
Μην αφήνετε τίποτα να μπει εμπόδιο ανάμεσα σε 
εσάς και το όραμά σας. Η D780 σας προσφέρει όλα 
όσα θα περιμένατε από μια DSLR αυτού του επιπέδου 
και ακόμη περισσότερα. Ελεύθερα ή στημένα πλάνα. 
Φωτογραφίες ή video. Αυτή η DSLR πλήρους κάδρου 
είναι ατρόμητη. 

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT   
SB-5000

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΙΛΜ ES-2

ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  
ME-W1

ΣΎΝΙΣΤΩΜΕΝΑ 
ΑΞΕΣΟΎΑΡ

AF ΜΕ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ
Το σύστημα AF φάσης-ανίχνευσης 51 σημείων είναι 
ευαίσθητο έως -3 EV. Αποκτάτε δυνατότητες κορυφαίας 
παρακολούθησης και γρήγορη εναλλαγή μεταξύ 
προηγμένων λειτουργιών AF.

Δ Ύ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ

ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΡΙΠΗΣ ΕΩΣ 12 ΚΑΡΕ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (FPS) 
Πραγματοποιήστε λήψεις με έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με AF/AE ή με έως 12 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο (fps) σε λειτουργία Άηχης φωτογράφισης με Ζωντανή προβολή. Θα έχετε φωτογραφίες 
πλήρους ανάλυσης, ακόμη και κατά τη λήψη σε RAW. 

ΟΠΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 
Το οπτικό σκόπευτρο 0,70x σας προσφέρει ένα ευρύ πεδίο προβολής και κάλυψη 100%.  
Η ανακλινόμενη οθόνη LCD 2359k-dot προσφέρει απελευθέρωση κλείστρου αφής και AF.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 
Φακοί μοντούρας F. Αισθητήρας CMOS πλήρους κάδρου 24,5 MP. Επεξεργαστής εικόνας EXPEED 6. 
Αισθητήρας RGB 180K-pixel και προηγμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής ίδιο με  της D850.

VIDEO DSLR ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ
Πραγματοποιήστε λήψεις πλάνων εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας 4K/UHD στα 30p/25p/24p με μηδενικό 
συντελεστή κροπαρίσματος. Τραβήξτε video με N-Log ή αποτυπώστε πλούσια πλάνα Hybrid Log Gamma 
(HLG).  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ταχύτητες κλείστρου από 1/8000 έως 900 δευτ. Δυνατότητα λήψης time-lapse video ενσωματωμένη στη 
φωτογραφική μηχανή. Φωτογραφίες 2 MP με αστραπιαία λήψη 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps). Μενού 
ψηφιοποίησης ενσωματωμένο στη φωτογραφική μηχανή. Και πολλά άλλα. 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
Οι δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας της φωτογραφικής μηχανής και η ασύρματη 
συνδεσιμότητα καθιστούν εύκολη τη διάδοση των φωτογραφιών σας στον κόσμο. Και το SnapBridge 
επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται αρχεία JPEG και RAW με οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ISO 
Η D780 διαθέτει μεγαλύτερο εύρος ISO από τη φημισμένη D850. Δουλέψτε με ISO 100-51200, το οποίο 
μπορεί να επεκταθεί έως 204800 και να μειωθεί σε έως και ISO 50.

AF ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Το γρήγορο σύστημα συνδυασμένης AF 273 σημείων είναι ευαίσθητο έως -5 EV ή έως -7 EV σε AF 
χαμηλού φωτισμού.1 Η AF ανίχνευσης ματιών είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών.  

Δ Ε Ν  Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν  Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ

1 Κατά τη λήψη με φακό που έχει μέγιστο διάφραγμα f/1,4 ή μεγαλύτερο. 



Αισθητήρας εικόνας /
Ωφέλιμα pixel

Αισθητήρας CMOS με φορμά FX (πλήρους κάδρου) της Nikon / 24,5 εκατομμύρια

Θύρα κάρτας μνήμης 2 κάρτες μνήμης Secure Digital (SD)

Σκόπευτρο/ Κάλυψη 
κάδρου

Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού, FX: Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα

Ταχύτητα κλείστρου 1/8000 έως 30 δευτ (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV, επεκτάσιμο έως 900 δευτ σε λειτουργία M); Bulb; Time; X200

Ταχύτητα προώθησης 
καρέ

Έως 7 fps με AF/AE, έως 12 fps σε λειτουργία Άηχης Φωτογράφισης με Ζωντανή Προβολή

Σύστημα μέτρησης Φωτογράφιση με σκόπευτρο: μέτρηση έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180,000) pixel
Ζωντανή προβολή: μέτρηση έκθεσης TTL από τον αισθητήρα εικόνας

Ευαισθησία ISO 
(Συνιστώμενος δείκτης 
έκθεσης)

Ευαισθησία ISO 100 έως 51200 (επιλέξτε από μεγέθη βήματος 1/3 και 1/2 EV). Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 
EV (ισοδύναμο με ISO 50) κάτω του ISO 100, ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 204800) άνω του ISO 51200, διατίθεται 
αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Τύπος αυτόματης 
εστίασης

Φωτογράφιση με το σκόπευτρο: Ανίχνευση φάσης TTL με χρήση της μονάδας αισθητήρα αυτόματης εστίασης Advanced Multi-CAM 3500 II με 
υποστήριξη για 51 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 15 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης, f/8 υποστηρίζεται από 11 αισθητήρες), με 
υποστήριξη μικρορύθμισης της αυτόματης εστίασης
Ζωντανή προβολή: Συνδυασμένη AF με ανίχνευση φάσης/αντίθεσης που εκτελείται από τον αισθητήρα εικόνας, με υποστήριξη μικρορύθμισης 
της αυτόματης εστίασης

Σημεία εστίασης Φωτογράφιση με το σκόπευτρο: 51 σημεία με [Όλα τα σημεία] επιλεγμένα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση a6 [Χρησιμοποιούμ σημ εστίασ], 11 
σημεία με [Κάθε δεύτερο σημείο] επιλεγμένο Ζωντανή προβολή: 273 σημεία με [Όλα τα σημεία] επιλεγμένα για Προσαρμοσμένη ρύθμιση a6 
[Χρησιμοποιούμ σημ εστίασ], 77 σημεία με [Κάθε δεύτερο σημείο] επιλεγμένο

Video - Μέγεθος καρέ 
(pixel) και ταχύτητα 
καρέ

3840 x 2160 (4K UHD), 30p (προοδευτική), 25p, 24p
1920 x 1080, 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
1920 x 1080 (αργή κίνηση), 30p x4, 25p x4, 24p x5

Συσκευή εγγραφής 
ήχου

Ενσωματωμένο στερεοφωνικό ή εξωτερικό μικρόφωνο με επιλογή εξασθενητή, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας

Άλλες επιλογές video Εγγραφή time-lapse video, ηλεκτρονική απόσβεση κραδασμών, κωδικοί χρόνου, λογαριθμική (Ν-Log) και έξοδος video HDR (HLG)

Μέγεθος οθόνης 8 cm

Ανάλυση οθόνης Ανακλινόμενη οθόνη TFT LCD με ευαισθησία αφής περίπου 2359 k-dot (XGA), με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100%, 
χειροκίνητη ρύθμιση φωτεινότητας 11 επιπέδων και έλεγχο ισορροπίας χρώματος

Μπαταρία Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15b

Διαστάσεις (Π x Y x Β) Περίπου 143,5 x 115,5 x 76 mm 

Βάρος Περίπου 840 g με τη μπαταρία και την κάρτα μνήμης SD, αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 755 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)

Παρεχόμενα 
εξαρτήματα

Καπάκι σώματος BF-1Β, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-31 (διατίθεται συνδεδεμένο με τη φωτογραφική μηχανή), επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων 
λιθίου με κάλυμμα ακροδεκτών EN-EL15b, φορτιστής μπαταρίας MH-25a (διατίθεται είτε με μετασχηματιστή ρεύματος τοίχου είτε με καλώδιο ρεύματος 
τύπου και σχήματος που ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή πώλησης), κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-5, καλώδιο USB UC-E24, λουρί AN-DC21

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

C A P T U R E  T O M O R R O W

ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΔΡΟΥ | ΕΩΣ 12 ΚΑΡΕ ΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ (FPS) | ΟΠΤΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ  
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΜΟΝΤΟΥΡΑ F


