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Beskrivelse:
Alsidig, brugervenlig Speedlight, der er kompatibel med Nikon-spejlreflekskameraer i FX- og DX-format og Nikon Creative Lighting
System. Utroligt intuitiv betjening med en række avancerede funktioner, der gør det nemt at styre lysets kvalitet og retning. Tre
belysningsmønstre giver total kontrol over flash-dækningen, og A:B-indstillingen, som der er nem adgang til, muliggør trådløs betjening
af flere flashenheder. Det kompakte hus gør det ideelt at have ved hånden ved kreative optagelser, eller når der kræves mere
afbalancerede billeder under vanskelige lysforhold.
Elektronisk konstruktion
Automatisk IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) og seriekredsløb
Strømforsyning
Brug fire AA-batterier af samme mærke af følgende typer: • 1,5 V alkaliske AA batterier • 1,5 V litium AA-batterier • Genopladelige 1,2 V
NiMH AA-batterier For at minimere antallet af flashes og genopladningstiden for hvert batteri
Medfølgende tilbehør
Speedlight Stand AS-22, Nikon Softbox SW-14H, glødelysfilter SZ-3TN, lysstofrørfilter SZ-3FL, halvblød taske SS-700
Belysningsmønster
Der er tre belysningsmønstre: standard, jævn og centervægtet Lysets fordelingsvinkel justeres automatisk efter kameraets billedområde
i både FX- og DX-format
Flashindikator
SB-700 er fuldt genopladet: lyser Flashen er utilstrækkelig til at opnå korrekt eksponering (ved optagelse med i-TTL eller
afstandsprioriteret manuel flashindstilling): blinker
Låsegreb til monteringsfod
Giver sikker montering af SB-700 til kameraets tilbehørssko ved hjælp af låseplade og låsestift for at undgå afmontering ved et uheld.
Andre tilgængelige funktioner
Testudløsning, skærm-præ-flash, AF-hjælpelys til multi-AF og pilotlys
Flashkompensation
-3,0 EV til +3,0 EV i trin på 1/3 EV-trin i i-TTL-indstilling
Flashindikator (med fjernbetjeningsindstillingen aktiveret)
SB-700 er fuldt genopladet: blinker Flashen er utilstrækkelig til at opnå korrekt eksponering (ved fotografering med i-TTL- eller
indstillingen AUTO ved trådløs fotografering med flere flashenheder af SU-4-typen): blinker
Følgende flashindstillinger kan bruges
• i-TTL • Manuel flash • Afstandsprioriteret manuel flash
Andre funktioner
Varmeafbrydelse, firmwareopdatering
Effektivt flasharbejdsområde (i indstillingen i-TTL)
0,6 m til 20 m (varierer afhængigt af kameraets billedområdeopsætning, belysningsmønster, ISO-følsomhed, zoomhovedposition og den
anvendte objektivblænde)
Eksponeringskontrol for flash på kameraet
Kameraets synkroniseringsindstillinger: langtidssynkronisering, rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, synkronisering med
forreste lukkergardin, langsom synkronisering med bageste lukkergardin Fotofunktioner: auto FP High-Speed-synkronisering, FV-lås,
rød-øje-reduktion
Nikons Creative Lighting System
Et antal flashfunktioner er tilgængelige sammen med de kompatible kameraer: i-TTL-indstilling, Advanced Wireless Lighting, FV-lås,
flash-farveinformation, auto FP High-Speed-synkronisering og AF-hjælpelys til multi-AF
Mål (B × H × D)
Ca. 71 x 126 x 104,5 mm
Vægt
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Ca. 360 g (kun Speedlight) Ca. 450 g (med fire alkaliske 1,5 V AA-batterier)
Mulighed for bounce
Flashhovedet kan tiltes ned til 7° eller op til 90° med klikstop ved -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° Flashhovedet roteres vandret 180° til højre
og venstre med klikstop ved 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150° og 180°
Multi-flashfotografering
• Advanced Wireless Lighting • Trådløs fotografering med flere flashenheder af SU-4-typen (fjernbetjent)
Brugerindstilling
11 punkter
Flashvarighed (ca.)
1/1042 sek. ved M1/1 (fuld) udgang 1/1136 sek. ved M1/2 udgang 1/2857 sek. ved M1/4 udgang 1/5714 sek. ved M1/8 udgang 1/10000
sek. ved M1/16 udgang 1/18182 sek. ved M1/32 udgang 1/25000 sek. ved M1/64 udgang 1/40000 sek. ved M1/128 udgang
Ledetal (ved 35 mm zoomhovedposition, i FX-format, standardbelysningsmønster), 20 °C)
28 (ISO 100, m), 39 (ISO 200, m)
TÆND/SLUK
Drej på afbryderen/den trådløse indstillingsvælger for flere flashenheder for at tænde eller slukke SB-700. Desuden kan der vælges
standbyfunktion
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Specifikationer:
Producent

Nikon

Kategori

Flash

Leverandør

NIKON DANMARK
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