
A Nikon D7500  filma 
em 4K e  vem com 

Wi-fi e Bluetooth

lançamento da Nikon D7500 
é um claro exemplo do ru-
mo que a empresa japone-
sa deseja seguir. Direciona-
da a um público entusiasta e 
avançado – que conhece as 

vantagens de uma câmera fotográfi-
ca e paga por isso –, a nova DSLR é 

mais que um upgrade habitual da an-
tecessora D7200, de 2015. O próprio 
nome sugere isso: ao “pular” nume-
rações da série, a D7500 representa 
um avanço significativo para a famí-
lia, aproximando-se da D500, da qual 
herdou diversas especificações. O 
preço é outro sinal desse movimento: 
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A nova DSLR tem sensor DX de 20,9 MP, filma em 4K e vem com Wi-Fi, Bluetooth
e monitor touchscreen articulado. Mas tem apenas uma entrada para cartão SD

Nikon D7500
A PoderosA irmã menor dA d500

a nova DSLR chega ao mercado in-
ternacional por US$ 1.250  (apenas o 
corpo), valor ligeiramente maior que 
o da D7200 quando foi lançada, po-
rém mais acessível que o da D500, 
que custa US$ 2 mil.

Na prática, é possível entender 
a nova DSLR como uma versão “li-
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ght” da D500. Como a “irmã” maior, 
a D7500 conta com um sensor DX 
(APS-C) de 20,9 MP e um processa-
dor Expeed 5. Em vídeo, grava em 4K 
UHD (com bitrate de 144 Mbps e cor-
te de 1,5x no sensor, equivalente a 
2,25x em relação ao padrão 35 mm) e 
tem sensor de medição com 180 mil 
pixels RGB, que possibilita uma ex-
posição mais equilibrada. Outra he-
rança da D500 é a posição do botão 
dedicado à sensibilidade ISO: está lo-
calizado próximo ao disparador e ao 
REC – pode parecer algo simples, 
mas é uma mudança bastante sen-
sível para os usuários.

Fisicamente, a nova reflex digital 
assemelha-se muito à D7200, com 
pequenas mudanças no design que 

o monitor articulado 
com touchscreen tem 3,2 

polegadas e definição  
de 922 mil pixels 
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A bateria foi renovada: o novo modelo 
pode chegar a cerca de 950 disparos 

o botão de iSo  agora  
está localizado ao lado 

do ReC para filmar  
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