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Daljinski upravljalnik 
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Ujemite trenutek. Fotoaparat D3400 omogoča odlične fotografije in 
takojšnje deljenje posnetkov z drugimi. S fotoaparatom D3400 je neverjetno 
enostavno fotografirati in z njim posnete kakovostne fotografije takoj deliti. Tehnologija 
SnapBridge omogoča, da fotoaparat povežete s pametno napravo, zato lahko fotografije 
delite v trenutku. Vendar to še zdaleč niso običajne fotografije. Navdušile bodo vse! 
Poleg tega se lahko preizkusite tudi v videosnemanju: to vam omogočajo objektivi 
NIKKOR in zmogljiva funkcija fotoaparata, imenovana D-videoposnetek.

Glavne funkcije:

  Vedno vrhunska: kakovost slike D-SLR. Veliko tipalo formata DX s 24,2 milijona 
slikovnih točk, zmogljivi slikovni procesor EXPEED 4 in objektivi NIKKOR zagotavljajo 
jasne fotografije pri šibki svetlobi in umetniške portrete z lepo zamegljenim ozadjem.

  SnapBridge za takojšnje deljenje1: stalna povezava z vašo pametno 
napravo. Samodejna sinhronizacija fotografij že med fotografiranjem in takojšnje 
objavljanje v družabnih medijih. SnapBridge uporablja tehnologijo Bluetooth® low 
energy (BLE)2, s katero zagotavlja stalno, energijsko varčno povezavo med 
fotoaparatom D3400 in pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. 

  Prednosti Nikonovega fotoaparata D-SLR: hitrost, natančnost in način 
uporabe. Izredno natančen sistem samodejnega ostrenja (AF), Nikonova priznana 
ergonomska oblika in svetlo optično iskalo zagotavljajo izkušnjo fotografije, kot je 
še niste doživeli.

Bliskavica  
Speedlight SB-300

EN-EL 14a

Priporočena dodatna oprema 
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1   D3400 ne podpira povezave Wi-Fi, zato naslednje funkcije aplikacije SnapBridge niso na voljo: oddaljeno fotografiranje s 
pametno napravo, prenos fotografij v izvirni velikosti in prenos videoposnetkov.

2  Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc.; družba Nikon in z 
njo povezana podjetja take znamke uporabljajo na podlagi licence. 



D3400 
TEHNIČNI PODATKI

Efektivno število slikovnih točk 24,2 milijona
Slikovno tipalo Nikonovo tipalo CMOS formata DX
OLPF (optični nizkoprehodni filter) Ne. Samo optični filter
Iskalo Iskalo s petstranim ogledalom, približno 95-odstotna pokritost kadra, s približno 0,85-kratno povečavo
Zaslon 7,5-centimetrski (3-palčni) zaslon TFT LCD s pribl. 921.000 točkami in z vidnim kotom 170°
Čas zaklopa 1/4000 do 30 s; ročno zapiranje zaklopa (bulb) (hitrost sinhronizacije bliskavice: X = 1/200 s; s sprožilcem se sinhronizira pri 

času osvetlitve 1/200 s ali počasneje)
Zaporedno fotografiranje Do pribl. 5 posnetkov na sekundo, število posnetkov (JPEG: 100, RAW: 16)
Občutljivost ISO ISO 100 do 25.600
Samodejno ostrenje Fotografiranje z iskalom: 11 točk ostrenja (en križni senzor v sredini)/fotografiranje s pogledom v živo: AF z zaznavanjem 

kontrasta
Merjenje osvetlitve Tipalo RGB z 420 slikovnimi točkami, sistem za prepoznavanje scene
Vgrajena bliskavica Vodilno število: pribl. 7, 8 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C), pokritost: 18 mm
Način vodnika Na voljo
Način delovanja s posebnimi učinki 10 možnosti
Meniji za retuširanje 20 možnosti
Obdelava posnetkov Slikovni procesor EXPEED 4, sistem Picture Control, aktivna osvetlitev D-Lighting
Videoposnetek • Oblika zapisa datotek: MOV (stiskanje videoposnetkov: H.264/zvok: LPCM)  • Ročne nastavitve za snemanje videopos-

netkov • Snemanje videoposnetkov: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; izbira kakovosti slike: visoka ali 
normalna

Naprava za snemanje zvoka Vgrajen mono mikrofon/mono zvočnik
Brezžična povezava Vgrajena tehnologija Bluetooth (podpora za SnapBridge)
HDMI • Izhod HDMI (izhod HDMI ni na voljo za videoposnetke hitrosti 60p/50p), priključek HDMI tipa C • Podpora za HDMI-CEC
Nosilci za shranjevanje/format 
datotek

Spominske kartice SD (Secure Digital) ter SDXC, združljive s standardom UHS-I/12-bitni RAW, JPEG, RAW+JPEG

Mere (Š x V x G)/teža Pribl. 124 x 98 x 75,5 mm; 395 g (pribl. 445 g*)
Priložena dodatna oprema Polnilna Li-ionska baterija EN-EL14a, polnilnik baterij MH-24, pas fotoaparata AN-DC3, pokrovček ohišja BF-1B, gumijast 

nastavek okularja DK-25
* Vključno z baterijo in spominsko kartico, brez pokrovčka ohišja; na podlagi smernic CIPA.

Nikon za morebitne napake v priročniku ne odgovarja.
Specifikacije in videz Nikonovih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.


