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Η ώρα είναι τώρα. Τραβήξτε υπέροχες φωτογραφίες και κοινοποιήστε τις 
άμεσα με τη νέα D3400. Με την D3400 είναι εξαιρετικά εύκολο να τραβάτε και να 
μοιράζεστε εικόνες ποιότητας DSLR. Η τεχνολογία SnapBridge της Nikon διατηρεί τη 
φωτογραφική μηχανή συνδεδεμένη στην έξυπνη συσκευή σας έτσι ώστε να μπορείτε 
να κοινοποιείτε άμεσα τις φωτογραφίες που τραβάτε. Και δεν είναι καθόλου 
συνηθισμένες φωτογραφίες. Η ποιότητά τους θα συναρπάσει τους φίλους σας. 
Παράλληλα, ο φακός NIKKOR και η ισχυρή λειτουργία D-movie της φωτογραφικής 
μηχανής παρέχουν τη δυνατότητα λήψης video κινηματογραφικής ποιότητας.

Κύρια χαρακτηριστικά:

  Πάντοτε εντυπωσιακές: εικόνες ποιότητας DSLR. Ο μεγάλος αισθητήρας 24,2 με 
φορμά DX, ο ισχυρός επεξεργαστής εικόνας EXPEED 4 και ο φακός NIKKOR που 
διαθέτετε, συνεργάζονται για να παρέχουν καθαρές εικόνες σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού και καλλιτεχνικά πορτραίτα με όμορφο θαμπό φόντο.

  Μοιραστείτε άμεσα με το SnapBridge1: τη συνεχή σύνδεση με την 
έξυπνη συσκευή σας. Συγχρονίστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας κατά τη 
λήψη και αναρτήστε πανέμορφες εικόνες στις κοινωνικές ροές σας σε 
δευτερόλεπτα! Η λειτουργία SnapBridge χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth® 
low energy (BLE)2 με την οποία η D3400 διατηρεί μια σταθερή σύνδεση χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας με το smartphone ή το tablet σας. 

  Το πλεονέκτημα της Nikon DSLR: ταχύτητα, ακρίβεια και χειρισμός. Ζήστε 
την εμπειρία της φωτογράφισης όπως ποτέ άλλοτε χάρη στο εξαιρετικά ευκρινές 
σύστημα αυτόματης εστίασης (AF), τη διεθνώς αναγνωρισμένη εργονομία της Nikon και 
το φωτεινό οπτικό σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής. 
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1  Καθώς η D3400 δεν υποστηρίζει Wi-Fi, τα παρακάτω χαρακτηριστικά SnapBridge δεν είναι διαθέσιμα: απομακρυσμένη 
φωτογράφιση με έξυπνη συσκευή, μεταφορά φωτογραφιών σε πρωτότυπο μέγεθος και μεταφορά video.

2  Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση των εν λόγω σημάτων 
από τη Nikon και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες γίνεται κατόπιν εκχώρησης άδειας χρήσης. 



D3400 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ωφέλιμα pixel 24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS με φορμά DX της Nikon
OLPF (οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο) Όχι. Μόνο οπτικό φίλτρο
Σκόπευτρο Σκόπευτρο με πεντακάτοπτρο, κάλυψη κάδρου περίπου 95% με μεγέθυνση περίπου 0,85x
Οθόνη TFT LCD 7,5 cm (3 in.), περίπου 921k-dot, με οπτική γωνία 170˚
Ταχύτητα κλείστρου 1/4.000 έως 30 δευτ. Bulb, Χρόνος (Ταχύτητα συγχρονισμού φλας: X=1/200 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα 

κλείστρου στα 1/200 του δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα)
Συνεχείς διαδοχικές λήψεις Έως και περίπου 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), αριθμός λήψεων (JPEG: 100, RAW: 16)
Ευαισθησία ISO ISO 100 έως 25600
Αυτόματη εστίαση Φωτογράφιση μέσα από το σκόπευτρο: 11 σημεία εστίασης (ένας αισθητήρας σταυροειδούς διάταξης στο κέντρο)/λήψεις 

ζωντανής προβολής: AF με ανίχνευση αντίθεσης
Μέτρηση έκθεσης Αισθητήρας RGB 420-pixel, Σύστημα αναγνώρισης σκηνής
Ενσωματωμένο φλας Αριθμός οδηγού: περίπου 7/22, 8/26 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F), κάλυψη του φακού: 18 mm
Λειτουργία οδηγού Διαθέσιμη
Λειτουργία ειδικών εφέ 10 επιλογές
Μενού επεξεργασίας 20 επιλογές
Επεξεργασία εικόνας Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4, Picture Control, Ενεργό D-Lighting
Video • Μορφή αρχείου: MOV (συμπίεση video: H.264/Ήχος: LPCM)  • Χειροκίνητες ρυθμίσεις για εγγραφή video 

• Εγγραφή video: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p, επιλέξιμη ποιότητα εικόνας: υψηλή ή κανονική
Συσκευή εγγραφής ήχου Ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο/μονοφωνικό ηχείο
Ασύρματη σύνδεση Ενσωματωμένο Bluetooth (υποστήριξη SnapBridge)
HDMI • Έξοδος HDMI (η έξοδος HDMI δεν είναι διαθέσιμη για video 60p/50p), Επαφή HDMI τύπου C • Yποστήριξη HDMI-CEC
Μέσα αποθήκευσης/Μορφή αρχείου Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και συμβατές με UHS-I SDXC/RAW 12 bit, JPEG, RAW+JPEG
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)/Bάρος Περίπου 124 × 98 × 75,5 mm/4,9 x 3,9 x 3 in.; 395 g/14 oz (περίπου 445 g/15,7 oz*)
Παρεχόμενα αξεσουάρ Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-

DC3, καπάκι σώματος BF-1B, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25
* Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία και κάρτα μνήμης, εξαιρείται το καπάκι σώματος. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη του φυλλαδίου αυτού.
Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.


