
I AM THE NIKON D3400

Afstandsbediening ML-L3

Het juiste moment is aangebroken. Maak schitterende opnamen en deel  
ze direct met de D3400. Met de D3400 is het heel gemakkelijk om opnamen in 
D-SLR-kwaliteit te maken en te delen. SnapBridge handhaaft de verbinding tussen de 
camera en uw smartapparaat, zodat u de foto’s die u maakt direct kunt delen. En dat 
zijn niet zomaar foto’s. Het zijn het soort foto’s dat uw vrienden versteld doet staan. 
Bovendien kunt u dubbel genieten door te gaan filmen, dankzij het NIKKOR-objectief 
en de krachtige D-filmfunctie van de camera.

Belangrijkste kenmerken:

  Altijd indrukwekkend: DSLR-beeldkwaliteit. De combinatie van de grote DX-
formaat sensor van 24,2 megapixels, de krachtige EXPEED 4-beeldprocessor en het 
NIKKOR-objectief levert heldere beelden bij weinig licht en artistiek uitziende portretten 
met mooie onscherpe achtergronden.

  Direct delen via SnapBridge1: de verbinding met uw smartapparaat die 
altijd aanstaat. Synchroniseer foto’s automatisch terwijl u ze maakt en verrijk uw 
berichten op sociale media binnen enkele seconden. SnapBridge maakt gebruik 
van Bluetooth® low energy (BLE) technologie2 om een continue verbinding met een 
laag stroomverbruik te handhaven tussen de D3400 en uw smartphone of tablet. 

  Het voordeel van een D-SLR van Nikon: snelheid, precisie, hanteerbaarheid. 
Ervaar fotografie als nooit tevoren dankzij het haarscherpe autofocussysteem (AF), 
Nikon’s wereldvermaarde ergonomie en de heldere optische zoeker. 
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1 Omdat de D3400 Wi-Fi niet ondersteunt, zijn de volgende SnapBridge-functies niet beschikbaar: fotograferen op afstand met  
 een smartapparaat, overdracht van foto’s in het oorspronkelijke formaat en overdracht van films.
2  Het woordmerk en de logo’s van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het 

gebruik ervan door Nikon en diens gelieerde ondernemingen gebeurt onder licentie.  



D3400 
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Effectieve pixels 24,2 miljoen
Beeldsensor Nikon DX-formaat CMOS-sensor
OLPF (optisch laagdoorlaatfilter) Nee, alleen optisch filter
Zoeker Pentaspiegelzoeker, beelddekking van circa 95% en een vergroting van circa 0,85x
Monitor TFT-lcd-monitor van 7,5 cm (3 inch) met circa 921.000 beeldpunten en een kijkhoek van 170˚
Sluitertijd 1/4000 tot 30 sec.; Bulb; Tijd (Flitssynchronisatiesnelheid: X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/200 sec. of 

langer)
Continu-opnamen Tot circa 5 bps, aantal opnamen (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO-gevoeligheid ISO 100 tot 25.600
Autofocus Opnamen via zoeker: 11 scherpstelpunten (één kruissensor in het midden)/livebeeldopnamen: Contrastdetectie-AF
Lichtmeting RGB-sensor met 420 pixels, systeem voor onderwerpherkenning
Ingebouwde flitser Richtgetal: circa 7/22, 8/26 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C), objectiefdekking: 18 mm
Hulpstand Beschikbaar
Stand Speciale effecten 10 opties
Retoucheermenu’s 20 opties
Beeldverwerking EXPEED 4-beeldverwerkingsengine, Picture Control, Actieve D-Lighting
Film • Bestandsindeling: MOV (videocompressie: H.264/audio: LPCM) • Handmatige instellingen voor filmopnamen 

• Filmopnamen: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; instelbare beeldkwaliteit: hoog of normaal
Audio-opnameapparaat Ingebouwde monomicrofoon/monoluidspreker
Draadloze verbinding Ingebouwde Bluetooth (Snapbridge-ondersteuning)
HDMI • HDMI-uitgang (HDMI-uitvoer is niet mogelijk voor 60p/50p-films), C-type HDMI-aansluiting • HDMI-CEC-ondersteuning
Opslagmedia/bestandsindeling SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDXC-geheugenkaarten/12-bits RAW, JPEG, RAW+JPEG
Afmetingen (B x H x D)/gewicht Circa 124 × 98 × 75,5 mm; 395 gram (circa 445 gram*)
Meegeleverde accessoires EN-EL14a oplaadbare Li-ionaccu, MH-24 acculader, AN-DC3 camerariem, BF-1B bodydop, DK-25 rubberen oogschelp
* Inclusief accu en geheugenkaart, exclusief bodydop; gebaseerd op CIPA-richtlijnen.

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.


