต้่วเล่อกโห็ม่ด้ล้�นึช้่ต่เต่อร์ด่้วนึและเล่อก C120 คุณจะสิ่าม่ารถึถ่ึายภาพ

น่ึ�งความ่ละเอ่ยด้ปี่ระม่าณ 11 ล้านึพ่กเซลท่ี่�ความ่เร็ว 120 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ได้้ 

ซึ�งช่่วยเพ่�ม่การครอบคลุม่โด้ยเผยให้็เห็็นึช่่วงเวลาอ้นึน่ึาทึี่�งและไม่่เคยปี่รากฏิ

ม่าก่อนึท่ี่�อาจห็ายไปี่ระห็ว่างเฟรม่ C30 จะที่ำาให้็คุณสิ่าม่ารถึถ่ึายภาพ

ความ่ละเอ่ยด้ปี่ระม่าณ 45 ล้านึพ่กเซลท่ี่�ความ่เร็ว 30 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ได้้ 

* คุณภาพของภาพ JPEG ปี่กต่่เท่ี่าน้ึ�นึ จำานึวนึภาพท่ี่�สิ่าม่ารถึถ่ึายได้้น้ึ�นึจะน้ึอยกว่าการถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง
ความ่เร็วส่ิ่ง แนึะนึำาให้็ใช้่การ์ด้ท่ี่�แนึะนึำา

ค้ันิ่พบัช่่วงเวลาใหม่ั่

การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�องความ่เร็วส่ิ่งของ Z 9 ท่ี่�ใช้่ได้้ก้บเลนึส์ิ่ NIKKOR Z 

และ 94 NIKKOR F ท้ี่�งห็ม่ด้ ช่่วยขยายกรอบความ่ค่ด้สิ่ร้างสิ่รรค์ของคุณ
ให้็กว้างขึ�นึ

ก้ัาวข้ามั่ข้อจำากััดของกัารสืำ�ออารมั่ณ์ที�เคัยมีั่

© JEFF PACHOUD © KENJIRO MATSUO © KENTA AMINAKA

โหมั่ดเงียบั พร้อมั่รับัสำถ่านิ่กัารณ์ที�หลากัหลาย

กล้อง Z 9 ท่ี่�ม่าพร้อม่การออกแบบต้่วกล้องท่ี่�ไม่่ต้่องใช้่ช้่ต่เต่อร์แบบกลไก 

ที่ำาให้็คุณล้�นึช้่ต่เต่อร์ได้้โด้ยไร้เส่ิ่ยงคล่ก* ในึบางคร้�งท่ี่�คุณต้่องการเส่ิ่ยงท่ี่�

เง่ยบลงอ่ก โห็ม่ด้เง่ยบจะปิี่ด้ล็อค VR และเส่ิ่ยงการที่ำางานึของเม่น่ึ พร้อม่

ท้ี่�งลด้เส่ิ่ยงรบกวนึจากกลไกข้บเคล่�อนึเลนึส์ิ่ให้็เห็ล่อน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้ เส่ิ่ยงท่ี่� 

เง่ยบลงน่ึ�ม่่ปี่ระโยช่น์ึอย่างย่�งเม่่�อถ่ึายภาพก่ฬากอล์ฟและเที่นึน่ึสิ่ ห็ร่อเม่่�อ

ถ่ึายภาพน่ึ�งโด้ยใช้่ฟิล์ม่ขณะท่ี่�กล้องกำาล้งที่ำางานึ

* สิ่าม่ารถึต้่�งค่าเส่ิ่ยงช้่ต่เต่อร์จำาลองและส้ิ่ญ่ล้กษ์ณ์แสิ่ด้งเวลาล้�นึช้่ต่เต่อร์ได้้ต่าม่ต้่องการ

คัวามั่ไวชั่ตเตอร์ 1/32000 ว่นิ่าทีและเลนิ่ส์ำ NIKKOR Z ที�

รวดเร็วขยายขอบัเขตในิ่กัารถ่่ายทอดเรื�องราวอย่างสำร้างสำรรค์ั

ห็นึึ�งในึจุด้ท่ี่�น่ึาสิ่นึใจท่ี่�สุิ่ด้ของ NIKKOR Z สิ่ำาห็ร้บน้ึกถ่ึายภาพก็ค่อโบเก้ท่ี่�

สิ่วยงาม่โด้ยไม่่ม่่ความ่คลาด้เคล่�อนึแม้่จะเปิี่ด้ร่ร้บแสิ่งกว้าง Z 9 ช่่วยให้็ช่่างภาพ

เช่่งพาณ่ช่ย์และแฟช้่�นึใช้่งานึภาพน่ึ�งได้้ห็ลากห็ลายย่�งขึ�นึ เม่่�อรวม่ก้บค่าความ่ไว

แสิ่ง ISO 64 และความ่ไวช้่ต่เต่อร์ 1/32000 ว่นึาท่ี่ ที่ำาให้็กล้องน่ึ�สิ่าม่ารถึใช้่ค่า

ร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้ของเลนึส์ิ่ NIKKOR Z ท่ี่�รวด้เร็ว เช่่นึ กลุ่ม่เลนึส์ิ่ไพรม์่ NIKKOR 

Z 50mm f/1.2 S และ f/1.8 S ได้้แม้่ในึท่ี่�ท่ี่�ม่่แสิ่ง

จ้า เช่่นึ ช่ายห็าด้ห็ร่อทุ่ี่งห่็ม่ะ คุณจึงสิ่าม่ารถึสิ่ำารวจ

ขอบเขต่ในึการถ่ึายที่อด้ผลงานึให็ม่่ๆ ได้้อย่างน่ึา

ต่่�นึต่าต่่�นึใจ 

จับัภาพต่อเนืิ่�องยาวนิ่านิ่ตั�งแต่ต้นิ่จนิ่จบัได้ด้วยกัารถ่่าย

ภาพต่อเนืิ่�องคัวามั่เร็วสูำงที�คัวามั่เร็ว 20 ภาพต่อว่นิ่าทีได้

มั่ากักัว่า 1,000 ภาพ*

บางคร้�งคุณจำาเป็ี่นึต้่องเก็บภาพเร่�องราวท้ี่�งห็ม่ด้เพ่�อค้นึห็าช่่วงเวลาท่ี่�

สิ่ำาค้ญ่ การเข่ยนึข้อม่่ลท่ี่�รวด้เร็วของ CFexpress Type B ในึกล้อง Z 9 

ช่่วยให้็คุณถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�องได้้ม่ากกว่า 1,000 ภาพท่ี่�ความ่เร็วปี่ระม่าณ 

20 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ในึร่ปี่แบบ JPEG (L) แบบละเอ่ยด้และ RAW 

ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพออโต่โฟก้สิ่ท่ี่�โด้ด้เด่้นึที่ำาให้็คุณสิ่าม่ารถึ 

ถ่ึายภาพน้ึกสิ่เก็ต่ล่ลาห็ร่อน้ึกย่ม่นึาสิ่ต่่กล่ลาต่่อเน่ึ�องได้้ต้่�งแต่่ต้่นึจนึจบ

* เม่่�อใช้่การ์ด้ ProGrade Digital COBALT 1700R 325GB สิ่าม่ารถึที่ำาการถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง
ความ่เร็วส่ิ่งเฉล่�ย 20 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ได้้ส่ิ่งสุิ่ด้ 3 ว่นึาท่ี่ในึร่ปี่แบบ RAW + JPEG ห็ร่อ JPEG + 
JPEG
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คุัณภาพและประส่ำทธ่ิภาพของว่ดีโอที�ยอดเยี�ยมั่สำำาหรับักัารใช้่งานิ่จรง่

ระบับัลดภาพสัำ�นิ่ไหวแบับัอ่เล็กัทรอน่ิ่กัส์ำช่่วยเพ่�มั่โอกัาสำในิ่กัารถื่อกัล้องถ่่าย

สิ่ำาห็ร้บการบ้นึทึี่กว่ด่้โอ Z 9 ม่่คุณสิ่ม่บ้ต่่ระบบลด้ภาพส้ิ่�นึไห็ว

แบบอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่*1 ท่ี่�ได้้ร้บการปี่ร้บปี่รุงให้็ด่้ขึ�นึอย่างม่าก  

นึอกเห็น่ึอจาก VR ในึต้่วกล้องและ Synchro VR ท้ี่�งน่ึ� 

EXPEED 7 ที่ำาให้็ต้่วกล้องสิ่าม่ารถึช่ด้เช่ยอาการภาพพร่าม้่วท่ี่�

เก่ด้จากสิ่ภาวะกล้องส้ิ่�นึเม่่�อถ่ึอกล้องถ่ึายได้้อย่างม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

ม่ากขึ�นึกว่าเด่้ม่*2 ช่่วยให้็การบ้นึทึี่กว่ด่้โอขณะท่ี่�กำาล้งเด่้นึเป็ี่นึ

เร่�องง่ายย่�งขึ�นึ นึอกจากน่ึ� ย้งสิ่าม่ารถึแก้ไขความ่ผ่ด้เพ่�ยนึแบบ

ส่ิ่�เห็ล่�ยม่คางห็ม่่*2 ซึ�งม้่กจะเก่ด้ขึ�นึเม่่�อใช้่เลนึส์ิ่มุ่ม่กว้างได้้ด้้วย

*1 ระบบลด้ภาพส้ิ่�นึไห็วแบบอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่จะให้็มุ่ม่ม่องภาพเท่ี่ยบเท่ี่า 1.25 เท่ี่า 
ของที่างยาวโฟก้สิ่ของเลนึส์ิ่ท่ี่�ใช้่งานึ ไม่่รองร้บ 120p/100p และ 8K UHD

*2 ใช้่งานึได้้เม่่�อจ้บค่่ก้บเลนึส์ิ่ NIKKOR Z 

ขั�นิ่ตอนิ่กัารถ่่ายว่ดีโอที�ราบัรื�นิ่พร้อมั่ประส่ำทธ่ิภาพกัารใช้่งานิ่ที�เพ่�มั่ขึ�นิ่

Z 9 ม่่ฟังก์ช้่�นึห็ลากห็ลายเพ่�อช่่วยให้็ข้�นึต่อนึการถ่ึายที่ำาของ 

น้ึกถ่ึายที่ำาภาพยนึต่ร์ด้ำาเน่ึนึไปี่อย่างราบร่�นึและไม่่ม่่ข้อผ่ด้พลาด้ 

การโฟก้สิ่ท่ี่�คม่ช้่ด้เป็ี่นึส่ิ่�งสิ่ำาค้ญ่ในึว่ด่้โอ 8K และ 4K ซึ�งน้ึบเป็ี่นึ

คร้�งแรกในึโลก*1 ท่ี่� Z 9 ที่ำาให้็สิ่าม่ารถึซ่ม่ได้้ในึระห็ว่างห็ยุด้เล่นึ

ภาพยนึต่ร์ช้่�วคราวเพ่�อต่รวจสิ่อบโฟก้สิ่ในึกล้องและในึสิ่ถึานึท่ี่�ได้้ 

การปี่ร้บโฟก้สิ่ด้้วยต่นึเองของ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 

VR S*2 สิ่าม่ารถึควบคุม่ได้้เห็ม่่อนึก้บเลนึส์ิ่ภาพยนึต่ร์เน่ึ�องจาก

โฟก้สิ่จะเปี่ล่�ยนึไปี่อย่างแม่่นึยำาต่าม่มุ่ม่การห็มุ่นึ กล้องให้็คุณ

เล่อกระยะเวลาท่ี่�ต้่องการข้าม่ได้้ต่าม่ว่นึาท่ี่ห็ร่อต่าม่เฟรม่ โด้ยใช้่

แป้ี่นึห็มุ่นึเล่อกคำาส้ิ่�งห็ล้ก/ย่อย เพ่�อให้็สิ่าม่ารถึค้นึห็าช่่วงเวลาท่ี่�

คุณต้่องการได้้ง่ายขึ�นึในึระห็ว่างการแสิ่ด้งภาพ ในึขณะเด่้ยวก้นึ ต่ำาแห็น่ึงส่ิ่ขาวสิ่ล้บด้ำาย้งสิ่าม่ารถึบ่งบอกถึึง "ช่่วงโที่นึส่ิ่กลาง" ซึ�งช่่วย

ม่อบความ่สิ่ะด้วกสิ่บายในึการต่รวจสิ่อบความ่สิ่ว่างของว้ต่ถุึท่ี่�เป็ี่นึม่นุึษ์ย์ เวลาแฝงในึการแสิ่ด้งการส่ิ่งข้อม่่ล HDMI*3 จะน้ึอยกว่ารุ่นึ

ท้ี่�วไปี่ ซึ�งจะเป็ี่นึปี่ระโยช่น์ึเม่่�อถ่ึายว่ด่้โอด้้วยจอภาพภายนึอก นึอกจากน่ึ� ย้งสิ่าม่ารถึบ้นึทึี่กเส่ิ่ยง Linear PCM แบบ 24 บ่ที่ได้้ด้้วย 

ซึ�งช่่วยเพ่�ม่ม่่ลค่าของการผล่ต่ผลงานึท่ี่�ส่ิ่งขึ�นึไปี่อ่กระด้้บ 

*1 ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ
*2 ต้่องม่่การอ้ปี่เด้ต่เฟิร์ม่แวร์
*3 ไม่่รองร้บการส่ิ่งข้อม่่ลว่ด่้โอร่ปี่แบบ RAW ไปี่ย้งเคร่�องบ้นึทึี่กภายนึอก

4K UHD/120p แบับัฟูลเฟรมั่เพื�อให้ภาพสำโลว์โมั่ชั่นิ่ 

ที�น่ิ่าตื�นิ่ตาตื�นิ่ใจ 

นึอกจากน่ึ� ย้งสิ่าม่ารถึบ้นึทึี่กว่ด่้โอในึกล้องท่ี่�ให้็ความ่ละเอ่ยด้ 4K 

UHD/120p ได้้นึานึส่ิ่งสุิ่ด้ 125 นึาท่ี่ด้้วย คุณสิ่าม่ารถึสิ่ร้างว่ด่้โอสิ่โลว์โม่ช้่นึท่ี่�น่ึาทึี่�งแบบ 

ฟ่ลเฟรม่ได้้โด้ยไม่่ต้่องครอบต้่ด้ อ่กท้ี่�งย้งม่่ร่ปี่แบบการต้่ด้ส่ิ่วนึภาพ 2.3 เท่ี่าให้็ใช้่ในึ 120p  

ซึ�งช่่วยให้็คุณเข้าใกล้ว้ต่ถุึม่ากขึ�นึโด้ยไม่่ต้่องเปี่ล่�ยนึเลนึส์ิ่ ย่�งไปี่กว่าน้ึ�นึ การบ้นึทึี่กในึกล้อง 

ย้งที่ำาได้้ในึร่ปี่แบบ H.265 10 บ่ที่และ 8 บ่ที่ท่ี่�ทุี่กอ้ต่ราการบ้นึทึี่กภาพ ซึ�งช่่วยให้็คุณสิ่าม่ารถึ

เล่อกร่ปี่แบบท่ี่�เห็ม่าะสิ่ม่ท่ี่�สุิ่ด้สิ่ำาห็ร้บข้�นึต่อนึห็ล้งการถ่ึายที่ำา

ร่ปี่แบบว่ด่้โอพ่�นึฐานึ FX มุ่ม่ม่องภาพ

2.3 เท่ี่า

ว่ดีโอ 8K UHD/30p ที�ใช้่งานิ่ได้ยอดเยี�ยมั่ที�สุำด*1  

พร้อมั่กัารบัันิ่ทึกัว่ดีโอในิ่กัล้องที�ยาวนิ่านิ่ที�สุำดในิ่โลกั*1 

กัว่า 2 ชั่�วโมั่งเพื�อช่่วยให้คุัณบัันิ่ทึกัช่่วงเวลาที�สำำาคััญ

ความ่ต้่องการว่ด่้โอ 8K ท่ี่�เพ่�ม่ขึ�นึที่ำาให้็การถ่ึายภาพแบบม่่ออาช่่พด้้วยกล้อง 

ม่่เรอร์เลสิ่เป็ี่นึส่ิ่�งจำาเป็ี่นึ Z 9 ได้้ร้บการพ้ฒนึาเพ่�อต่อบสิ่นึองความ่ต้่องการ 

ด้้งกล่าวด้้วยการบ้นึทึี่กว่ด่้โอ 8K ท่ี่�ใช้่งานึได้้จร่ง การระบายความ่ร้อนึได้้อย่างม่่

ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพช่่วยให้็คุณบ้นึทึี่กว่ด่้โอ 8K UHD/30p ในึกล้องได้้อย่างต่่อเน่ึ�อง*2 

นึานึถึึง 125 นึาท่ี่*3 ความ่สิ่าม่ารถึในึการแยกภาพอ้นึน่ึาทึี่�งของเลนึส์ิ่ NIKKOR 

Z ในึกลุ่ม่ S-Line และการอ่านึค่าเต็่ม่พ่กเซล ว่ด่้โอ 8K UHD/30p ช่่วยเผย 

ให้็เห็็นึรายละเอ่ยด้ท่ี่�คม่ช้่ด้อย่างน่ึาทึี่�งจากขอบจรด้ขอบ ต่อนึน่ึ�คุณสิ่าม่ารถึ

บ้นึทึี่กว่ด่้โอ H.265 (HEVC) 10 บ่ที่และ 8 บ่ที่ และเล่อกแกม่ม่่าส่ิ่ได้้จาก SDR, 

N-Log และ HLG*4 ต่าม่ความ่ต้่องการของคุณ สิ่ำาห็ร้บผ้่ใช้่ เช่่นึ ช่่างภาพข่าว 

ท่ี่�ต้่องการส่ิ่งฟุต่เที่จในึท้ี่นึท่ี่ Picture Control อ้ต่โนึม้่ต่่ท่ี่�ปี่ร้บให้็เห็ม่าะก้บ 

ว่ด่้โอจะให้็ร่ปี่ล้กษ์ณ์และส่ิ่ส้ิ่นึท่ี่�เป็ี่นึธรรม่ช่าต่่ท้ี่นึท่ี่ กล้องต่รวจจ้บว้ต่ถุึได้้ 9 ช่น่ึด้

แม้่จะใช้่ระบบออโต่โฟก้สิ่ของว่ด่้โอ เล่อกต้่วเล่อกการต่รวจจ้บว้ต่ถุึ "อ้ต่โนึม้่ต่่" 

เพ่�อให้็กล้องต่รวจจ้บว้ต่ถุึเห็ล่าน่ึ�โด้ยอ้ต่โนึม้่ต่่โด้ยไม่่ต้่องเปี่ล่�ยนึการต้่�งค่า ซึ�ง

สิ่ะด้วกอย่างย่�งเม่่�อคุณต้่องการเปี่ล่�ยนึว้ต่ถุึกะท้ี่นึห้็นึ นึอกจากน่ึ� ย้งม่่การปี่ร้บ 

ปี่รุงอ้ลกอร่ธึม่สิ่ำาห็ร้บการต้่�งค่าความ่เร็วออโต่โฟก้สิ่ [-5] และ [+5] เพ่�อต่อบ

สิ่นึองความ่ต้่องการของน้ึกถ่ึายที่ำาภาพยนึต่ร์ด้้วย ต่อนึน่ึ�คุณสิ่าม่ารถึต่่ด้ต่าม่ว้ต่ถุึ

ได้้ห็ลากห็ลายม่ากขึ�นึ ต้่�งแต่่ว้ต่ถุึท่ี่�เคล่�อนึไห็วช้่าม่ากไปี่จนึถึึงว้ต่ถุึท่ี่�เคล่�อนึไห็ว

อย่างรวด้เร็ว ย่�งไปี่กว่าน้ึ�นึ คุณสิ่าม่ารถึต้่�งค่า "กลไกข้บเคล่�อนึออโต่โฟก้สิ่เม่่�อ

ต่รวจไม่่พบว้ต่ถุึ" เป็ี่นึ "ปิี่ด้" เพ่�อช่่วยให้็คุณร้กษ์าต่ำาแห็น่ึงโฟก้สิ่ในึฉากท่ี่�ม่อง 

เห็็นึว้ต่ถุึไม่่ช้่ด้ในึช้่�วขณะได้้ 

*1 ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ
*2 ในึร่ปี่แบบว่ด่้โอพ่�นึฐานึ FX เท่ี่าน้ึ�นึ
*3 ท่ี่�อุณห็ภ่ม่่ 23°C/73.4°F เม่่�อใช้่แบต่เต่อร่�ล่เธ่ยม่ไอออนึแบบร่ช่าร์จ EN-EL18d เม่่�อการบ้นึทึี่กว่ด่้โอ 

เร่�ม่ต้่นึท้ี่นึท่ี่ห็ล้งจากเปิี่ด้เคร่�อง แนึะนึำาให้็ใช้่การ์ด้ CFexpress Type B ท่ี่�ม่่ความ่เร็วในึการเข่ยนึท่ี่�รวด้เร็ว
สิ่ำาห็ร้บการบ้นึทึี่กว่ด่้โอ

*4 สิ่าม่ารถึเล่อกได้้เม่่�อต้่�งค่าปี่ระเภที่ไฟล์ว่ด่้โอเป็ี่นึ H.265 10 บ่ที่ 
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8K
7680 x 4320

ว่ดีโอ 8K/30P และ 4K/120P



ช่่างภาพส้ิ่ต่ว์ป่ี่า/ผ้่สิ่ร้างภาพยนึต่ร์

SHANNON WILD
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ฉันิ่ไม่ั่รู้เลยว่าจะได้ภาพที�ชั่ดเจนิ่และคัมั่ชั่ดขนิ่าดนีิ่�

"ฉ้นึช่อบความ่แข็งแกร่งของกล้อง ฉ้นึสิ่าม่ารถึออกไปี่อย่่ในึสิ่ภาพแวด้ล้อม่สุิ่ด้ที่รห็ด้ได้้ไม่่ว่าจะเย็นึ ร้อนึ ห็ร่อเต็่ม่ไปี่ด้้วยฝุ่นึและแห้็งแล้ง 

ด้้วยความ่ม้่�นึใจว่าอุปี่กรณ์จะใช้่งานึได้้ ฉ้นึย้งร้กการผสิ่ม่ผสิ่านึท่ี่�สิ่วยงาม่ของความ่ช้่ด้เจนึและความ่คม่ช้่ด้อย่างสิ่ม่บ่รณ์แบบด้้วยโบเก้ 

ท่ี่�นุ่ึม่นึวลของ Z 9 และเลนึส์ิ่ NIKKOR Z ฉ้นึเปี่ล่�ยนึใจแล้วอย่างแน่ึนึอนึ และในึต่อนึน่ึ�ฉ้นึถึอนึต้่วไม่่ได้้แล้ว"

Z 9 คืัออ่สำรภาพ
“ช่่ว่ต่ไม่่เคยห็ยุด้น่ึ�ง ช่่ว่ต่เคล่�อนึไห็วไปี่อย่างรวด้เร็ว ผม่สิ่าม่ารถึเคล่�อนึไห็วได้้เร็วพอท่ี่�จะจ้บการเคล่�อนึไห็วน้ึ�นึ  

และห็ยุด้ภาพน้ึ�นึไว้ด้้วย Z 9 ลองนึึกภาพว่าคุณสิ่าม่ารถึถ่ึายภาพท่ี่�เปิี่ด้ร่ร้บแสิ่งกว้างท่ี่� f/1.2 และจ้บโฟก้สิ่ท่ี่�

ด้วงต่าได้้อย่างคม่ช้่ด้ ด้้วยร่ร้บแสิ่งท่ี่�เร็ว คุณจึงลด้สิ่โต่รบ (แสิ่งไฟ) ลงจนึสุิ่ด้ได้้ ด้้งน้ึ�นึการพร้อม่ใช้่ซำ�าจึงรวด้เร็ว

ม่าก ห็น้ึาจอสิ่าม่ารถึเอ่ยงในึแนึวต้่�ง แนึวนึอนึ จึงช่่วยให้็ผม่เห็็นึภาพได้้ในึทุี่กท่ี่ศที่าง ซึ�งท้ี่�งห็ม่ด้น่ึ�ค่ออ่สิ่รภาพ"

ช่่างภาพคนึด้้ง แฟช้่�นึ และความ่งาม่

MATTHEW JORDAN SMITH



RAW กัลายเป็นิ่รูปแบับัที�สำะดวกัย่�งขึ�นิ่ ด้วยคุัณภาพของภาพในิ่ระดับัสูำง

ผู้สำานิ่กัับัขนิ่าดไฟล์ที�เล็กัในิ่รูปแบับั RAW ประส่ำทธ่ิภาพสูำง

ไฟล์ความ่ละเอ่ยด้ส่ิ่งม้่กจะม่่ขนึาด้ให็ญ่่ โด้ยเฉพาะอย่างย่�ง 

เม่่�อใช้่ร่ปี่แบบ RAW และต้่องใช้่พ่�นึท่ี่�ฮาร์ด้ได้รฟ์เพ่�ม่เต่่ม่ห็ร่อ 

คอม่พ่วเต่อร์ท่ี่�ม่่สิ่เปี่คส่ิ่งๆ เพ่�อจ้ด้เก็บและแก้ไข สิ่ำาห็ร้บผ้่ใช้่ 

ร่ปี่แบบ RAW กล้อง Z 9 ม่าพร้อม่ร่ปี่แบบ RAW ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

ส่ิ่ง ซึ�งร้กษ์าคุณภาพของภาพในึระด้้บส่ิ่งเท่ี่าก้บ RAW แบบ

ธรรม่ด้าท่ี่�ไม่่บ่บอ้ด้ในึขนึาด้ไฟล์ท่ี่�เล็กกว่าปี่ระม่าณ 1/3*  

ที่ำาให้็คุณจ้ด้การไฟล์ RAW ได้้ง่ายขึ�นึกว่าท่ี่�เคย

* ในึร่ปี่แบบ RAW ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง ในึร่ปี่แบบ RAW ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง   
ไฟล์จะม่่ขนึาด้ปี่ระม่าณ 1/2 ของ RAW แบบธรรม่ด้าท่ี่�ไม่่บ่บอ้ด้ 

คัวามั่มัั่�นิ่ใจเหนืิ่อระดับัในิ่สำถ่านิ่กัารณ์ที�หลากัหลาย
จอภาพแบับัปรับัเอียงได้ในิ่แนิ่วตั�ง/แนิ่วนิ่อนิ่ 4 แกันิ่ 

ตัวแรกัของน่ิ่คัอนิ่เพื�อกัารถ่่ายภาพที�ยืดหยุ่นิ่

กล้องรุ่นึเร่อธงของน่ึคอนึได้้ร้บการออกแบบม่าโด้ยคำานึึงถึึงการถ่ึายภาพ 

แนึวต้่�งและแนึวนึอนึม่าอย่างด่้ กลไกการเอ่ยงจอแบบ 4 แกนึของ Z 9  

ช่่วยให้็ช่่างภาพเอ่ยงห็น้ึาจอขึ�นึ 90 องศาและเอ่ยงลง 43 องศาในึแนึวนึอนึ 

รวม่ถึึงเอ่ยงขึ�นึ 90 องศาและเอ่ยงลง 23 องศาในึแนึวต้่�ง ความ่ย่ด้ห็ยุ่นึน่ึ� 

ช่่วยเพ่�ม่มุ่ม่ในึการถ่ึายภาพและเปิี่ด้โอกาสิ่ให้็ก้บการสิ่ร้างสิ่รรค์ท่ี่�ห็ลากห็ลาย

ม่ากขึ�นึ

คัวามั่น่ิ่าเชื่�อถื่อที�ให้คุัณวางใจได้มั่ากัขึ�นิ่เหนืิ่อกัว่ารุ่นิ่ D6 สำำาหรับักัารใช้่งานิ่ 
ที�สำมั่บุักัสำมั่บัันิ่

Z 9 ม่่ความ่ที่นึที่านึท่ี่�เห็น่ึอช้่�นึเท่ี่ยบเท่ี่ารุ่นึ D6 รวม่ถึึงม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการป้ี่องก้นึฝุ่นึละอองและ
ห็ยด้นึำ�า แม้่จะดึ้งจอภาพแบบปี่ร้บเอ่ยงได้้ออกม่า แต่่ก็ย้งที่ำาได้้ด่้ม่ากขึ�นึไปี่อ่ก ฝาครอบด้้านึห็น้ึา
และด้้านึห็ล้งท่ี่�เคล่อบแม่กน่ึเซ่ยม่อ้ลลอยถ่ึกรวม่เข้าก้บส่ิ่วนึล่างเพ่�อปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการกระจายความ่
ร้อนึท่ี่�ด่้ขึ�นึอ่กระด้้บ นึอกจากน่ึ� ล็อค VR ย้งปี่กป้ี่องเซ็นึเซอร์จากความ่เส่ิ่�ยงท่ี่�จะส่ิ่ญ่เส่ิ่ยความ่แม่่นึยำา 
เช่่นึ การส้ิ่�นึสิ่ะเท่ี่อนึระห็ว่างการเด่้นึที่างบนึที่างว่บากท่ี่�เป็ี่นึห็ลุม่เป็ี่นึบ่อระห็ว่างการถ่ึายภาพส้ิ่ต่ว์
ป่ี่า ไม่่เพ่ยงแค่น้ึ�นึ การออกแบบกล้องโด้ยไม่่ต้่องใช้่ช้่ต่เต่อร์แบบกลไกย้งช่่วยให้็คุณไม่่ต้่องก้งวลว่า
ช้่ต่เต่อร์จะสึิ่กห็รอห็ร่อเส่ิ่ยห็าย แถึม่ย้งให้็
คุณถ่ึายภาพจำานึวนึม่ากได้้อย่างสิ่บายใจ
ด้้วย ต่อนึน่ึ�ต้่วกล้องท่ี่�ม่่ความ่ที่นึที่านึส่ิ่ง
สิ่าม่ารถึที่ำางานึได้้ในึอุณห็ภ่ม่่ต่ำ�าสุิ่ด้ถึึง 
-10°C/14°F ซึ�งเป็ี่นึผลจากการต่รวจสิ่อบ
ทุี่กช่่�นึส่ิ่วนึของต้่วกล้องอย่างพ่ถ่ึพ่ถ้ึนึโด้ย
ว่ศวกร
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กัารป้องกัันิ่ฝุ�นิ่ละอองอันิ่ทรงพลังสำำาหรับัเซ็นิ่เซอร์ภาพ

Z 9 ได้้นึำาสิ่องม่าต่รการให็ม่่ม่าใช้่นึอกเห็น่ึอจากการที่ำาความ่สิ่ะอาด้เซ็นึเซอร์ภาพท้ี่�วไปี่เพ่�อลด้โอกาสิ่
ท่ี่�ฝุ่นึจะเกาะต่่ด้บนึเซ็นึเซอร์ภาพ ซึ�งน้ึบเป็ี่นึคร้�งแรกของโลกท่ี่�ฟิลเต่อร์ออพต่่คอลท่ี่�ครอบคลุม่เซ็นึเซอร์
ภาพม่่การโค้ที่ผ่วสิ่องช้่�นึ* การโค้ที่ผ่วน่ึ�ช่่วยป้ี่องก้นึฝุ่นึละอองและช่่วยให้็สิ่าม่ารถึกำาจ้ด้ฝุ่นึละอองท่ี่�
ต่กค้างได้้ ย่�งไปี่กว่าน้ึ�นึ ย้งม่่การต่่ด้ต้่�งระบบป้ี่องก้นึเซ็นึเซอร์ให็ม่่เพ่�อป้ี่องก้นึไม่่ให้็ฝุ่นึละอองสิ่ะสิ่ม่ 
บนึเซ็นึเซอร์และป้ี่องก้นึการส้ิ่ม่ผ้สิ่โด้ยไม่่ต้่�งใจเม่่�อเปี่ล่�ยนึเลนึส์ิ่  
ซึ�งช่่วยเพ่�ม่ความ่ม้่�นึใจให้็ก้บการใช้่งานึในึห็น้ึางานึ

* ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้อง 
ม่่เรอร์เลสิ่ ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ

หลักัสำรีรศาสำตร์และคัวามั่น่ิ่าเชื่�อถื่อ

กัารป้องกัันิ่กัารโจรกัรรมั่ด้วย 
กัารรองรับัล็อคั Kensington

ไอคัอนิ่และข้อมูั่ล 
กัารถ่่ายภาพที�แสำดงผู้ล 
ในิ่แนิ่วตั�งในิ่จอภาพของ
กัล้องและ EVF ในิ่กัาร 
ถ่่ายภาพน่ิ่�งแนิ่วตั�ง

กัาร์ดที�มีั่คัวามั่เร็วในิ่กัารเขียนิ่ข้อมูั่ลสูำงสำำาหรับั 8K — ช่่องบัรรจุกัาร์ดสำอง
ช่่องสำำาหรับั CFexpress Type B

CFexpress Type B เป็ี่นึค่่ห่็ท่ี่�ด่้ท่ี่�สุิ่ด้ในึจ้ด้การก้บไฟล์ 8K UHD และ 4K 

UHD/120p ขนึาด้ให็ญ่่ โด้ยให้็ความ่เร็วในึการเข่ยนึข้อม่่ลท่ี่�เร็วกว่า CFexpress 

Type A ถึึงสิ่องเท่ี่า ความ่เร็วในึการเข่ยนึข้อม่่ลท่ี่�รวด้เร็วน่ึ�ย้งช่่วยให้็คุณใช้่ปี่ระโยช่น์ึ
ส่ิ่งสุิ่ด้จากการถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�องความ่เร็วส่ิ่งท่ี่�ความ่ละเอ่ยด้ 45 ล้านึพ่กเซลได้้ด้้วย

ออกัแบับัมั่าโดย 
ไม่ั่จำาเป็นิ่ต้องใช้่ 
ชั่ตเตอร์แบับักัลไกั

ระบับัป้องกัันิ่
เซ็นิ่เซอร์

ใช้่งานิ่ได้แบับัมืั่ออาชี่พในิ่ตัวกัล้องที�เล็กักัว่า D6 ประมั่าณ 20%

สิ่ำาห็ร้บม่่ออาช่่พ เป็ี่นึเร่�องจำาเป็ี่นึอย่างย่�งท่ี่�กล้องจะต้่องม่่การจ้ด้เร่ยงปุ่ี่ม่และแป้ี่นึห็มุ่นึท่ี่�ผ่านึ 
การค่ด้ม่าด่้แล้ว เพ่�อลด้ข้อผ่ด้พลาด้ในึการใช้่งานึให้็เห็ล่อน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้ รวม่ถึึงต้่องม่่ปุ่ี่ม่จำานึวนึห็นึึ�ง 
ท่ี่�ปี่ร้บแต่่งได้้ต่าม่ความ่ต้่องการ ด้้วยเห็ตุ่น่ึ� Z 9 จึงออกแบบม่าเพ่�อต่อบสิ่นึองความ่ต้่องการ 
เห็ล่าน้ึ�นึ ในึขณะท่ี่�ย้งม่่ต้่วกล้องท่ี่�เล็กกว่า D6 ถึึง 20% ปุ่ี่ม่โห็ม่ด้ออโต่โฟก้สิ่โด้ยเฉพาะช่่วยให้็ 
คุณเปี่ล่�ยนึโห็ม่ด้ออโต่โฟก้สิ่และโห็ม่ด้พ่�นึท่ี่�ออโต่โฟก้สิ่ได้้โด้ยไม่่ต้่องละสิ่ายต่าจาก 
ช่่องม่องภาพ ปุ่ี่ม่ท่ี่�เก่�ยวข้องก้บการแสิ่ด้งภาพอย่่ในึต่ำาแห็น่ึงท่ี่�เข้าถึึงได้้อย่างรวด้เร็ว
ด้้วยน่ึ�วห้็วแม่่ม่่อขวาจากทุี่กแนึวการจ้บ นึอกจากน่ึ� ปุ่ี่ม่ฟังก์ช้่�นึสิ่าม่ปุ่ี่ม่ท่ี่�ด้้านึห็น้ึา 
ย้งอย่่ในึต่ำาแห็น่ึงท่ี่�ม่่พ่�นึท่ี่�เพ่ยงพอเพ่�อป้ี่องก้นึการใช้่งานึผ่ด้พลาด้ ผ้่ท่ี่�ต้่องการ 
ความ่ต่่อเน่ึ�องในึการใช้่งานึจาก D6 สิ่าม่ารถึกำาห็นึด้ฟังก์ช้่�นึการแสิ่ด้งภาพให้็ก้บ
ปุ่ี่ม่ป้ี่องก้นึของ Z 9 ท่ี่�ด้้านึบนึซ้ายของด้้านึห็ล้งได้้

D6

โค้ัทผู่้วฟลูออรีนิ่ ที่ำาให้็สิ่าม่ารถึที่ำา 
ความ่สิ่ะอาด้ฝุ่นึออกจากเซ็นึเซอร์ได้้ง่าย

กัารโค้ัทผู่้วแบับันิ่ำาไฟฟ้า
ช่่วยป้ี่องก้นึฝุ่นึเกาะต่่ด้เซ็นึเซอร์

ฟิลเต่อร์ออพต่่ค้ล

เซ็นึเซอร์ภาพ



NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
ร่ร้บแสิ่งกว้าง f/1.2 สิ่ร้างสิ่รรค์โบเก้ท่ี่�นุ่ึม่นึวลสิ่วยงาม่อย่างโด้ด้เด่้นึ  
อ่กท้ี่�งย้งให้็ความ่ละเอ่ยด้ท่ี่�ส่ิ่งม่าก ระบบม้่ลต่่โฟก้สิ่ให้็การโฟก้สิ่ท่ี่�คม่ช้่ด้ 
แม้่ในึระยะช้่ด้ลึกท่ี่�ต่่�นึท่ี่�สุิ่ด้

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S
การแสิ่ด้งภาพท่ี่�น่ึาปี่ระท้ี่บใจในึฉากท่ี่�ห็ลากห็ลาย ต้่�งแต่่การถ่ึายภาพม่าโคร  
ภาพผล่ต่ภ้ณฑ์์ ไปี่จนึถึึงภาพบุคคล ใช้่ได้้ก้บ Synchro VR ของ Z 9 ซึ�งให้็ผล 
เท่ี่ยบเท่ี่าก้บความ่ไวช้่ต่เต่อร์เร็วขึ�นึ 5.5 สิ่ต็่อปี่* เพ่�อขยายความ่เป็ี่นึไปี่ได้้ในึ 
การสิ่ร้างสิ่รรค์ให้็เปิี่ด้กว้างม่ากย่�งขึ�นึ
* ต่าม่ม่าต่รฐานึ CIPA ในึโห็ม่ด้ NORMAL 

เมั่าท์อะแดปเตอร์ FTZ II
ม่่การนึำาช่่องต่่อขาต้่�งกล้องของเม่าท์ี่อะแด้ปี่เต่อร์ FTZ ออกเพ่�อไม่่ให้็
ก่ด้ขวางน่ึ�วของคุณ ที่ำาให้็จ้บถ่ึอในึแนึวต้่�งได้้ง่ายขึ�นึ ให้็คุณใช้่งานึเลนึส์ิ่ 
NIKKOR F ต่่อไปี่ได้้เน่ึ�องจากอุปี่กรณ์น่ึ�สิ่าม่ารถึใช้่งานึร่วม่ก้บเลนึส์ิ่
ต่่างๆ ได้้ปี่ระม่าณ 360 เลนึส์ิ่

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

เลนึส์ิ่น่ึ�ให้็ความ่คม่ช้่ด้ท่ี่�ยอด้เย่�ยม่โด้ยม่่ความ่คลาด้เคล่�อนึน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้
แม้่ใช้่ค่าร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้ ต่ลอด้ทุี่กช่่วงการซ่ม่ วงแห็วนึปี่ร้บระยะซ่ม่
ให็ม่่ท่ี่�ม่่มุ่ม่การห็มุ่นึ 80 องศา และการลด้การเปี่ล่�ยนึแปี่ลง 
นึำ�าห็น้ึกท่ี่�เก่ด้จากการซ่ม่ที่ำาให้็คุณสิ่าม่ารถึเปี่ล่�ยนึจากมุ่ม่กว้าง 
เป็ี่นึเที่เลโฟโต้่ได้้อย่างรวด้เร็วโด้ยไม่่ต้่องปี่ร้บท่ี่าการถ่ึอเลนึส์ิ่  
ในึขณะท่ี่�บอด่้�เลนึส์ิ่ม่่นึำ�าห็น้ึกเบาท่ี่�สุิ่ด้* ที่ำาให้็สิ่าม่ารถึใช้่งานึและ 
จ้บถ่ึอได้้อย่างด่้เย่�ยม่ 

* ในึบรรด้าเลนึส์ิ่ซ่ม่แบบถึอด้เปี่ล่�ยนึได้้สิ่ำาห็ร้บกล้องด่้จ่ต่อลแบบฟ่ลเฟรม่ 
(ร่ปี่แบบ FX ของน่ึคอนึ) ท่ี่�ม่่ค่าร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้ f/4.5-5.6 และช่่วง 
ที่างยาวโฟก้สิ่ครอบคลุม่ 100-400 ม่ม่. ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021  
ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

เลนึส์ิ่น่ึ�ปี่ระสิ่บความ่สิ่ำาเร็จในึการม่่บอด่้�เลนึส์ิ่ท่ี่�ส้ิ่�นึท่ี่�สุิ่ด้* และเบาท่ี่�สุิ่ด้*ในึโลกเพ่ยง  
650 ก. พร้อม่ก้บให้็การแสิ่ด้งผลท่ี่�เห็น่ึอระด้้บ 

* ในึบรรด้าเลนึส์ิ่ซ่ม่แบบถึอด้เปี่ล่�ยนึได้้สิ่ำาห็ร้บกล้องด่้จ่ต่อลแบบฟ่ลเฟรม่ (ร่ปี่แบบ FX ของน่ึคอนึ)  
ท่ี่�ม่่ช่่วงการโฟก้สิ่เร่�ม่ต้่นึท่ี่� 14 ม่ม่. ห็ร่อต่ำ�ากว่า และค่าร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้ f/2.8 ต่ลอด้ช่่วงการซ่ม่  
ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพด้้านึออพต่่คท่ี่�โด้ด้เด่้นึให้็ความ่ละเอ่ยด้ท่ี่�ส่ิ่งม่ากท่ี่�ขอบเฟรม่  
ไปี่จนึถึึงต่รงกลางภาพ แม้่จะใช้่ค่าร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้ท่ี่� f/2.8

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
การผสิ่ม่ผสิ่านึช่่�นึเลนึส์ิ่ท่ี่�ห็ลากห็ลายเพ่�อปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพด้้านึออพต่่คท่ี่�ยอด้เย่�ยม่  
Synchro VR*1 ให้็ผลเท่ี่ยบเท่ี่าค่าความ่ไวช้่ต่เต่อร์ท่ี่�เร็วขึ�นึ 6.0 สิ่ต็่อปี่*2 ที่ำาให้็ได้้ 
ภาพท่ี่�น่ึ�งย่�งขึ�นึ

*1 Synchro VR พร้อม่ใช้่งานึผ่านึการอ้ปี่เด้ต่เฟิร์ม่แวร์
*2 เป็ี่นึไปี่ต่าม่ม่าต่รฐานึ CIPA ท่ี่�ระยะสุิ่ด้ปี่ลายเที่เลโฟโต้่ด้้วยโห็ม่ด้ NORMAL

กัารถ่่ายทอดผู้ลงานิ่อันิ่โดดเด่นิ่ที�มีั่คัวามั่หลากัหลายมั่ากัขึ�นิ่ด้วยเลนิ่ส์ำ NIKKOR Z 

เลนึส์ิ่ NIKKOR Z ให้็ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพการแสิ่ด้งภาพท่ี่� 

โด้ด้เด่้นึด้้วยการใช้่ปี่ระโยช่น์ึอย่างเต็่ม่ท่ี่�จากเส้ิ่นึผ่านึ

ศ่นึย์กลางขนึาด้ 55 ม่ม่. ท่ี่�ให็ญ่่ท่ี่�สุิ่ด้ของเม่าท์ี่ Z*  

นึอกจากความ่คม่ช้่ด้ท่ี่�เห็น่ึอกว่าเลนึส์ิ่ NIKKOR F 

รวม่ถึึงการถ่ึายที่อด้แห็ล่งแสิ่งท่ี่�เป็ี่นึจุด้ได้้ด่้เย่�ยม่ และ 

โบเก้ท่ี่�สิ่วยงาม่และเป็ี่นึธรรม่ช่าต่่แล้ว ย้งลด้ความ่ 

คลาด้เคล่�อนึให้็เห็ล่อน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้ได้้อ่กด้้วย ซึ�งช่่วยให้็คุณใช้่

ปี่ระโยช่น์ึจากค่าร่ร้บแสิ่งส่ิ่งสุิ่ด้และเพ่�ม่ความ่ห็ลากห็ลาย

ในึการถ่ึายที่อด้ผลงานึภาพถ่ึายได้้ม่ากขึ�นึ เลนึส์ิ่ S-Line 

ท้ี่�งห็ม่ด้ย้งได้้ร้บการออกแบบม่าให้็เห็ม่าะสิ่ำาห็ร้บการบ้นึทึี่ก

ว่ด่้โอ ลด้เส่ิ่ยงในึการที่ำางานึและ focus breathing ให้็

เห็ล่อน้ึอยท่ี่�สุิ่ด้ กลุ่ม่ผล่ต่ภ้ณฑ์์เลนึส์ิ่ NIKKOR Z จะม่อบ

ความ่เป็ี่นึไปี่ได้้ในึการสิ่ร้างสิ่รรค์ภาพท่ี่�ขยายขอบเขต่กว้าง

ขึ�นึเร่�อยๆ

* ณ ว้นึท่ี่� 28 ตุ่ลาคม่ 2021 ในึบรรด้ากล้องม่่เรอร์เลสิ่แบบฟ่ลเฟรม่  
ต่าม่การว่จ้ยของน่ึคอนึ
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24-70mm  
f/4

14-30mm  
f/4

50mm  
f/1.8

35mm  
f/1.8

Micro  
50mm  
f/2.8

DX  
12-28mm

24-50mm 
f/4-6.3

40mm 
f/2

28mm 
f/2.8

28mm 
f/2.8 SE

200-600mm

400mm100-400mm 
f/4.5-5.6

70-200mm 
f/2.8

58mm 
f/0.95

DX 
18-140mm 
f/3.5-6.3

800mm

400mm 
f/2.8

600mm

DX 
24mm

24mm 24mm 
f/1.8f/1.8

85mm 85mm 
f/1.8f/1.8

20mm 20mm 
f/1.8f/1.8

24-200mm 24-200mm 
f/4-6.3f/4-6.3

24-120mm 24-120mm 
f/4f/4 85mm85mm

14-24mm 14-24mm 
f/2.8f/2.8

24-70mm 24-70mm 
f/2.8f/2.8

Micro Micro 
105mm 105mm 
f/2.8f/2.8

50mm 50mm 
f/1.2f/1.2

DXDX  
50-250mm 50-250mm 
f/4.5-6.3f/4.5-6.3

DX 
16-50mm 
f/3.5-6.3

26mmTC-1.4×

TC-2.0×



กัารถื่อกัล้องถ่่ายภาพที�ดีย่�งขึ�นิ่ด้วยกัารช่ดเช่ยสูำงสุำด 6.0 

สำต็อป

Z 9 ม่่ระบบลด้ภาพส้ิ่�นึไห็ว (VR) ข้�นึส่ิ่งด้้วย Synchro VR*1 โด้ยท่ี่� VR 

ในึต้่วกล้องแบบ 5 แกนึและ VR ในึเลนึส์ิ่แบบ 2 แกนึที่ำางานึร่วม่ก้นึ 

เพ่�อให้็ผลล้พธ์เท่ี่ยบเท่ี่าก้บความ่ไวช้่ต่เต่อร์ท่ี่�เร็วขึ�นึส่ิ่งสุิ่ด้ปี่ระม่าณ 6.0 

สิ่ต็่อปี่*2 ว่ธ่น่ึ�จะช่่วยเร่�องการถ่ึอกล้องถ่ึายภาพน่ึ�งท่ี่�ความ่ไวช้่ต่เต่อร์นึานึ

ขึ�นึห็ร่อการถ่ึายด้้วยเลนึส์ิ่เที่เลโฟโต้่ ซึ�งการส้ิ่�นึของกล้องจะที่ำาให้็ภาพ

เก่ด้ความ่พร่าม้่วได้้ง่าย อ่กท้ี่�งย้งช่ด้เช่ยการส้ิ่�นึไห็วอย่างม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพ

ระห็ว่างการบ้นึทึี่กว่ด่้โอด้้วย

*1 ใช้่ได้้ก้บ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S, NIKKOR Z  
MC 105mm f/2.8 VR S และ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S  
ต้่องม่่การอ้ปี่เด้ต่เฟิร์ม่แวร์สิ่ำาห็ร้บ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

*2 เป็ี่นึไปี่ต่าม่ม่าต่รฐานึ CIPA เม่่�อใช้่ระยะสุิ่ด้ปี่ลายเที่เลโฟโต้่ของ NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 
VR S ด้้วยโห็ม่ด้ NORMAL

กัารช่่วยเหลือในิ่กัารถ่่ายภาพดวงดาวด้วยปุ�มั่เรืองแสำง 

มุั่มั่มั่องแสำงดาว และสีำจอแสำดงผู้ลโทนิ่อุ่นิ่

ปุ่ี่ม่ท่ี่�จำาเป็ี่นึสิ่ำาห็ร้บการต้่�งค่ากล้องและการแสิ่ด้งภาพจะเร่องแสิ่งได้้เพ่�อ

การใช้่งานึท่ี่�ราบร่�นึในึสิ่ภาวะท่ี่�ม่่ด้สิ่ล้ว Z 9 ม่่มุ่ม่ม่องแสิ่งด้าวแบบให็ม่่  

ซึ�งที่ำาให้็จอแสิ่ด้งผล EVF และจอภาพ LCD สิ่ว่างขึ�นึเพ่�อช่่วยให้็คุณม่อง

เห็็นึว้ต่ถุึได้้ช้่ด้เจนึย่�งขึ�นึในึสิ่ภาวะท่ี่�ม่่ด้สิ่ล้ว โห็ม่ด้น่ึ�ย้งขยายระยะการ 

ต่รวจจ้บออโต่โฟก้สิ่ต่ำ�าสุิ่ด้เป็ี่นึ -8.5 EV* ซึ�งที่ำาให้็การใช้่ออโต่โฟก้สิ่ 

ในึฉากท่ี่�ม่่ด้ที่ำาได้้ง่ายขึ�นึ นึอกจากน่ึ�ย้งม่่ต้่วเล่อกส่ิ่จอแสิ่ด้งผลโที่นึอุ่นึ  

ซึ�งเปี่ล่�ยนึการแสิ่ด้งผลของการถ่ึายภาพ เม่น่ึ และการแสิ่ด้งภาพให้็เป็ี่นึ 

ส่ิ่โที่นึอุ่นึท่ี่�สิ่บายต่า

* ใช้่ AF-S และเลนึส์ิ่ f/1.2, ISO 100 และ 20°C/68°F โด้ยเล่อกจุด้โฟก้สิ่ศ่นึย์กลางในึออโต่โฟก้สิ่
จุด้เด่้ยว

กัารเชื่�อมั่ต่อที�รวดเร็วและคัล่องตัวย่�งขึ�นิ่ด้วย Wi-Fi  

ในิ่ตัวและ LAN แบับัมีั่สำาย 1000BASE-T

Wi-Fi ในึต้่วของ Z 9 ให้็การส่ิ่�อสิ่ารท่ี่�รวด้เร็วโด้ยไม่่ต้่องใช้่อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่

เพ่�ม่เต่่ม่ คุณสิ่าม่ารถึถ่ึายโอนึภาพแบบไร้สิ่ายได้้โด้ยต่รงจากกล้องไปี่ย้ง 

FTP รวม่ถึึงซ่งค์การล้�นึช้่ต่เต่อร์ระห็ว่างกล้องห็ล้กและกล้องระยะไกลได้้ 

สิ่าม่ารถึเล่อกย่านึความ่ถ่ึ� Wi-Fi ได้้ระห็ว่าง 2.4GHz ห็ร่อ 5GHz*  

และการระบุจุด้แอ็กเซสิ่จะแสิ่ด้งความ่ถ่ึ� SSID การถ่ึายโอนึภาพ LAN 

แบบม่่สิ่าย 1000BASE-T ท่ี่�เช่่�อถ่ึอได้้ซึ�งเร็วกว่า D6 และแท็ี่บเม่น่ึ 

เคร่อข่ายถ่ึกเพ่�ม่เข้าม่าให็ม่่ในึเม่น่ึกล้อง

*ไม่่ม่่ให้็บร่การในึบางภ่ม่่ภาค

Z 9 ออกัแบับัมั่าเพื�อว่วัฒนิ่ากัาร

ขยายกัารถ่่ายทอดผู้ลงานิ่สุำดสำร้างสำรรค์ัด้วยกัารใช้่อุปกัรณ์ 
เสำร่มั่ร่วมั่กัับัแบัรนิ่ด์อื�นิ่ๆ

ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพและคุณสิ่ม่บ้ต่่ต่่างๆ ของ Z 9 จะได้้ร้บการปี่ร้บปี่รุง

อย่างต่่อเน่ึ�อง การบ้นึทึี่กว่ด่้โอร่ปี่แบบ RAW ในึกล้องส่ิ่งสุิ่ด้ถึึง 

8K/60p และคุณสิ่ม่บ้ต่่ต่่างๆ อ่กม่ากม่ายจะม่่เพ่�ม่เข้าม่าต่าม่

กำาห็นึด้การ การปี่ร้บปี่รุงจะม่่ขึ�นึเพ่�อต่อบสิ่นึองความ่ต้่องการในึ

อนึาคต่อย่างต่่อเน่ึ�อง

การรองร้บอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ม่่ความ่สิ่ำาค้ญ่ต่่อการขยายกรอบความ่ค่ด้

สิ่ร้างสิ่รรค์ น่ึคอนึร่วม่ม่่อก้บแบรนึด์้อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ด้้านึแสิ่ง เช่่นึ 

Nissin Digital และ Profoto ต่ลอด้จนึแบรนึด์้อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่

ด้้านึว่ด่้โอท่ี่�สิ่ำาค้ญ่ เช่่นึ แบรนึด์้อุปี่กรณ์โครงกล้อง SmallRig, 

แบรนึด์้อุปี่กรณ์ก่ม่บอล DJI* และ ZHIYUN*, แบรนึด์้อุปี่กรณ์

เคร่�องเส่ิ่ยง Deity, RODE และ Sennheiser และแบรนึด์้ 

เคร่�องบ้นึทึี่กภายนึอก ATOMOS และ Blackmagic Design 

ต่อนึน่ึ� Z 9 ย้งรองร้บอะแด้ปี่เต่อร์ไม่โครโฟนึ TASCAM XLR 

ให็ม่่สิ่ำาห็ร้บการบ้นึทึี่กเส่ิ่ยงคุณภาพระด้้บม่่ออาช่่พ Z 9 ให้็การ

ถ่ึายภาพท่ี่�เช่่�อถ่ึอได้้ด้้วยอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ท่ี่�ผล่ต่โด้ยแบรนึด์้เห็ล่าน่ึ� 

*จะสิ่าม่ารถึใช้่ร่วม่ก้นึได้้ในึเร็วๆ น่ึ�

คุัณสำมั่บััต่และฟังก์ัชั่�นิ่หลักัที�จะอัปเกัรดในิ่อนิ่าคัต

 การบ้นึทึี่กว่ด่้โอ RAW 12 บ่ที่ในึต้่วกล้อง  
(ส่ิ่งกว่า 8K/60p)

 ความ่ไวช้่ต่เต่อร์ต่ำ�าในึโห็ม่ด้ M ว่ด่้โอ
 การต้่�งค่าความ่ไวแสิ่ง (ISO) ในึ 1/6 EV ในึโห็ม่ด้  
M ว่ด่้โอ

 การแสิ่ด้งข้อม่่ลว่ด่้โอรวม่
 จอภาพแสิ่ด้งร่ปี่คล่�นึ
 แสิ่ด้งกรอบภาพ REC ส่ิ่แด้งขณะบ้นึทึี่กว่ด่้โอ
 สิ่ล้บอ้ต่ราการขยายระห็ว่างการบ้นึทึี่กว่ด่้โอ

22 23

อเนิ่กัประสำงค์ัในิ่ทุกัขั�นิ่ตอนิ่ตั�งแต่กัารถ่่ายภาพไปจนิ่ถึ่งกัารส่ำงภาพ

ซอฟต์แวร์ NX Tether ฟรีสำำาหรับักัารถ่่ายภาพที�มีั่กัารเชื่�อมั่ต่อที�ง่ายดายและ 
เชื่�อถื่อได้

การถ่ึายภาพท่ี่�ม่่การเช่่�อม่ต่่อเป็ี่นึส่ิ่�งจำาเป็ี่นึสิ่ำาห็ร้บการถ่ึายภาพแฟช้่�นึ โฆษ์ณา และการถ่ึายภาพ 

ในึสิ่ต่่ด่้โอแบบอ่�นึๆ NX 

Tether ช่่วยให้็กระบวนึการน่ึ�

กลายเป็ี่นึกระบวนึการท่ี่�ราบร่�นึ

ผ่านึอ่นึเที่อร์เฟซท่ี่�ใช้่งานึง่าย 

แถึม่ย้งใช้่งานึร่วม่ก้บซอฟต์่แวร์

ปี่ร้บแต่่งภาพท่ี่�ห็ลากห็ลายได้้ด่้

NX MobileAir*1 สำำาหรับักัารถ่่ายโอนิ่ภาพที�รวดเร็วโดยใช้่ 
สำมั่าร์ทโฟนิ่ 5G

ส้ิ่ม่ผ้สิ่ปี่ระสิ่บการณ์การส่ิ่งภาพท่ี่�เช่่�อถ่ึอได้้จาก Z 9 ไปี่ย้งสิ่ม่าร์ที่โฟนึ 

(Android/iOS*2) ด้้วย NX MobileAir ผ่านึสิ่าย USB โด้ยคุณสิ่าม่ารถึ

ส่ิ่งภาพด้้วยความ่เร็วส่ิ่งผ่านึสิ่ม่าร์ที่โฟนึ 5G โด้ยใช้่การส่ิ่�อสิ่าร FTP

*1 จำานึวนึอ้ลบ้�ม่และภาพท่ี่�บ้นึทึี่กไว้จะม่่ให้็แบบไม่่จำาก้ด้เม่่�อลงที่ะเบ่ยนึแผนึแบบช่ำาระเง่นึ ภาษ์าท่ี่�
พร้อม่ให้็บร่การ ได้้แก่ ภาษ์าอ้งกฤษ์ ภาษ์าญ่่�ปุ่ี่นึ และภาษ์าจ่นึต้่วย่อ ภ่ม่่ภาคท่ี่�ให้็บร่การม่่จำาก้ด้
ในึสิ่ห็ร้ฐอเม่ร่กา ญ่่�ปุ่ี่นึ และจ่นึ ภ่ม่่ภาคอ่�นึๆ จะต่าม่ม่าภายในึ/ห็ล้งป่ี่ 2022

*2 ต้่องใช้่สิ่ายเพ่�อเช่่�อม่ต่่อก้บสิ่ม่าร์ที่โฟนึ iOS โด้ยเฉพาะ

แผู้นิ่ผัู้งระบับั

เลนิ่ส์ำ NIKKORแฟลช่เสำร่มั่ภายนิ่อกั

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-5000 

อุปกัรณ์เสำร่มั่ทีวีและว่ดีโอ

จอภาพท่ี่ว่*2

จอภาพ/เคร่�องบ้นึทึี่ก HDMI ภายนึอก*2  
(ATOMOS*3/Blackmagic Design*3)

โครงกล้อง*2  
(SmallRig*3)

ก่ม่บอล*2  
(DJI*3*4/ZHIYUN*3*4)

อุปกัรณ์เสำร่มั่สำำาหรับั
ช่่องมั่องภาพ

ขอบยางรองต่า  
DK-33*1

คอม่พ่วเต่อร์
ส่ิ่วนึบุคคล*2

สิ่าย USB รุ่นึ UC-E25
(ช่่องต่่อ Type-C  
ช่่องต่่อ Type-C)

คล่ปี่สิ่าย  
HDMI/USB*1

คล่ปี่สิ่าย  
HDMI/USB*1

NX Studio*13

Webcam Utility*13

Wireless Transmitter Utility*13

NX Tether*13

Camera Control Pro 2

สิ่ายร่โม่ต่ TTL รุ่นึ SC-29

ชุ่ด้แบต่เต่อร่�เสิ่ร่ม่สิ่ำาห็ร้บ
แฟลช่ SD-9

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-300

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-700

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-500

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-5000 

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-5000 

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-700

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-700

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-500

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-500

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-300

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก SB-R200 ต้่วส้ิ่�งงานึแฟลช่แบบไร้สิ่าย SU-800

ชุ่ด้ควบคุม่แฟลช่สิ่ำาห็ร้บถ่ึายภาพระยะใกล้ R1C1

Studio flash*2

(Nissin Digital*3/Profoto*3)

แฟลช่เสิ่ร่ม่ภายนึอก 
SB-5000

ร่โม่ที่คอนึโที่รลแบบ
ไร้สิ่าย WR-R11a

อะแดปเตอร์ AC, แบัตเตอรี� และเคัรื�องช่าร์จ

อะแด้ปี่เต่อร์ AC สิ่ำาห็ร้บช่าร์จแบต่เต่อร่� EH-7P*1*7

แบต่เต่อร่�ล่เธ่ยม่ไอออนึแบบร่ช่าร์จ 
EN-EL18d*1/EN-EL18c/ 
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18*6

เคร่�องช่าร์จ USB แบบพกพา*2*7  

(ต้่องใช้่สิ่าย USB ท่ี่�ม่่ช่่องต่่อ 
Type-C สิ่องห้็ว)

ปี่ล้�กต่่ออะแด้ปี่เต่อร์ AC 
รุ่นึ EP-6aอะแด้ปี่เต่อร์ AC รุ่นึ EH-6d/ 

EH-6c/EH-6b/EH-6a/EH-6

เคร่�องช่าร์จแบต่เต่อร่� MH-33*1*7/
MH-26a*8/MH-26*9

สิ่าย HDMI*2

(ช่่องต่่อ Type A  
ช่่องต่่อ Type A)

DOT SIGHT

เมั่าท์อะแดปเตอร์

เม่าท์ี่อะแด้ปี่เต่อร์ 
FTZ II/FTZ*5 

ไมั่โคัรโฟนิ่

เลนึส์ิ่ NIKKOR Z

เลนึส์ิ่ NIKKOR F

อะแด้ปี่เต่อร์ไม่โครโฟนึ 
XLR*2 (TASCAM*3)

ไม่โครโฟนึ  
XLR*2 

ไม่โครโฟนึ 
(DEITY*3/RODE*3/SENNHEISER*3)

การ์ด้ห็น่ึวยความ่จำา XQD*2

การ์ด้ห็น่ึวยความ่จำา CFexpress*2

(Type B)

เซ่ร์ฟเวอร์ FTP*2

ต้่วอ่านึการ์ด้ห็น่ึวยความ่จำา XQD*2

ต้่วอ่านึการ์ด้ห็น่ึวยความ่จำา CFexpress*2

อุปกัรณ์เสำร่มั่ที�ใช้่กัับัคัอมั่พ่วเตอร์

สิ่าย USB รุ่นึ UC-E24*1

(ช่่องต่่อ Type-C   
ช่่องต่่อ Type-A)

สิ่าย USB รุ่นึ UC-E25

สิ่าย LAN*2

Dot Sight DF-M1

*1 อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ท่ี่�ให้็ม่า *2 ผล่ต่ภ้ณฑ์์ท่ี่�ไม่่ใช่่ของน่ึคอนึ *3 ผ้่ผล่ต่อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ท่ี่�ที่ำางานึร่วม่ก้นึ *4 จะใช้่งานึร่วม่ก้นึได้้เร็วๆ น่ึ� *5 เม่าท์ี่อะแด้ปี่เต่อร์ FTZ อาจรบกวนึการวางน่ึ�วในึการถ่ึายภาพแนึวต้่�ง ต้่องอ้ปี่เด้ต่เป็ี่นึเฟิร์ม่แวร์ล่าสุิ่ด้ *6 เฉพาะแบต่เต่อร่� EN-EL18d/EN-EL18c/ 
EN-EL18b เท่ี่าน้ึ�นึท่ี่�รองร้บการช่าร์จ USB *7 ไม่่สิ่าม่ารถึใช้่เพ่�อช่าร์จแบต่เต่อร่� EN-EL18a/EN-EL18 ได้้ *8 ไม่่สิ่าม่ารถึใช้่เพ่�อช่าร์จแบต่เต่อร่� EN-EL18d ได้้ *9 สิ่าม่ารถึใช้่เพ่�อช่าร์จแบต่เต่อร่� EN-EL18 เท่ี่าน้ึ�นึ *10 เม่่�อเช่่�อม่ต่่อก้บ iPhone ให้็ใช้่สิ่ายอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ USB-C 
เป็ี่นึ Lightning ของ Anker เม่่�อเช่่�อม่ต่่อก้บอุปี่กรณ์ Android ให้็ใช้่สิ่าย UC-E25 ห็ร่อสิ่าย USB ในึท้ี่องต่ลาด้ท่ี่�ม่่ช่่องต่่อท่ี่�เห็ม่าะสิ่ม่สิ่ำาห็ร้บกล้องและสิ่ม่าร์ที่โฟนึของคุณ *11 ภ่ม่่ภาคและภาษ์าท่ี่�ใช้่ได้้ม่่จำาก้ด้ *12 สิ่าม่ารถึด้าวน์ึโห็ลด้ได้้จากร้านึค้าแอปี่พล่เคช้่นึของอุปี่กรณ์
อ้จฉร่ยะแต่่ละเคร่�อง (ฟร่) ฟังก์ช้่�นึท้ี่�งห็ม่ด้ของ NX MobileAir ม่่ให้็โด้ยม่่ค่าใช้่จ่าย *13 สิ่าม่ารถึด้าวน์ึโห็ลด้ได้้จากเว็บไซต์่น่ึคอนึ (ฟร่)

แอปพล่เคัชั่นิ่
อุปกัรณ์อัจฉร่ยะ

SnapBridge*12 NX MobileAir*11*12 

อุปี่กรณ์อ้จฉร่ยะ*2

(ระบบปี่ฏ่ิบ้ต่่การ 
iOS/Android)

อุปกัรณ์เสำร่มั่รีโมั่ทคัอนิ่โทรล

หูฟัง

ห่็ฟัง*2

คอม่พ่วเต่อร์ 
ส่ิ่วนึบุคคล*2*7

(ท่ี่�ม่่พอร์ต่ USB 
Type-C เท่ี่าน้ึ�นึ)

อุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่สิ่ำาห็ร้บร่โม่ที่ 2 พ่นึ

ร่โม่ที่คอนึโที่รล 
แบบไร้สิ่าย WR-T10

ร่โม่ที่คอนึโที่รล 
แบบไร้สิ่าย WR-1

ร่โม่ที่คอนึโที่รล 
แบบไร้สิ่าย WR-1

ร่โม่ที่คอนึโที่รล 
แบบไร้สิ่าย 
WR-R11a

สิ่ายอะแด้ปี่เต่อร์  
MC-25A

สิ่ายอะแด้ปี่เต่อร์ MC-25A

สิ่ายต่่อเช่่�อม่  
MC-23A

สิ่ายต่่อเช่่�อม่ MC-23A

สิ่ายต่่อ  
MC-21A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์  
MC-22A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์ MC-22A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์  
MC-30A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์ MC-30A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์  
MC-36A

สิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์ MC-36A

ชุ่ด้ควบคุม่ร่โม่ที่คอนึโที่รล
ไร้สิ่าย ML-3  

ชุ่ด้ควบคุม่ร่โม่ที่คอนึโที่รลไร้สิ่าย ML-3

คล่ปี่สิ่าย  
HDMI/USB*1

สิ่าย USB*10

สิ่าย LAN*2

เม่น่ึกล้องในึจอแสิ่ด้งผลส่ิ่
โที่นึอุ่นึและปุ่ี่ม่เร่องแสิ่ง



ข้อมูั่ลจำาเพาะของ Z 9

ประเภทกัล้อง กล้องด่้จ่ต่อลพร้อม่เลนึส์ิ่แบบเปี่ล่�ยนึได้้

เมั่าท์เลนิ่ส์ำ เม่าท์ี่ Z ของน่ึคอนึ

เลนิ่ส์ำที�รองรับั • เลนึส์ิ่ NIKKOR เม่าท์ี่ Z • เลนึส์ิ่ NIKKOR เม่าท์ี่ F  
(ต้่องใช้่เม่าท์ี่อะแด้ปี่เต่อร์ อาจม่่ข้อจำาก้ด้)

พ่กัเซลใช้่งานิ่จร่ง 45.7 ล้านึ

เซ็นิ่เซอร์ภาพ เซ็นึเซอร์ CMOS 35.9 × 23.9 ม่ม่. (ร่ปี่แบบ FX ของน่ึคอนึ)

พ่กัเซลทั�งหมั่ด 52.37 ล้านึ

รูปแบับัไฟล์ • NEF (RAW): 14 บ่ที่ท่ี่�ม่่การบ่บอ้ด้ภาพแบบไม่่ส่ิ่ญ่เส่ิ่ยคุณภาพ ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง   ห็ร่อ 
ท่ี่�ม่่ปี่ระส่ิ่ที่ธ่ภาพส่ิ่ง • JPEG: ต่าม่ม่าต่รฐานึ JPEG-Baseline พร้อม่การบ่บอ้ด้แบบละเอ่ยด้ 
(ปี่ระม่าณ 1:4), แบบปี่กต่่ (ปี่ระม่าณ 1:8) ห็ร่อแบบพ่�นึฐานึ (ปี่ระม่าณ 1:16) สิ่าม่ารถึใช้่ 
การบ่บอ้ด้ภาพแบบเน้ึนึขนึาด้และเน้ึนึคุณภาพ • NEF (RAW)+JPEG: ภาพถ่ึายเด่้ยว 
บ้นึทึี่กท้ี่�งในึร่ปี่แบบ NEF (RAW) และ JPEG

ระบับั Picture Control อ้ต่โนึม้่ต่่, ม่าต่รฐานึ, โที่นึส่ิ่กลาง, ส่ิ่สิ่ด้, โที่นึส่ิ่เด่้ยว, ภาพบุคคล, ท่ี่วท้ี่ศน์ึ, Flat,  
20 Creative Picture Control; โห็ม่ด้ Picture Control ท่ี่�เล่อกสิ่าม่ารถึแก้ไขได้้;  
ท่ี่�จ้ด้เก็บสิ่ำาห็ร้บ Picture Control แบบกำาห็นึด้เอง

สืำ�อจัดเก็ับัข้อมูั่ล CFexpress (Type B), การ์ด้ห็น่ึวยความ่จำา XQD

ช่่องบัรรจุกัาร์ดสำองช่่อง การ์ด้ในึช่่องบรรจุ 2 สิ่าม่ารถึใช้่เป็ี่นึห็น่ึวยความ่จำาเพ่�ม่เต่่ม่ห็ร่อสิ่ำารอง ห็ร่อใช้่จ้ด้เก็บภาพ 
NEF (RAW) และ JPEG แยกก้นึ ห็ร่อใช้่จ้ด้เก็บสิ่ำาเนึาของร่ปี่ภาพ JPEG ท่ี่�ขนึาด้และ 
คุณภาพต่่างๆ ท้ี่�งน่ึ� สิ่าม่ารถึสิ่ร้างสิ่ำาเนึาร่ปี่ภาพระห็ว่างการ์ด้ได้้

ช่่องมั่องภาพ 1.27 ซม่./0.5 น่ึ�ว โด้ยปี่ระม่าณ ช่่องม่องภาพอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่ OLED 3,690,000 จุด้  
(Quad VGA) ม่าพร้อม่ก้บสิ่ม่ดุ้ลของส่ิ่และการควบคุม่ความ่สิ่ว่างแบบอ้ต่โนึม้่ต่่และ 
แบบแม่นึวล 16 ระด้้บ

กัารคัรอบัคัลุมั่กัารมั่องเห็นิ่ภาพ แนึวนึอนึ 100% และแนึวต้่�ง 100% โด้ยปี่ระม่าณ 

กัารขยายของช่่องมั่องภาพ ปี่ระม่าณ 0.8 เท่ี่า (เลนึส์ิ่ 50 ม่ม่. ท่ี่�ระยะอ่นึฟิน่ึต่่�, −1.0 เม่ต่ร−1)

จอภาพ LCD TFT ขนึาด้ 8 ซม่./3.2 น่ึ�ว ปี่ระม่าณ 2,100,000 จุด้ ระบบส้ิ่ม่ผ้สิ่และปี่ร้บเอ่ยงได้้ในึ
แนึวนึอนึและแนึวต้่�ง ม่่มุ่ม่ม่องการม่องเห็็นึ 170° การครอบคลุม่การม่องเห็็นึภาพ 100% 
และสิ่ม่ดุ้ลของส่ิ่และการควบคุม่ความ่สิ่ว่างแบบปี่ร้บเอง 11 ระด้้บ

ช่น่ิ่ดของชั่ตเตอร์ ช้่ต่เต่อร์ระบบอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่พร้อม่เส่ิ่ยงช้่ต่เต่อร์และระบบป้ี่องก้นึเซ็นึเซอร์

คัวามั่ไวชั่ตเตอร์ 1/32000 ถึึง 30 ว่นึาท่ี่ ปี่ร้บข้�นึละ 1/3, 1/2 และ 1 EV ขยายได้้ถึึง 900 ว่นึาท่ี่ 
ในึโห็ม่ด้ M, การเปิี่ด้ช้่ต่เต่อร์ค้าง, เวลา

โหมั่ดลั�นิ่ชั่ตเตอร์ ถ่ึายท่ี่ละภาพ, การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง L, การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง H,  
การบ้นึทึี่กภาพท่ี่�ความ่เร็วส่ิ่ง+, การต้่�งเวลาถ่ึาย

  • การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง L: ปี่ระม่าณ 1 ถึึง 10 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ • การถ่ึายภาพต่่อเน่ึ�อง H: 
 ปี่ระม่าณ 10 ถึึง 20 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ • การบ้นึทึี่กภาพท่ี่�ความ่เร็วส่ิ่ง+ (C30): ปี่ระม่าณ  

30 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ • การบ้นึทึี่กภาพท่ี่�ความ่เร็วส่ิ่ง+ (C120): ปี่ระม่าณ 120 ภาพต่่อว่นึาท่ี่

ระบับัวัดแสำง ระบบว้ด้แสิ่งแบบ TTL ด้้วยเซ็นึเซอร์ภาพของกล้อง

โหมั่ดระบับัวัดแสำง • ระบบว้ด้แสิ่งเฉล่�ยท้ี่�งภาพ • ระบบว้ด้แสิ่งท่ี่�เน้ึนึกลางภาพ: ให้็นึำ�าห็น้ึก 75% ก้บพ่�นึท่ี่�
วงกลม่ขนึาด้ 12 ห็ร่อ 8 ม่ม่. บร่เวณกลางภาพห็ร่อการให้็นึำ�าห็น้ึกอาจคำานึวณจากค่า
เฉล่�ยของท้ี่�งกรอบภาพ • ระบบว้ด้แสิ่งเฉพาะจุด้: ว้ด้แสิ่งจากวงกลม่ท่ี่�ม่่เส้ิ่นึผ่านึศ่นึย์กลาง
ปี่ระม่าณ 4 ม่ม่. โด้ยเน้ึนึไปี่ท่ี่�จุด้โฟก้สิ่ท่ี่�เล่อกไว้ • ระบบว้ด้แสิ่งท่ี่�เน้ึนึไฮไลท์ี่

  -3 ถึึง +17 EV

 ISO 64 ถึึง 25600 ปี่ร้บได้้ข้�นึละ 1/3 ห็ร่อ 1 EV นึอกจากน่ึ�ย้งสิ่าม่ารถึต้่�งเป็ี่นึ  
ปี่ระม่าณ 0.3, 0.7 ห็ร่อ 1 EV (เท่ี่ยบเท่ี่า ISO 32) ต่ำ�ากว่า ISO 64 ห็ร่อถึึงปี่ระม่าณ 
 0.3, 0.7, 1 ห็ร่อ 2 EV (เท่ี่ยบเท่ี่า ISO 102400) ส่ิ่งกว่า ISO 25600 ม่่การควบคุม่ 
ค่าความ่ไวแสิ่ง (ISO) อ้ต่โนึม้่ต่่

Active D-Lighting สิ่าม่ารถึเล่อกได้้ต้่�งแต่่อ้ต่โนึม้่ต่่, ส่ิ่งพ่เศษ์ 2, ส่ิ่งพ่เศษ์ 1, ส่ิ่ง, ปี่กต่่, ต่ำ�า ห็ร่อปิี่ด้

ประเภทออโตโฟกััสำ ออโต่โฟก้สิ่ต่รวจว้ด้ระยะห่็าง/ต่รวจห็าคอนึที่ราสิ่ต์่แบบไฮบร่ด้พร้อม่ไฟช่่วยห็าออโต่โฟก้สิ่

ระยะตรวจจับั AF -6.5 ถึึง +19 EV (-8.5 ถึึง +19 EV พร้อม่มุ่ม่ม่องแสิ่งด้าว)
(ในิ่โหมั่ดภาพถ่่าย, AF-S, ISO 100,
เลนิ่ส์ำ f/1.2, 20°C/68°F) 

จุดโฟกััสำ (ในิ่โหมั่ดภาพถ่่าย,  493 จุด้
รูปแบับั FX, ออโตโฟกััสำจุดเดียว)

โหมั่ดพื�นิ่ที� AF ออโต่โฟก้สิ่เฉพาะจุด้, ออโต่โฟก้สิ่จุด้เด่้ยว, ออโต่โฟก้สิ่แบบปี่ร้บเปี่ล่�ยนึพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่  
(S, M และ L), ออโต่โฟก้สิ่พ่�นึท่ี่�กว้าง (S และ L), ออโต่โฟก้สิ่แบบเล่อกพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่อ้ต่โนึม้่ต่่, 
การต่่ด้ต่าม่ระยะโฟก้สิ่ 3 ม่่ต่่ และออโต่โฟก้สิ่ต่่ด้ต่าม่ว้ต่ถุึ (ม่่เฉพาะในึโห็ม่ด้ว่ด่้โอเท่ี่าน้ึ�นึ)  
ออโต่โฟก้สิ่เฉพาะจุด้, ออโต่โฟก้สิ่แบบปี่ร้บเปี่ล่�ยนึพ่�นึท่ี่�โฟก้สิ่ และการต่่ด้ต่าม่ระยะโฟก้สิ่  
3 ม่่ต่่ ม่่เฉพาะในึโห็ม่ด้ภาพถ่ึายเท่ี่าน้ึ�นึ

VR ภายในิ่กัล้อง การปี่ร้บเซ็นึเซอร์ภาพแบบ 5 แกนึ

VR ภายในิ่เลนิ่ส์ำ การปี่ร้บเลนึส์ิ่ (สิ่าม่ารถึใช้่ได้้ก้บเลนึส์ิ่ VR)

กัารคัวบัคุัมั่แฟลช่ TTL: การควบคุม่แฟลช่ TTL; แฟลช่ลบเงาเพ่�อความ่สิ่ม่ดุ้ลแบบ i-TTL จะใช้่ก้บโห็ม่ด้ว้ด้แสิ่ง
แบบเฉล่�ยท้ี่�งภาพ แบบท่ี่�เน้ึนึกลางภาพ และแบบท่ี่�เน้ึนึไฮไลท์ี่, i-TTL แบบม่าต่รฐานึย่ง
แฟลช่ลบเงาด้้วยระบบว้ด้แสิ่งเฉพาะจุด้

โหมั่ดแฟลช่ แฟลช่ส้ิ่ม่พ้นึธ์ก้บม่่านึช้่ต่เต่อร์ชุ่ด้แรก, แฟลช่ส้ิ่ม่พ้นึธ์ท่ี่�ความ่ไวช้่ต่เต่อร์ต่ำ�า,  
แฟลช่ส้ิ่ม่พ้นึธ์ม่่านึช้่ต่เต่อร์ชุ่ด้ท่ี่�สิ่อง, ระบบการลด้ต่าแด้ง, ระบบการลด้ต่าแด้งพร้อม่ 
แฟลช่ส้ิ่ม่พ้นึธ์ท่ี่�ความ่ไวช้่ต่เต่อร์ต่ำ�า, ปิี่ด้

Nikon Creative Lighting  การควบคุม่แฟลช่ i-TTL, การควบคุม่การที่ำางานึแฟลช่แบบไร้สิ่ายผ่านึคล่�นึว่ที่ยุ,  
การควบคุม่การที่ำางานึแฟลช่แบบไร้สิ่ายแบบออพต่่คอล, ไฟส่ิ่องนึำาท่ี่ศที่างแสิ่งเงา,  
FV lock (การล็อคค่าแสิ่งแฟลช่), Color Information Communication  
(การส่ิ่งส้ิ่ญ่ญ่าณข้อม่่ลส่ิ่), Auto FP High-Speed Sync (แฟลช่ส้ิ่ม่พ้นึธ์ท่ี่�ความ่ไวช้่ต่เต่อร์ส่ิ่ง
อ้ต่โนึม้่ต่่), การควบคุม่แฟลช่แบบรวม่

ไวต์บัาลานิ่ซ์ อ้ต่โนึม้่ต่่ (3 แบบ), อ้ต่โนึม้่ต่่แสิ่งธรรม่ช่าต่่, แสิ่งแด้ด้ส่ิ่องโด้ยต่รง, เม่ฆม่าก, ในึร่ม่,  
ไฟห็ลอด้, ฟล่ออเรสิ่เซนึต์่ (3 แบบ), แฟลช่, เล่อกอุณห็ภ่ม่่ส่ิ่เอง (2500 ถึึง 10000 K),  
ปี่ร้บเองแบบต้่�งค่าล่วงห็น้ึา (จ้ด้เก็บได้้ส่ิ่งสุิ่ด้ 6 ค่า), ท้ี่�งห็ม่ด้น่ึ�ม่่การปี่ร้บแบบละเอ่ยด้

ประเภทกัารถ่่ายคัร่อมั่ ค่าแสิ่ง, แฟลช่, ไวต์่บาลานึซ์ และ ADL

โหมั่ดวัดแสำงว่ดีโอ ระบบว้ด้แสิ่งเฉล่�ยท้ี่�งภาพ เน้ึนึกลางภาพ ห็ร่อเน้ึนึไฮไลท์ี่

ขนิ่าดเฟรมั่ (พ่กัเซล)  • 7680×4320 (8K UHD), 30p (โปี่รเกรสิ่ซ่ฟ), 25p, 24p 
และอัตรากัารบัันิ่ทึกัภาพ • 3840×2160 (4K UHD); 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

• 1920 × 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p, อ้ต่ราการบ้นึทึี่กภาพจร่งสิ่ำาห็ร้บ 
120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p ค่อ 119.88, 100, 59.94, 50, 29.97, 25, และ 
23.976 ภาพต่่อว่นึาท่ี่ต่าม่ลำาด้้บ

รูปแบับัไฟล์ MOV, MP4

กัารบีับัอัดว่ดีโอ Apple ProRes 422 HQ (10 บ่ที่), H.265/HEVC (8 บ่ที่/10 บ่ที่), H.264/AVC (8 บ่ที่)

รูปแบับักัารบัันิ่ทึกัเสีำยง Linear PCM (สิ่ำาห็ร้บว่ด่้โอท่ี่�บ้นึทึี่กในึร่ปี่แบบ MOV) ห็ร่อ AAC (สิ่ำาห็ร้บว่ด่้โอ 
ท่ี่�บ้นึทึี่กในึร่ปี่แบบ MP4)

อุปกัรณ์บัันิ่ทึกัเสีำยง สิ่เต่อร่โอในึต้่วกล้องห็ร่อไม่โครโฟนึเสิ่ร่ม่ภายนึอกท่ี่�ม่่ต้่วลด้เส่ิ่ยง ปี่ร้บความ่ไวในึ 
การร้บเส่ิ่ยงได้้

กัารช่ดเช่ยแสำง -3 ถึึง +3 EV ปี่ร้บข้�นึละ 1/3 ห็ร่อ 1/2 EV

ค่ัาคัวามั่ไวแสำง (ISO) • โห็ม่ด้ M: การเล่อกแบบปี่ร้บเอง (ISO 64 ถึึง 25600 ในึข้�นึละ 1/3 ห็ร่อ 1 EV)
(ดัช่นีิ่ค่ัาแสำงที�แนิ่ะนิ่ำา) โด้ยม่่ต้่วเล่อกเพ่�ม่เต่่ม่เท่ี่ยบเท่ี่าก้บปี่ระม่าณ 0.3, 0.7, 1 ห็ร่อ 2 EV (เท่ี่ยบเท่ี่า ISO 102400) 

ส่ิ่งกว่า ISO 25600, การควบคุม่ค่าความ่ไวแสิ่ง (ISO) อ้ต่โนึม้่ต่่ (ISO 64 ถึึง Hi 2.0) พร้อม่
ข่ด้จำาก้ด้ระด้้บส่ิ่งท่ี่�เล่อกได้้ 
• โห็ม่ด้ P, S ห็ร่อ A: การควบคุม่ค่าความ่ไวแสิ่ง (ISO) อ้ต่โนึม้่ต่่ (ISO 64 ถึึง High 2.0) 
พร้อม่ข่ด้จำาก้ด้ระด้้บส่ิ่งท่ี่�เล่อกได้้

ตัวเลือกัว่ดีโออื�นิ่ๆ การบ้นึทึี่กว่ด่้โอเห็ล่�อม่เวลา (Time-Lapse), ระบบลด้ภาพส้ิ่�นึไห็วแบบอ่เล็กที่รอน่ึกส์ิ่, รห้็สิ่
เวลา, ว่ด่้โอ N-Log และ HDR (HLG)

USB ช่่องต่่อสิ่าย USB Type-C (SuperSpeed USB) แนึะนึำาให้็เช่่�อม่ต่่อก้บช่่องต่่อ USB ท่ี่�ม่าก้บ
กล้อง

กัารส่ำงข้อมูั่ล HDMI ช่่องต่่อ HDMI Type-A

สัำญญาณเสีำยงเข้า ช่่องส้ิ่ญ่ญ่าณเส่ิ่ยงสิ่เต่อร่โอขนึาด้เล็ก  
(เส้ิ่นึผ่านึศ่นึย์กลาง 3.5 ม่ม่. รองร้บการจ่ายไฟแบบเส่ิ่ยบปี่ล้�ก)

สัำญญาณเสีำยงออกั ช่่องส้ิ่ญ่ญ่าณเส่ิ่ยงสิ่เต่อร่โอขนึาด้เล็ก (เส้ิ่นึผ่านึศ่นึย์กลาง 3.5 ม่ม่.)

ขั�วต่อรีโมั่ต 10-pin ในึต้่ว สิ่าม่ารถึใช้่ก้บสิ่ายล้�นึช้่ต่เต่อร์ MC-30A/MC-36A และอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่อ่�นึๆ

อีเทอร์เน็ิ่ต ช่่องต่่อ RJ-45 • ม่าต่รฐานึ: IEEE 802.3ab (1000BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), 
IEEE 802.3 (10BASE-T) • อ้ต่ราข้อม่่ล: (อ้ต่ราข้อม่่ลลอจ่ค้ลส่ิ่งสุิ่ด้เป็ี่นึไปี่ต่าม่ม่าต่รฐานึ  
IEEE ซึ�งอ้ต่ราจร่งอาจแต่กต่่างก้นึไปี่): 10/100/1000 Mbps พร้อม่การต่รวจจ้บอ้ต่โนึม้่ต่่  
• พอร์ต่: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTOMDIX) 

Wi-Fi  พร้อม่ให้็บร่การ

บัลูทูธิ พร้อม่ให้็บร่การ

ระบับั GNS ที�รองรับั GPS (สิ่ห็ร้ฐอเม่ร่กา), GLONASS (ร้สิ่เซ่ย), QZSS (ญ่่�ปุ่ี่นึ)

ข้อมูั่ลที�ได้รับั ละต่่จ่ด้, ลองจ่จ่ด้, ความ่ส่ิ่ง, UTC (เวลาสิ่ากลเช่่งพ่ก้ด้)

กัารซ่งโคัรไนิ่ซ์นิ่าฬ่ิกัา นึาฬ่ิกาในึกล้องสิ่าม่ารถึต้่�งให้็ต่รงก้บเวลาท่ี่�ได้้ร้บจาก GNSS

บัันิ่ทึกักัารต่ดตามั่ ต่าม่ม่าต่รฐานึ NMEA

ช่่วงเว้นิ่ในิ่กัารบัันิ่ทึกั 15 ว่นึาท่ี่, 30 ว่นึาท่ี่, 1 นึาท่ี่, 2 นึาท่ี่, 5 นึาท่ี่

เวลากัารสำร้างบัันิ่ทึกัสูำงสุำด 6, 12 ห็ร่อ 24 ช้่�วโม่ง

กัารลบับัันิ่ทึกั รองร้บ

แบัตเตอรี� แบต่เต่อร่�ล่เธ่ยม่ไอออนึแบบร่ช่าร์จรุ่นึ EN-EL18d ห็นึึ�งก้อนึ สิ่าม่ารถึใช้่รุ่นึ N-EL18c,  
EN-EL18b, EN-EL18a และ EN-EL18 ได้้ แต่่จะสิ่าม่ารถึถ่ึายภาพได้้จำานึวนึน้ึอยกว่า 
EN-EL18d ต่่อการช่าร์จห็นึึ�งคร้�ง และอะแด้ปี่เต่อร์ AC สิ่ำาห็ร้บช่าร์จแบต่เต่อร่�รุ่นึ EH-7P 
สิ่าม่ารถึใช้่ในึการช่าร์จแบต่เต่อร่�รุ่นึ EN-EL18d, EN-EL18c และ EN-EL18b ได้้เท่ี่าน้ึ�นึ

อะแดปเตอร์ AC  อะแด้ปี่เต่อร์ AC สิ่ำาห็ร้บช่าร์จแบต่เต่อร่� EH-7P 
สำำาหรับัช่าร์จแบัตเตอรี�

อะแดปเตอร์ AC อะแด้ปี่เต่อร์ AC รุ่นึ EH-6d ซึ�งต้่องใช้่ร่วม่ก้บปี่ล้�กต่่ออะแด้ปี่เต่อร์ AC รุ่นึ EP-6a  
(ม่่จำาห็น่ึายแยก)

ช่่องสำำาหรับัต่ดขาตั�งกัล้อง 0.635 ซม่.,1/4 น่ึ�ว, ISO 1222

ขนิ่าด (กัว้าง × สูำง × ลึกั) ปี่ระม่าณ 149 × 149.5 × 90.5 ม่ม่. (5.9 × 5.9 × 3.6 น่ึ�ว)

นิ่ำ�าหนัิ่กั ปี่ระม่าณ 1340 กร้ม่ (2 ปี่อนึด์้ 15.3 ออนึซ์) รวม่แบต่เต่อร่�และการ์ด้ห็น่ึวยความ่จำาสิ่องอ้นึ 
แต่่ไม่่รวม่นึำ�าห็น้ึกฝาปิี่ด้ต้่วกล้องและฝาครอบช่่องเส่ิ่ยบอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่; ปี่ระม่าณ 1160 กร้ม่  
(2 ปี่อนึด์้ 9 ออนึซ์) (เฉพาะต้่วกล้องเท่ี่าน้ึ�นึ)

สำภาพแวดล้อมั่ที�เหมั่าะกัับักัารใช้่งานิ่ อุณห็ภ่ม่่: -10 ถึึง 40°C/+14 ถึึง 104°F; ความ่ช่่�นึ: 85% ห็ร่อน้ึอยกว่า (ห็ยด้นึำ�าไม่่จ้บต้่ว)

อุปกัรณ์เสำร่มั่ที�ให้มั่า ฝาปิี่ด้ต้่วกล้อง BF-N1, แบต่เต่อร่�ล่เธ่ยม่ไอออนึแบบร่ช่าร์จ EN-EL18d
(อาจแตกัต่างกัันิ่ตามั่ เคร่�องช่าร์จแบต่เต่อร่� MH-33, อะแด้ปี่เต่อร์ AC สิ่ำาห็ร้บช่าร์จแบต่เต่อร่� EH-7P,  
ประเทศหรือพื�นิ่ที�)  ขอบยางรองต่า DK-33, คล่ปี่สิ่าย HDMI/USB, สิ่ายคล้องคอ AN-DC24,  

สิ่าย USB รุ่นึ UC-E24, ฝาครอบช่่องเส่ิ่ยบอุปี่กรณ์เสิ่ร่ม่ BS-1

• XQD เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าของ Sony Corporation • CFexpress เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าของ CompactFlash Association  
• HDMI, โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าห็ร่อเคร่�องห็ม่ายการค้าจด้ที่ะเบ่ยนึของ 
HDMI Licensing LLC. • Wi-Fi® และโลโก้ Wi-Fi เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าห็ร่อเคร่�องห็ม่ายการค้าจด้ที่ะเบ่ยนึของ Wi-Fi Alliance®  
• เคร่�องห็ม่ายและโลโก้คำาว่า Bluetooth® เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าจด้ที่ะเบ่ยนึของ Bluetooth SIG, Inc. และน่ึคอนึใช้่เคร่�องห็ม่าย 
ด้้งกล่าวภายใต้่การอนุึญ่าต่ให้็ใช้่ส่ิ่ที่ธ์่  
• ใช้่ความ่สิ่าม่ารถึจากเที่คโนึโลย่ intoPIX • ผล่ต่ภ้ณฑ์์และต่ราส่ิ่นึค้าอ่�นึๆ เป็ี่นึเคร่�องห็ม่ายการค้าห็ร่อเคร่�องห็ม่ายการค้าจด้ที่ะเบ่ยนึ
ของบร่ษ้์ที่ผ้่ท่ี่�เป็ี่นึเจ้าของ • ภาพในึช่่องม่องภาพ บนึจอ LCD และจอภาพต่่างๆ ท่ี่�แสิ่ด้งในึเน่ึ�อห็าน่ึ�เป็ี่นึภาพจำาลอง • น่ึคอนึขอสิ่งวนึ
ส่ิ่ที่ธ์่ในึการเปี่ล่�ยนึแปี่ลงล้กษ์ณะและข้อม่่ลจำาเพาะของฮาร์ด้แวร์และซอฟต์่แวร์ท่ี่�อธ่บายไว้ในึเอกสิ่ารฉบ้บน่ึ�เม่่�อใด้ก็ได้้ และโด้ยไม่่แจ้ง
ให้็ที่ราบล่วงห็น้ึา 
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คัวามั่เร็วในิ่กัารถ่่ายภาพ 
ต่อเนืิ่�องโดยประมั่าณ 
(วัดโดยกัารทดสำอบัภายในิ่บัร่ษัท)

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

ค่ัาคัวามั่ไวแสำง ISO
(ดัช่นีิ่ค่ัาแสำงที�แนิ่ะนิ่ำา)

System (CLS)


