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Zamanı geldi. Harika fotoğraflar çekin, D3400 ile anında paylaşın.  
D-SLR kalitesinde görüntüler çekmeyi ve paylaşmayı son derece kolaylaştıran D3400. 
SnapBridge teknolojisi fotoğraf makinesini akıllı cihazınıza bağlı tuttuğundan çekim 
yaptığınız sırada bile fotoğrafları anında paylaşabilirsiniz. Üstelik bunlar diğer sıradan 
fotoğraflara benzemez. Bunlar, arkadaşlarınızı çok etkileyecek türden fotoğraflardır. 
Ayrıca hem eğlencenizi ikiye katlar hem de NIKKOR objektifiniz ve fotoğraf makinesinin 
güçlü D film fonksiyonu sayesinde sinema kalitesinde görüntüler elde edersiniz!

Temel özellikler:

  Her zaman etkileyici: D-SLR resim kalitesi. Geniş 24,2 megapiksel DX biçimli sensör, 
güçlü EXPEED 4 görüntü işlemcisi ve NIKKOR objektifiniz, düşük ışıkta net görüntüler ve 
pürüzsüz arka plan bulanıklığına sahip sanatsal portreler sunmak üzere bir araya geldi.

  SnapBridge1 ile anında paylaşın: akıllı cihazınızla her zaman açık 
bağlantı. Fotoğrafları çekim sırasında otomatik olarak senkronize edin ve sosyal 
haber akışlarınıza saniyeler içinde canlandırın! SnapBridge teknolojisi, Bluetooth® 
low energy (BLE) teknolojisini2 kullanarak D3400’ün akıllı telefon ya da tabletinizle 
sürekli, düşük enerji tüketimli bir bağlantı kurmasını sağlar. 

  Nikon D-SLR avantajı: hız, hassaslık ve taşıma kolaylığı. Son derece keskin 
otomatik netleme (AF) sistemi, Nikon’un dünyaca ünlü ergonomik tasarımı ve 
parlak optik vizörü ile öncekilerden çok farklı bir çekim deneyimi yaşayın.
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1   D3400’ün Wi-Fi desteği olmadığından şu SnapBridge özellikleri kullanılamaz: akıllı bir cihazla uzaktan çekim, orijinal 
boyutunda durağan görüntü aktarımı ve film aktarımı.

2  Bluetooth® marka adı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu tür markalar, Nikon ve Bağlı 
Kuruluşları tarafından lisans kapsamında kullanılmaktadır. 



D3400 
TEKNİK ÖZELLİKLER

Etkin piksel sayısı 24,2 milyon
Görüntü sensörü Nikon DX biçimli CMOS sensör
OLPF (optik sensör koruyucu filtre) Yok. Yalnızca optik filtre
Vizör Beş aynalı vizör, yaklaşık 0,85x büyütme ile yaklaşık %95 çerçeve alanı
Ekran 7,5 cm (3 inç), yaklaşık 921 k-nokta, 170˚ resim açılı TFT LCD
Enstantane hızı 1/4000 - 30 sn arası; Uzun Pozlama; Süre (Flaş senkr hızı: X=1/200 sn, 1/200 sn veya daha düşük hızda deklanşörle senkro-

nize olur)
Sürekli çekim Yaklaşık 5 fps hıza kadar, çekim sayısı (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO duyarlılığı ISO 100 ile 25600 arası
Otomatik netleme Vizörlü çekim: 11 netleme noktası (ortasında bir adet çapraz tip sensör)/canlı görüntü çekimi: Kontrast ölçümlü AF
Pozlama ölçümü 420 piksel RGB sensörü, Sahne Tanıma Sistemi
Dahili flaş Kılavuz numarası: yaklaşık 7/22, manuel flaşla 8/26, (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F), objektif alanı: 18 mm
Basit mod Kullanılabilir
Özel Efekt modu 10 seçenek
Rötuş menüleri 20 seçenek
Görüntü işleme EXPEED 4 görüntü işleme motoru, Picture Control, Etkin D-Lighting
Film • Dosya biçimi: MOV (Video sıkıştırma: H.264/Ses: LPCM) • Film kaydı için manuel ayarlar 

• Film kaydı: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; seçilebilir resim kalitesi: yüksek veya normal
Ses kayıt cihazı Dahili tek sesli mikrofon/tek sesli hoparlör
Kablosuz bağlantı Dahili Bluetooth (SnapBridge desteği)
HDMI • HDMI çıkışı (60p/50p filmler için HDMI çıkışı kullanılamaz), C Tipi HDMI konektörü • HDMI-CEC desteği
Depolama - Medya/Dosya biçimi SD (Secure Digital) ve UHS-I uyumlu SDXC hafıza kartları/12 bit RAW; JPEG, RAW+JPEG
Boyutlar (G x Y x D)/Ağırlık Yaklaşık 124 × 98 × 75,5 mm (4,9 x 3,9 x 3 inç); 395 g (14 ons) (yaklaşık 445 g (15,7 ons)*)
Verilen aksesuarlar EN-EL14a Şarj edilebilir Li-ion Pil, MH-24 Pil Şarj Cihazı, AN-DC3 Makine Askısı, BF-1B Gövde Kapağı, DK-25 Vizör Lastiği
* Pil ve hafıza kartı dahil, gövde kapağı hariç; CIPA Kılavuzlarına göre.

Nikon, bu sayfanın içerebileceği herhangi bir hatadan sorumlu tutulamaz. 
Bu ürünün görünümü ve özellikleri haber vermeden değiştirilebilir. 


