
De nieuwe professionele NikonSB-5000 Speedlight
De perfecte belichting metradiobesturing en ingebouwd koelsysteem

Nikon breidt haar assortiment professioneleflitsers uit met de gloednieuwe SB-5000. Deze flexibele
Nikon Speedlight is deeerste met radiobesturing en is de eerste compacte flitser ter wereld die is
voorzien van een ingebouwd koelsysteem.*
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De SB-5000 is ontwikkeld voor moeilijke opnamesituaties enis perfect voor professionele fotografen
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die flexibel willen werken metcomplexe opstellingen, waarbij ze flitsers op en naast de camera
gebruiken. Doordraadloze radiografische aansturing hoeft er geen directe zichtlijn te zijntussen de
hoofdflitser en de slaveflitser en neemt de betrouwbaarheid toewanneer u fotografeert in helder
zonlicht. Nikon's nieuwe ingebouwdekoelsysteem maakt het mogelijk meer dan 100 opnamen snel
achter elkaar te makenterwijl de flitser op volle sterkte werkt. Met een lichte, compacte constructieen
een overzichtelijke bediening biedt deze nieuwe Speedlight ongekendeverlichtingsmogelijkheden, in
en buiten de studio.

Controle in veeleisende situaties

Met de snelle en betrouwbare SB-5000 kunnen fotograferenmeer diverse verlichtingsomstandigheden
aan. De SB-5000 kan radiografischworden aangestuurd als onderdeel van een configuratie met
geavanceerdedraadloze flitssturing, maar kan ook op de gebruikelijke wijze wordenaangestuurd via
optische signalen, wat betekent dat oudere Speedlights nogsteeds kunnen worden gebruikt in een
opstelling met meerdere flitsers. Wanneerde flitser op de camerabody is bevestigd maakt gekoppelde
flitsregeling het mogelijk de SB-5000 te bedienen via het cameramenu of vanafeen computer met
Camera Control Pro 2. Het nieuwe koelsysteem van deze compacteflitser zorgt er voor dat u 120
foto's met een interval van 5 seconden of 84foto's met een interval van 3 seconden kunt maken
zonder dat de flitseroververhit raakt.

Extra functies

• Belangrijkespecificaties: de SB-5000 heeft een richtgetal van 34,5, een groot FX-formaatzoombereik
van 24-200 mm (14 mm met ingebouwde groothoekdiffusor) en drieverlichtingspatronen.

• Compactebouw, overzichtelijke bediening: de compacte flitser weegt maar 420 gram. Het
overzichtelijke bedieningspaneel heeft een groot en gemakkelijk leesbaarinformatiescherm. De
flitskop kan tot 7° omlaag of tot 90° omhoog wordengekanteld en kan horizontaal 180° naar rechts en
naar links worden gedraaid.

• Accessoires:de ingebouwde groothoekdiffusor en reflectiekaart, plus de meegeleverdediffusiekap,
kunnen worden gecombineerd met Nikon’s optionele kleurenfilters,waarmee u uw creatieve opties
nog verder kunt uitbreiden.

“Nikon heeft altijd voorop gelopen als het gaat om creatieve fotografische verlichting en
heeft daarbij voortdurend bewezen toonaangevend te zijn op het gebied van
betrouwbaarheid, veelzijdigheid en totale systeemintegratie. Door de toevoeging van
radiobesturing werkt de SB-5000 zelfs uitstekend in situaties die normaal gesproken
problematisch zijn, zoals wanneer de zichtlijn wordt geblokkeerd en in helder zonlicht.
En dankzij het nieuwe koelsysteem, waardoor meer opnamen achter elkaar kunnen



worden gemaakt, levert de SB-5000 uitzonderlijke prestaties. Dit is een uitstekende all-
round flitser voor professionals die consistent hoge prestaties eisen.„
— Matthieu van Vliet, Country Manager Nikon Nederland

Prijs enbeschikbaarheid

De verkoopstart van de Nikon SB-5000 Speedlight is gepland in maart2016. De verkoopadviesprijs
bedraagt €679,-.

Klik hier voor een overzicht vanalle Nikon producten die zijn aangekondigd tijdens CES 2016.

Voetnoot

*De SB-5000 beschikt als eerste opklikbare compacte flitser over een ingebouwd koelsysteem (vanaf
1 december 2015). 
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SB5000_PPDD_Readme.pdf
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SB-5000_SIDD_List_20151203.pdf
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OVER NIKON NEDERLAND

Nikon Nederland, Branch Office van Nikon GmbH, is operationeel sinds 1 augustus 2006 en gevestigd in
Amsterdam.
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