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Zážitek z pohyblivého obrazu v oblasti digitální 
fotografie, který je nyní dostupný pro každého.
S novým fotoaparátem D3100 snadno zachytíte krásu pomíjivých okamžiků. Tato bohatě vybavená digitální 
jednooká zrcadlovka překvapí jednoduchostí ovládání a potěší vynikajícími výsledky. Ať již pořizujete 
občasné momentky, fotografujete precizně komponovaná zátiší nebo zaznamenáváte videosekvence v 
rozlišení Full HD, ve všech případech si zamilujete jednoduchost, s jakou můžete vše zachytit.

•   Obrazový snímač CMOS formátu DX;  
14,2 milionů efektivních pixelů

•   EXPEED 2 — nový obvod pro zpracování 
obrazu Nikon

•   Rozsah citlivostí ISO 100-3200  
(s možností zvýšení na hodnotu  
ekvivalentní ISO 12 800)

•   Režim Průvodce
•   Režim D-Movie — pořizování  

videosekvencí v rozlišení Full HD 1080p

•   7,5 cm (3“) monitor a režim  
živého náhledup

•   Menu v češtině 

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Expozice: Clonová automatika, 1/2000 s, f/6,3 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost ISO: 200 
• Předvolba Picture Control: Živé

Černý Červený

Užijte si 

krásné 

snímky

Potěšte se jedno-duchostí
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Měkce rozostřená pozadí, jaká získáte jen při použití digitální 
jednooké zrcadlovky

Vynikající výkonnost a méně neostrosti při fotografování 
špatně osvětlených scén

Věrná reprodukce barev a překrásně jemné 
barevné odstíny

• Obrazový snímač CMOS formátu DX; 14,2 milionu efektivních pixelů  
Společnost Nikon vybavila přístroj D3100 nově vyvinutým obrazovým snímačem CMOS, 
který zaručuje zachycení vysoké úrovně detailů fotografovaného motivu a poskytuje jemně 
odstupňované barevné odstíny. Ať již pořizujete snímky nebo videosekvence v rozlišení Full HD, 
vždy získáte obraz vynikající kvality. Vysoký počet pixelů obrazového snímače fotoaparátu 
D3100 produkuje snímky s bezpříkladnou brilancí a odhaluje i ty nejjemnější detaily 
fotografované scény při zachování minimální úrovně obrazového šumu — ideální vybavení pro 
objekty s vysokou úrovní detailů a získání neostrého pozadí bez rušivého zrna.

  • EXPEED 2 — nový obvod pro zpracování obrazu Nikon NOVINKA

S obvodem EXPEED 2 získáte zcela novou úroveň kvality. Při jeho tvorbě jsme využili naše 
rozsáhlé technologické know-how, abychom vám poskytli doposud nejpokročilejší obvod pro 
zpracování obrazu Nikon. EXPEED 2 maximálně využívá výkon obrazového snímače CMOS a 
produkuje brilantní, živé snímky a videosekvence s jasnými barvami, minimální úrovní šumu a 
jemnou gradací. 

• Rozsah citlivostí ISO 100-3200 (s možností zvýšení na hodnotu 
 ekvivalentní ISO 12 800)
Maximální využitelná citlivost ISO 3200 (ve standardním rozsahu) umožňuje používat krátké časy závěrky a snížit riziko 
rozmazání snímků při fotografování špatně osvětlených scén. Snímky za nízké hladiny osvětlení a snímky pořizované v 
interiérech získají přirozený vzhled, aniž by bylo nutné použít stativ nebo blesk. Krátké časy závěrky navíc umožňují zmrazit 
pohyb objektů u dynamických motivů, jako jsou hrající si děti a sportovní události. Pro ještě vyšší míru všestrannosti nabízí 
fotoaparát D3100 nastavení citlivosti Hi 1 a Hi 2, která zvyšují reálnou citlivost na hodnoty ekvivalentní ISO 6400 a 12 800.

Fotoaparát, který vás naplní úžasem. 
Fotografujte přístrojem D3100 a užívejte si 
překrásné snímky.

NOVINKA

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Expozice: Časová automatika,1/125 s, f/5,6 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost ISO: 100 
• Předvolba Picture Control: Živé

Obrazový snímač CMOS

Cit l i vost  ISO 1600Cit l i vost  Hi  2 (ekv iva lent  ISO 12 800) Ci t l i vost  ISO 3200

Užijte 

si krásné 

snímky

Výjimečná 

úroveň 

detailů

Věrné 

barvy

Úchvatné 

snímky za 

nízké hladiny 

osvětlení
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Fotoaparát, který vás naučí, jak fotografovat... 
Nechte přístroj D3100, aby splnil vaše sny 
o lepších snímcích.

Režim Průvodce — spolehlivý prostředek pro dosažení 
požadovaných výsledků

Fascinující portrét na měkce rozostřeném pozadí nebo rozzářený pár obklopený 
jiskřícími světly. Pořizování takovýchto snímků je při použití režimu Průvodce 
fotoaparátu D3100 jednoduché — průvodce vás pomocí pokynů provede krok 
za krokem potřebnými nastaveními. Stačí jen vybrat režim Průvodce odpovídající 
fotografovanému motivu a pak již se jen nechat vést. Takto dosáhnete nejen 
požadovaných výsledků, ale také pochopíte, jak jich dosáhnout. Režim 
Průvodce kromě jiného zobrazuje vzorové snímky, takže získáte jasnou 
představu o tom, co můžete očekávat od jednotlivých nastavení.

Návodné obrázky zobrazují vzorové snímky 
odrážející dané nastavení fotoaparátu.

Použití hledáčku Použití živého náhledu Nahrání videosekvencí

• Režim Auto

• Vypnutý blesk

• Vzdálené objekty

• Změkčení pozadí

• Vysoká hloubka ostrosti

• Makrosnímky

• Spící tváře

• Pohyblivé objekty

• Zmrazení pohybu (lidé)

• Zmrazení pohybu (vozy)

• Krajiny

• Portréty

• Noční portrét

• Zobrazení tekoucí vody

Jednoduché operace

Pokročilé operace

 Shoot movies

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G • Expozice: Časová automatika, 1/1600 s, f/2,2 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky • Citlivost ISO: 400 
• Předvolba Picture Control: Portrét

Změkčení pozadí

Režim Průvodce

Makrosnímky

Režim Průvodce

Noční portrét

Režim Průvodce

Spící tváře

Režim Průvodce

Krajiny

Režim Průvodce

Potěšte 

se jedno-

duchostí

Foto-

grafování
bez 

námahy

Režim 
Průvodce

Volba 
nastavení

Expozice
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Radost z jednoduchosti.
Pořizování vynikajících snímků a videosekvencí v rozlišení 
Full HD nebylo nikdy tak snadné.

Nové režimy automatického zaostřování pro zachycení pohyblivých objektů
Automatická volba motivového programu fotoaparátem 
D3100 v závislosti na fotografovaném motivu

Neobyčejné videosekvence v rozlišení Full HD 1080p

•  Živý náhled s novými zaostřovacími 
režimy a rozměrný 7,5 cm (3“) monitor

Živý náhled nabízí intuitivní, nenucený způsob fotografování hrajících si 
zvířat nebo dětí za pohybu. Stačí jen otočit vypínačem a můžete začít 
fotografovat. Je-li aktivován režim živého náhledu a vybrán zaostřovací 
režim Nepřetržité zaostřování (AF-F), doostřuje fotoaparát trvale 
fotografované objekty, aniž by bylo nutné stisknout tlačítko spouště — 
ideální vybavení pro rychlou reakci při fotografování a zaznamenávání 
videosekvencí. K dispozici je rovněž nový zaostřovací režim Zaostřování 
s detekcí tváří, který zaostřuje na tváře osob i v případech, kdy tyto 
osoby nehledí přímo k fotoaparátu. Živý náhled umožňuje pracovat s 
přístrojem D3100 stejně snadno jako s kompaktním fotoaparátem.

• Automatická volba motivových programů
Přístroj D3100 automaticky volí vhodný motivový program v 
závislosti na snímacích podmínkách a fotografovaném motivu. 
Při nastavení voliče provozních režimů do polohy Auto nebo Auto 
(vypnutý blesk) aktivuje funkce automatické volby motivových 
programů* v závislosti na fotografovaném motivu program Portrét, 
Krajina, Makro nebo Noční portrét. Pro vyšší komfort se v levém 
horním rohu LCD monitoru zobrazí ikona vybraného motivového 
programu.

Nepřetržité zaostřování (AF-F) NOVINKA  

Zaostřování s detekcí tváří

Po aktivaci režimu živého 
náhledu je zahájeno automatické 
zaostřování, které trvale sleduje 
a doostřuje fotografovaný 
objekt, aniž by bylo nutné 
stisknout tlačítko spouště. 
Poznámka: Při zaznamenávání videosekvencí 
může dojít k zaznamenání hluku motoru v 
objektivu.

Fotoaparát je schopen rozpoznat 
až 35 tváří osob současně a 
zaostřit na tvář osoby, která se 
nachází nejblíže fotoaparátu. 
Přístroj je schopen sledovat a 
zaostřovat osoby i v případě, 
že se pohybují. 

Rozměrný  
7,5 cm

(3“) 
monitor *  S výjimkou režimu manuálního zaostřování.

**  Nastaví se v případech, kdy fotoaparát identifikuje situace, které neodpovídají žádnému   
 motivovému programu. Dále se nastaví v případech a situacích, které jsou vhodné pro použití  
 režimu Auto nebo Auto (vypnutý blesk).

•  Funkce D-Movie — kvalita plného rozlišení Full HD 1080p NOVINKA
Zjistěte, jaký rozdíl může znamenat pořizování videosekvencí digitální jednookou zrcadlovkou. Široká nabídka objektivů NIKKOR 
umožní vyzkoušet různé obrazové úhly a získat překrásně rozostřené pozadí, zatímco pokročilý systém zpracování obrazu 
fotoaparátu D3100 zajistí vynikající kvalitu obrazu. Zaznamenáváte-li akční scény, postará se o správné zaostření nový zaostřovací 
režim Sledování objektu. Zaznamenané videosekvence si můžete prohlédnout na rozměrném 7,5 cm (3“) LCD monitoru, pomocí 
něhož můžete rovněž provádět jednoduché úpravy, jako je odstřižení začátků a konců záběrů a ukládání zvolených statických 
snímků z videosekvencí. Kompatibilita s rozhraním HDMI* umožňuje propojit fotoaparát D3100 s televizorem HDTV a ovládat 
přehrávání pomocí dálkového ovladače televizoru**. * Prostřednictvím minikonektoru HDMI. ** Kompatibilní pouze s televizory HDMI CEC.

Vysoce kvalitní 
videosekvence v 

rozlišení Full HD 1080p 
a statické snímky lze 

přehrávat na 
televizorech HDTV. 

Auto** Auto (vypnutý blesk)** Krajina

Makro Portrét Noční portrét

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Expozice: Motivový program Sporty, 1/500 s, f/5,3 • Vyvážení bílé barvy: Automaticky 
• Citlivost ISO: Automaticky (900) • Předvolba Picture Control: Standardní

Volič provozních režimů nastaven do polohy Auto; funkce 
automatické volby motivových programů aktivuje program Krajina.

Kabel: kabel HDMI s minikonektorem typu C
(dostupný samostatně od výrobců příslušenství)
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Technologie Nikon.
Klíč k bezproblémovému fotografování a naprosto 
uspokojivým výsledkům.

Rychlý a přesný autofokus připravený k zachycení rozhodujícího okamžiku Přizpůsobení vzhledu snímků ještě před jejich pořízením

Vestavěné funkce úprav snímků a videosekvencí 

Inteligentní funkce při libovolném nastavení

Překrásné vyvážení světel a stínů

•  11bodový AF systém
Rychlý a přesný autofokus fotoaparátu D3100 reaguje okamžitě na změny fotografovaného 
motivu nebo změny kompozice a zachovává perfektní zaostření objektu pro možnost 
zachycení letmých výjevů a rychle se odvíjejících sportovních akcí. Velmi důležité prostřední 
zaostřovací pole využívá křížový snímač, zatímco nový prolnutý informační 
displej zaručuje brilantní a ničím nerušený obraz v hledáčku. Prakticky 
veškeré představitelné situace jsou pokryty různými zaostřovacími režimy 
včetně režimu Automatická volba zaostřovacích polí, který automaticky 
vybírá zaostřovaný objekt, a režimu 3D sledování objektu*, který udržuje 
zaostření objektu po dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny bez 
ohledu na změny kompozice snímku.
* Při nastavení zaostřovacích režimů AF-A a AF-C.

•  Předvolby Picture Control
Obohaťte své tvůrčí prostředky o předvolby Picture Control. Šest pevných předvoleb — Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét 
a Krajina — umožňuje měnit výsledný vzhled snímků a videosekvencí v rozlišení Full HD ještě před jejich pořízením. Jednotlivé parametry 
dostupných předvoleb – doostření, kontrast, jas, sytost a odstín – lze navíc pro získání maximální míry všestrannosti manuálně upravovat.

•  Rozsáhlá nabídka funkcí pro úpravy snímků a videosekvencí
Potěšte se širokou nabídkou funkcí pro úpravy snímků a videosekvencí fotoaparátu D3100. Funkce jako Korekce červených očí, Rychlé 
vylepšení a Filtrové efekty jsou dostupné přímo ve fotoaparátu. Díky tomu odstraňují nutnost použití počítače a zvyšují uživatelský 
komfort. Fotoaparát umožňuje provádět střih videosekvencí a samostatně ukládat zvolené statické snímky z videosekvencí. 

•  Systém detekce motivu
Exkluzivní systém detekce motivu Nikon 
využívá 420pixelový RGB snímač k analýze 
fotografovaného motivu bezprostředně 
před expozicí snímku. Systém automaticky 
optimalizuje expozici, zaostření a vyvážení 
bílé barvy a dovoluje tak pořizovat 
překrásné snímky bez provádění 
komplikovaných nastavení fotoaparátu. 
Systém detekce motivu s výhodou 
využívá funkce Detekce obličeje, která 
tak dosahuje vyšší přesnosti rozpoznání 
osob a umožňuje okamžité zvětšení 
přehrávaných snímků na tváře osob.

•  Funkce Active D-Lighting
Fotografování za vysoké hladiny osvětlení často vede ke snímkům 
s extrémním kontrastem mezi světly a stíny. Výsledkem je ztráta 
gradace a detailů. Funkce 
Active D-Lighting efektivně 
překonává tento problém a 
zachovává detaily ve světlech i 
stínech snímků. Výsledkem jsou 
optimálně exponované snímky, 
které lépe vyjadřují světelnou 
atmosféru fotografovaného 
motivu.

420pixelový RGB 
snímač 

Obrazový 
snímač

Další položky menu retušování

• D-Lighting • Korekce červených očí • Oříznutí snímků 
(1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) • Monochromatické (Černobílý, 
Sépiový a Kyanotypie) • Filtrové efekty (Skylight, Oteplující 
filtr, Filtr zesilující červenou, Filtr zesilující zelenou, Filtr 
zesilující modrou a Filtr typu hvězda) • Vyvážení barev 
• Malý snímek • Prolínání snímků • Zpracování snímků 
NEF (RAW) • Rychlé vylepšení • Vyrovnání 
• Korekce zkreslení • Rybí oko • Úprava videosekvencí 

Autofokus
Automatická 

expozice, 
i-TTL řízení 
záblesku

Automatické 
vyvážení bílé 

barvy
Přehrávání

•  Identifikace  
objektu

•  Detekce  
změny  
kompozice  
obrazu

•  Zaostřování s  
detekcí tváří

•  Analýza  
nejvyšších jasů

•  Detekce  
obličeje

•  Identifikace  
světelného  
zdroje 

•  Detekce  
obličeje

•  Funkce 
Zvětšení 
obličeje

11 zaostřovacích polí Poznámka: Vyobrazených 11 zaostřovacích polí 
slouží pouze pro ilustraci. Aktuální vzhled je 
odlišný.

S funkcí Active D-LightingBez funkce Active D-Lighting

Přirozeně působící odstíny pleti Zvýšená sytost barev Černobílé a/nebo tónované snímky

Portrét

Korekce
perspektivy Původní snímek

Efekt miniatury Původní snímek Změkčovací filtr

Živé Monochromatické

Tato funkce umožňuje propůjčit snímkům vzhled snímků miniaturních modelů a je účinná zejména při 
fotografování krajin z výšky.

Vytváří snímky se vzhledem obdobným snímkům 
pořízeným v kombinaci s optickým změkčovacím 
filtrem.

Omalovánky

Převádí snímky na obrázky obrysů 
objektů na snímku, které lze 
vytisknout a ručně vymalovat.

Koriguje perspektivní zkreslení pro dosažení přirozenějšího vzhledu 
objektů (např. budov).
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Kdykoli a kdekoli.
Vše potřebné pro komfortní fotografování 
a přehrávání.

Objektivy NIKKOR.
Ta nejlepší volba pro úžasné snímky a 
videosekvence v rozlišení Full HD.

* S baterií a paměťovou kartou, ale bez krytky těla

Snadné ovládání a maximální přenosnost Více způsobů, jak se dívat na krásy světa

Doplňkové osvětlení pro případ potřeby

Ochrana snímků před účinky prachu na obrazovém snímači

Méně rozmazaných snímků a klidnější obraz v hledáčku

•  Kompaktní a lehké provedení
S hmotností pouhých cca 505 g* a minimálními rozměry může být 
fotoaparát D3100 vaším stálým společníkem. Díky ergonomickému 
gripu lze s přístrojem velmi snadno fotografovat v orientaci na šířku 
i na výšku. Snadnost použití zvyšují také nové samostatné ovládací 
prvky pro často používané funkce, jako jsou živý náhled, D-Movie a 
volba snímacích režimů.

•  Vysoce výkonné objektivy NIKKOR

• Vestavěný výklopný blesk
Za nízké hladiny osvětlení nebo při fotografování 
v komplikovaném protisvětle využijete 
vestavěný blesk fotoaparátu k vyjasnění stínů 
fotografovaného motivu. Blesk se v závislosti 
na použitém expozičním režimu* aktivuje 
automaticky, nebo jej lze aktivovat manuálně. 
Blesk podporuje řízení záblesku i-TTL pro 
maximálně přesnou expozici snímků.

•  Zabudovaný systém redukce prachu Nikon
Fotoaparát D3100 je vybaven systémem redukce prachu Nikon. Toto řešení zahrnuje 
speciální systém kontroly toku vzduchu v zrcadlovém boxu, který směruje částečky 
prachu pryč od antialiasingového (low-pass) filtru obrazového snímače. Antialiasingový 
filtr navíc při zapnutí a vypnutí fotoaparátu automaticky vibruje v přesně zvolených 
frekvencích, aby došlo k uvolnění eventuálně přítomných částeček prachu z filtru.

•  Originální systém redukce 
vibrací Nikon

Objektivy NIKKOR VR potlačují* účinky chvění 
fotoaparátu na snímky a videosekvence v rozlišení Full HD, 
které se často projevují při použití dlouhých časů závěrky 
(například ve špatně osvětlených prostředích nebo při 
použití makroobjektivů a teleobjektivů). Na rozdíl od 
systémů využívajících redukci vibrací v těle fotoaparátu je 
systém redukce vibrací Nikon VR zabudován v objektivu 
a stabilizuje tak rovněž obraz v hledáčku pro snazší 
tvorbu kompozice snímků a přesnější zaostřování.

Hmotnost 
přibližně

505 g

Praktický a výkonný
blesk SB-400 
(prodávaný 
samostatně)

Antialiasingový filtr

Obrazový snímač

Prohlížení snímků s využitím poutavých 
speciálních efektů

• Přehrávání snímků s přechodovými efekty NOVINKA
K dispozici je řada speciálních přechodových efektů využívaných při prohlížení snímků. 
Při prohlížení prezentací lze s výhodou využít efekty, jako je Zoom/Prolnutí nebo Krychle. 
Při prohlížení samostatných snímků lze využít efekty Posunutí a Zoom/Prolnutí. Přehrávání 
je skutečnou zábavou rovněž díky rozměrnému LCD monitoru s vysokým jasem.

Makroobjektiv s ohniskovou vzdáleností 85 mm — 
záruka snadného pořizování makrosnímků z ruky

Teleobjektiv se zoomem o rozsahu cca 5,5× a redukcí vibrací — ideální pro portréty z odstupu

Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 35 mm — 
pro překrásnou reprodukci neostrého pozadí

Poznámka: Přístroj D3100 je konstruován výhradně pro použití s objektivy NIKKOR AF-S a AF-I, které jsou vybaveny vestavěným zaostřovacím motorem.

*  Při nastavení voliče provozních režimů na režim Auto, Portrét, Děti, Makro  
 nebo Noční portrét.

55 mm

200 mm 300 mm

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm 
f/4,5-5,6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 
85 mm f/3,5G ED VR 

AF-S DX NIKKOR 
35 mm f/1,8G

NOVINKA

*  Systém VR umožňuje používat až o tři EV delší časy závěrky (systém VR II o čtyři EV) než obvykle (podle standardů 
 společnosti Nikon). Úroveň redukce vibrací závisí na snímacích podmínkách a fotografovi.Prezentace s využitím efektu Krychle

Bez systému redukce vibrací v objektivu Se systémem Nikon VR v objektivu

Jednotka čištění 
obrazového snímače

Vzduchové kanály 
systému kontroly 
toku vzduchu

12 13



Promyšlená správa snímků s využitím počítače

Sdílení snímků a videosekvencí na webu

Intuitivní ovládání pro perfektní vyladění výsledných snímků

• Program ViewNX2 — sada nástrojů pro zpracování snímků (součást dodávky)
ViewNX2 je praktický prostředek pro správu snímků, který umožňuje ukládat, procházet, upravovat a sdílet snímky a videosekvence. 
Program umožňuje rovněž označovat snímky pro jejich snazší vyhledávání. Tento program dodávaný s fotoaparátem nabízí široké 
spektrum funkcí úprav včetně funkcí otáčení, změny velikosti, ořezu, vyrovnání, korekce červených očí a dalších. Funkce úprav 
videosekvencí zahrnují možnost mazání záběrů. ViewNX2 je přizpůsoben pro snadné využívání služby my Picturetown umožňující 
kopírování a procházení snímků on-line jednoduchým tažením myši. 

• my Picturetown — zdarma dostupná služba
  pro ukládání a sdílení snímků
Webová stránka společnosti Nikon určená pro sdílení snímků umožňuje snadno ukládat, spravovat 
a sdílet snímky s rodinou a přáteli po celém světě. Služba je dostupná zdarma a umožňuje uložení 
až 2 GB snímků a/nebo videosekvencí (při zaplacení malého poplatku lze získat navíc až 200 
GB volného prostoru*). Služba podporuje kromě souborů statických snímků ve formátech JPEG 
a RAW (NEF, NRW) rovněž soubory videosekvencí ve 
formátech MOV a AVI. Bavte se více fotografií se službou 
my Picturetown!

• Program Capture NX 2 — rozšířený tvůrčí nástroj (prodávaný samostatně)
Snadno pochopitelné nástroje úprav programu 
Capture NX 2 otevírají přístup k plnému potenciálu 
snímků bez ovlivnění kvality původních obrazových 
dat snímků. Tento program je ideální pro 
optimalizaci souborů Nikon NEF (RAW) a souborů 
JPEG a TIFF. Díky oceněné technologii U Point® 
jsou namáhavé postupy úprav snímků snazší než 
kdykoli předtím.

Ovládací prvky a části přístroje

Přehled systému

NOVINKA

http://www.capturenx.com

Původní snímek

Poznámka: Design webové stránky se může 
změnit bez předchozího oznámení.

* Dostupnost služby a výše poplatku se může měnit v závislosti na domovské zemi uživatele.

Okulárové korekční čočky 
(–5 až +3 m-1) DK-20C

Hledáčková
lupa DG-2

Okulárový adaptér DK-22

Krytka okuláru hledáčku DK-5*1

Gumová očnice DK-20*1

Úhlový
 hledáček

DR-6

Jednotka GPS GP-1 Kabelová spoušť MC-DC2

Nabíječka baterií
MH-24*1   

Dobíjecí lithium-iontová baterie 
EN-EL14*1

Síťový zdroj EH-5b Napájecí adaptér 
EP-5A

Polotuhé pouzdro
CF-DC1

Kabel USB UC-E4 Aktualizace (upgrade) 
programu Capture NX 2

Capture NX 2

ViewNX 2*1

Paměťové 
karty SD*2

Adaptér PC card*2

Čtečka paměťových karet SD*2

Počítač*2

Televizor*2

Kabel HDMI*2

Videokabel EG-D2

Fotoaparát D3100 je konstruován výhradně 
pro použití v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I 

NIKKOR vybavenými zaostřovacím motorem.

Poznámka: Pomocné světlo AF je
při použití blesku SB-400 vypnuté.

Blesk
SB-910 Blesk

SB-700

Blesk
SB-400

Sada makroblesků 
Close-up Speedlight 

Comander Kit
R1C1

Studiové
blesky*2

Blesky Nikon
SB-910/800/

700/400

TTL kabely
SC-28/SC-29

Adaptér do sáněk pro 
upevnění příslušenství

AS-15

*1: Dodávané příslušenství *2: Nejedná se o produkty společnosti Nikon

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TELEVIZORU

OBJEKTIVY NIKKOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A BATTERY PACKY POUZDRO

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

BLESKY

Kapacita paměťových karet*1 Schválené typy paměťových karet
Následující tabulka udává přibližný počet snímků, které lze uložit na 4 GB paměťovou 
kartu SanDisk Extreme SDHC při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu.
 

Pro použití s fotoaparátem D3100 byly testovány a schváleny následující paměťové karty SD.
Pro záznam videosekvencí jsou doporučeny paměťové karty rychlostní třídy 6. Záznam
může být neočekávaně ukončen v případě použití paměťových karet s nižší rychlostí zápisu

 

Kvalita obrazu Velikost obrazu Velikost souboru*1 Počet snímků*1 Kapacita vyrovnávací 
paměti*2

NEF (RAW) + 
JPEG Jemný*3

JPEG Jemný

NEF (RAW)

JPEG Normální

JPEG Základní

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Všechny hodnoty jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
*2 Maximální počet snímků, které lze uložit ve vyrovnávací paměti při použití citlivosti ISO 100.
    Klesá při zapnutí redukce šumu.

*3 Velikost obrazu platí pouze pro snímky ve formátu JPEG. Velikost obrazu snímků ve formátu NEF (RAW) 
    nelze změnit. Velikost souboru je celková velikost souborů NEF (RAW) a JPEG.

SanDisk
Paměťové karty SD Paměťové karty SDHC*2 Paměťové karty SDXC*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje paměťové karty o velikost 2 GB.
*2 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje standard SDHC.
*3 Pokud chcete používat kartu se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje standard SDXC.

Poznámky:
• Pro získání informací ohledně možností, specifikací, záruky atd. kontaktujte výrobce paměťové karty SD.
   Společnost Nikon nezaručuje kompatibilitu s paměťovými kartami, které se nenacházejí ve výše uvedeném seznamu.
• Údaje se vztahují k paměťovým kartám dostupným v době tisku prospektu. Plně kompatibilní mohou být i jiné typy paměťových karet.
   Další informace vám poskytne zákaznická služba společnosti Nikon. 

Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží
S dodávanou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL14 
pořídíte na jedno nabití až 550 snímků*.
 
* Podle standardů CIPA.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1  Volič provozních režimů

2  Volič snímacích režimů

3  Tlačítko obrazovky informací

4  Tlačítko korekce expozice /
 clony / korekce zábleskové 
 expozice

5  Tlačítko spouště

6  Hlavní vypínač

7  Pomocné světlo AF/kontrolka 
 samospouště/reflektor 
 předblesku proti červeným očím

8  Sáňky pro upevnění 

 příslušenství (např. blesku)

9  Tlačítko zábleskových režimů/
 tlačítko korekce zábleskové 
 expozice

10  Mikrofon

11  Funkční tlačítko

12  Tlačítko aretace bajonetu

13  Tlačítko přehrávacího režimu

14  Tlačítko Menu

15  Tlačítko zmenšení výřezu snímku/
 tlačítko náhledů/tlačítko nápovědy

16  Tlačítko zvětšení výřezu snímku

17  Tlačítko změny nastavení informací

18  Okulár hledáčku

19  Volič dioptrické korekce hledáčku

20  Tlačítko AE-L/AF-L/tlačítko ochrany 
 snímků

21  Příkazový volič

22  Přepínač živého náhledu

23  Tlačítko záznamu videosekvence

24  Multifunkční volič

25  Tlačítko OK

26  Tlačítko mazání

27  Reproduktor

28  Monitor
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Typ
Typ Digitální jednooká zrcadlovka
Upevňovací bajonet Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Efektivní obrazový úhel Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát Nikon DX)

Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů 14,2 milionu

Obrazový snímač
Obrazový snímač Snímač CMOS; 23,1 × 15,4 mm
Celkový počet pixelů 14,8 milionu
Systém redukce prachu Čištění obrazového snímače, systém kontroly toku vzduchu, referenční data pro funkci Image Dust Off (vyžaduje 

volitelný software Capture NX 2)

Ukládání dat

Velikost obrazu (v pixelech) • 4608 × 3072 [L]  • 3456 × 2304 [M]  • 2304 × 1536 [S]
Formát souborů • NEF (RAW)

• JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1:4), Normální (cca 1:8) a Základní (cca 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG

Předvolby Picture Control Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét a Krajina; možnost modifikace parametrů zvolené předvolby
Paměťová média Paměťové karty SD (Secure Digital), SDHC a SDXC
Systém souborů DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image 

File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Hledáček

Hledáček Pevně vestavěný hledáček typu pentamirror
Zorné pole Cca 95 % obrazu vertikálně a horizontálně
Zvětšení Cca 0,8× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno; –1 m-1)
Předsunutí výstupní pupily 
okuláru

18 mm (-1 m-1)

Dioptrická korekce –1,7 až +0,5 m-1

Zaostřovací matnice Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Zrcadlo Automaticky vratné
Clona objektivu Elektronicky řízená automatická irisová clona

Objektiv

Kompatibilní objektivy • AF-S a AF-I: Podpora všech funkcí.
• AF NIKKOR typu G a D bez zaostřovacího motoru: Podpora všech funkcí kromě autofokusu. Objektivy IX NIKKOR 
nelze použít.
• Ostatní objektivy AF NIKKOR: Podpora všech funkcí kromě autofokusu a měření expozice 3D Color Matrix II. 
Objektivy pro F3 AF nelze použít.
• PC NIKKOR typu D: Podpora všech funkcí kromě autofokusu a některých expozičních režimů.
• AI-P NIKKOR: Podpora všech funkcí kromě autofokusu a měření expozice 3D Color Matrix II.
• Objektivy bez CPU: Bez podpory autofokusu. Lze použít v expozičním režimu M; expozimetr fotoaparátu nepracuje.
Poznámka: Elektronický dálkoměr lze použít při efektivní světelnosti f/5,6 a vyšší.

Závěrka

Typ Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Rozsah časů 1/4000 s až 30 s v krocích po 1/3 EV, čas B (bulb)
Synchronizační čas pro práci s 
bleskem

X=1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími

Snímací režimy

Snímací režimy         jednotlivé snímky,        sériové snímání,       samospoušť,        tichá expozice
Snímací frekvence Max. 3 obr./s (manuální zaostřování, expoziční režim S nebo M, čas závěrky 1/250 s nebo kratší, všechny ostatní 

funkce nastaveny na výchozí hodnoty)

Samospoušť 2 s, 10 s

Expozice

Systém měření expozice TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače
Režimy měření expozice • Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s CPU)

• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75% citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm 
uprostřed obrazu
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě zvoleného 
zaostřovacího pole

Pracovní rozsah 
(ISO 100, objektiv f/1,4 , 20 °C)

• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV
• Bodové měření: 2 až 20 EV

Propojení expozimetru CPU
Expoziční režimy Plně automatické režimy (Auto, Auto [vypnutý blesk]), Pokročilé motivové programy (Portrét, Krajina, Děti, Sporty, 

Noční portrét), Programová automatika s flexibilním programem (P), Clonová automatika (S), Časová automatika (A), 
Manuální expoziční režim (M) 

Korekce expozice –5 EV až +5 EV v krocích po 1/3 EV
Expoziční paměť Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Citlivost ISO (doporučený
expoziční index)

ISO 100 až 3200 v krocích po 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 1 EV nad ISO 3200 (ekvivalent ISO 6400), resp. na 
cca 2 EV nad ISO 3200 (ekvivalent ISO 12800); možnost automatické regulace citlivosti

Funkce Active D-Lighting Zapnuto / Vypnuto

Zaostřování

Autofokus AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacími poli (včetně jednoho křížového snímače) 
a pomocným světlem AF (pracovní rozsah cca 0,5 - 3 m)

Pracovní rozsah –1 až +19 EV (ISO 100; 20 °C)
Zaostřovací režimy • Autofokus (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Kontinuální zaostřování (AF-C); automatická volba režimu AF-S/

AF-C (AF-A); automatická aktivace prediktivního sledování objektu v závislosti na stavu fotografovaného objektu
• Manuální zaostřování (MF): Lze použít elektronický dálkoměr.

Zaostřovací pole 11 volitelných zaostřovacích polí
Režimy činnosti zaostřovacích 
polí

Jednotlivá zaostřovací pole, Dynamická volba zaostřovacích polí, Automatická volba zaostřovacích polí, 3D 
sledování objektu (11 polí)

Blokování zaostření Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Jednorázové zaostření) nebo 
stisknutím tlačítka AE-L/AF-L

Blesk

Vestavěný blesk Programy Auto, Portrét, Děti, Makro, Noční portrét: Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní polohy. 
Režimy P, S, A, M: Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka.

Směrné číslo Cca 12; 13 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)

Řízení záblesku • TTL: i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk a standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky pomocí 
420pixelového RGB snímače v kombinaci s vestavěným bleskem a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 
SB-600 a SB-400 (i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk je k dispozici v kombinaci s měřením Matrix a integrálním 
měřením se zdůrazněným středem).
• Auto aperture (AA): K dispozici s blesky SB-910, SB-900/800 a objektivy s CPU.
• Automatický zábleskový režim (A): S podporovanými blesky včetně blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, 
SB-28DX, SB-28, SB-27 a SB-22S.
• Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti (GN): K dispozici s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700.

Zábleskové režimy Automatická aktivace blesku, automatický blesk s redukcí efektu červených očí, trvale zapnutý blesk, automatická 
aktivace blesku včetně synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky, automatická aktivace blesku včetně 
synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky a korekce červených očí, synchronizace blesku na druhou lamelu 
závěrky včetně synchronizace blesku s dlouhými časy závěrky

Korekce zábleskové expozice –3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV
Indikace připravenosti k 
záblesku

Svítí po plném nabití vestavěného blesku a blesků SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400;  
bliká 3 s po expozici snímku s vyzářením záblesku na plný výkon

Sáňky pro upevnění 
příslušenství

Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem, datovými kontakty a bezpečnostním systémem Safety Lock

Systém kreativního osvětlení 
Nikon (CLS)

Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700, resp. s řídicí jednotkou
SU-800; podpora přenosu hodnoty barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu v kombinaci s vestavěným 
bleskem a všemi blesky systému CLS

Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se standardním synchronizačním konektorem PC pro připojení blesků kabelem (volitelné příslušenství)

Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy Automaticky, Žárovkové světlo, Zářivkové světlo (7 typů), Přímé sluneční světlo, Blesk, Zataženo, Stín, Manuální 
nastavení; všechny předvolby kromě manuálního nastavení lze jemně doladit.

Živý náhled

Zaostřovací režimy • Autofokus (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); Nepřetržité zaostřování (AF-F)
• Manuální zaostřování (MF):

Režimy činnosti zaostřovacích 
polí

Zaostřování s detekcí tváří, Velkoplošná zaostřovací pole, Standardní zaostřovací pole, Sledování objektu

Autofokus Autofokus s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu Zaostřování s detekcí tváří 
nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)

Automatická volba motivových 
programů

K dispozici v režimech Auto a Auto (vypnutý blesk)

Videosekvence

Systém měření expozice TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Režimy měření expozice Matrix
Velikost obrazu (v pixelech) a 
snímací frekvence

• 1920 x 1080 (24 obr./s): 24 obr./s (23,976 obr./s) • 1280 x 720 (30 obr./s): 30 obr./s (29,97 obr./s) 
• 1280 x 720 (25 obr./s): 25 obr./s • 1280 x 720 (24 obr./s): 24 obr./s (23,976 obr./s) 
• 640 x 424 (24 obr./s): 24 obr./s (23,976 obr./s)

Max. doba záznamu 10 minut
Formát souborů MOV
Komprese videa H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Formát záznamu zvuku Lineární PCM
Záznam zvuku Vestavěný monofonní mikrofon

Monitor

LCD monitor 7,5 cm (3“) TFT LCD monitor s regulací jasu; cca 230 000 pixelů

Přehrávání

Funkce pro přehrávání Jednotlivé snímky a stránky náhledů (4, 9 nebo 72 snímků, režim kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání 
videosekvencí, prezentace, zobrazení histogramu, indikace nejvyšších jasů, automatické otáčení snímků, textové 
komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)

Rozhraní

Rozhraní USB Hi–Speed USB
Videovýstup NTSC, PAL
Výstup HDMI Minikonektor HDMI typu C
Konektor pro připojení 
příslušenství

Kabelová spoušť: MC-DC2 (volitelné příslušenství)
Zařízení GPS: GP-1 (volitelné příslušenství)

Podporované jazyky

Podporované jazyky Čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, 
indonézština, italština, japonština, korejština, norština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština, turečtina

Zdroj energie

Baterie Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14 
Síťový zdroj Síťový zdroj EH-5b (volitelné příslušenství, vyžaduje volitelný napájecí adaptér EP-5A)

Stativový závit

Stativový závit 6,3 mm (1/4") (ISO 1222)

Rozměry/hmotnost

Rozměry (cca) (Š × V × H) Cca 124 × 96 × 74,5 mm
Váha Přibližne 505 gramů s baterií a paměťovou kartou bez krytky těla (pouze tělo fotoaparátu: přibližne 454 gramů)

Provozní podmínky

Teplota 0 až 40 °C
Vlhkost Relativní vlhkost pod 85% (bez kondenzace)

Příslušenství

Dodávané příslušenství (může 
se lišit v závislosti na zemi nebo 
regionu prodeje)

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14, nabíječka baterií MH-24, krytka okuláru hledáčku DK-5, gumová očnice 
DK-20, řemínek fotoaparátu AN-DC3, krytka sáněk pro upevnění příslušenství BS-1, krytka těla BF-1B, disk  
CD-ROM se softwarem ViewNX 2, feritové jádro (2 typy)

• Microsoft, Windows a Windows 7 jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh a QuickTime jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
• Logo SD je obchodní značka organizace SD Card Association.
• Logo SDXC je obchodní značka.
• PictBridge je obchodní značka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
• Názvy produktů a značek jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované.

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D3100


