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Digitaalisen valokuvauksen nautinnollisuus 
kaikkien ulottuville.
Ikuista elämän ohikiitävien hetkien kauneus vaivattomasti uudella D3100-kameralla. Se on monipuolinen 
digitaalinen järjestelmäkamera, joka yllättää helppokäyttöisyydellään ja ilahduttaa upeilla kuvaustuloksilla. 
Kuvaatpa sitten rentoja tuokiokuvia, tarkkaan sommiteltuja asetelmakuvia tai Full HD -videoita, pidät 
varmasti siitä, kuinka helpoksi D3100-kamera tuon kaiken tekee.

•   DX-koko, 14,2 tehollisen megapikselin 
CMOS-kuvakenno
•   EXPEED 2, Nikonin uusi 

kuvankäsittelyjärjestelmä
•   ISO-herkkyys 100–3 200  

(laajennettavissa vastaamaan  
ISO-arvoa 12 800)
•  Opastila
•  D-video, Full HD 1080p -videoiden  
 kuvaus
•  7,5 cm:n (3 tuuman) näyttö ja 
reaaliaikanäkymäkuvaus

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Valotus: Suljinajan esivalinta-automatiikka, 1/2 000 sekuntia, f/6.3 • Valkotasapaino: Automaattinen 
• ISO-herkkyys: 200 • Picture Control: Värikäs

Nauti 

kauneu-

desta

Nauti vaivatto-muudesta

Musta Punainen
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Pehmennetyt taustat, joita saa aikaan vain digitaalisella 
järjestelmäkameralla

Erinomainen suorituskyky ja vähemmän liike-epäterävyyttä 
heikosti valaistuissa paikoissa

Tarkka värintoisto ja pehmeät, kauniit liukuvärit

• DX-koko, 14,2 tehollisen megapikselin CMOS-kuvakenno UUTUUS
Nikon on varustanut D3100:n äskettäin kehitetyllä CMOS-kennolla, joka mahdollistaa tarkat 
yksityiskohdat ja pehmeät liukuvärit. Kenno on erittäin tärkeä sekä valokuvien että Full HD 
-videoiden kuvanlaadulle. Kennon suuren kuvapistemäärän ansiosta D3100:lla saa äärimmäisen 
tarkkoja kuvia, jotka näyttävät alkuperäisen näkymän kaikki vivahteet ja joissa on hyvin vähän 
kohinaa. Kamera sopii erityisen hyvin monipuolisten yksityiskohtien kuvaamiseen ja sillä saa 
aikaan rakeettomia epäterävöitettyjä taustoja.

	 	 • EXPEED 2, Nikonin uusi kuvankäsittelyjärjestelmä UUTUUS
EXPEED 2 toivottaa tervetulleeksi uudelle laadun tasolle. Olemme hyödyntäneet laajaa 
teknologista osaamistamme ja suunnitelleet Nikonin tähän mennessä kehittyneimmän 
kuvankäsittelyjärjestelmän. EXPEED 2 optimoi CMOS-kennon toiminnan ja auttaa luomaan 
tarkkoja, luonnollisia kuvia, joissa on elävät värit, vähemmän kohinaa ja pehmeät liukusävyt. 
Näin valokuvista ja videoista tulee äärimmäisen laadukkaita.

• ISO-herkkyys 100–3 200 (laajennettavissa vastaamaan 
 ISO-arvoa 12 800)
Suurin ISO-herkkyys 3 200 (vakioalue) mahdollistaa kuvaamisen lyhyttä suljinaikaa hyödyntäen, mikä vähentää kameran 
tärähtämisen aiheuttamaa epäterävyyttä heikosti valaistuissa paikoissa. Hämärässä ja sisätiloissa otetuista kuvista tulee 
todenmukaisia ja luonnollisia ilman jalustaa ja jopa salamaa. Lisäksi lyhyt suljinaika helpottaa liikkeen pysäyttämistä 
kuvattaessa nopeasti muuttuvia tilanteita, kuten lasten leikkejä ja urheilutapahtumia. D3100:n Hi 1- ja Hi 2 -asetukset 
suurentavat herkkyysarvoa vastaamaan ISO-herkkyyttä 6 400 (Hi 1) ja 12 800 (Hi 2).

Kamera, joka hämmästyttää. 
Kuvaa D3100-kameralla ja nauti kauneudesta.

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5-5.6G VR • Valotus: Aukon esivalinta-automatiikka,1/125 s, f/5.6 • Valkotasapaino: Automaattinen 
• ISO-herkkyys: 100 • Picture Control: Värikäs

CMOS-kenno

ISO 1 600Hi  2 ( ISO 12 800:aa vastaava) ISO 3 200

Nauti 
kauneu-

desta

Tarkat 

yksityis-

kohdat

Toden-

mukaiset 

värit

Häikäisevän 

hyviä kuvia

heikossa 

valaistuk-

sessa
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Kamera, joka opastaa...  
D3100 toteuttaa haaveesi paremmista 
valokuvista.

Opastila, varma tapa saada toivottuja tuloksia

Lumoava muotokuva pehmennettyä taustaa vasten tai säteilevä pariskunta 
vilkkuvien valojen ympäröimänä. Tällaisten kuvien ottaminen on helppoa 
D3100:n opastilan avulla, joka on kameran sisäinen opas asetusten 
vaivattomaan muuttamiseen. Valitse vain tilanteeseen sopiva opastilan asetus 
ja anna opastilan avustaa. Sen lisäksi, että saat toivottuja tuloksia, ymmärrät 
myös, miten ne saavutettiin. Opastila sisältää myös esimerkkikuvia, jotta 
tiedät, mitä kultakin asetukselta on odotettavissa.

Apukuvassa näkyy esimerkkikuva, joka 
ilmentää kameran asetuksia.

• Automaattinen

• Ei salamaa

• Kaukaiset kohteet

• Pehmennä taustoja

• Laajenna 
 tarkennusaluetta

• Lähikuvat

• Nukkuvat kasvot

• Liikkuvat kohteet

• Pysäytä liike (ihmiset)

• Pysäytä liike (ajoneuvot)

• Maisemat

• Muotokuvat

• Yömuotokuvat

• Näytä veden virtaus

Helppo käyttö

Edistynyt käyttö

Käytä etsintä Käytä reaaliaikanäkymää Kuvaa elokuvia

 Shoot movies

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G • Valotus: Aukon esivalinta-automatiikka, 1/1 600 sekuntia, f/2.2 • Valkotasapaino: Automaattinen 
• ISO-herkkyys: 400 • Picture Control: Muotokuva

Pehmennä taustoja

Opastila

Lähikuvat

Opastila

Yömuotokuvat

Opastila

Nukkuvat kasvot

Opastila

Maisemat

Opastila

Nauti
vaivatto-

muudesta

Helppoa

kuvaamista

Opastila

Valitse

Kuvaa
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Helppokäyttöisyyden iloa.
Hienojen valokuvien ottaminen ja Full HD -videoiden 
kuvaaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa.

Uudet tarkennustilat ikuistavat liikkuvia kohteita Anna D3100:n valita paras kuvausohjelma kuhunkin tilanteeseen

Upeita Full HD 1080p -teräväpiirtoelokuvia

•  Suuri 7,5 cm:n (3 tuuman) näyttö 
ja reaaliaikanäkymä, jossa uusia 
tarkennustiloja

Reaaliaikanäkymä mahdollistaa leikkivien lemmikkieläinten tai liikkuvaisten 
lasten kuvaamisen intuitiivisen vaivattomasti. Käännä kytkintä ja olet 
valmis kuvaamaan. Kun reaaliaikanäkymä on käytössä ja kokoaikainen 
automaattitarkennus (AF-F) on valittuna, kamera pitää kohteet 
tarkennettuna ilman laukaisimen painamista — kätevää valokuvien 
ja videoiden kuvaamisessa. Reaaliaikanäkymään sisältyy myös uusi 
automaattinen kasvotarkennus, joka lukitsee tarkennuksen myös niiden 
ihmisten kasvoihin, jotka eivät katso suoraan kameraan. Reaaliaikanäkymä 
tekee D3100:stä yhtä helppokäyttöisen kuin kompaktikamerasta.

• Automaattinen kuvausohjelma
D3100 valitsee automaattisesti kuvaustilanteeseen ja kohteeseen 
sopivan kuvausohjelman. Kun kuvaamiseen käytetään 
reaaliaikanäkymää ja tilanvalitsin on kohdassa automaattinen tai 
automaattinen (ei salamaa), automaattinen kuvausohjelma* ottaa 
automaattisesti käyttöön muotokuviin, maisemakuviin, lähikuviin 
tai yömuotokuviin sopivan kuvaustilan tilanteesta riippuen. Valitun 
ohjelman osoittava kuvake näkyy nestekidenäytön vasemmassa 
yläkulmassa, mikä lisää käyttömukavuutta. 

Kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F) UUTUUS  

Automaattinen kasvotarkennus

Kun reaaliaikanäkymä 
on valittuna, 
automaattitarkennus tulee 
käyttöön automaattisesti 
ja seuraa kohdetta eikä 
laukaisinta tarvitse painaa.
Huomaa: Objektiivin moottorin aiheuttamaa 
ääntä saattaa tallentua mukaan elokuvia 
kuvattaessa.

Kamera tunnistaa kerralla 
jopa 35 kasvot ja tarkentaa 
kasvoihin, joiden kamera 
määrittää olevan lähimpänä 
kameraa. Vaikka rajauksen 
sisällä olevat ihmiset 
liikkuisivat, kamera jatkaa 
seuraamista ja tarkentamista.

Suuri
 7,5 cm:n
 (3 tuuman)

näyttö *  Paitsi käytettäessä käsitarkennusta.
**  Valitaan, kun kamera ei tunnista tilannetta vastaavaa kuvausohjelmaa, tai tilanteissa, joiden 
 kuvaamiseen automaattinen tai automaattinen (ei salamaa) -tila sopii. 

•  D-video, Full HD -laatu UUTUUS
Tutustu digitaalisen järjestelmäkameran tarjoamiin mahdollisuuksiin elokuvien kuvaamisessa. NIKKOR-objektiivien laaja valikoima 
vapauttaa kokeilemaan erilaisia kuvakulmia ja auttaa luomaan viehättäviä pehmennettyjä taustoja samalla, kun D3100:n kehittynyt 
kuvantamisjärjestelmä takaa erinomaisen laadun.  Uusi kohteen seuranta pitää kohteet tarkennettuna myös toimintaotoksissa. 
Kuvaamisen jälkeen elokuvia voi katsella isolta 7,5 cm:n (3 tuuman) nestekidenäytöltä. Videoille voi myös tehdä yksinkertaisia 
editointitoimenpiteitä, kuten leikata otoksia haluttujen kohtien ympäriltä sekä luoda otoksista pysäytyskuvia. HDMI-yhteensopivuus* 
mahdollistaa D3100:n liittämisen teräväpiirtotelevisioon, jolloin toistoa voi hallita television kaukosäätimellä**.  

* HDMI-miniliittimellä. ** Ainoastaan HDMI CEC -yhteensopivissa televisioissa.

Laadukkaita Full 
HD -elokuvia ja 

pysäytyskuvia voi 
katsella teräväpiirto-

televisiosta.

Automaattinen** Automaattinen (ei 
salamaa)**

Maisema

Lähikuva Muotokuva Yömuotokuvat

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Valotus: Urheilukuvaus, 1/500 sekuntia, f/5.3 • Valkotasapaino: Automaattinen 
• ISO-herkkyys: Automaattinen (900) • Picture control: Vakio

Tilanvalitsin kohdassa automaattinen; automaattinen kuvausohjelma 
valitsee maisemakuviin sopivan kuvaustilan.

Kaapeli: tyypin C miniliittimellä varustettu HDMI-
kaapeli (saatavana erikseen muilta toimittajilta)
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Nikon-tekniikka.
Avain vaivattomaan kuvaukseen ja hyviin tuloksiin.

Nopea ja täsmällinen automaattitarkennus valmiina ratkaisevaa 
hetkeä varten Kuvien muokkaaminen jo ennen kuvaamista

Kameran sisäinen kuvien ja elokuvien muokkaus 

Älykkäät käyttöominaisuudet kaikissa tilanteissa

Valon ja varjon kaunis tasapaino

•  11 pisteen automaattitarkennus
D3100:n tarkka ja nopea automaattitarkennus reagoi välittömästi kuvaustilanteen tai 
sommitelmien muutoksiin ja säilyttää äärimmäisen terävän tarkennuksen, jotta nopeasti 
ohimenevät ilmeet ja urheilutilanteet saadaan tallennettua. Tärkeässä keskimmäisessä 
tarkennuspisteessä on ristikkäinen tunnistin, ja uudella päällekkäisnäytöllä 
saadaan aikaan selkeä, häiriötön etsin. Kameran eri automaattitarkennustilat 
kattavat lähes kaikki tilanteet. Automaattisessa tarkennusalueen valinnassa 
tarkennuksen kohde valitaan automaattisesti ja kolmiulotteisessa 
seurannassa* tarkennus säilyy kohteessa myös sommittelun muuttuessa, 
jos laukaisin on painettuna puoleenväliin.
* Kun automaattitarkennus on asetettu tilaan AF-A tai AF-C.

•  Picture Control
Ilmaise luovemmin Picture Control -säätimien avulla. Kuvien ja Full HD -elokuvien ulkonäköä voidaan muuttaa ennen kuvaamista 
kuuden asetuksen avulla: Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema. Lisäksi terävyys, kontrasti, kirkkaus ja 
värikylläisyys voidaan säätää mukautettujen asetusten mukaisesti.

•  Runsaat kuvien ja elokuvien muokkaustoiminnot
Paranna kuvauselämystä entisestään D3100:n lukuisilla valokuvien ja videoiden muokkaustoiminnoilla. Punasilmäisyyden korjaus, 
pikamuokkaus ja suodintehosteet sekä muut niiden kaltaiset toiminnot voidaan suorittaa kamerassa tietokoneen sijaan, mikä lisää 
käyttömukavuutta. Voit myös muodostaa videoista pysäytyskuvia ja rajata pois turhat kuvat.

•  Aiheentunnistusjärjestelmä
Nikonin ainutlaatuinen aiheentunnistusjärjestelmä 
analysoi sommitelman 420 kuvapisteen 
RGB-kennon avulla juuri ennen kuvan ottoa. 
Se säätää valotuksen, automaattitarkennuksen 
ja valkotasapainon aiheen mukaisesti, 
joten saat upeita kuvia joutumatta 
vaivaamaan päätäsi monimutkaisilla 
asetuksilla. Myös kasvojentunnistus hyötyy 
aiheentunnistusjärjestelmästä, sillä sen 
tunnistustarkkuus paranee ja toistotilassa 
on lisäksi mahdollista suurentaa kuvaa 
kohteen kasvojen kohdalta.

•  Aktiivinen D-Lighting
Kirkkaassa auringonpaisteessa kuvattaessa valo- ja varjoalueiden 
välinen kontrasti on usein erittäin suuri, jolloin menetetään sävyjä 
ja yksityiskohtia. Aktiivinen 
D-Lighting korjaa vaikutuksia 
tehokkaasti säilyttämällä 
varjojen ja huippuvalojen tärkeät 
yksityiskohdat. Tuloksena 
saadaan erinomaisesti 
valottuneita kuvia, joissa kohde 
toistuu niin kuin sen näit.

420 kuvapisteen 
RGB-kenno Kuvakenno

Muut muokkausvalikon kohdat

• D-Lighting • Punasilmäisyyden korjaus 
• Rajaus (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
• Yksivärinen (mustavalkoinen, seepia ja sinikopio) 
• Suodintehosteet (päivänvalo, lämminsävysuodin,
   punaisen vahvistus, vihreän vahvistus, sinisen vahvistus
   ja tähtisuodin) • Väritasapaino • Pikkukuva 
• Kuvan sulauttaminen • NEF (RAW) -käsittely 
• Pikamuokkaus • Suorista • Vääristymän korjaus 
• Kalansilmä • Muokkaa elokuvaa

Automaat-
titarkennus

Automaat-
tinen valotus 
ja i-TTL-säätö

Automaat-
tinen valko-
tasapaino

Toisto

•  Kohteen  
tunnistus

•  Sommittelun 
muuttamisen  
tunnistus

•  Automaattinen 
kasvotarkennus

•  Valoalueiden 
analysointi

•  Kasvojen  
tunnistus

•  Valonlähteen 
tunnistus 

•  Kasvojen 
tunnistus

•  Kasvo-
kohdistus

11 tarkennuspistettä Huomaa: Kuvan 11 tarkennuspistettä ovat vain 
esimerkkejä. Varsinainen ulkoasu voi poiketa 
kuvasta.

Aktiivisella D-Lighting-toiminnollaIlman aktiivista D-Lighting-toimintoa

luonnollisen kauniit ihon sävyt suurempi värikylläisyys mustavalkoiset kuvat, myös sävytetyt

Muotokuva

Perspektiivin
korjaus Alkuperäinen

Miniatyyritehoste Alkuperäinen Pehmeäpiirtosuodin

Värikäs Yksivärinen

Saa kuvat näyttämään siltä, kuin ne olisi kuvattu pienoismallista; erityisen hyödyllinen, kun maisemia 
kuvataan ylhäältä käsin.

Saa kuvat näyttämään siltä, kuin ne olisi kuvattu 
pehmeäpiirtosuotimella.

Väritysääriviivat

Luo kuvasta ääriviivaversion, joka 
voidaan tulostaa ja värittää käsin.

Korjaa muotojen (kuten rakennusten) perspektiiviä luonnollisemman 
vaikutelman saavuttamiseksi. 
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Missä tahansa, milloin tahansa.
Ominaisuudet, jotka takaavat miellyttävän kuvauksen 
ja toiston.

NIKKOR-objektiivit.
Oikea valinta, kun haluat uskomattomia 
valokuvia ja Full HD -videoita.

* Akku ja muistikortti mukaan lukien mutta ilman rungon suojusta.

Helppokäyttöinen kamera, jonka voi ottaa 
mukaan minne tahansa Enemmän keinoja maailman ihmeiden näkemiseen

Lisävalaistusta aina tarvittaessa

Estää pölyä pilaamasta kuvia

Vähemmän kameran tärähtämisen aiheuttamaa 
epäterävyyttä kuvissa ja etsimessä

•  Pienikokoinen ja kevyt
Vain noin 505-grammainen*, pienikokoinen ja kevyt D3100 kulkee 
helposti mukanasi. Lisäksi kameran ergonominen muotoilu helpottaa 
kuvaamista niin pysty- kuin vaaka-asennossakin, mikä tekee sen käytöstä 
erittäin helppoa. Käyttöä helpottavat entisestään erilliset painikkeet, jotka 
on tarkoitettu usein käytetyille toiminnoille, kuten reaaliaikanäkymälle, 
D-videolle ja kuvanottotiloille.

•  Erittäin suorituskykyiset NIKKOR-objektiivit

•  Yhdysrakenteinen salama
Kun valoa on vähän tai kuvaat hankalaan 
vastavaloon, kohdetta voi valaista 
yhdysrakenteisen salaman avulla. Se aktivoituu 
tarvittaessa automaattisesti valotustilan* 
mukaisesti, tai se voidaan aktivoida käsin. 
Myös i-TTL-salamaohjauksen tuki lisää 
valotuksen tarkkuutta. 

•  Nikonin pölynpoistojärjestelmä
D3100-kamerassa on Nikonin pölynpoistojärjestelmä. Ratkaisuun kuuluu erityinen 
ilmankiertojärjestelmä, joka ohjaa pölyn pois kuvakennon edessä olevasta 
alipäästösuotimesta. Lisäksi suodin värähtelee tietyillä taajuuksilla aina, kun kamera 
kytketään päälle tai pois päältä ja irrottaa näin suotimeen mahdollisesti kiinnittyneen 
kuvaa heikentävän pölyn.

•  Nikonin tärinänvaimennus-
järjestelmä

NIKKOR VR -tärinänvaimennusobjektiivit vähentävät* 
kameran tärähtämisen aiheuttamaa kuvien ja Full HD 
-videoiden epäterävyyttä, jota esiintyy usein, kun käytetään 
pitkiä suljinaikoja kuvattaessa esimerkiksi heikossa valossa 
tai käytettäessä mikro- tai teleobjektiiveja. Kameran 
sisäisistä kuvanvakautusjärjestelmistä poiketen Nikonin 
tärinänvaimennus sijaitsee objektiivissa, minkä ansiosta se 
korjaa etsimessä olevan epäterävyyden. Näin sommittelu 
ja tarkennus helpottuvat, koska kuva pysyy vakaana.

Paino noin

505 g

Kätevä ja tehokas
SB-400-salamalaite 
(myydään erikseen)

Alipäästösuodin

Kuvakenno

Katsele kuvia upeiden erikoistehosteiden kanssa

• Siirtymätehosteet kuvien toistossa UUTUUS
Voit katsella kuviasi useiden erikoistehosteiden kanssa. Kuvaesitysten yhteydessä voit 
nauttia mielenkiintoisista tehosteista, kuten zoomista, häivytyksestä tai kuutiotehosteesta. 
Kun katselet valokuvia yksitellen, voit käyttää liuku-, zoom- tai häivytystehostetta. Suuri ja 
kirkas nestekidenäyttö tekee kuvien katselusta nautinnollista.

85 mm:n mikro-objektiivi – helppoa makrokuvausta 
käsivaralla

Noin 5,5-kertainen telezoom-VR-objektiivi — Tallenna kasvot kaukaa

Kiinteäpolttovälinen 35 mm:n objektiivi sumentaa 
taustan kauniisti

Huomaa: D3100 on suunniteltu käytettäväksi erityisesti NIKKOR AF-S- ja AF-I-objektiivien kanssa, joissa on automaattitarkennusmoottori.

*  Kun kuvausohjelma on automaattinen, muotokuva, lapsi, lähikuva tai  
 yömuotokuva.

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

UUTUUS

* Nikonin mittausten perusteella VR mahdollistaa käsivaralta kuvaamisen jopa kolme aukkoa (VR II -järjestelmällä 
 neljä aukkoa) pidemmällä suljinajalla kuin objektiivit, joissa ei ole tärinänvaimennusta. Korjauksen määrä vaihtelee 
 kuvausolosuhteiden ja kuvaajan mukaan.Kuvaesitys, jossa käytetään kuutiotehostetta

Ilman objektiivissa olevaa 
tärinänvaimennusta 

Nikonin VR-objektiivissa olevan 
tärinänvaimennusjärjestelmän kanssa

Kuvakennon 
puhdistusmekanismi

Ilmankierto-
järjestelmän 
aukko
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Näppärää kuvien hallintaa tietokoneella

Jaa kuvat ja elokuvat verkossa

Viimeinen silaus käden käänteessä 

• ViewNX 2 -ohjelmisto – omat kuvankäsittelytyökalusi (toimitetaan kameran 
 mukana) UUTUUS  
ViewNX 2 on kätevä tapa hallita kuvia: siinä on toiminnot valokuvien ja videoiden arkistoimista, selaamista, muokkaamista ja 
jakamista varten. Voit myös yhdistää kuviin otsikoita hakujen helpottamiseksi. Tässä kameran mukana tulevassa ohjelmistossa on 
laaja valikoima muokkaustoimintoja, muun muassa kuvan kääntäminen, koon muuttaminen, rajaus, suoristaminen ja automaattinen 
punasilmäisyyden korjaus. Elokuvien muokkaustoimintoihin sisältyy mahdollisuus poistaa kohtauksia. ViewNX 2 integroituu 
saumattomasti my Picturetown -palvelun kanssa, joten kuvien lataaminen vetämällä ja pudottamalla sekä niiden selailu verkossa 
on yksinkertaista. 

•  my Picturetown – maksuton kuvien jakamis- ja 
tallennuspalvelu

Nikonin oman kuvien jakamis- ja tallennuspalvelun avulla kuvien tallentaminen, hallinta ja 
jakaminen eri puolilla maailmaa olevien perheenjäsenten ja ystävien kesken on vaivatonta. 
Jäsenyys on maksutonta ja palveluun on mahdollista ladata jopa 2 gigatavua valokuvia 
ja/tai elokuvia. (Lisämaksua vastaan tallennustilaa saa jopa 200 gigatavua*). Palvelu 
tukee valokuvien JPEG- ja RAW (NEF, NRW) -tiedostomuotojen lisäksi elokuvien MOV- 
ja AVI-tiedostomuotoja. my Picturetown parantaa 
kuvauselämystä entisestään!

• Capture NX 2 -ohjelmisto — luovuuden uusi ulottuvuus (myydään erikseen)
Capture NX 2:n helppokäyttöiset 
muokkaustyökalut tuovat kuvien parhaat 
puolet esiin heikentämättä alkuperäistä 
kuvanlaatua. Ohjelmisto sopii erinomaisesti 
Nikonin NEF (RAW) -tiedostojen sekä 
JPEG- ja TIFF-kuvien parantelemiseen. 
Palkittu U Point® -tekniikka tekee 
kuvankäsittelystä uskomattoman helppoa.

Osat ja painikkeet

Järjestelmäkaavio

1  Tilanvalitsin

2  Kuvanottotavan valitsin

3  Tietopainike

4  Valotuksen korjauspainike /   
 Salaman korjauspainike

5  Laukaisin

6  Virtakytkin

7  Tarkennusapuvalo / 
 Itselaukaisimen valo / 
 Punasilmäisyyden vähennysvalo

8  Varusteluisti (lisävarusteena 
 saataville salamalaitteille)

9  Salamatilapainike / Salaman 
 korjauspainike

10  Mikrofoni

11  Toimintopainike

12  Objektiivin vapautuspainike

13  Toistopainike

14  Valikkopainike

15  Pienoiskuvapainike / 
 Toistozoomauksen loitonnuspainike / 
 Ohjepainike

16  Toistozoomauksen lähennyspainike

17  Tietojen muokkauspainike

18  Etsimen okulaari

19  Diopterin säädin

20  AE-L/AF-L-painike / Suojauspainike

21  Komentokiekko

22  Reaaliaikanäkymän kytkin

23  Videoiden tallennuspainike

24  Monivalitsin

25  OK-painike

26  Poistopainike

27  Kaiutin

28  Näyttö

http://www.capturenx.com

Alkuperäinen

Huomaa: Sivuston ulkoasua voidaan muuttaa 
ilman ennakkoilmoitusta.

* Saatavuus voi vaihdella maittain.

Okulaarin korjauslinssi
 (-5…+3 m-1) DK-20C

Suurentava
 okulaari

DG-2
Okulaarin sovitin DK-22

Okulaarisuojus DK-5*1

Kuminen silmäsuppilo
 DK-20*1

Kulmatähtäin
DR-6

GPS-laite GP-1 MC-DC2-kaukolaukaisin

Akkulaturi
MH-24*1   

Litium-ioniakku EN-EL14*1

Verkkolaite EH-5b Virtaliitin EP-5A

Puolikova laukku
CF-DC1

USB-kaapeli UC-E4 Capture NX 2 -päivitys

Capture NX 2

ViewNX 2*1

SD-muistikortti*2 PC-korttisovitin*2

SD-muistikortin lukija*2

Tietokone*2

TV-monitori*2

HDMI-kaapeli*2

Videokaapeli EG-D2

D3100 on suunniteltu käytettäväksi erityisesti
AF-S- ja AF-I NIKKOR -objektiivien kanssa, 

joissa on automaattitarkennusmoottori.

Huomaa:Tarkennusapuvalo 
ei ole käytettävissä 
SB-400-salamalaitteen kanssa. 

Salamalaite
SB-910 Salamalaite

SB-700

Salamalaite
SB-400

Salamalähikuvauksen 
ohjainsarja
R1C1-sarja

Studio-
Salamalaitteet*2

Nikon-salamalaitteet
SB-910/800/

700/400

TTL-kaukolaukaisin
SC-28/SC-29

Varusteluistin 
sovitin AS-15

*1: Vakiovarusteet *2:Muut kuin Nikon-tuotteet

ETSIMEN LISÄVARUSTEET

TV-KÄYTÖN LISÄVARUSTEET

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

VERKKOLAITTEET, PARISTOT JA AKUT KOTELO

KAUKO-OHJAIN

SALAMALAITTEET

Muistikortin kapasiteetti*1 Hyväksytyt muistikortit
Seuraavassa taulukossa luetellaan eri kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla 
tallennettavissa olevien kuvien arvioidut määrät, kun käytössä on 4 Gt:n SanDisk 
Extreme SDHC -muistikortti.

Seuraavat SD-muistikortit on testattu ja hyväksytty käytettäväksi D3100-kamerassa.
Elokuvien tallennukseen suositellaan kortteja, joissa on luokan 6 kirjoitusnopeus. 
Tallennus voi loppua odottamatta, jos käytetään pienemmän kirjoitusnopeuden kortteja.

 

Kuvanlaatu Kuvakoko Tiedostokoko*1 Kuvien määrä*1 Puskurimuistin kapasiteetti*2

NEF (RAW) + 
JPEG, hieno*3

JPEG, hieno

NEF (RAW)

JPEG, normaali

JPEG, perus

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3 000 100
0,5 Mt

19,8 Mt

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

151

226
460
815

1 700
914

1 500
3 300
1 700

6 000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Kaikki luvut ovat vain suuntaa antavia.Tiedostokoko vaihtelee kuvatun aiheen mukaan. 
*2 Puskurimuistiin tallennettavissa olevien kuvien enimmäismäärä ISO-herkkyydellä 100.
    Luku pienenee, kun kohinanvaimennus on käytössä.

*3 Kuvakoko koskee vain JPEG-tiedostoja.NEF (RAW) -kuvien tiedostokokoa ei voi muuttaa.
    Tiedostokoko on NEF (RAW)- ja JPEG-kuvien kokonaiskoko.

SanDisk
SD-muistikortit SDHC-muistikortit*2 SDXC-muistikortit*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

512 Mt, 1 Gt, 2 Gt*1

4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt
4 Gt, 6 Gt, 8 Gt, 12 Gt, 16 Gt, 32 Gt
4 Gt, 8 Gt 
4 Gt, 8 Gt
4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt

4 Gt, 8 Gt, 16 Gt 64 Gt
64 Gt
48 Gt, 64 Gt

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, tukee 2 Gt:n kortteja.
*2 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on SDHC-yhteensopiva.
*3 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on SDXC-yhteensopiva.

Huomautuksia:
• Tarkista SD-kortin ominaisuuksia, teknisiä tietoja, takuuta ja muita asioita koskevat tiedot kortin valmistajalta.
   Nikon ei takaa muiden kuin edellä lueteltujen SD-korttien yhteensopivuutta.
• Rajoittuu esitteen painamiseen mennessä testattuihin kortteihin.Myös muut muistikortit voivat olla täysin yhteensopivia.
   Pyydä lisätietoja Nikonin asiakaspalvelusta.

Pitkään kestävä litiumioniakku
Kameran mukana toimitettavalla EN-EL14-litiumioniakulla 
saat yhdellä latauskerralla jopa noin 550 kuvaa*. 

* Perustuu CIPA-standardeihin.
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Tyyppi
Tyyppi Digitaalinen järjestelmäkamera
Objektiivin kiinnitys Nikon F -kiinnitys (AF-koskettimet)
Tehollinen kuvakulma Noin 1,5 kertaa objektiivin polttoväli (Nikon DX -koko)

Teholliset pikselit
Teholliset kuvapisteet 14,2 miljoonaa

Kuvakenno
Kuvakenno 23,1 x 15,4 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteitä yhteensä 14,8 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä Kuvakennon puhdistus, ilmankiertojärjestelmä, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena saatava 

Capture NX 2 -ohjelmisto)

Tallennus
Kuvakoko (kuvapisteitä) • 4 608 x 3 072 [L]  • 3 456 x 2 304 [M]  • 2 304 x 1 536 [S]
Tiedostomuoto • NEF (RAW)

• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa.

Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema; valittua Picture Control -säädintä voidaan muokata
Tallennusväline SD (Secure Digital) SDHC- ja SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä 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

Etsin

Etsin Silmän tasolla oleva järjestelmäkameran pentapeilietsin
Kuva-ala Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Suurennus Noin 0,8-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, f/1.4; -1,0 m-1)
Katselupiste 18 mm (-1.0 m-1)
Diopterin säätö -1,7–+0,5 m-1

Tähyslasi Tyypin B BriteView Mark VII -mattalasi
Peili Pikapalautus
Objektiivin aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu

Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit • AF-S ja AF-I: Kaikkien toimintojen tuki

• G- ja D-tyypin AF NIKKOR -objektiivit, joissa ei ole yhdysrakenteista automaattitarkennusmoottoria: Kaikki 
muut toiminnot tuettuja paitsi automaattinen tarkennus. IX NIKKOR -objektiiveja ei tueta.
• Muut AF NIKKOR -objektiivit: Kaikki muut toiminnot tuettuja paitsi automaattitarkennus ja kolmiulotteinen 
värimatriisimittaus II. F3AF-kameran objektiiveja ei tueta.
• D-tyypin PC NIKKOR: Kaikki muut toiminnot tuettuja paitsi automaattitarkennus ja tietyt kuvaustilat.
• AI-P NIKKOR: Kaikki muut toiminnot tuettuja paitsi automaattitarkennus ja kolmiulotteinen värimatriisimittaus II.
• Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit: Automaattitarkennusta ei tueta. Voidaan käyttää valotustilassa M, 
mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää.
Huomaa: Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun objektiivin suurin aukko on vähintään f/5.6.

Suljin
Tyyppi Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
Suljinaika 1/4 000–30 sekuntia 1/3 EV:n välein, aikavalotus
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s; synkronoitu sulkimeen enintään nopeudella 1/200 s

Laukaisu
Kuvanottotapa         yksittäiskuva,       sarjakuvaus,       itselaukaisin,        hiljainen laukaisu
Kuvausnopeus Jopa 3 kuvaa sekunnissa (käsitarkennus, tila M tai S, suljinaika 1/250 s tai lyhyempi ja muut asetukset oletusasetuksina)
Itselaukaisin 2 s, 10 s

Valotus
Mittaus TTL-valotuksenmittausjärjestelmä 420 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittaustapa • Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G- ja D-objektiivit), värimatriisimittaus II 

    (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit)
• Keskustapainotteinen: 75 prosentin painotus kuvan keskellä olevaan 8 mm:n ympyrään
• Piste: Mittaa läpimitaltaan 3,5 mm ympyrän alan (noin 2,5 prosenttia kuvasta) valitussa tarkennuspisteessä

Toiminta-alue
(ISO 100, f/1.4-objektiivi, 20 ºC)

• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV

Valotusmittarin liitäntä Mikroprosessoriohjattu
Valotustila Automaattiset tilat (automaattinen, automaattinen [ei salamaa]); kuvausohjelmat (muotokuva, maisema, lapsi, 

urheilu, lähikuva, yömuotokuva), ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P), suljinajan esivalinta-
automatiikka (S), aukon esivalinta-automatiikka (A), käsisäätö (M) 

Valotuksen korjaus -5–+5 EV, 1/3 EV:n välein
Valotuksen lukitus Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys
(Suositeltava valotusindeksi)

ISO 100–3 200, 1 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 1 EV ISO 3 200:aa suuremmaksi (vastaa arvoa ISO 6 400) tai noin 
2 EV ISO 3 200:aa suuremmaksi (vastaa arvoa ISO 12 800); ISO-herkkyyden automaattinen säätö käytettävissä

Aktiivinen D-Lighting Päällä, pois

Tarkennus
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 1000 -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, 11 tarkennuspistettä 

(sisältää ristikkäisen tunnistimen) ja tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys noin 0,5–3 m).

Herkkyysalue -1–+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen tarkennustavan 

valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan
• Käsitarkennus (MF): Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää

Tarkennuspiste Voidaan valita 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila Yhden pisteen tarkennus, dynaaminen tarkennus, automaattinen tarkennusalueen valinta, kolmiulotteinen 

seurantatarkennus (11 pistettä)

Tarkennuksen lukitus Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla AE-L/AF-L-painiketta

Salama
Yhdysrakenteinen salama Automaattinen, muotokuva, lapsi, lähikuva, yömuotokuva: Automaattinen salama, ponnahtaa esiin automaattisesti 

P, S, A, M: Painikkeella esiin nostettava

Ohjeluku Noin 12, käsisäätöisellä salamalla 13 (metreinä, ISO 100, 20 °C)

Salaman ohjaus • TTL: tasapainotettuja i-TTL-täytesalamia ja tavallisia i-TTL-salamia digitaalisille SLR-kameroille, jotka käyttävät 
420 pikselin RGB-sensoria, on käytettävissä kiinteän salamalaitteen ja SB-910-,SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-
600- tai SB-400-salamalaitteen kanssa (tasapainotettu i-TTL-täytesalama on käytettävissä, kun on valittu tasainen 
tai keskustapainotettu mittaus)
• Automaattinen aukko: Käytettävissä SB-910-,SB-900-/SB-800-salamalaitteen ja CPU-objektiivin kanssa
• Ei-TTL-automatiikka: Tuettuja salamalaitteita ovat SB-SB-910-,900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 ja 
SB-22S.
• Manuaalinen etäisyyspohjainen: Käytettävissä SB-910:n,SB-900:n, SB-800:n ja SB-700:n kanssa

Salamatila Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, täytesalama, automaattinen täsmäys pitkiin 
suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys sekä jälkiverhon 
täsmäys pitkiin suljinaikoihin

Salaman korjaus -3–+1 EV, 1/3 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Syttyy, kun kiinteä tai erillinen salamalaite kuten SB-910-,SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600- tai SB-400 on 

täyteen ladattu. Vilkkuu 3 s sen jälkeen, kun salama on laukaistu täydellä teholla

Varusteluisti ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova 
valaistusjärjestelmä (CLS)

Edistynyttä langatonta valaistusta tuetaan SB-910-,SB-900, SB-800, SB-700 ja SU-800 ohjainlaitteena. 
Värisalamatiedonsiirtoa tukevat kiinteät salamalaitteet sekä kaikki CLS-yhteensopivat salamalaitteet

Täsmäysliitin Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavissa erikseen)

Valkotasapaino

Valkotasapaino Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, esiasetus 
käsin, hienosäätö muissa kuin esiasetuksessa käsin

Reaaliaikanäkymä
Tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)

• Käsitarkennus (MF):

Tarkennusaluetila Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen automaattitarkennus, 
kohteen seuranta

Automaattitarkennus Kontrastin tunnistava automaattinen tarkennus kaikkialla kuva-alassa (kamera valitsee tarkennuspisteen 
automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)

Automaattinen kuvausohjelma Käytettävissä automaattinen- ja automaattinen (ei salamaa) -tilassa

Elokuva
Mittaus TTL-valotuksenmittausjärjestelmä ensisijaisen kuvakennon avulla
Mittaustapa Matriisi
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja 
kuvataajuus

• 1 920 x 1 080 (24 kuvaa): 24 kuvaa/s (23,976 kuvaa/s)  • 1 280 x 720 (30 kuvaa): 30 kuvaa/s (29,97 kuvaa/s) 
• 1 280 x 720 (25 kuvaa): 25 kuvaa/s  • 1 280 x 720 (24 kuvaa): 24 kuvaa/s (23,976 kuvaa/s) 
• 640 x 424 (24 kuvaa): 24 kuvaa/s (23,976 kuvaa/s)

Enimmäistallennusaika 10 min
Tiedostomuoto MOV
Videon pakkaus H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänen tallennusmuoto Linear PCM
Äänentallennuslaite Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni

Näyttö
Nestekidenäyttö 7,5 cm:n (3 tuuman), noin 230 000 pisteen TFT-nestekidenäyttö, jossa kirkkauden säätö

Toisto

Toistotoiminto Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) toistozoomauksella, elokuvatoisto, kuvaesitys, 
histogramminäyttö, korostukset, automaattinen kuvan kääntö ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)

Liitännät
USB Hi-Speed USB
Videoulostulo NTSC, PAL
HDMI-lähtö Tyypin C HDMI-miniliitin
Lisälaiteliitäntä Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavissa erikseen)

GPS-laite: GP-1 (saatavissa erikseen)

Näytön kielet

Näytön kielet Kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, indonesia, italia, 
japani, korea, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, turkki

Virtalähde
Akku Yksi litiumioniakku EN-EL14 
Verkkolaite EH-5b; edellyttää EP-5A-virtaliitintä (saatavilla erikseen)

Jalustakierre

Jalustakierre 6,3 mm (1/4 tuumaa) (ISO 1222)

Mitat/paino
Mitat 
(L x K x S)

Noin 124 x 96 x 74,5 mm

Paino Noin 505 g akun ja muistikortin kanssa mutta ilman rungon suljinta (pelkkä kameran runko: noin 455 g)

Käyttöympäristö
Lämpötila 0–40 °C
Kosteus Alle 85 % (ei tiivistymistä)

Lisävarusteet
Vakiovarusteet
(saattavat vaihdella maittain  
tai alueittain)

Litiumioniakku EN-EL14, akkulaturi MH-24, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK-20, kameran hihna AN-
DC3, varusteluistin suojus BS-1, rungon suojus BF-1B, ViewNX 2 -CD-ROM, ferriittisydän (2 tyyppiä)

• Microsoft, Windows ja Windows 7 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• Macintosh ja QuickTime ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
• SD-logo on SD Card Associationin tavaramerkki.
• SDXC-logo on tavaramerkki.
• PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tuotteet ja tuotemerkkien nimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tämän esitteen näyttökuvat ovat simuloituja.

Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D3100 – tekniset tiedot


