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Έπειτα από αρκετές ώρες περιπάτου στην κοιλάδα, ο άνεμος και η αύρα του βουνού εξαφανίζουν 
τις καθημερινές μου έννοιες.

Παίρνω βαθιές ανάσες καθώς ανηφορίζω το μονοπάτι. Αφήνοντας πίσω μου τις έννοιες της 
καθημερινότητας, κάθε βήμα που κάνω και κάθε κάδρο που αποτυπώνω με φέρνει πιο κοντά στη 
γνήσια δημιουργική υπόστασή μου.

Ξαφνικά βλέπω μια γυναικεία σιλουέτα. Τα μαλλιά της είναι ανακατωμένα από τον άνεμο και 
στέκεται ακίνητη. Φαίνεται σαν να με περίμενε. 

Παρατηρώ προσεχτικά, σχεδιάζω, ερμηνεύω τη σκηνή, και τότε ρυθμίζω τη φωτογραφική 
μηχανή να αποτυπώσει τη δική μου ερμηνεία της πραγματικότητας που ξετυλίγεται μπροστά μου. 

Είμαι φωτογράφος. Η φωτογραφική μηχανή είναι το εργαλείο μου.

Τα δάχτυλά μου πάνω στα χειριστήριά της γίνονται μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στις ιδέες 
μου και τη φωτογραφία.

Τώρα συνεχίζω τον περίπατό μου γοητευμένος από τις δυνατότητες κάθε κάδρου.

Ένας ήρεμος περίπατος

• Φακός: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ειδική έκδοση • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit  • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/320 του δευτερολέπτου, f/7,1
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 250  • Picture Control: μονόχρωμο 
©Jeremy Walker



• Φακός: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/125 του δευτερολέπτου, f/8
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 
• Ευαισθησία: ISO 2500
• Picture Control: τυπικό
©Jeremy Walker

Ο άνεμος δυνάμωνε καθώς το φως του ήλιου παραχωρούσε τη θέση του στο σούρουπο. Συνέχιζα να περπατάω απορροφώντας  
την αύρα του τόπου και αναρωτιόμουν πώς να ήταν το κάστρο τον καιρό της αίγλης του. Όταν έφτασα στην κορυφή του λόφου,  

το κιλτ ενός ηλικιωμένου άντρα που στεκόταν κοντά κυμάτιζε με το φύσημα του ανέμου. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή,  
κοίταξε πίσω και η σκηνή φάνηκε να μεταμορφώνεται σε ένα πίνακα ζωγραφικής. 

• Φακός: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/640 του δευτερολέπτου, f/11
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 
• Ευαισθησία: ISO 400
• Picture Control: τοπίο
©Jeremy Walker

Όταν η βροχή κόπασε, βγήκα για μια βόλτα γύρω από τη λίμνη και είδα το κουφάρι αυτής της βάρκας. Ο ουρανός καθάριζε 
καθώς πλησίαζα, και τα σύννεφα αντανακλούσαν στα ήρεμα, γαλήνια νερά δημιουργώντας μια σκηνή που με προσκαλούσε. 

Μόνος σε αυτό το τοπίο με τη φωτογραφική μου μηχανή, ο χρόνος έμοιαζε στάσιμος. 
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• Φακός: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/125 του δευτερολέπτου, f/2
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 2
• Ευαισθησία: ISO 3200
• Picture Control: τυπικό
©Jeremy Walker

Το ουίσκι ωριμάζει σε αυτά τα βαρέλια στο πέρασμα του χρόνου, αβίαστα και χωρίς αδιάκριτους επισκέπτες. 
Περιπλανήθηκα αργά μέσα στο αμυδρά φωτισμένο αποστακτήριο αναζητώντας διακριτικά στιγμές  

σαν κι αυτή δύο παραγωγών ουίσκι εν μέσω ψιθυριστής συζήτησης. Ο χρόνος και η σιωπή δημιούργησαν τις 
ιδανικές συνθήκες για μια καλή συνεργασία.
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• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/1.250 του δευτερολέπτου, f/5,6
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1
• Ευαισθησία: ISO 1600
• Picture Control: τυπικό
©Jeremy Walker

Σε όποιο μέρος κι αν βρεθώ, η φωτογραφική μηχανή με οδηγεί σε νέα μονοπάτια. Αναζωογονημένος και ξέγνοιαστος, 
με μια πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας, αναζήτησα νέες ευκαιρίες. Όσο περισσότερο περπατούσα, τόσο 

περισσότερες σκηνές για φωτογραφίες ανακάλυπτα. Κάθε γωνιά και μια νέα ευκαιρία για φωτογραφία.



• Φακός: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ειδική έκδοση
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/1.250 του δευτερολέπτου, f/8
• Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (100)
• Picture Control: τυπικό
©Takeshi Fukazawa

Από αυτήν την πλεονεκτική θέση, το χρώμα και η διάθεση φαίνεται να αλλάζουν  
κάθε λεπτό καθώς χαράζει. Μια επιβλητική θάλασσα από σύννεφα που κινούνται σχεδόν  

ανεπαίσθητα σκεπάζει τον επίγειο κόσμο, καλύπτοντας κάθε ήχο εκτός από αυτόν του ανέμου.
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• Φακός: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/800 του δευτερολέπτου, f/8
• Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (800)
• Picture Control: τυπικό
©Takeshi Fukazawa

Ψιχάλιζε καθώς ανηφόριζα το μονοπάτι, και μέσα από τις σταγόνες, ένα έντονο χρώμα από μακριά τράβηξε την προσοχή μου. 
Άλλαξα κατεύθυνση και περπάτησα παράλληλα με το ρυάκι ώσπου ανακάλυψα ένα κομμάτι γης με αγριολούλουδα.  

Στάθηκα και απόλαυσα αυτή τη στιγμή της απόλυτης ησυχίας στο δάσος με μόνο σύντροφο τον ήχο της βροχής.



Μηχανική απτικής ακρίβειας: ανεπανάληπτες λήψεις υπό τον απόλυτο έλεγχό σας 
Οι μεγάλοι μηχανικοί επιλογείς που κυριαρχούν στην επιφάνεια της Df 
είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τους φωτογράφους να ανακαλύψουν 
από την αρχή τη χαρά του χειρισμού και της φωτογραφικής διαδικασί-
ας. Οι τιμές ευαισθησίας ISO, ταχύτητας κλείστρου και αντιστάθμισης 
έκθεσης εμφανίζονται μόνιμα στο επάνω τμήμα της φωτογραφικής 
μηχανής, δημιουργώντας στους φωτογράφους ένα αίσθημα σιγουριάς 
καθώς ελέγχουν πιο απτά τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής. Με 
τη δυνατότητα μετάδοσης των φωτογραφικών προθέσεων μέσω των χειριστηρίων της Df, η συνεργα-
σία μεταξύ του φωτογράφου και της φωτογραφικής μηχανής γίνεται πιο ανταποδοτική από ποτέ. Σε 
συνήθεις συνθήκες λήψεων, μπορούν να παρακάμψουν τα χειριστήρια και να αφήσουν τη λειτουργία 
αυτόματου προγράμματος της Df να κάνει όλους τους υπολογισμούς για τη σωστή έκθεση. Ωστόσο, 
κρατώντας την Df, οι ένθερμοι φωτογράφοι δεν θα ξεκολλούν τα χέρια τους από τους μηχανικούς 
επιλογείς και θα αντλούν από εκεί έμπνευση για τη δημιουργική επεξεργασία των φωτογραφιών τους.

Απλότητα και ευφυΐα: τα κλειδιά της δημιουργικότητάς σας 
Η ρύθμιση της Df στην επιθυμητή έκθεση γίνεται με απλό και έξυπνο τρόπο. Κάθε επιλογέας έχει 
έναν μοναδικό σκοπό: ευαισθησία ISO, ταχύτητα κλείστρου ή αντιστάθμιση έκθεσης. Το διάφραγμα 
μπορεί να ρυθμιστεί από το δακτύλιο διαφράγματος των φακών NIKKOR ή από τον υπο-επιλογέα 
εντολών*. Με μια πολύ γρήγορη ματιά μπορείτε να ελέγχετε όλες τις τρέχουσες ρυθμίσεις, καθώς 
και το μέγιστο όριο των προσαρμογών τους. Μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας από 
τους επιλογείς, κι αυτή η αίσθηση σιγουριάς θα σας βοηθήσει να επικεντρώνεστε στη σύνθεση και 
την επιλογή της σωστής έκθεσης. Όταν χρειάζεστε πιο λεπτομερή έλεγχο της ταχύτητας κλείστρου 
από ό,τι σε βήματα της τιμής έκθεσης, ο επιλογέας ταχύτητας κλείστρου μπορεί να ρυθμιστεί στο 
1/3 του ΒΗΜΑΤΟΣ και μπορεί να ελέγχεται από το βασικό επιλογέα εντολών.

*Όταν χρησιμοποιούνται φακοί NIKKOR χωρίς δακτύλιο διαφράγματος, η ρύθμιση του διαφράγματος μπορεί να γίνεται μόνο μέσω του 
υπο-επιλογέα εντολών ή των αυτόματων λειτουργιών. Το παραπάνω ισχύει για φακούς NIKKOR τύπου G και E (με εξαίρεση τους φακούς 
PC-E NIKKOR καθώς αυτοί οι φακοί διαθέτουν πλήρως συμβατούς δακτύλιους διαφράγματος).

Σχεδιασμός ακριβείας: η αίσθηση της επίλεκτης λειτουργίας
Σχολαστικός σχεδιασμός κάθε λεπτομέρειας: γι’ αυτό η Df ταιριάζει 
απόλυτα στα χέρια σας. Το στιβαρό της σώμα έχει κατασκευαστεί 
για να είναι μαζί σας όπου κι αν πάτε. Το σώμα της φωτογραφικής 
μηχανής έχει κατασκευαστεί από στοιχεία κράματος μαγνησίου 
και διαθέτει φινιρίσματα σε δερμάτινους τόνους που περιβάλλουν 
περίτεχνα τις καμπύλες της, όπως τη χειρολαβή. Όλοι οι μηχανικοί 
επιλογείς έχουν σχεδιαστεί από μασίφ ατσάλι, ενώ όλες οι 
ενδείξεις έχουν χαραχθεί και χρωματιστεί από τη μια άκρη έως την άλλη. Οι φίνες εγκοπές που 
περικλείουν τον επιλογέα διαθέτουν ελεγχόμενη λαβή και κάθε βήμα περιστροφής προσφέρει 
ένα ευχάριστο και σίγουρο κλικ που ανταποκρίνεται πρόθυμα στο χέρι του φωτογράφου.  
Η χειροπιαστή αίσθηση της κατασκευαστικής αρτιότητας για την οποία φημίζεται η Nikon  
είναι διάχυτη σε κάθε λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής. 

Οικειότητα με τα θέματά σας: γυάλινο πενταπρισματικό οπτικό σκόπευτρο με κάλυψη 
κάδρου περίπου 100%
Η πεμπτουσία της φωτογράφισης SLR βρίσκεται στην αίσθηση οικειότητας που νιώθει ο φωτογρά-
φος με το θέμα του, όταν κοιτάει μέσα από το καθαρό οπτικό σκόπευτρο. Η μεγάλη εικόνα σκο-
πεύτρου με φορμά FX και κάλυψη κάδρου περίπου 100% επιτρέπει τη συμπερίληψη κάθε κρίσιμου 
οπτικού στοιχείου μέσα στο κάδρο. Χάρη στη μεγέθυνση κατά 0,7x περίπου*, επαληθεύεται αποτε-
λεσματικότερα κάθε οπτικό στοιχείο στο κάδρο, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης πληροφοριών 
του σκοπεύτρου. Η μεγάλη οθόνη εστίασης με τη φωτεινή εικόνα σκοπεύτρου έχει σχεδιαστεί 
προσεχτικά με σκοπό να υποβοηθάει την οπτική επικοινωνία της ακριβούς εστίασης σε λειτουργία 
χειροκίνητης και αυτόματης εστίασης. Επιπλέον, είναι δυνατή η προαιρετική προσθήκη γραμμών 
πλέγματος στο σκόπευτρο για ακριβή προσανατολισμό.

*Φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1

Συνδεδεμένος φακός: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ειδική Éκδοση

Ευκαιρία δημιουργίας σε κάθε άγγιγμα: υλοποιήστε κάθε 
χιλιοστό του οράματός σας με τα έξυπνα χειριστήρια
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Όταν η ρύθμιση ορίζεται στο 1/3 του ΒΗΜΑΤΟΣ, η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να ελέγχεται  
από τον κύριο επιλογέα εντολών χωρίς να απομακρύνετε το βλέμμα σας από το σκόπευτρο



Πραγματικό μέγεθος

Αυθεντικός σχεδιασμός Nikon SLR: η πιο ευέλικτη από τις D-SLR με φορμά FX 
Εξωτερικά, η Df διαθέτει όλες τις ιδιότητες της παράδοσης και της αυθεντικότητας. Για ορισμένους, 
το μικρότερο μέγεθος του σώματός της και οι πιο έντονες γωνίες της μπορεί να θυμίζουν την εποχή 

των παλαιότερων λεπτών SLR της Nikon, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με το νέο 
φακό AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G ειδικής έκδοσης και την αντίστοιχη αισθητι-
κή του. Άλλοι, όμως, θα δουν το μοναδικό αυτό υβρίδιο ως μια εντελώς νέα 
και ανεξάρτητη δημιουργία. Κρατήστε την στα χέρια σας και απολαύστε την 
αίσθηση να κρατάτε μια D-SLR με εξαιρετική εξισορρόπηση δυνατοτήτων: η 
μικρότερη και ελαφρύτερη της σειράς Nikon με φορμά FX. Τώρα φανταστείτε 
τον εαυτό σας να επικεντρώνεται περισσότερο στις λήψεις σε διάφορα μέρη, 
τραβώντας φωτογραφίες για περισσότερες ώρες και με λιγότερη κόπωση, σε 
σχέση με τη χρήση μεγάλων και βαριών φωτογραφικών μηχανών. Βλέπετε 

πόσα μπορεί να κάνει για εσάς η Df;

Η τριάδα των πραγματικών δυνατοτήτων: οι φακοί NIKKOR, ο αισθητήρας εικόνας με 
φορμά FX Nikon της D4 και ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3  
Τα πλεονεκτήματα της Df δεν εξαντλούνται μόνο στην εξωτερική της εμφάνιση. Όταν 
πρόκειται για την ποιότητα της εικόνας, η φωτογραφική μηχανή ανταγωνίζεται 
την αποδεδειγμένη απόδοση της επαγγελματικής D4, ναυαρχίδας των 
D-SLR της Nikon. Στην καρδιά της βρίσκεται ο ισχυρός αισθητήρας 
εικόνας με φορμά FX (μεγαλύτερος κατά 2x από αυτόν του φορμά DX) 
και ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3. Χρησιμοποιώντας 
τον ίδιο αισθητήρα εικόνας με την D4, η Df επωφελείται από ένα μεγάλο 
βήμα 7,3 μm pixel, το οποίο επιτρέπει σε κάθε pixel να συγκεντρώσει 
τη μέγιστη ποσότητα φωτός, ανεξάρτητα από τις εκάστοτε συνθήκες, 

με αποτέλεσμα τον υψηλό λόγο σήματος/θορύβου και το 
μεγάλο δυναμικό εύρος. Σε συνδυασμό με τους ευκρινείς και 
πρωτοποριακούς φακούς NIKKOR, η Df δημιουργεί τις εικόνες 
της χρησιμοποιώντας τα 16,2 ωφέλιμα megapixel που είναι 
απίστευτα ευέλικτα και πιο εύκολα στη χρήση. Κάθε εικόνα έχει 
απαλούς τόνους, πλούσια και καθαρά χρώματα, και το βάθος 

που θα περίμενε κανείς από το φορμά FX. Και, όπως ακριβώς η D4 κατέπληξε τους κορυφαίους 
επαγγελματίες του κόσμου, με τον ίδιο εκπληκτικό τρόπο συνδυάζεται η λειτουργία του κορυφαίου 
αισθητήρα και του μηχανισμού της Df για να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος σε 
όλο το εύρος του ISO. Στην Df υπάρχει η επιλογή εγγραφής RAW για 
συμπιεσμένα και μη συμπιεσμένα αρχεία, καθώς και οι επιλογές 
JPEG και TIFF. Προσφέροντας την ποιότητα εικόνας της D4 και την 
ευελιξία ενός νέου επιπέδου του φορμά FX, η Df δημιουργεί 
εντελώς καινούργιες φωτογραφικές ευκαιρίες.

Η ισχύς που χρειάζεστε για να αλλάξετε τον τρόπο που φωτογραφίζετε: ποιότητα 
εικόνας D4 και εύρος ISO σε πιο φορητό μέγεθος 
Η εξαιρετική ευστροφία βρίσκεται εκεί όπου ξεπερνιούνται οι προσδοκίες της απεικονιστικής 
δυναμικής της Df. Ανεξάρτητα από τα επίπεδα φωτισμού της σκηνής, η Df είναι πάντα έτοιμη και 
ποτέ δεν θα σας απογοητεύσει. Σε καταστάσεις όπου το φως 
είναι λιγοστό και δεν υπάρχει τρίποδο, η εξαίσια απόδοση 
υψηλού ISO της φωτογραφικής μηχανής επιτρέπει να 
χρησιμοποιείτε υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου για  
λήψεις στο χέρι και, παρόλα αυτά, να δημιουργείτε καθαρές, 
ευκρινείς, πλούσια λεπτομερείς και ευχάριστα κορεσμένες 
εικόνες με ελάχιστο θόρυβο. Επιπλέον, χάρη στο μεγάλο 
δυναμικό εύρος της σε χαμηλότερες τιμές ISO, η Df αποδίδει 
απαλά τους τόνους, καθαρά τις άκρες και διακριτικά τις 
λεπτομέρειες στις τονισμένες και τις σκιασμένες περιοχές, χωρίς να χρειάζεται να μικρύνει το 
δυναμικό εύρος, ακόμα και σε συνθήκες πολύ έντονου ή ακόμα και σκληρού φωτισμού με δυνατές 
αντιθέσεις. Η φορητότητα και η ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης των διαφορετικών 
συνθηκών φωτισμού της φωτογραφικής μηχανής, μπορούν να εξάψουν τη φαντασία των 
φωτογράφων, τόσο στα πλαίσια του τυπικού εύρους ISO των 100 έως 12800, όσο και κατά τη 
διεύρυνσή του στο ισοδύναμο με το ISO 50 και ISO 204800.

Φωτογραφική ευελιξία: σύστημα Picture Control, Ενεργό D-Lighting και HDR
Χάρη στο πρωτότυπο σύστημα Picture Control της Nikon, η όψη των φωτογραφιών σας θα 
είναι πλέον αυτή ακριβώς που έχει συλλάβει η φαντασία σας. Η Df διαθέτει έξι ενσωματωμένες 
επιλογές: Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο και Τοπίο. Επιλέξτε αυτό που 
ταιριάζει στις ανάγκες σας ή τις συνθήκες της σκηνής και δημιουργήστε ένα μοναδικό, αλλά 
φυσικό φωτογραφικό look. Η κάθε επιλογή προσφέρει επιπλέον δυνατότητες ρύθμισης 
παραμέτρων, όπως η ευκρίνεια, η αντίθεση και η φωτεινότητα. Είναι επίσης δυνατό να 
αποθηκεύσετε τις παραμέτρους σε προσαρμοσμένα αρχεία ως Προσαρμοσμένα Picture 
Control για να μπορείτε να επιστρέφετε σε εκείνο ακριβώς το φωτογραφικό στιλ που επιθυμείτε, 
όποτε το επιθυμείτε. Τραβώντας φωτογραφίες θεμάτων 
υψηλής αντίθεσης, μπορείτε να καταφύγετε στη βοήθεια 
του Ενεργού D-Lighting που βοηθάει να διατηρηθούν 
οι λεπτομέρειες και των τονισμένων και των σκιασμένων 
περιοχών χωρίς να αλλοιώνεται η φυσική όψη της εικόνας. 
Η λειτουργία HDR (υψηλό δυναμικό εύρος)* συνδυάζει 
δύο εικόνες που τραβήχτηκαν σε διαφορετικές εκθέσεις 
σε φάσμα απόκλισης έως την τιμή έκθεσης 3 με μία 
απελευθέρωση του κλείστρου για να δημιουργηθεί μία 
εικόνα που καλύπτει μεγαλύτερο δυναμικό εύρος.

*Για λήψη HDR συνιστάται η χρήση τρίποδου

Η δημιουργικότητα σε νέα διάσταση: μια αρμονική μείξη ποιότητας 
εικόνας και ελαφριάς κίνησης που χαρακτηρίζει την D4
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Η δύναμη της λήψης 
Τα πρωτοποριακά βασικά στοιχεία της Df έχουν σχεδιαστεί με 
σκοπό να προσφέρουν έμπνευση στους φωτογράφους. Η μονάδα 
αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 4800 διαθέτει 39 σημεία 
εστίασης με πυκνή στοίχιση και στρατηγική τοποθέτηση δημιουρ-
γώντας έτσι ένα δίκτυο συνεργασίας το οποίο παρακολουθεί το 
θέμα σας και το κλειδώνει στο σημείο όπου εστιάζει καθαρά. Οι 
εννιά αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type) στο κέντρο 
παρέχουν μεγαλύτερη ακρίβεια, ανεξάρτητα από τον προσανατο-
λισμό της βασικής δομής του θέματός σας. Ακόμη κι αν το μέγιστο 
ωφέλιμο διάφραγμα του τηλεφακού είναι τόσο αργό όσο το f/8 με 
προσαρτημένο έναν τηλεμετατροπέα, θα μπορείτε να αφεθείτε 

στην απόδοση AF της Df βάσει επτά 
σημείων εστίασης που παραμένουν 
ενεργά. Εάν χρειάζεστε ταχύτητα, η 
Df μπορεί να τραβάει συνεχείς ριπές 
με περίπου 5,5 καρέ ανά δευτερό-
λεπτο (fps)*1 για έως 100 λήψεις*2. 
Το αποκλειστικό Σύστημα αναγνώ-
ρισης σκηνής της Nikon χρησιμο-
ποιεί αισθητήρα RGB 2016 pixel και 
αισθητήρα εικόνας για να αναλύσει 
με ακρίβεια κάθε σκηνή λήψης πριν 
τραβηχθεί η φωτογραφία και,  
στη συνέχεια, εφαρμόζει τα 
δεδομένα για να βελτιστοποιήσει 
την αυτόματη εστίαση, την αυτό-
ματη έκθεση, τον εξισορροπημένο 
συμπληρωματικό φωτισμό φλας 
i-TTL και τον αυτόματο έλεγχο 
ισορροπίας λευκού. Το αποτέλεσμα: 
η απόλυτη ακρίβεια.

*1 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA. 
*2 Με λήψεις JPEG.

Η δύναμη της προβολής και της επεξεργασίας
Είτε υπό το έντονο φως του ήλιου είτε υπό το λιγοστό φως 
ενός εσωτερικού χώρου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους 
φωτογράφους να μπορούν εύκολα να ελέγχουν τις φωτογραφίες 
τους και τις πληροφορίες της φωτογραφικής μηχανής από την 
οθόνη LCD. Η μεγάλη οθόνη LCD 8 cm/3,2 in., περίπου 921k-dot, 
υψηλής ανάλυσης της Df (μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της D4) 
διαθέτει ευρεία οπτική γωνία, προσφέροντας καθαρή ορατότητα 
με μικρότερη αντανάκλαση από την επιφάνεια χάρη στο ενιαίο 
γυαλί και τη δομή του πίνακα. Το μεγαλύτερο εύρος αναπαραγωγής 
χρωμάτων εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο της εικόνας. Η λειτουργία 
zoom απεικόνισης μπορεί να μεγεθύνει μεγάλες εικόνες με φορμά 

FX έως περίπου 30x (σε σύγκριση 
με το μήκος) για γρήγορη και 
σωστή επιβεβαίωση της εστίασης. 
Τα χρώματα κειμένου και φόντου 
της LCD αλλάζουν ανάλογα με 
τις αλλαγές στον περιβάλλοντα 
φωτισμό, για να μπορείτε να βλέπετε 
πιο καθαρά τις πληροφορίες της 
φωτογραφικής μηχανής. Το εύχρηστο 
κουμπί P στην πίσω πλευρά της 
φωτογραφικής μηχανής επιτρέπει 
την άμεση πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του μενού. Απλά πατήστε το κουμπί 
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και 
τις λειτουργίες, και όταν τραβάτε 
από το οπτικό σκόπευτρο και όταν 
τραβάτε μέσω της οθόνης ζωντανής 
προβολής. Όλα αυτά μπορούν 
να γίνουν χωρίς να χρειάζεται να 
χαθείτε στις ρυθμίσεις του μενού. 
Με το πάτημα αυτού του κουμπιού 
κατά την απεικόνιση, στην οθόνη 
εμφανίζεται μια λίστα επιλογών 
μενού επεξεργασίας.

Τα 39 σημεία AF λειτουργούν με 
διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο 

Κατά τις λήψεις μέσω οπτικής επα-
φής με το σκόπευτρο:  στην οθόνη 
πληροφοριών διατίθεται η επιλογή 
γρήγορης αλλαγής ρυθμίσεων 
ακόμη κι όταν η οθόνη LCD είναι 
απενεργοποιημένη

Κατά τις λήψεις μέσω της οθόνης 
ζωντανής προβολής: Μπορείτε να 
αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογρα-
φικής μηχανής από την οθόνη LCD

Κατά την αναπαραγωγή: 
Γρήγορη πρόσβαση στο μενού 
επεξεργασίας

Τα 33 σημεία AF λειτουργούν με 
διαφράγματα βραδύτερα από f/5,6 και 
ταχύτερα από f/8

Τα επτά σημεία AF λειτουργούν με f/8

 Λειτουργεί ως αισθητήρας   
       σταυροειδούς διάταξης (cross-type)
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Η δύναμη της προσαρμογής
Κατά τη λήψη σε ζωντανή προβολή, εκτός από το πλέγμα κα-
δραρίσματος 16 κελιών, η Df διαθέτει μια νέα προβολή πλέγ-
ματος καδραρίσματος 9 κελιών για καλύτερη σύνθεση λόγου 
διαστάσεων 3:2, καθώς και λόγων διαστάσεων 16:9 και 1:1 για 
περικοπή μετά τις λήψεις. Ο εικονικός ορίζοντας προβάλλει στην 
οθόνη LCD τις κατευθύνσεις διατοιχισμού και πρόνευσης, ενώ η 
κατεύθυνση διατοιχισμού μπορεί επίσης να προβάλλεται και  
στο σκόπευτρο. Η Σημειακή ισορροπία λευκού σάς επιτρέπει 
την εύκολη λήψη δεδομένων χειροκίνητης προτοποθέτησης με 
βάση μια ορισμένη περιοχή εντός του κάδρου που  επιλέγετε 
κατά τη ζωντανή προβολή. Μπορείτε εύκολα να επιτύχετε 
απόλυτα πιστή ρύθμιση ισορροπίας λευκού για το θέμα της 
επιλογής σας μετακινώντας το στόχο σε οποιοδήποτε σημείο 
ολόκληρου του κάδρου με τη βοήθεια του πολυ-επιλογέα.  
Με αυτόν τον τρόπο, καταργείται η ανάγκη χρήσης γκρι κάρτας 
επιτρέποντάς σας να αποκτήσετε γρήγορα τα δεδομένα  
προτοποθέτησης ακόμη κι από απομακρυσμένα θέματα.  
Αυτό είναι χρήσιμο κατά τις λήψεις σε εσωτερικούς χώρους 
όπου οι πηγές φωτός συχνά είναι μεικτές.

Η δύναμη της αντοχής 
Η Df έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ελαφριά και με καλή  
ισορροπία, ειδικά κατά τη λειτουργία με τους βασικούς 
compact φακούς NIKKOR. Αυτό το πλεονέκτημα, που είναι 
πολύ σημαντικό για πολλές φωτογραφικές διαδρομές, ενυπάρ-
χει χωρίς κανένα συμβιβασμό στην αξιοπιστία. Τα επάνω, πίσω 
και κάτω καλύμματα της φωτογραφικής μηχανής είναι από 
ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα μαγνησίου, ενώ τα διάφορα  
τμήματα του σώματός της έχουν στεγανοποιηθεί ενδελεχώς 
για προστασία από τη σκόνη και αντοχή στο νερό, εφάμιλλη 
της σειράς D800. Η φωτογραφική μηχανή Df διαθέτει έναν  
μηχανισμό διαδοχικού ελέγχου υψηλής ταχύτητας και  
ακρίβειας που ελέγχει ανεξάρτητα το  
κλείστρο, τον καθρέφτη και το διάφραγμα. 
Για να επαληθευτεί η ανθεκτικότητά του,  
το κλείστρο υποβλήθηκε σε δοκιμές  
150.000 κύκλων με τη μονάδα κλείστρου  
και τον κινητήριο μηχανισμό συνδεδεμένα 
στη φωτογραφική μηχανή. Στη 
μονάδα κλείστρου ενσωματώ-
νεται επίσης ένας μηχανισμός 
κλείστρου αυτόματης διάγνω-
σης για να διατηρηθούν τα 
υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας. 
Μαζί με την οικονομική  
διαχείριση ισχύος και την 
compact επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία ιόντων λιθίου  
EN-EL14a, μπορείτε να  
πραγματοποιείτε έως περίπου 
1.400 λήψεις* ανά φόρτιση.

*Με βάση τα πρότυπα CIPA

Χάρη στην προβολή πλέγματος  
καδραρίσματος 9 κελιών διευκολύνεται η 
σύνθεση σε ζωντανή προβολή

Ένδειξη λόγου διαστάσεων 1:1 σε ζωντανή 
προβολή για περικοπή μετά τη λήψη

Εικονικός ορίζοντας για ένδειξη κλίσης σε 
κατευθύνσεις διατοιχισμού και πρόνευσης 

Αποτελεσματική στεγανοποίηση για 
προστασία από σκόνη και υγρασία. 

Επάνω, πίσω και κάτω καλύμματα από 
ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα μαγνησίου 

Compact και ισχυρή 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου EN-EL14a 

Απόδοση με Δημιουργική πρόθεση: δημιουργήθηκε  για να αναδείξει το φωτογραφικό σας ταλέντο



Μεγιστοποιήστε το δημιουργικό όραμά σας:  οι φακοί NIKKOR και το σύστημα Nikon
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 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Ως μια έξοχη επιλογή για φωτογράφιση φύσης, τοπίων και 
νυχτερινών σκηνών, αυτός ο φακός δεν θα μπορούσε παρά να 
επιτυγχάνει αξιοθαύμαστο επίπεδο διόρθωσης του φαινομένου του 
φωτοστέφανου και να χαρίζει εντυπωσιακές φωτογραφίες, ακόμα και 
με ορθάνοιχτο διάφραγμα. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει 
δραστικά τα διπλά είδωλα και την αντανάκλαση κατά την ευρυγώνια 
λήψη, τα οποία θα ενυπήρχαν υπό άλλες συνθήκες.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 
Αυτός ο φακός επιτυγχάνει μια φυσικότερη αναπαραγωγή του βάθους μέσω μιας σταθερής μετάβασης 
θαμπού φόντου (bokeh), από ευκρινή εστίαση σε απόλυτα θαμπό φόντο. Ο φακός έχει σχεδιαστεί για ομαλή 
χειροκίνητη εστίαση και εκπληκτική ευκρίνεια ακόμα και με το μέγιστο διάφραγμα, κάτι που τον καθιστά μια 
εξαιρετική επιλογή για πορτραίτα και τοπία. 

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Αποδίδοντας μοναδική ευκρίνεια και καθαρότητα, αυτός ο φακός 
αποτελεί έξοχη επιλογή για μεγάλη γκάμα θεμάτων, όπως πορτραίτα 
στη φύση, τοπία, εσωτερικούς χώρους και λήψεις σε ανυποψίαστες 
στιγμές. Το γρήγορο ανοιχτό διάφραγμα δημιουργεί όμορφο θαμπό 
φόντο (bokeh), ενώ η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει τα εφέ 
από τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις, και βελτιώνει περαιτέρω 
την ποιότητα εικόνας.

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ειδική έκδοση 
Βασισμένος στον AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, αυτός ο φακός έχει 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για την Df, υιοθετώντας την ίδια αισθητική στο 
σχεδιασμό αλλά και έναν ασημί δακτύλιο από αλουμίνιο. Ενδείκνυται 
για λήψεις πορτραίτων, νεκράς φύσης, σε ταξίδια και όχι μόνο, ενώ 
προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια και θαμπό φόντο (bokeh) υψηλής 
ποιότητας χάρη σε έναν οπτικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο ασφαιρικού φακού. Απολαύστε αθόρυβη και ομαλή αυτόματη 
εστίαση από ένα ελαφρύ και compact σώμα φωτογραφικής μηχανής.

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Αυτός ο φακός διαθέτει ενσωματωμένη απόσβεση κραδασμών για  
εύκολες λήψεις macro με το χέρι προσφέροντας καθαρές αλλά 
ρεαλιστικές εικόνες σε πολλά είδη φωτογράφισης, συμπεριλαμβανο-
μένων των λήψεων πορτραίτων. Προσφέρει μια πρακτική απόσταση 
λειτουργίας για κοντινές λήψεις λουλουδιών, εντόμων και άλλων 
ζωντανών μικροοργανισμών. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση μειώνει 
αποτελεσματικά την αντανάκλαση και τις λάμψεις.

Φακοί NIKKOR: ευκρινείς, ακριβείς, ευέλικτοι και αξιόπιστοι 
Μόνο ένας φακός υψηλής ποιότητας και επιδόσεων μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις 
δυνατότητες της Df στο έπακρο. Η σειρά φακών NIKKOR χαρακτηρίζεται από κορυφαία 
οπτική απόδοση και αξιοπιστία, το οποίο αποτελεί κοινή παραδοχή μεταξύ των μελών 
της παγκόσμιας κοινότητας επαγγελματιών φωτογράφων. Οι πρωτότυπες τεχνολογίες 
της Nikon, όπως η νανοκρυσταλλική επίστρωση που μειώνει αποτελεσματικά τα 
διπλά είδωλα και την αντανάκλαση, ακόμα και σε συνθήκες σκληρού φωτισμού, και 
η λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) που αντισταθμίζει τις συνέπειες από το 
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής, διαφυλάσσουν την υψηλή ποιότητα εικόνας της 
Df. Η ήδη εκτενής σειρά φακών NIKKOR εξακολουθεί 
να μεγαλώνει προσφέροντας ολοένα περισσότερες 
ευκαιρίες για όλους τους χρήστες φωτογραφικών 
μηχανών Nikon D-SLR. 

Φλας Speedlight και προηγμένο σύστημα δημιουρ-
γικού φωτισμού (Creative Lighting System (CLS)) της 
Nikon: βελτιώστε τη φωτογραφική σας τέχνη
Θέλετε να μπορείτε να έχετε επαγγελματικό φωτισμό 
οπουδήποτε; Με την Df, το προηγμένο σύστημα  
δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System (CLS))  
και τα φλας Speedlight της Nikon, μπορείτε. Τα φορητά και ισχυρά φλας  
SB-910, που αποτελούν τη ναυαρχίδα των φλας, αλλά και τα μικρά και έξυπνα 
φλας SB-700 διαθέτουν πρωτοποριακό έλεγχο φλας i-TTL που εξασφαλίζει 
τη σωστή έκθεση φλας για ακριβή αποτελέσματα με ευκολία. Φωτίστε τα 
σκιασμένα σημεία στο θέμα σας χρησιμοποιώντας ένα άμεσο φλας από την 
επαφή hot shoe, ή δημιουργήστε εύκολα πλαϊνό φωτισμό για περισσότερο 
βάθος και ομαλούς, ισορροπημένους τόνους. Είναι απλό. Χρειάζεστε μόνο 
ένα φλας Speedlight και ένα καλώδιο τηλεχειρισμού TTL. Ενσωματώνοντας 
πολλαπλά φλας Speedlight, συμβατά με το σύστημα προηγμένου ασύρμα-
του φωτισμού, μπορείτε να μεταμορφώσετε τη φωτογραφική σας διάθεση 
με τρόπους που θα ήταν ανέφικτοι με το διαθέσιμο φως. Με την Df και το 

προηγμένο σύστημα δημιουργικού  
φωτισμού (Creative Lighting System 
(CLS)) αυτό είναι εύκολο.

Ο εντολέας της επαφής hot-shoe SU-800 ελέγχει 
ασύρματα δύο απομακρυσμένες μονάδες SB-700,  
μία για το φωτισμό του κύριου θέματος από το 
πλάι, και μία για το φωτισμό του επάνω μέρους των 
βαρελιών από πίσω.

Η μοντούρα F της Nikon: νέα πνοή για τους 
vintage φακούς NIKKOR  
Εκτός από το υπέροχο αίσθημα ικανοποίησης που  
δημιουργεί η φωτογρά-
φιση με τους φακούς 
NIKKOR τελευταίας 
τεχνολογίας, η Df σάς 
προσφέρει μια ακόμα 
ενδόμυχη απόλαυση:  
τη συμβατότητα με τους 
vintage φακούς NIKKOR. 
Η υποδοχή φακού σχε-
διάστηκε έτσι ώστε να 
διαθέτει έναν πτυσσόμενο μοχλό σύνδεσης φωτόμετρου 
που να επιτρέπει τη σύνδεση σχεδόν όλων των φακών 
NIKKOR, ακόμα και των φακών χωρίς ΑΙ. Αντιστοιχί - 
ζοντας, μέσω του επιλογέα εντολών, την καθορισμένη 
τιμή διαφράγματος με τον δακτύλιο διαφράγματος φακού 
στη φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να απολαύσετε 
μέτρηση πλήρους διαφράγματος με τους vintage φακούς 
NIKKOR και να επιτύχετε αποτελέσματα μεγαλύτερης 
ακρίβειας (συμβατό μόνο με τη λειτουργία έκθεσης Α ή Μ).  
Απολαύστε τον ορίζοντα της δημιουργικότητας που  
ανοίγεται μπροστά σας όταν συνδυάζετε τους vintage 
φακούς με την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία. 

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Ένας προσιτός σταθερός φακός για πορτραίτα με συγκεκριμένη οπτική 
σχεδίαση. Αυτός ο φακός παρέχει και εκπληκτικές λεπτομέρειες και θαμπό 
φόντο (bokeh) υψηλής ποιότητας παρά το εντυπωσιακά μικρό βάρος και 
μέγεθος του σώματός του. Απολαύστε πορτραίτα με κορυφαία επίπεδα 
ευκρίνειας και ρεαλισμού σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Takeshi Fkazawa

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

Ένα φλας SB-700 
προσαρτημένο στην Df
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Μονάδα GPS GP-1/GP-1A (προαιρετική) 
Διευκολύνει την εγγραφή πληροφοριών 
τοποθεσιών, όπως το γεωγραφικό πλά-
τος, το γεωγραφικό μήκος, το υψόμετρο 
και η ώρα UTC (Συντονισμένη παγκόσμια 
ώρα) ως δεδομένων Exif. Οι εικόνες με 
πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν να 
προβληθούν στο χώρο εργασίας χάρτη του ViewNX 2.  
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιη-
θούν στο NIKON IMAGE SPACE, την ηλεκτρονική υπηρεσία 
κοινής χρήσης και αποθήκευσης φωτογραφιών της Nikon, 
σε άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικής κοινής χρήσης φωτογρα-
φιών και εφαρμογές λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης.

Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές  
κινητές συσκευές WU-1a (προαιρετικά)
Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της 
φωτογραφικής μηχανής και έξυπνων 
συσκευών, όπως smartphone ή tablet, 
μέσω ασύρματου LAN. Μπορείτε ακόμα 
να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας ως μια  
απομακρυσμένη οθόνη ζωντανής προβολής για να 
επιβεβαιώσετε την εικόνα του κάδρου και να πραγματο-
ποιήσετε τη λήψη. Οι εικόνες που αποστέλλονται στην 
έξυπνη συσκευή σας είναι διαθέσιμες για άμεση ανάρτηση. 
Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με έξυπνες συσκευές που 
διαθέτουν λειτουργικό σύστημα iOS και Android™.

Σημείωση: η χρήση του WU-1a σε έξυπνη συσκευή προϋποθέτει την 
εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος Wireless Mobile Utility 
(είναι δυνατή η δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών κάθε 
έξυπνης συσκευής) στη συσκευή πριν από τη χρήση.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1 (προαιρετικό)
Όταν ένα τηλεχειριστήριο WR-1 έχει ρυθ-
μιστεί ως πομπός και κάποιο άλλο ως δέκτης, 
ο οποίος έχει συνδεθεί στην Df, μπορείτε να 
δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτο-
γραφικής μηχανής χρησιμοποιώντας την 
οθόνη του πομπού. Χρησιμοποιώντας μετά-
δοση ραδιοσυχνοτήτων, το εύρος επικοινω-
νίας μεταξύ των μονάδων WR-1 μπορεί να 
φτάσει έως και 120 m/394 ft. Υπάρχουν διάφορες επιλογές 
απομακρυσμένης λήψης, όπως: ταυτόχρονη απελευθέρω-
ση κλείστρου σε πολλές φωτογραφικές μηχανές, απελευ-
θέρωση κλείστρου σε πολλές φωτογραφικές μηχανές που 
είναι συγχρονισμένες με μια κύρια φωτογραφική μηχανή, 
η οποία διαθέτει συνδεδεμένο ένα WR-1, ξεχωριστό  
τηλεχειριστήριο για κάθε ομάδα φωτογραφικών μηχανών 
και φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη. Είναι 
επίσης δυνατή η εκτέλεση απομακρυσμένης λήψης με 
συνδυασμό του WR-1 με τα WR-R10/WR-T10.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο 
WR-R10/WR-T10  
(προαιρετικά)
Μπορείτε να ελέγχετε μια 
μεμονωμένη ή περισσότερες 
φωτογραφικές μηχανές με συνδεδεμένο WR-R10 (ο αριθ-
μός των φωτογραφικών μηχανών είναι απεριόριστος)  
χρησιμοποιώντας το WR-T10 ως πομπό. Η μέγιστη  
απόσταση επικοινωνίας μεταξύ του WR-R10 και του  
WR-T10 είναι 20 m/66 ft.

Το παρεχόμενο με τη φωτογραφική μηχανή λογισμικό ViewNX 2 
της Nikon σάς επιτρέπει να εισάγετε και να αναζητάτε φωτογραφίες 
εύκολα καθώς ενσωματώνει λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας που 
χρησιμοποιούνται συχνά, όπως η αλλαγή μεγέθους, το ίσιωμα και 
η προσαρμογή της φωτεινότητας. Όπως γνωρίζουν επαγγελματίες 
και αφοσιωμένοι οπαδοί της φωτογραφίας ανά την υφήλιο, το 
φορμά εικόνας RAW της Nikon, γνωστό και ως φορμά NEF (Nikon 
Electronic Format), περιέχει εξαιρετικά υψηλό αριθμό δεδομένων 
τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε μέσω απλών διαδικασιών 
RAW στο λογισμικό ViewNX 2. Εάν θέλετε να αξιοποιήσετε στο 
έπακρο όλες τις δυνατότητες των εικόνων RAW, συνιστάται η 
χρήση του Capture NX 2, το οποίο διαθέτει πλήθος έξυπνων 
εργαλείων επεξεργασίας, όπως το Πινέλο αυτόματης επεξεργασίας, 
τη Μαζική επεξεργασία, τη Γρήγορη διόρθωση, το Εργαλείο 
ισιώματος, τον Έλεγχο βινιέτας, τον Αυτόματο έλεγχο χρωματικής 
εκτροπής και τον Έλεγχο παραμόρφωσης.

Περισσότερες εφαρμογές: μονάδα GPS, ασύρματος προσαρμογέας για 
σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές, ασύρματα τηλεχειριστήρια

Λογισμικό Nikon: αξιοποιήστε στο έπακρο τα αρχεία RAW

53.  Κουμπί φωτισμού LCD/Κουμπί 
επαναφοράς ρυθμίσεων με δύο 
κουμπιά

54.  Κάλυμμα ακροδεκτών τροφοδοσίας 
55.  Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας/

Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
56.  Ασφάλεια καλύμματος 

διαμερίσματος μπαταρίας/Ασφάλεια 
καλύμματος υποδοχής κάρτας 
μνήμης

57.  Υποδοχή τρίποδου
58.  Πίνακας ελέγχου (πλήρης προβολή)

 1.  Υποδοχή για λουράκι φωτογραφικής 
μηχανής

 2.  Υπο-επιλογέας εντολών
 3.  Κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου
 4.  Κουμπί Fn
 5.  Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης
 6.  Μοχλός σύνδεσης φωτόμετρου 

(πτυσσόμενος)
 7.  Καπάκι ακροδέκτη συγχρονισμού φλας/

ακροδέκτης συγχρονισμού φλας
 8.  Κουμπί απασφάλισης του φακού
 9.  Υποδοχή φακού
10.  Καθρέφτης
11.  Κουμπί μενού
12.  Κουμπί βοήθειας/Κουμπί προστασίας/

Κουμπί ισορροπίας λευκού
13.  Κουμπί μεγέθυνσης απεικόνισης/ 

Κουμπί ποιότητας εικόνας/ 
Κουμπί μεγέθους εικόνας

14.  Κουμπί σμίκρυνσης απεικόνισης/Κουμπί 
εικονιδίων/Κουμπί λειτουργίας φλας/
Κουμπί αντιστάθμισης φλας/Κουμπί 
επαναφοράς ρυθμίσεων με δύο κουμπιά

15.  Κουμπί P 
16.  Κουμπί απεικόνισης
17.  Κουμπί διαγραφής
18. Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου
19.  Σκόπευτρο
20.  Ρυθμιστικό διόπτρας
21.  Κουμπί κλειδώματος AE/AF
22.  Κουμπί AF-ON
23.  Κύριος επιλογέας εντολών
24.  Επιλογέας μέτρησης
25.  Πολυ-επιλογέας
26.  Κουμπί OK
27.  Ασφάλεια επιλογέα εστίασης
28.  Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης
29.  Οθόνη
30.  Κουμπί ζωντανής προβολής
31.  Κουμπί πληροφοριών
32.  Κουμπί του bracketing
33.  Σημάδι μοντούρας φακού
34.  Κουμπί λειτουργίας AF
35.  Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
36.  Κάλυμμα επαφής USB/Επαφή USB 

37.  Κάλυμμα επαφής HDMI/ 
Επαφή ακίδων mini HDMI

38.  Κάλυμμα για την υποδοχή εξαρτήματος/
Υποδοχή εξαρτήματος

39.  Διακόπτης τροφοδοσίας
40.  Υποδοχή εξαρτημάτων απελευθέρωσης
41.  Κουμπί λήψης
42.  Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα 

αντιστάθμισης έκθεσης
43.  Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης 
44.  Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα 

ευαισθησίας ISO
45.  Επιλογέας ευαισθησίας ISO
46.  Ένδειξη εστιακού επιπέδου
47.  Πέδιλο εξαρτημάτων (για προαιρετική 

μονάδα φλας)
48.  Επιλογέας ταχύτητας κλείστρου 
49.  Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα 

ταχύτητας κλείστρου
50.  Επιλογέας λειτουργίας λήψης
51.  Πίνακας ελέγχου
52.  Επιλογέας λειτουργίας έκθεσης

Ονοματολογία Προαιρετικά εξαρτήματα

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Φλας Speedlight  
SB-910

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS 
ΚΑΙ ΝΤΕΚΛΑΝΣΕΡ

ΘΗΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Φλας Speedlight  
SB-700

Φλας Speedlight  
SB-400

Φλας Speedlight  
SB-300

Κιτ εντολέα φλας Speedlight 
κοντινών λήψεων R1C1

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου  
FSA-L1 ψηφιακής φωτογραφικής 
μηχανής SLR

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου 
ψηφιακής φωτογραφικής 
μηχανής SLR FSA-L2

Φλας Speedlight  
SB-910/700/400/300

Καλώδια τηλεχειρισμού 
TTL SC-28/29

Εντολέας ασύρματου φλας  
Speedlight SU-800

Μονάδα GPS 
GP-1A

Ντεκλανσέρ 
MC-DC2

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο  
WR-1

WR-1 WR-T10

Ντεκλανσέρ AR-3

Ημίσκληρη 
θήκη CF-DC5
 

Ημίσκληρη 
θήκη CF-DC6 
(καφέ/μαύρο)

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο 
WR-R10

Ασύρματο 
τηλεχειριστήριο  
WR-T10

Φορτιστής μπαταρίας 
MH-24*

Μετασχηματιστής 
ρεύματος EH-5b

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου EN-EL14a*

Ακροδέκτης  
τροφοδοσίας EP-5A

Μεγεθυντής 
προσοφθαλμίου 
DG-2

Οθόνη τηλεόρασης**

Καλώδιο USB UC-E6*

Καλώδιο HDMI**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Διάγραμμα συστήματος
ΦΑΚΟΙ NIKKOR ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

Τροφοδοτικό 
μπαταρίας υψηλών 
επιδόσεων SD-9

Προσάρτημα προβολής  
ορθής γωνίας DR-5

Προσοφθάλμιο  
DK-17*

Προσοφθάλμιος φακός με 
αντιθαμβωτικό σκόπευτρο DK-17A

Φακός διόρθωσης  
προσοφθαλμίου DK-17C  
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Κάλυμμα προσοφθαλμίου  
DK-26*

Ελαστικό προσοφθάλμιο  
DK-19

Προσαρμογέας 
προσοφθαλμίου  
DK-18

Μεγεθυντής 
προσοφθαλμίου  
DK-17M

Ασύρματος 
προσαρμογέας για 
σύνδεση με συμβατές 
κινητές συσκευές WU-1a

Έξυπνη συσκευή** (λειτουργικό 
σύστημα iOS/Android) 
Βοηθητικό πρόγραμμα  
Wireless Mobile Utility†

Εκτυπωτής** 

Κάρτα μνήμης SD**

Camera Control Pro 2
Αναβάθμιση Camera Control Pro 2

Capture NX 2
Αναβάθμιση Capture NX 2

* Παρεχόμενα εξαρτήματα **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon† Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν).

ViewNX 2*

Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών  

μνήμης SD**

Ημίσκληρη θήκη CF-DC6 (μαύρη)

Ημίσκληρη θήκη CF-DC6 (καφέ)

Δερμάτινο λουρί υψηλής ποιότητας 
AN-SPL001 (μαύρο/καφέ)

Λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC9 

Capture NX 2

ViewNX 2

18 19



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος φωτογραφικής  Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
μηχανής      
Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία προβολής Φορμά FX Nikon
Ωφέλιμα pixel 16,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS 36,0 × 23,9 mm
Συνολικά pixel 16,6 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης 
σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
Μέγεθος εικόνας (pixel) Φορμά FX (36 × 24): 4.928 × 3.280 [Μεγ.], 3.696 × 2.456 [Μεσ.], 2.464 × 1.640 [Μικ.]
 Φορμά DX (24 × 16): 3.200 × 2.128 [Μεγ.], 2.400 × 1.592 [Μεσ.], 1.600 × 1.064 [Μικ.]
Μορφή αρχείου • NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση 
 • TIFF (RGB)
 • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) 

ή basic (περίπου 1:16) (Προτεραιότητα μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας.
 • NEF (RAW)+JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε μορφή NEF (RAW) και JPEG
Σύστημα Picture Control Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο 

στοιχείο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για 
προσαρμοσμένα Picture Control

Μέσα αποθήκευσης Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με SD (Secure Digital) και UHS-I
Σύστημα αρχείων DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 

Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου FX (36 × 24): περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
 DX (24 × 16): περίπου 97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα
Μεγέθυνση Περίπου 0,7x (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι 115 mm (-1,0 m-1, από την κεντρική επιφάνεια του φακού  
(Eyepoint)  προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας -3 έως +1 m-1

Οθόνη εστίασης Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VIII με άγκιστρα περιοχής 
AF (είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)

Ρεφλέξ καθρέπτη Γρήγορη επιστροφή
Προεπισκόπηση βάθους Όταν πατάτε το κουμπί Pv, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει 
πεδίου επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες έκθεσης A και M) ή από τη φωτογραφική 

μηχανή (λειτουργίες έκθεσης P και S)
Διάφραγμα φακού Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί Συμβατή με τους φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου 

G, E και D (για τους φακούς PC ισχύουν κάποιοι περιορισμοί) και των φακών DX (με 
περιοχή εικόνας DX 24 × 16 1,5x), των φακών AI-P NIKKOR και των φακών χωρίς CPU, 
συμπεριλαμβανομένων των φακών χωρίς AI. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
φακοί IX NIKKOR και φακοί για τη φωτογραφική μηχανή F3AF. Η ηλεκτρονική 
αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς με μέγιστο διάφραγμα 
f/5,6 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους υποστηρίζει 7 σημεία εστίασης 
με φακούς που διαθέτουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο και 33 κεντρικά σημεία 
εστίασης με φακούς που διαθέτουν μέγιστο διάφραγμα f/7,1 ή ταχύτερο)

Τύπος κλείστρου Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου 1/4000 έως 4 δευτ. σε βήματα της τιμής έκθεσης 1 (1/4000 έως 30 δευτ. σε 

βήματα της τιμής έκθεσης 1/3 με τον κύριο επιλογέα εντολών),  
X200 (μόνο με τον επιλογέα ταχύτητας κλείστρου), bulb, χρόνος

Ταχύτητα X=1/200 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 του δευτ. 
συγχρονισμού φλας  ή μικρότερη ταχύτητα (το εύρος φλας μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/200 και 

1/250 του δευτ.)
Λειτουργίες λήψης S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις 

υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη λήψη), E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης), 
Mup (καθρέφτης πάνω)

Ταχύτητα προώθησης καρέ 1 έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (CL) ή 5,5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (CH)
Χρονομέτρης  2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2, ή 3 δευτ.
αυτοφωτογράφισης 
Μέτρηση έκθεσης Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 2016 pixel
Μέθοδος μέτρησης • Matrix: μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color  

matrix II (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, 
εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη

 • Κεντροβαρής: βάρος του 75% που εφαρμόζεται σε κύκλο 12 mm στο κέντρο 
του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 8, 15 ή  
20 mm ή το βάρος μπορεί να βασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου  
(σε φακούς χωρίς CPU χρησιμοποιείται κύκλος 12 mm)

 • Σημειακή: μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο 
κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης,  
όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)

Εύρος μέτρησης (ISO 100,  • Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: τιμή έκθεσης 0 έως 20
φακός f/1,4, 20 °C/68 °F) • Σημειακή μέτρηση: τιμή έκθεσης 2 έως 20
Σύζευξη φωτόμετρου Συνδυασμός CPU και AI (πτυσσόμενος μοχλός σύνδεσης  φωτόμετρου)
Λειτουργίες έκθεσης Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα 

κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη (M)
Αντιστάθμιση έκθεσης Τιμή έκθεσης -3 έως +3 σε βήματα του 1/3
Bracketing έκθεσης 2 έως 5 καρέ σε βήματα τιμής έκθεσης του 1/3, 2/3, 1, 2 ή 3
Bracketing φλας 2 έως 5 καρέ σε βήματα τιμής έκθεσης του 1/3, 2/3, 1, 2 ή 3
Κλείδωμα έκθεσης Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO  Ευαισθησία ISO 100 έως 12800 σε βήματα τιμής έκθεσης του 1/3, μπορεί επίσης
(Συνιστώμενος  να ρυθμιστεί σε τιμή έκθεσης περίπου 0,3, 0,7 ή 1 (ισοδύναμο με ISO 50) κάτω του
δείκτης έκθεσης) ISO 100 ή σε τιμή έκθεσης περίπου 0,3, 0,7, 1, 2, 3 ή 4 (ισοδύναμο με ISO 204800)
 άνω του ISO 12800, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση αυτόματο, εξαιρετικά υψηλό +2/+1, υψηλό, 

κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
ADL bracketing 2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 έως 5 καρέ 

χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες τιμές για όλα τα καρέ
Αυτόματη εστίαση Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 4800 της Nikon με 

εντοπισμό φάσης TTL, βελτιστοποίηση και 39 σημεία εστίασης (και 9 αισθητήρες 
σταυροειδούς διάταξης (cross-type). Τα 33 κεντρικά σημεία διατίθενται σε 
ταχύτητες διαφράγματος μικρότερες της f/5,6 και μεγαλύτερες της f/8, ενώ τα 7 
κεντρικά σημεία εστίασης διατίθενται σε ταχύτητα f/8)

Εύρος ανίχνευσης Τιμή έκθεσης -1 έως +19 (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού • Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF 

(AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C (AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση 
εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος 

 • Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης Διατίθεται επιλογή από 39 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργίες  AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 39 σημείων, παρακολούθηση
επιλογήςπεριοχής AF 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση 

(λειτουργία AF ενός καρέ) ή πατώντας το κουμπί AE-L/AF-L
Έλεγχος φλας TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με αισθητήρα RGB 2016 pixel με τις μονάδες 

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ή SB-300. Χρησιμοποιείται 
εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR 
με μέτρηση matrix και κεντροβαρή, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με 
σημειακή μέτρηση

Λειτουργίες φλας Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με 
την πίσω κουρτίνα, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, μείωση του 
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό, αργός συγχρονισμός 
με την πίσω κουρτίνα, αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP

Αντιστάθμιση φλας Τιμή έκθεσης -3 έως +1 σε βήματα του 1/3

Ένδειξη ετοιμότητας  Ανάβει όταν η ενσωματωμένη ή η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως
φλας φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Σύστημα δημιουργικού  Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με τα φλας SB-910, SB-900,
φωτισμού Nikon (Creative SB-800 ή SB-700 (τα φλας SB-600 και SB-R200 ως απομακρυσμένα φλας μόνο,  
Lighting System - CLS) το φλας SU-800 ως εντολέας μόνο). Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός
 υψηλής ταχύτητας FP και φωτισμός πιλότου με όλες τις μονάδες φλας που 

είναι συμβατές με το σύστημα CLS, εκτός από τις μονάδες SB-400 και SB-300. 
Υποστηρίζεται επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας και κλείδωμα FV με 
όλες τις μονάδες φλας που είναι συμβατές με το σύστημα CLS.

Υποδοχή συγχρονισμού Πόλος συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
Ισορροπία λευκού Αυτόματη (2 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, 

φωτισμός φλας, συννεφιά, σκίαση, χειροκίνητη προτοποθέτηση  
(δυνατότητα αποθήκευσης έως 4 τιμών), μέτρηση σημειακής ισορροπίας  
λευκού διαθέσιμη κατά τη ζωντανή προβολή, επιλογή θερμοκρασίας χρώματος 
(2500 K έως 10000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές

Bracketing  2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1, 2 ή 3
ισορροπίας λευκού 
Λειτουργία φακού  • Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
για ζωντανή προβολή • Χειροκίνητη εστίαση (M) 
Λειτουργίες επιλογής  Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής
περιοχής AF σε  περιοχής, AFπαρακολούθησης θέματος
ζωντανή προβολή   
Αυτόματη εστίαση  AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική
ζωντανής προβολής μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη  

εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος)
Οθόνη TFT LCD πολυπυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας, 8 cm/3,2 in., περίπου 921k-dot 

(VGA) με οπτική γωνία περίπου 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση 
φωτεινότητας

Προβολή Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) 
με zoom απεικόνισης, slide show φωτογραφιών, εμφάνιση ιστογράμματος, 
τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας 
και αυτόματη περιστροφή εικόνας

USB Hi-Speed USB
Έξοδος HDMI Υποδοχή HDMI ακίδων mini τύπου C
Υποδοχή εξαρτήματος • Ασύρματα τηλεχειριστήρια: WR-R10 και WR-1 (διατίθενται χωριστά)  

• Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται χωριστά)  
• Μονάδες GPS: GP-1/GP-1A (διατίθενται χωριστά)

Γλώσσες που Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, 
υποστηρίζονται  Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, 

Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά 
(Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, 
Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι

Μπαταρία Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a
Μετασχηματιστής Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5A 
ρεύματος  (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου 1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β) Περίπου 143,5 × 110 × 66,5 mm/5,6 × 4,3 × 2,6 in.
Βάρος Περίπου 765 g/1 lb 11 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς το καπάκι 

σώματος, περίπου 710 g/1 lb 9 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς 

συμπύκνωση υδρατμών)
Παρεχόμενα εξαρτήματα  Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24,
(ενδέχεται να διαφέρουν  κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-26, λουράκι για το κάλυμμα προσοφθάλμιου, καλώδιο
ανάλογα με τη χώρα ή  USB UC-E6, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC9, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα
την περιοχή) πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM ViewNX 2

Εκτυπώθηκε στην Ολλανδία. Κωδικός αριθμός:  6CK13100(1401/A)K
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• Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC 
είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. • Οι ονομασίες HDMI, High-Definition  
Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή 
σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC. • Τα προϊόντα και οι επωνυμίες 
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων 
εταιρειών. • Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή 
που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.


