
JSEM NIKON D3400

Dálkové ovládání ML-L3

Nyní je ten správný čas. Pořizujte brilantní snímky a ihned je sdílejte  
s pomocí fotoaparátu D3400. S fotoaparátem D3400 je fotografování a sdílení 
snímků v kvalitě digitálních jednookých zrcadlovek hračkou. Funkce SnapBridge 
udržuje spojení mezi fotoaparátem a chytrým zařízením, takže můžete snímky sdílet 
ihned v okamžiku jejich pořízení. A nejde o ledajaké snímky. Tyto snímky ohromí 
všechny vaše přátele. A s objektivem NIKKOR a výkonnou funkcí D-Movie dvojnásobíte 
svou zábavu prostřednictvím kinematografických záznamů.

Klíčové vlastnosti:

  Působivá za všech okolností: kvalita obrazu digitální jednooké zrcadlovky. 
Velký obrazový snímač formátu DX s 24,2 milionu pixelů, výkonný systém zpracování 
obrazu EXPEED 4 a váš objektiv NIKKOR společně poskytují brilantní snímky za nízké 
hladiny osvětlení a umělecky působící portréty s jemně rozmazaným pozadím.

  Okamžité sdílení prostřednictvím funkce SnapBridge1: trvalé spojení  
s vaším chytrým zařízením. Pořízené snímky jsou automaticky synchronizovány 
a obohatí vaši přítomnost na sociálních médiích v rámci pouhých sekund!  
Funkce SnapBridge využívá technologii Bluetooth® low energy (BLE)2 pro trvalé 
nízkoenergetické spojení fotoaparátu D3400 a chytrého telefonu nebo tabletu. 

  Výhoda digitální jednooké zrcadlovky Nikon: rychlost, přesnost, perfektní 
ovládání. S perfektně přesným systémem automatického zaostřování (AF), 
světoznámou ergonomií Nikon a jasným optickým hledáčkem budou vaše fotografické 
zážitky neporovnatelné s těmi dosavadními. 
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1   Protože fotoaparát D3400 nepodporuje Wi-Fi, nejsou dostupné následující funkce SnapBridge: dálkově ovládané fotografování 
pomocí chytrého zařízení, přenos statických snímků v originální velikosti a přenos videosekvencí.

2 Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití  
 společností Nikon a jejími pobočkami probíhá v rámci licence. 



D3400 
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Počet efektivních pixelů 24,2 milionu
Obrazový snímač Snímač CMOS formátu Nikon DX
OLPF (optický antialiasingový filtr) Ne. Pouze optický filtr
Hledáček Hledáček s optickým členem typu pentamirror, zobrazuje cca 95 % obrazového pole při zvětšení cca 0,85×
Monitor 7,5cm/3˝ monitor TFT LCD s cca 921 000 pixely a pozorovacím úhlem 170°
Časy závěrky 1/4 000 až 30 s; Bulb (B); Time (T) (Synchronizační čas pro práci s bleskem: X = 1/200 s; synchronizace s časy závěrky  

1/200 s a delšími)
Sériové snímání Max. cca 5 sn./s; počet snímků v jedné sérii: JPEG: 100, RAW: 16
Citlivost ISO ISO 100 až 25 600
Automatické zaostřování Fotografování s využitím hledáčku: 11 zaostřovacích polí (jeden křížový snímač uprostřed obrazu) / fotografování v režimu 

živého náhledu: automatické zaostřování s detekcí kontrastu
Měření expozice 420pixelový RGB snímač, systém detekce motivu
Vestavěný blesk Směrné číslo: cca 7,8 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C), vyzařovací úhel pro objektiv: 18 mm
Režim průvodce K dispozici
Speciální efekty 10 možností
Menu retušování 20 možností
Zpracování obrazu Systém zpracování obrazu EXPEED 4, předvolby Picture Control, funkce Active D-Lighting
Videosekvence • Formát souborů: MOV (Komprese videosekvencí: H.264 / Zvuk: LPCM) • Manuální nastavení pro záznam videosekvencí 

• Záznam videosekvencí: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; volitelná kvalita obrazu: vysoká nebo normální
Videosekvence – zařízení pro záznam 
zvuku

Vestavěný monofonní mikrofon / monofonní reproduktor

Bezdrátové spojení Vestavěné zařízení Bluetooth (s podporou funkce SnapBridge)
HDMI • Výstup HDMI (výstup HDMI není k dispozici u videosekvencí 60p/50p), konektor HDMI typu C • Podpora HDMI-CEC
Ukládání dat – média /  
Formát souborů

Paměťové karty SD (Secure Digital) a paměťové karty SDXC s podporou UHS-I / 12bitové soubory RAW, JPEG, RAW+JPEG

Rozměry (Š × V × H) / Hmotnost Cca 124 × 98 × 75,5 mm; 395 g (cca 445 g*)
Dodávané příslušenství Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a, nabíječka baterií MH-24, popruh AN-DC3, krytka těla BF-1B, gumová očnice DK-25
* Včetně baterie a paměťové karty, bez krytky těla; podle směrnic CIPA.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.


