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EI RAJOJA
Mene pidemmälle. Tähtää korkeammalle. Anna inspiraation laukata.  
Kun kuvaat D750-kameralla, perinteiset kompromissit eivät rajoita 
luovuuttasi. Unohda rajoitteet ja näytä, mihin pystyt. Toteuta ideasi 
omalla tavallasi ja ikuista ne paremmin kuin koskaan ennen.  
Oma kamera, oma visio. On aika vapauttaa mielikuvitus.

Vapauta visiosi
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Vapaus  

Uskaltaa
Erittäin tarkka ja ketterä kamera auttaa toteuttamaan ideasi
Esittelyssä pienin ja kevein FX-koon malli*1, jonka syvästä kädensijasta saa tukevan ja hyvän otteen. Nopeassa  
D750: ssä on valtavasti kuvausvoimaa, joten sillä voi kuvata toimintaa 24,3 tehollisen megapikselin tarkkuudella. 
Muita hyödyllisiä ominaisuuksia ovat mm. Nikonin tehokas 51 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä, joka käyttää 
valintaa tarkennusalueryhmästä, ja jopa noin 6,5 kuvaa/s*2 ottava nopea sarjakuvaus. Voit keskittyä ajoitukseen ja 
sommitteluun, sillä kamera tekee kaiken muun.

D750 on rungoltaan pienin ja kevyin FX-koon kameramalli*1. 
Ohuessa rungossa on kahva, josta saa hyvän otteen lähes 
minkä kokoisella kädellä tahansa. Hyvä käsiteltävyys 
yhdistettynä 24,3 megapikselin mukanaan tuomiin 
mahdollisuuksiin antaa käyttäjälle lisää valinnanvapautta 
kentällä. Kameran jatkuvan sarjakuvauksen nopeus on noin 
6,5 kuvaa/s*2, ja JPEG-kuvia voi ottaa kerralla jopa 100*3 
sekä FX- että DX-koossa. Kamera sopii siis erinomaisesti 
toimintakuvaukseen.

Kuten D4S:ssä ja D810:ssä, D750:ssä tiheä 51 tarkennuspisteen 
verkko kattaa kuvan koko keskialueen, joten kohde tallentuu 
upeasti. Sen 15 ristikkäistä tunnistinta on järjestetty siten, että 
vaiheen havaitseminen tapahtuu nopeasti sekä pysty- että 
vaakasuunnassa. Kaikki tarkennuspisteet toimivat aukkoarvolla 
f/5,6.

15:tä tarkennuspistettä (yhdeksää pistettä keskellä ja kolmea 
keskitasolla kummallakin puolella) voi käyttää, kun aukko 
on pienempi kuin f/5,6 ja suurempi kuin f/8, mutta myös 
aukkoarvon ollessa f/8 käytettävissä on 11 tarkennuspistettä. 
Näin tarkennus toimii hyvin 1,4- tai 1,7-kertaista telejatketta 
käytettäessä ja jopa tehollisen aukkoarvon ollessa f/8, kun 
NIKKOR-teleobjektiiviin yhdistetään 2,0-kertainen telejatke. 
Kun pienikokoiseen ja kevyeen D750:een yhdistetään 
uusimpia FX-koon objektiiveja ja telejatkeita, tuloksena on 
kamerajärjestelmä, joka on erittäin tehokas ja kätevästi 
mukana kuljetettava. Se lisää kuvausmahdollisuuksia 
merkittävästi.

Pistetarkennuksen, dynaamisen tarkennuksen, kolmiulotteisen 
seurannan ja automaattisen tarkennusalueen valinnan lisäksi 
D750 sisältää saman uuden valinta tarkennusalueryhmästä 
-toiminnon kuin D4S ja D810. Siinä missä dynaaminen 
tarkennus käyttää vain yhtä alkuperäistä tarkennuspistettä, 
valinta tarkennusalueryhmästä käyttää yhtäaikaisesti viittä 
tarkennuspistettä verkon tapaan. Näin kamera tarkentaa 
liikkuviin kohteisiin täsmällisesti myös silloin, kun kohde on 
pieni, eikä tarkenna vahingossa taustaan.

*Yhteensopiva 
aukon f/5,6 
kanssa.

*Yhteensopiva 
aukkoa f/5,6 
pienemmän 
ja aukkoa f/8 
suuremman 
aukon kanssa.

*Yhteensopiva 
aukon f/8 
kanssa.

*1 Malleista, joissa on yhdysrakenteinen salama ja videon tallennustoiminto. *2 Perustuu CIPA-ohjeisiin.

*1 Malleista, joissa on yhdysrakenteinen salama ja videon tallennustoiminto.
*2 Perustuu CIPA-ohjeisiin.
*3 Ei kuitenkaan Hieno- tai Suuri-asetuksella otettuja FX-koon JPEG-kuvia (enintään 

87 kuvaa).

AF-S  NIKKOR 70-200mm  f/4G  ED  VR ja  
AF-S  TELEJATKE  TC-20E III ja D750

54 Toimivat ristikkäistyyppisinä 
tunnistimina.

Toimivat viivatunnistimina.

FX-koon 24,3 megapikselin kamera, jota on helppo 
käsitellä

Nopea ja luotettava tarkennus: valinta 
tarkennusalueryhmästä lukkiutuu nopeasti liikkuviin 
kohteisiin

Entistä ketterämpi: samankaltainen tiheä 51 
 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä kuin 
 Nikonin lippulaivakamerassa D4S

Automaattitarkennus mahdollista jopa tehollisella 
aukkoarvolla f/8

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1000 s, f/4 • Valkotasapaino: Pilvinen • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio ©Ray Demski



Uuden kuvakennon ja EXPEED 4:n avulla saadaan 
suurilla ISO-arvoilla selkeitä kuvia, jotka ovat jopa 
D810:n kuvia parempia

D750 on erittäin tasapainoinen kamera. Koska siinä on 
24,3 megapikselin tarkkuus ja FX-koko, se tuottaa sekä 
tarkat yksityiskohdat että upean kuvanlaadun. Uudessa 
kuvakennossa on laaja pikselijako ja dynaaminen alue. 
Tällä tavoin saavutetaan kylläiset ja pehmeät liukusävyt 
sekä poikkeuksellisen suuri herkkyys pienemmällä kohinalla. 
Tiedot käsittelee EXPEED 4 -kuvaprosessori,
joka käyttää uutta algoritmia. Tuloksena on tarkemmat värit 
ja pienempi kohina suurilla herkkyyksillä. Myös kuvattaessa 
vähäisen kontrastin kohteita, kuten hiuksia tai nurmikkoa, 
pienetkin yksityiskohdat toistuvat tarkasti ja terävästi sekä 
kirkkailla että tummilla alueilla. Samalla värikohina vähenee 
valokuvissa ja satunnaiskohina videoissa. Kuvanlaadun selkeys 
suurilla herkkyyksillä on jopa parempi kuin D810:ssä. Suuri 
ISO-herkkyys on omiaan myös videoiden tallennuksessa.
 

Poikkeuksellinen kuvanlaatu laajalla 
 herkkyysalueella

Nikonin tiukimpien kuvanhallintavaatimusten mukaan 
suunnitellussa D750:ssä on ISO-vakioherkkyysalue  
100–12 800. Herkkyysalueen voi laajentaa arvoon  
Lo 1 (vastaa arvoa ISO 50) ja arvoon Hi 2 (vastaa arvoa ISO 51 
200). FX-koon CMOS-kennon suuri pikselijako mahdollistaa 
hyvän suorituskyvyn 
monenlaisissa vaativissa 
valaistusolosuhteissa, kuten 
voimakkaassa auringonvalossa, 
auringonlaskun aikana ja 
iltahämärässä, hämärässä 
sisävalaistuksessa sekä 
öisiä maisemia kuvattaessa. 
Näissä tilanteissa otetut 
kuvat ovat selkeitä, ja niiden 
visuaalinen laatu heikkenee 
mahdollisimman vähän.

Tasainen ja luotettava automaattitarkennus 
 tilanteissa, joissa valoa on erittäin vähän

Tehokasta 51 pisteen 
automaattitarkennusjärjestelmää on 
parannettu entisestään, ja se on nyt 
jopa parempi kuin D4S:ssä ja D810:ssä. 
Uusi Advanced Multi-CAM 3500 II 
-automaattitarkennusmoduuli tehostaa  
tarkennusta jopa erittäin 
heikossa –3 EV:n 
valaistuksessa (ISO 100, 
20 °C). Tässä valaistuksessa 
ihmissilmälläkin on jo 
vaikea nähdä. Kuvaaminen 
on vaivatonta, sillä 
automaattitarkennus toimii 
tasaisesti ja luotettavasti 
koko kirkkausalueella – myös 
heikossa valaistuksessa. 
Hämärävalokuvaus on 
saanut uutta puhtia 
D750:n suuren ISO-
herkkyysalueen ja heikossa 
valaistuksessa toimivan 
automaattitarkennustoiminnon 
ansiosta.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1000 s, f/2,8 • Valkotasapaino: Värilämpötila (2 700 K) • Herkkyys: ISO 1 600 • Picture Control: Vakio ©Ray Demski

Vapaus 

Suorittaa
Enemmän mahdollisuuksia
Valokuvaajat tarvitsevat kauniisti piirtyviä kirkkaita kuvia monenlaisilla ISO-arvoilla. Tämän vuoksi D750 on 
suunniteltu toistamaan kuvat ilman kohinaa laajalla vakioherkkyysalueella arvosta ISO 100 arvoon ISO 12 800. 
Kohina on hyvin hallinnassa myös herkkyysalueen yläpäässä, eikä 24,3 megapikselin yksityiskohtien tarkkuudesta ja 
terävyydestä ole tingitty. Kuvanlaatu onkin suurilla ISO-arvoilla parempi kuin D810:ssä. Koska automaattitarkennus 
on mahdollista jopa heikossa –3 EV:n* valaistuksessa, D750 avartaa hämäräkuvauksen rajoja ja lisää mahdollisuuksia 
luovaan kuvaukseen.*
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ISO 25 600

ISO 6 400

Kuvattu arvolla –3 EV

Kuvattu pelkässä kuunvalossa

ISO 12 800

*ISO 100, 20 ˚C.



Vapaus

Kuvata
Elokuvallisesti

Entistä parempi videon laatu, luovat ominaisuudet ja hallittavuus
Uusi kallistuva näyttö helpottaa sommittelua. Videoilmaisua helpottaa mahdollisuus valita 
kahdesta kuva-alasta ja kokeilla erilaisia NIKKOR-objektiiveja, joista löytyy sopiva joka tarpeeseen. 
Videon kuvaamisessa tarvittavaa teknistä ja taiteellista osaamista auttavat ja täydentävät 
tarkka äänenhallinta ja upeat suuritarkkuuksiset kuvat, joissa ei käytännössä esiinny kohinaa, 
moiré-ilmiöitä eikä sahalaitoja. Erillinen elokuvausvalikko ja valoalueiden näyttötoiminto auttavat 
kunnianhimoista videokuvaajaa.

Automaattinen ISO-herkkyyssäätö M-tilassa  
käytettäessä kiinteää suljinaikaa ja aukkoa

Oikean valotuksen ylläpitäminen on aina haastavaa, kun 
kameralla panoroidaan kirkkaiden ja tummien kohteiden välillä. 
Juuri tässä D750:n automaattista valotussäätöä tarvitaan. 
Kun kuvataan esimerkiksi videota, jossa kohde juoksee 
pimeästä käytävästä keskipäivän auringonpaisteeseen, 
automaattinen ISO-herkkyyssäätö auttaa säilyttämään oikean 
valotuksen ilman, että manuaalisesti valitut syväterävyys- ja 
liike-epäterävyystehosteet muuttuvat. Määritä suurimman 
herkkyyden rajaksi jotain ISO 200:n ja Hi 2:n väliltä, jotta arvo 
ei nouse liian suureksi. Tämä voi olla erittäin hyödyllistä, jos 
valaistuksessa odotetaan olevan suuria vaihteluja.

Hi-Fi-ääni sekä äänentason valvonta ja säätöjen 
hallinta tallennuksen aikana

D750:ssä on kaksi sisäistä mikrofonia. Ne on sijoitettu entistä 
kauemmaksi vasemmalle ja oikealle, jotta stereotallennus olisi 
dynaamisempaa. Kun käyttöön otetaan ME-1-stereomikrofoni 
(lisävaruste), saadaan vieläkin selkeämpi ääni ja vähemmän 
mekaanisia häiriöääniä. Mikrofonin herkkyystasoja voidaan 
säätää 20-portaisesti videota kuvattaessa sekä videon 
reaaliaikanäkymässä että videon tallennuksen aikana. 
Äänenvoimakkuutta voi samalla tarkkailla silmämääräisesti. 
Sekä tallennuksen aikana että reaaliaikanäkymässä 
sommiteltaessa äänentasoa voi valvoa 
kuulokeliitännän kautta. Säätöportaita  
on 20. Valitse sopivin taajuusvaste: laaja  
on tarkoitettu soittimien tai kaupunkiäänien 
tallentamiseen, kun taas puheääni on 
optimoitu ihmisten puheen tallentamiseen. 
Yhdysrakenteista mikrofonia käytettäessä 
valittavissa on myös tuulikohinan vähennys. 
Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta voidaan 
säätää videon reaaliaikanäkymässä   
”P” painikkeella. Mikrofonin 
herkkyyttä, taajuusvastetta ja 
tuulikohinan vähennystä voi 
mukauttaa videon tallennuksen 
aikana.

HDMI Full HD -lähtö ulkoiseen tallennuslaitteeseen 
sisäiseen muistiin tallennettaessa

Pakkaamattomat videotiedot  
voi siirtää HC-E1-kaapelin 
(lisävaruste) avulla taajuudella  
1080/60p ulkoiseen tallentimeen, 
joka on liitetty HDMI-liitännällä. 
Pakkaamattomia tai häviöttömästi 
pakattuja videotiedostomuotoja 
voi muokata ammattilaistasoisesti. 
Videoaineisto voidaan varmuuskopioida 
kätevästi tallentamalla se samanaikaisesti 
myös sisäiseen muistikorttiin taajuudella 1080/60p   
(MOV-muoto, H.264/MPEG-4 AVC).

Valoalueiden näyttö ilmaisee visuaalisesti kuvan 
kirkkaimmat alueet

Valoalueiden näyttötoiminto 
osoittaa seeprakuvioilla 
kuvien reaaliaikanäkymässä 
huippuvaloalueet, jotka voidaan 
määrittää joko tallentumaan tai 
olemaan tallentumatta HDMI-
laitteeseen. Valoalueiden näyttö 
voidaan määrittää nopeasti  
”P” painikkeella myös videota tallennettaessa.

Indeksimerkit nopeuttavat ja tehostavat muokkausta 
kamerassa

Usein käytetyt toiminnot 
voidaan määrittää videon 
reaaliaikanäkymässä 
mukautettujen asetusten 
valikon kautta syväterävyyden 
esikatselupainikkeeseen (Pv). 
Indeksimerkit ovat oletusarvoisesti 
käytössä. Ne merkitsevät tärkeät kuvat jo kuvausvaiheessa, 
joten tiettyjen kohtien etsiminen sujuu erittäin nopeasti ja 
näppärästi editointivaiheessa. Indeksimerkkien paikat näkee 
helposti näytön edistymispalkista. Tämä toiminto voidaan 
määrittää myös toimintopainikkeeseen (Fn).

Tasainen valotuksen siirtymä ajastetun 
 valokuvauksen ja ajastetun kuvauksen aikana

D750:n ajastettu valokuvaus tekee sekä luontokohteista, 
kuten liikkuvista pilvistä tai avautuvista kukista, että 
kaupunkimaisemista, kuten ihmis- ja liikennevirrasta, 
dramaattisia videoita. Se on helppoa: määritä vain väli ja 
kesto, niin saat huikeaa videoaineistoa ilman jälkikäsittelyä 
tai editointia. Kameran sisäinen käsittely huolehtii myös 
automaattisesti valotuksen siirtymistä. D750 poistaa 
tehokkaasti häiritsevää välkyntää, jota valotuksen pienet erot 
kuvien välillä joskus aiheuttavat ajastetuissa videoissa, kun 
kirkkaus muuttuu vähitellen esimerkiksi auringon noustessa 
tai laskiessa. Valotuksen tasoitus toimii myös ajastetussa 
kuvauksessa, jolloin se vähentää vastaavasti valotuksen 
vaihtelua, kun kuvat muunnetaan yhdeksi videoksi. Ajastetulla 
kuvauksella voi ottaa nyt jopa 9 999 kuvaa.

Huomautus: kuvassa 
kuva-alavaihtoehdot 
(kuvasuhde 16:9) 
näkyvät FX-koon kuva-
alan päällä etsimen tai 
reaaliaikanäkymän avulla 
kuvausta varten.

FX-koon  
videomuoto

Ilman valotuksen tasoitusta

Valotuksen tasoitus käytössä

DX-koon  
videomuoto

9

*Toiminnot vain valotustiloissa A ja M. Sisäinen mikrofoni voi poimia käyttöäänen. 
Ulkoisen mikrofonin käyttö on suositeltavaa.

Stereomikrofoni 
ME-1

Yhdysrakenteiset 
stereomikrofonit

8

Kallistuva nestekidenäyttö laajentaa 
 videomahdollisuuksia

Kallistuvan näytön ja kevyen rungon ansiosta erikoisia 
kuvauskulmia on helpompi käyttää, joten voit luoda muista 
erottuvan omanlaisesi tyylin. 

Usean kuvakoon Full HD -D-videotoiminto (1 080/60p)

Tallenna toimintaa tasaisesti kuvaustaajuudella 60p 
ja tarkkuudella Full HD (1 920 × 1 080). EXPEED 4 
-kuvaprosessorin ja uuden kuvakennon yhdistelmä käsittelee 
suuren tarkkuuden videotietoja niin, että terävyys paranee 
sekä moiré-ilmiö ja sahalaidat vähenevät. Voit vapaasti kokeilla 
uusia ja jännittäviä kuvaustapoja. Videon tallennukseen 
optimoidun kohinan vähennystoiminnon ansiosta videot 
ovat selkeämpiä ja terävämpiä suurilla ISO-herkkyysarvoilla. 
”P” painikkeella voit vaihtaa nopeasti kuva-alasta toiseen. 
Valitse kuva-ala, joka kulloinkin tukee luovaa näkemystäsi 
paremmin: FX-koon videomuoto tuottaa kauniin boken, 
ja DX-koon videomuodossa voi hyödyntää tehokasta 
telekuvausvaikutelmaa. Kaksi kuva-alaa ja laaja NIKKOR-
objektiivien valikoima – mukaan lukien DX-objektiivit – tuovat 
monipuolisen elokuvailmaisun ulottuvillesi.

Erillinen elokuvausvalikko tehostaa toimintaa [uusi]

D750 sisältää uuden elokuvausvalikon,  
johon on kerätty yhteen 
paikkaan useimmin käytetyt 
videokuvausasetukset. Tarvitsemasi 
videotoiminnot on nyt helppo valita 
näytön vasemmalla puolella olevasta 
hakemistosta – aivan kuten valokuvia 
otettaessa. Videokuvaukseen 
liittyvien asetusten määrittäminen on helppoa.

Valotuksen mittaustilat kaikkiin kuvaustilanteisiin

Matriisimittauksen etujen lisäksi D750:n videotallennuksessa 
voidaan hyödyntää keskustapainotteista mittausta.  
Sillä saadaan vakaat valotuslukemat, joihin kuvan keskellä 
olevien kohteiden kirkkauden äkilliset muutokset eivät vaikuta. 
Huippuvalopainotteisessa mittaustilassa myös puhkipalaneet 
valoalueet voidaan estää. 

Sähköisen aukon tasainen säätö myös videon 
 tallennuksen aikana

Voit määrittää D750:n 
mukautettujen asetusten valikossa 
sähköisen aukkotoiminnon* 
joko toimintopainikkeeseen 
(Fn) tai syväterävyyden 
esikatselupainikkeeseen (Pv). Saat 
käyttöösi tasaisen ja jatkuvan aukon 
hallinnan videon reaaliaikanäkymässä 
ja videon tallennuksen aikana. Videotiedot voidaan tallentaa 
HDMI-liitännällä liitettyyn ulkoiseen tallennuslaitteeseen. 
Tämä toiminto voidaan määrittää D750:ssä myös 
monivalitsimeen, jolloin hallinta on intuitiivista. Määrittäminen 
onnistuu nopeasti ja kätevästi ”P” painikkeella myös videon 
tallennustilassa.



Vapaus kuvata 

Luovasti
Kokeile uusia kuvaus- ja jakotapoja 
Pieni kuvakulman muutos tekee tavallisesta kadusta uuden ja eksoottisen kuvauskohteen. Kuvan otettuaan monet 
valokuvaajat haluat näyttää sen muille. D750:llä jakaminen on nyt todella helppoa. Voit jakaa kuvasi melkein saman 
tien. Käytä valittavina olevia luovia tehosteita ja anna luovuuden johdattaa. Käytä mielikuvitusta!

Ensimmäinen FX-koon kamera, jossa kallistuva 
 nestekidenäyttö: joustoa kuvakulmiin [uusi]

D750 on ensimmäinen FX-koon kamera, jossa on 
kallistettava nestekidenäyttö. Voit kätevästi säätää 
näkymää kääntämällä näyttöä noin 90° ylöspäin 
tai noin 75° alaspäin. Tämä on mahdollista sekä 

valokuvan reaaliaikanäkymässä että videota kuvattaessa. 
Näytön mekanismi on kestävä ja kevyt. Se on upotettu 

runkoon, jotta kameran profiili pysyisi ohuena. Näyttö on 
aina objektiivin optisen akselin keskellä, joten kameran pitely 
ja kuvan sommittelu on helppoa ja tuntuma on sama kuin 
etsimen avulla kuvattaessa. Pienikokoinen näyttö pysyy 
kameran rungon lähellä, joten pystyt intuitiivisesti käyttämään 
monenlaisia kamerakulmia. Näyttöä voi kallistaa helposti 75° 
alaspäin myös silloin, kun kamera on kiinnitetty jalustaan.

Ensimmäinen FX-koon kamera, jonka 
yhdysrakenteisella Wi-Fi-yhteydellä voi siirtää kuvia 
ja kuvata kauko-ohjauksella älylaitteen avulla

D750:n yhdysrakenteinen Wi-Fi-yhteys mahdollistaa 
vuorovaikutteisen langattoman tiedonsiirron älypuhelimen tai 
taulutietokoneen kanssa. Valokuvat siirtyvät saumattomasti 
älylaitteeseen, joten voit jakaa loistokuvasi ystävillesi 

mistä tahansa. Tämä luovan viestinnän seuraava vaihe 
innostaa kuvaamaan entistäkin enemmän. Voit myös 
käyttää älylaitetta langattomana reaaliaikanäkymänä, 
ottaa sen avulla kuvia sekä tarkistaa parhaan kuvakulman 

ja ajoituksen. D750:llä voi ottaa näppärästi omakuvia ja 
ryhmäkuvia sekä kuvata etäältä lintuja ja eläimiä    

kauko-ohjauksella. 

Erikoistehosteet muuttavat nopeasti kuvien ulkoasua

Voit hyödyntää kätevästi luovia digitaalisia tehosteita 
käyttämällä seitsemää erikoistehosteasetusta. Erillistä 
muokkausohjelmistoa ei tarvita. Kun käytät niitä yhdessä 
kallistettavan nestekidenäytön kanssa, voit luoda ainutlaatuisia 
ja huomiota herättäviä kuvia ja videoita. Jos valitset D750:n 
reaaliaikanäkymän, näet tehosteen vaikutuksen heti, joten voit 
säätää asetuksia tarpeen mukaan ennen lopullisen vaikutelman 
vahvistamista. Nikonin ainutlaatuinen erikoistehostetila saa niin 
aloittelijoiden kuin kokeneidenkin harrastajien mielikuvituksen 
liikkeelle.

Huomautus: Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää Wireless 
Mobile Utility -apuohjelman lataamista älylaitteeseen (oltava 

iOS/AndroidTM-yhteensopiva). Wireless Mobile Utility 
-apuohjelman voi ladata maksutta kyseisen laitteen 

sovelluskaupasta.
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Siluetti

Väriluonnos

Yläsävy

Valikoiva väri

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/200 s, f/2,2 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: Automaattinen (ISO 4 500) • Picture Control: Vakio ©Ryo Ohwada

D750:n erikoistehosteet: 
Pimeänäkö, Väriluonnos*1, Miniatyyritehoste*2, Valikoiva väri, Siluetti, 
Yläsävy ja Alasävy.
*1 Tässä tilassa kuvatut videot toistuvat kuvaesityksenä, joka koostuu sarjasta         
 valokuvia.
*2 Videot, joissa on käytetty miniatyyritehostetta, toistuvat suurella nopeudella.



Pienikokoinen, kevyt ja ohut runko, joka on 
suunniteltu kestämään 

D750 on ensimmäinen Nikonin FX-kokoinen malli, jossa 
käytetään yksikuorista rakennetta. Koteloidun ja tukevan 
rakenteen ansiosta kamerassa ei ole erillistä alustaa, 
ja pienestä koosta ja painosta huolimatta se täyttää 
kestävyysstandardit. Ohut rakenne on toteutettu sijoittamalla 
kuvakenno samalle tasolle kuin integroitu piirilevy, jonka koko 
on noin 70 % perinteisestä mallista (noin 50 % elektronisille 
osille varatusta tilasta). Sekvenssien ohjauslaite käyttää neljää 
moottoria kuten D810:ssäkin. Sen paikkaa on muutettu ja 
optimoitu, jotta syvälle kädensijalle on saatu tarvittava tila. 
Samalla on säilytetty vahvuus ja kestävyys, joita tarvitaan mm. 
yhdysrakenteisen salaman ja videotallennuksen sekä monien 
ammattilaistason ominaisuuksien sisällyttämiseen. Rungon 
etuosa koostuu uudesta hiilikuitumateriaalista, kun taas rungon 
takaosassa ja yläkannessa on käytetty magnesiumia. Runko 
onkin kestävä, kevyt ja tukeva.

Hyvä käsiteltävyys ja kahva, jolla kamerasta saa 
tukevan otteen niin isolla kuin pienelläkin kädellä

Kameran ohuessa rungossa on uusi kädensija, jota on 
syvennetty tukevamman otteen saamiseksi – siitä voi pitää 
tiukasti kiinni, ja pikkurillinkin saa hyvään asentoon. Kahva 
on pyöristetty, niin että siitä saa mukavan otteen niin isolla 
kuin pienelläkin kädellä. D750:n kädensija on synteettistä 
nahkajäljitelmää, jota on myös D4S:ssä ja D810:ssä. 
Kädensijan muistikorttipaikan kansi on kumimateriaalia, joten 
siitä on miellyttävää pitää kiinni.

Kolme kuva-alaa mahdollistavat kuvakulman 
muuttamisen

D750:ssä on valittavana valokuvaukseen kolme kuvakokoa: 
[FX (36 × 24) 1,0-kertainen] FX-koko (35,9 × 24,0 mm), 
jonka kuvakulma vastaa 35 mm:n kameraa; [1,2× (30 × 20) 
1,2-kertainen], jonka koko on 29,9 × 19,9 mm, ja [DX (24 
× 16) 1,5-kertainen], joka on DX-koko (23,5 × 15,7 mm). 
Todellinen kuvakulma on noin 1,2 tai 1,5 kertaa objektiivin 
polttoväli. Kun pienikokoisessa ja kevyessä kamerassa on 
sekä FX- ja DX-vaihtoehto että tehokas zoomobjektiivi, voit 
hyödyntää monipuolisen ja helposti mukana kuljetettavan 
järjestelmän etuja. Lisäksi DX-kokoa käytettäessä kameran 
51 tarkennuspistettä kattavat lähes koko kuva-alan, mikä 
helpottaa nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamista. Kun 
kameraan on kiinnitetty DX-objektiivi, kamera valitsee 
automaattisesti asetuksen [1,5-kertainen DX (24 × 16)].

Vapaus 

Tutkia

FX-koko 1,2 × DX-koko

Uusia mahdollisuuksia, uteliaisuutta
Aikanaan kameran piti olla raskas ja kookas, jotta siihen saatiin runsaasti huipputoimintoja. Näin ei kuitenkaan 
enää ole. 24,3 megapikselin tarkkuus ja Nikonin ammattikäyttöön tarkoitettujen mallien teho tuottavat erinomaista 
kuvanlaatua. Nyt nämä ominaisuudet ovat pienessä, kevyessä ja ohuessa rungossa, joka on ketterä ja helppo 
kuljettaa mukana. 
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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/5 s, f/9 • Valkotasapaino: Pilvinen • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Neutraali ©Joshua Cripps



Vapauden perusteet: 

Poikkeuksellinen vaste
Enemmän joustavuutta kuvien ja videoiden luontiin

Yhdysrakenteisella Wi-Fi-yhteydellä sujuva 
integrointi älylaitteiden kanssa

D750 siirtää kuvat kamerasta älylaitteeseen Nikonin Wireless 
Mobile Utility -apuohjelmalla ja muuntaa älylaitteen kameran 
kauko-ohjaimeksi. Vaikka yläkansi on magnesiumia, radion 
kantama on noin 30 m* (esteetön näkyvyys). Sulkimen 
toiminta ei keskeydy kuvansiirron aikana, joten kameraa voi 
käyttää koko ajan.

*Ilman häiriöitä; signaalin voimakkuus ja mahdolliset esteet voivat vaikuttaa kantamaan.
•Wi-Fi-toiminnon käyttö edellyttää Wireless Mobile Utility -apuohjelman lataamista 
älylaitteeseen (oltava iOS/AndroidTM-yhteensopiva). Wireless Mobile Utility 
-apuohjelman voi ladata maksutta kyseisen laitteen sovelluskaupasta.

•Yhdysrakenteinen Wi-Fi-toiminto ei ole yhteensopiva Camera Control Pro 2:n kanssa.

Wireless Mobile Utility Wi-Fi-tiedonsiirtoa varten

Tämä sovellus liittää langattomasti Nikonin 
digitaalikamerat ja älylaitteet (älypuhelin tai 
taulutietokone, iOS/AndroidTM-yhteensopiva) kuvien 

siirtoa ja kauko-ohjausta varten. Wireless Mobile Utility 
-apuohjelman voi ladata maksutta kyseisen laitteen valmistajan 
sovelluskaupasta.

Ammattilaistason kuvansiirron sujuva työnkulku

Toimittajat ja dokumenttien tekijät ovat tyytyväisiä, että 
ammattilaisille tarkoitetun D4S:n tavoin D750 kykenee 
ammattilaistasoiseen tiedonsiirtoon lisävarusteena saatavalla 
tiedonsiirtolaitteella UT-1 ja langattomalla lähettimellä  
WT-5A/B/C/D. Kun UT-1 on liitetty, D750:een voi muodostaa 
langallisen lähiverkkoyhteyden (Ethernet). Langattoman 
lähiverkkoyhteyden*1 FTP-palvelimeen tai tietokoneeseen*2 
voi muodostaa kiinnittämällä WT-5:n tiedonsiirtolaitteeseen 
UT-1. Kameran SD-muistikorttiin tallennettuja kuvia tai videoita 
sekä reaaliajassa tallennettuja kuvia voi siirtää ja lähettää 
suoraan FTP-palvelimeen tai tietokoneeseen. Camera Control 
Pro 2 (lisävaruste) mahdollistaa kameran kauko-ohjauksen 
sekä kuvien ja videoiden siirron tietokoneeseen. Voit myös 
tarkastella kameran muistikorttiin tallennettuja kuvia tai ohjata 
kameraa tietokoneen tai iPhonen*3 selaimella.

*1 Perustuu IEEE802.11a/b/g/n -standardiin.
*2  Wireless Transmitter Utility on asennettava lataamalla se Nikonin sivustosta 

käyttämällä toimitetun ViewNX 2:n CD-ROM-levyllä olevaa asennusohjelmaa.
*3 iPhone on Apple Inc:n tavaramerkki.

Camera Control Pro 2 (lisävaruste) –  
kauko-ohjausohjelmisto 

Camera Control Pro 2 on kauko-ohjausohjelmisto, jolla voi 
käyttää monia D750:n toimintoja tietokoneesta. Se tukee myös 
edistyneitä kuvankatseluominaisuuksia ja reaaliaikanäkymää. 
Useimpia Nikonin digitaalijärjestelmäkamera-asetuksia, 
joita yleensä hallitaan USB-kaapelilla, voidaan kauko-ohjata 
tietokoneesta. Näitä asetuksia ovat esimerkiksi valotustila, 
suljinaika ja aukko. Käytettävissä on myös langaton lähiverkko 
(Wi-Fi) tai langallinen Ethernet-yhteys, kun yhteensopivaan 
kameraan on kiinnitetty langaton lähetin (lisävaruste).

Optisen etsimen noin 100 %:n kuva-ala parantaa 
selkeyttä ja näkyvyyttä

D750:n optista etsintä varten on uusia, ohueen runkoon 
sopivia okulaareja. Lasisen pentaprisman tuottama kuva-ala 
on noin 100 %, ja uusi tähyslasi parantaa näkyvyyttä. D4S:n 
ja D810:n tavoin pääpeilissä on monikerroksinen pinnoite, jolla 
saadaan neutraalit värit.

Joustava kulman säätö kolmiakselisella saranalla

D750:ssä on kallistettava nestekidenäyttö, jonka voi kääntää 
nopeasti 90° ylöspäin ja 75° alaspäin. Nikonin kolmiakselisen 
saranarakenteen ansiosta näyttö liikkuu hieman ulospäin, joten 
okulaarilla ei esiinny vinjetointia, kun näyttöä on kallistettu 
ylöspäin 90°. Kun näyttöä kallistetaan alaspäin 75°, näyttö 
palautuu takaisin, joten näyttö ei kosketa jalustaa. Näyttöä voi 
kätevästi kallistaa myös silloin, kun kamera on jalustalla.

Suuritarkkuuksinen nestekidenäyttö ja  
värin mukautustoiminto

8 cm:n (3,2 tuuman) nestekidenäytön tarkkuus on noin 
1 229 000 pistettä. Kun näytössä on vielä RGBW-kohdistus 
sekä integroitu lasi- ja paneelirakenne, kuvat näkyvät siinä 
kirkkaina ja terävinä. D750:ssä on laaja 170°:n katselukulma 
(ylös, alas, vasemmalle ja oikealle), joten sen käyttö kätevää 
ja miellyttävää. Voit myös kalibroida nestekidenäytön värin 
vastaamaan tarkasti tietokoneen väriä, mikä parantaa 
työnkulkua.

Useiden salamalaitteiden käyttö langattomasti 
yhdysrakenteisen salaman ohjaustoiminnolla

D750:n yhdysrakenteinen salama taipuu moneksi, sillä se 
kattaa laajakulmaisen, 24 mm:n objektiivin kuva-alan, ja sen 
ohjeluku on noin 12 (m, ISO 100, 20 °C). Integroitu i-TTL-
salamaohjaus mahdollistaa vastavalossa olevien kohteiden 

kirkastamisen täytesalamalla sekä ammattilaisvaatimuksia 
vastaavan erinomaisen salamatehon säädön. Ehkä 

tärkeintä on kuitenkin yhteensopivuus Nikonin 
kehittyneen langattoman valaistuksen kanssa, jolloin 

yhdysrakenteisella salamalla voi hallita langattomasti 
enintään kahta salamalaitetta (lisävarusteita).
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UT-1

UT-1 liitettynä D750:een ja 
LAN-kaapeli kytkettynä

UT-1 ja WT-5A/B/C/D 
liitettynä D750:een

WT-5A/B/C/D



Neljä tärkeää tekniikkaa ja alkuperäinen ohjelmisto 
Nikon-laatuisten kuvien ottamiseen

Vertaansa vailla oleva NIKKOR-objektiivien optinen 
suorituskyky tuo esiin D750:n suuren tarkkuuden kennon 
todelliset mahdollisuudet. Uudessa Nikonin FX-koon CMOS-
kennossa (24,3 tehollista megapikseliä) on erittäin laaja 
dynaaminen alue ja korkea signaali-kohinasuhde, joten 
kuvat ovat tasapainoisia ja tarkkoja ja niissä on vain vähän 
kohinaa suurillakin herkkyyksillä. EXPEED 4 on Nikonin nopea 
prosessori, jonka ansiosta kohinan vähennys on erinomainen, 
valkotasapaino tarkka ja videoiden kuvataajuus 1080/60p. 
Lisäksi Nikonin oma Picture Control -järjestelmä auttaa luomaan 
kuvia siten, että ne vastaavat entistä tarkemmin valokuvaajan 
näkemystä. Yhdessä nämä ominaisuudet tuottavat huikaisevan 
hyvän kuvanlaadun sekä valokuvissa että videoissa. Suurilla 
herkkyyksillä D750:n kuvanlaatu on jopa parempi kuin D810:n. 
Myös terävyys-, syvyys- ja liukuväriominaisuudet ovat 
paremmat ja värit kirkkaammat. Voit toteuttaa luovuuttasi ja 
saada tasapainoisia ja laadukkaita JPEG-kuvia sekä videoita 
suoraan kamerasta. Tai voit kokeilla rajojasi käsittelemällä NEF 
(RAW) -tiedostoja Nikonin Capture NX-D -ohjelmistolla.

Parannettu Picture Control  järjestelmä mahdollistaa 
luovan ja joustavan toiminnan

Nikonin oman Picture Control -järjestelmän avulla voit 
hallita vapaasti videoiden ja valokuvien ilmettä. Jos 
haluat luoda upeita kuvia tai videoita, joita voi käyttää 
suoraan kamerasta tai käsitellä luovasti jälkeenpäin, valitse 
jokin seuraavista asetuksista: Vakio, Neutraali, Värikäs, 
Yksivärinen, Muotokuva, Maisema tai Tasainen. Kuten 
D810:ssäkin Yksityiskohtaisuus*1-asetuksella voi säätää 
kuvan erottelukykyä. Jokainen parametri voidaan määrittää 
tarkasti 0,25*2 arvon välein. Uusin Picture Control -vaihtoehto, 
Tasainen, käyttää sävykäyrää, joka on lähempänä suoraa 
viivaa kuin Neutraali-asetusta. Lisäksi Tasainen-asetuksessa 
käytetään mahdollisimman vähän keinotekoista käsittelyä, 
joten kohteen tiedot säilyvät luotettavammin. Kun säädät 
kuvaa, sinun ei tarvitse olla niin huolissasi puhkipalaneista 
valoalueista, tukkeutuneista varjokohdista tai liian kylläisistä 
väreistä. Voit sen sijaan keskittyä tuomaan kuvan parhaat 
puolet esille käyttämällä sekä kirkkauden että värisävyjen 
täyteläisiä sävyjä. Jos käsittelet NEF (RAW) -tiedostoja Capture 
NX-D*3 -ohjelmistolla, käytä kuvatessa Tasainen-asetusta tai 
käytä sitä jollain muulla Picture Control -asetuksella otetussa 
kuvassa. Tämä helpottaa sävykäyrän säätämistä vastaamaan 
tavoitteitasi.

*1 Voidaan käyttää vain valokuvissa.
*2 Ilman pikasäätöä ja suodintehosteita.
*3 Ladattavissa maksutta Nikonin sivustosta.

Picture Control Utility 2 mukautettujen Picture Control 
-asetusten luomiseen ja hallintaan (toimitetaan 
ViewNX 2:n CD-ROM-levyllä)

Voit luoda ohjelmistolla itsellesi sopivia mukautettuja 
Picture Control -asetuksia. Sellaisenaan sillä voi säätää 
parametreja mukautettujen sävykäyrien avulla. Voit vahvistaa 
esikatselunäytössä hienoiset muutokset reaaliaikaisesti ja 
suurentaa kohdan, josta olet kiinnostunut, ikkunan kokoa 
säätämällä. Voit säätää myös esikatselukuvan valotusta ja 
valkotasapainoa sekä siirtää tarvittaessa asetukset kameraan 
muistikortin avulla. Kaikki luomasi mukautetut Picture 

Control -asetukset rekisteröidään automaattisesti samassa 
tietokoneessa olevan ViewNX 2:n ja Capture NX-D:n Picture 
Control -luetteloon, mikä helpottaa NEF (RAW) -tiedostojen 
käsittelyä.

Nikonin omalla ohjelmistolla Nikon-laatuisia kuvia

Capture NX-D -ohjelmisto NEF (RAW) -tiedostojen 
käsittelyyn (maksuton)

Nikonin NEF (Nikon Electronic Format) RAW -tiedostojen 
käsittelyä varten suunniteltu Capture NX-D -ohjelmisto 
hyödyntää tehokkaasti erittäin paljon tietoja sisältäviä 
tiedostoja. Valotuksen korjauksen sekä valkotasapainon ja 
sävyn vaivattoman säätämisen lisäksi Picture Control on paljon 
muutakin. Uutta Tasainen-asetusta ja yksityiskohtaisuuden 
säätöä voidaan käyttää myös D810:tä edeltävillä kameroilla 
kuvatuissa NEF (RAW) -kuvissa. Käytetystä kamerasta 
riippumatta voit hienosäätää kutakin parametria 0,25* arvon 
välein. Tulokset, myös Picture Control -säädöt, voidaan tallentaa 
Capture NX-D -ohjelmistolla muissa kuvissa käytettäviksi.

*Ilman pikasäätöä ja suodintehosteita.
Huomautus: Capture NX-D:n voi ladata maksutta Nikonin sivustosta.
http://nikonimglib.com/ncnxd/

ViewNX 2 kuvien selaamiseen ja muokkaamiseen 
 (vakiovaruste)

ViewNX 2 sisältää usein käytettyjä kuvankäsittelytoimintoja, 
kuten kuvakoon muuttamisen ja kirkkauden säädön, 
joten sillä on kätevä tuoda, muokata ja selata valokuvia ja 
videoita. Siinä on samat videon muokkaustoiminnot kuin 

Nikonin oma kehittynyt aiheentunnistusjärjestelmä

D750 sisältää Nikonin kehittyneen aiheentunnistusjärjestelmän. 
91 000 kuvapisteen RGB-kennon ansiosta tulokset ovat 
erittäin tarkkoja. Se tutkii kohteen tarkasti ja lukee 91 000 
kuvapisteen avulla kirkkauden, kontrastin, värin ja valoalueiden 
jakautumisen sekä ihmiskasvojen esiintymisen*. Kamera 
käyttää näiden tietojen perusteella erilaisia automaattisia 
säätöjä, kuten automaattitarkennusta, automaattista valotusta, 
automaattista valkotasapainoa ja i-TTL-salamavalotusta. Tämän 
vuoksi kohteen seurannan automaattitarkennus, valotussäätö 
ja salaman ohjaus ovat entistä tarkemmat ja ihmiskasvojen 
merkitys korostuu. Sen tasapainoinen valotussäätö ottaa 
huomioon huippuvaloalueet ja tuottaa tarkan valkotasapainon. 
Myös kehittynyt aiheentunnistusjärjestelmä käyttää 
kuvakennon tietoja kuvauskokemuksen parantamiseen: se 
nopeuttaa kasvojen toiston zoomausta ja parantaa valotuksen 
ja automaattitarkennuksen tarkkuutta reaaliaikanäkymässä ja 
videon tallennusvaiheessa.

*Kasvojen tunnistuksen säätöä ei voi vahvistaa etsimen näytöstä.

Tarkka automaattinen valkotasapaino tunnistaa 
valonlähteen erittäin tarkasti kehittyneellä 
aiheentunnistusjärjestelmällä

Kamera käyttää valonlähteen ja kasvojen tunnistusta 
kehittyneen aiheentunnistusjärjestelmän kuvatasolla 
saadakseen väri- ja kirkkaustiedot, joiden perusteella se 
tunnistaa valonlähteen. Se tekee tämän kamerassa olevan 
valtavan viitetietomäärän avulla. Voit määrittää D750:ssä myös 
toisen automaattisen valkotasapainotilan (Automaattinen 2), 
jota käytetään lämpimämmän tunnelman saavuttamiseen 
hehkulampun valossa kuvattaessa.

Joustavuutta kuvan kaikissa säädöissä

Voit muokata Nikonin Picture Control -järjestelmällä kuvien 
ulkoasua oman makusi mukaan. Sillä on myös helppo säätää 
esimerkiksi seuraavia parametreja: yksityiskohtaisuus*, 
terävöinti, kontrasti, värikylläisyys ja värisävy (väri). 
Jokaista parametria voidaan hienosäätää 0,25 arvon välein. 
Valkotasapainoa voi säätää 0,5:n välein A-B-suunnassa ja 
0,25:n välein G-M-suunnassa. Näin mukauttamisvaihtoehtoja 
on lähes rajattomasti, jotta värin toisto olisi juuri sellainen kuin 
kuvaaja haluaa.

*Voidaan käyttää vain valokuvissa.

Aktiivinen D-Lighting -toiminto luonnollisen 
kirkkauden toistamiseen
Vaikka kohteessa olisi jyrkkiä 
eroja vaaleiden ja tummien 
alueiden välillä, aktiivinen 
D-Lighting toistaa yksityiskohdat 
luonnollisina sekä valoalueilla 
että varjoissa. Joissakin 
tilanteissa, kuten vastavaloon kuvattaessa, tummat alueet 
ja valoalueet eivät ehkä sijoitu kameran laajalle dynaamiselle 
alueelle. EXPEED 4 -prosessorin ansiosta D750 voi kuitenkin 
käsitellä kuvat nopeasti ja erittäin tarkasti. Tämä parantaa 
entisestään värintoistoa lyhyellä käsittelyajalla. Valitse 
tehotaso: automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali ja 
pieni (myös pois käytettävissä) Aktiivinen D-Lighting toimii 
tehokkaasti matriisimittauksen kanssa, eikä se HDR:n tavoin 
yhdistä kuvia, joten sitä voi käyttää käsivaralla tai liikkuvia 
kohteita kuvattaessa.
 

HDR (High Dynamic Range, laaja dynaaminen alue) 
lisää kontrastia

D750 voi yhdistää kaksi kuvaa, jotka on otettu yhdellä 
laukaisulla eri valotuksilla. Tällä tavoin saavutetaan erittäin 
laaja dynaaminen alue. Tällä tavalla saaduissa kuvissa on 
vähemmän kohinaa ja täyteläiset liukusävyt sekä varjo- että 
valoalueilla myös suuren kontrastin kuvauskohteissa. Asteen 
voi valita (automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali ja pieni), 
ja valotusten välinen raja tasoittuu valitun tehotason mukaan 
automaattisesti. HDR-tila toimii parhaiten paikallaan pysyvissä 
kohteissa, jollaisia ovat esimerkiksi maisemat ja asetelmat.

Huomautus: jalustan käyttö on suositeltavaa.
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Kuvattu Maisema-asetukseen 
perustuvalla mukautetulla Picture 
Control -asetuksella

Kuvattu Muotokuva-asetuksella

Vapauden perusteet: Kuvanlaatu ja ilmaisu
Täyteläinen, ilmaisuvoimainen ja viimeistelty kuvanlaatu taiteellisen vapauden optimointiin

digitaalijärjestelmäkameroissa. Lisäksi sillä on helppo käyttää 
Picture Control -asetuksia Nikonin digitaalijärjestelmäkameroilla 
otetuissa NEF (RAW) -kuvissa sekä muuttaa ja säätää niitä.



Kuvausohjelma asetusten optimointiin 
kuvaustilanteen mukaan

D750 voi valita 
automaattisesti 
kuvauskohteeseen tai 
aiheeseen parhaiten sopivat 
asetukset. Valitse sopiva 
kuvausohjelma, ja kamera 
tekee muut valinnat. Myös 
valotuksen korjausta ja 
salaman korjausta voi käyttää 
kuvausohjelmaa käytettäessä.

Optiseen etsimeen sisältyvä orgaaninen   
EL-näyttöelementti parantaa näkyvyyttä myös 
kirkkaassa 
valaistuksessa

Etsimen kuva-alan 
alapuolella oleva tietonäyttö 
on orgaaninen EL-
näyttöelementti, joka on 
selkeä ja suurikontrastinen 
mutta vähemmän energiaa 
käyttävä näyttö. Hyvä näkyvyys on mahdollista myös 
kirkkaassa auringonvalossa, ja vasteaika on lyhyempi 
matalammissa lämpötiloissa.

Miellyttävä ja 
intuitiivinen käyttö ja 
erinomainen graafinen 
käyttöliittymä

D750:ssä on uusi, 
intuitiivinen graafinen 
käyttöliittymä. Jotta 
näkyvyys olisi hyvä joka 
valaistuksessa, tekstin värin voi valita manuaalisesti tai 
automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan. Yläkannen 
ohjauspaneeli on suunniteltu ohueen runkoon sopivaksi. 
Tarvittavat tiedot näkyvät siinä entistä selkeämmin ja katselun 
kannalta paremmassa muodossa.

Intuitiivinen P-painike usein käytettyjen toimintojen 
nopeaan käyttöön

Saat eniten käyttämäsi 
toiminnot esiin etsimessä 
tai reaaliaikanäkymässä 
painiketta painamalla. 
Voit myös siirtyä 
muokkausvalikkoon toiston 
aikana tai määrittää kuvia 
siirrettäväksi älypuhelimeen 
tai taulutietokoneeseen.

Kaksi SD-korttipaikkaa tehostavat muistin hallintaa

D750:ssä on kaksi SD-muistikorttipaikkaa ja erilaisia 
tallennusvaihtoehtoja, kuten Ylivuoto tai Varmuuskopiointi 
tai RAW- ja JPEG-
tiedostojen tallennus 
eri korteille. Voit myös 
kopioida kuvia muistikorttien 
välillä sekä valita videon 
tallennuspaikan sen 
mukaan, paljonko korteissa 
on jäljellä kapasiteettia. 
Kamera tukee SDXC UHS-I 
-muistikortteja. Entistä nopeampaan EXPEED 4 -prosessoriin 
yhdistettynä tämä tarkoittaa, että D750 voi käsitellä ja tallentaa 
pikselimäärältään suuria kuvia uskomattoman nopeasti.

Näennäishorisontti havaitsee kameran rungon 
kallistussuunnat

D750:ssä on näennäishorisontti, joka havaitsee sekä 
kameran asennon suhteessa horisonttiin että kallistuskulman 
(eteen- tai taaksepäin). 
Nestekidenäytössä näkyy 
kallistus sekä pysty- että 
vaakasuunnassa, kun taas 
etsimessä näkyy kallistus 
vaakasuunnassa. Toiminto 
on erityisen käytännöllinen 
kuvattaessa esimerkiksi 
asetelmia, maisemia tai 
arkkitehtuuria.

Kestävä runko ja tiivistykset suojaavat luotettavasti 
pölyltä ja sateelta

Kamera on suojattu yhtä 
hyvin pölyltä ja kosteudelta 
kuin D810. Lisävarusteena 
saatava MB-D16-
monitoimiakkuperä on 
suojattu yhtä hyvin.

Kestävä ja tarkka vaiheittainen mekanismi selviytyy 
150 000 laukaisun testistä

D750:ssä on nopea ja erittäin 
tarkka mekanismi sulkimen, 
peilin ja aukon itsenäiseen 
hallintaan. Suljinta on testattu 
150 000 käyttökertaa niin, 
että koko suljinyksikkö ja 
käyttömekanismi ovat olleet 
kiinnitettyinä kameraan. 
Rakenne on siis erittäin 
kestävä. Hiljainen laukaisu- ja hiljainen sarjakuvaustila 
mahdollistavat laukaisimen huomaamattoman käytön.

Vähäinen virrankulutus ja pitkäkestoinen akku

Parannettu virtapiiri ja EXPEED 4 -kuvaprosessori  
ovat energiatehokas järjestelmä, joka pidentää 
kuvausaikaa. D750:ssä käytetään samaa 
EN-EL15-litiumioniakkua kuin D810-, 
D610- ja D7100-kameroissa. Akulla voi 
ottaa noin 1 230* kuvaa, jos joka toisessa 
käytetään salamaa. Nikonin oman 
ammattikäyttöä simuloivan käyttötestin 
perusteella sillä on mahdollista ottaa noin 
4 420 kuvaa ja kuvata noin 55 minuuttia 
videota. EN-EL15:n lisäksi virtalähteenä 
voi käyttää lisävarusteena saatavaa 
EH-5b-verkkolaitetta (EP-5B-virtaliitäntä 
pakollinen) ja monitoimiakkuperää  
MB-D16.

Huippuvalopainotteisella mittauksella estetään 
puhkipalaneet valoalueet

Kun tämä tila on valittu, D750 
havaitsee automaattisesti 
kuvauskohteen kirkkaimmat 
alueet ja määrittää 
valoalueiden puhkipalamisen 
estävän valotuksen. Uusi 
huippuvalopainotettu 
mittausjärjestelmä 
on erityisen toimiva 
teatterikuvissa, joissa 
kohdevalo valaisee 
pääkohteen.

Valkotasapainon pistemittauksella tallennetaan 
esiasetustiedot heti reaaliaikanäkymästä

Voit määrittää D750: 
llä valkotasapainon 
esiasetustiedot 
hetkessä valitsemalla 
reaaliaikanäkymässä kuvasta 
valkoisen tai harmaan alueen. 
Esiasetustiedot voidaan 
säilyttää myös suurimpaan 
kokoonsa suurennetussa 
reaaliaikanäkymän kuvassa, 
jolloin saat tarkan valkotasapainon 
myös pienille alueille. Jos et ole 
tyytyväinen tulokseen, voit siirtää tietojen 
hankinta-aluetta ilman, että tietojen 
hankintaprosessia tarvitsee aloittaa 
alusta.

Vapauden perusteet: Hallittavuus ja luotettavuus
Monipuolinen luova tuki

D750:n kuvausohjelmat:  
Muotokuva, Maisema, Lapsi, Urheilu, Lähikuva, Yömuotokuva, 
Yömaisema, Juhlat/sisätila, Ranta/lumi, Auringonlasku, Ilta-/aamuhämärä, 
Lemmikkikuva, Kynttilänvalo, Kukinnot, Ruska ja Ruoka
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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/400 s, f/3,2 • Valkotasapaino: Värilämpötila (2 700 K) • Herkkyys: ISO 3 200
• Picture Control: Vakio ©Ray Demski

Matriisimittauksella kuvatussa 
kohteessa näkyy puhkipalaneita 
valoalueita

Kuvattu Ilta-/aamuhämärä-asetuksella

Kuvattu käyttäen esiasetusta käsin

Kuvattu asetuksella  
Automaattinen 1

D750-kameraan 
kiinnitetty MB-D16

Kuvattu huippuvalopainotteisella mittauksella

*Perustuu CIPA-standardeihin.



Vapauden perusteet: NIKKOR-objektiivit
Erinomainen optinen laatu tuo FX-koon parhaat puolet esille

Vapauden perusteet:  Nikon-Salamalaitteet
Oma salamajärjestelmä valon hallintaan

Tämän poikkeuksellisen zoomobjektiivin laajakulma-alue 
ulottuu erittäin laajasta 107 asteen laajakulmasta tavalliseen 
63 asteen laajakulmaan, joten se todella tuo esille FX-
koon ja kameran 24,3 tehollisen megapikselin suuren 
tarkkuuden. Tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa 
suljinajan lyhentämistä 2,5 askelta*. Kokeile käsivarakuvausta 
laajakulmaa hyödyntämällä vaikkapa hämärässä 
sisävalaistuksessa tai kuvatessasi maisemia auringonlaskussa.

FX-koon kanssa yhteensopiva noin 5-kertaisella zoomilla 
varustettu vakio-objektiivi kattaa laajan kuvakulma-alueen 
84 asteen laajakulmasta telekuvausalueelle. Kiinteä suurin 
aukko f/4 takaa yhdenmukaisen hyvän laadun suurimmasta 
aukosta alkaen. Nanokidepinnoitteen ansiosta saadaan 
kirkkaita kuvia, joissa on hyvin vähän haamukuvia ja 
heijastuksia. Objektiivi sisältää tärinänvaimennuksen (VR), 
joka minimoi kameran tärähtämistä ja jonka vaikutus vastaa 
3,5 askelta* lyhyemmällä suljinajalla otettua kuvaa.

Tämän erittäin suurella zoomauskertoimella (10,7) 
varustetun objektiivin polttoväli on 28–300 mm, ja sen 
suurin aukko telepäässä on f/5,6. Tärinänvaimennuksen 
(VR) vaikutus vastaa suljinajan lyhentämistä 3,5 askelta*. 
Tämä monipuolinen objektiivi tuottaa laadukkaita kuvia 
monenlaisissa kuvaustilanteissa.

Yhdysrakenteista salamaa käytettiin ohjaimena laukaisemaan kauko-
ohjauksella langattomasti kaksi SB-500-salamalaitetta. Tällä tavoin luotiin 
dynaaminen kolmiulotteinen vaikutelma. Kunkin salamalaitteen salaman 
tehoa voidaan hallita manuaalisesti toivotun tuloksen saavuttamiseksi.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [A]-tila, 1,6 s, f/11 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 100
• Picture Control: Vakio ©Ryo Ohwada

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/80 s, f/8 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100
• Picture Control: Neutraali ©Joshua Cripps

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/640 s, f/5 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 3 200
• Picture Control: Vakio ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 
Erittäin laajakulmainen zoomobjektiivi, jossa 
erinomainen tärinänvaimennus ja erottelukyky

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Laaja-alainen käytännöllinen 
vakiozoomobjektiivi

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Erittäin suurella zoomauskertoimella (10,7) 
varustettu objektiivi erilaisiin kuvaustilanteisiin

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Tasapainoinen tärinänvaimennuksella varustettu 
vakio-objektiivi.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [uutuus]
Valovoimainen, erittäin laajakulmainen 
kiinteäpolttovälinen objektiivi on pienikokoinen 
ja kevyt sekä tuottaa hyvän kuvanlaadun.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Valovoimaisella kiinteäpolttovälisellä objektiivilla 
saadaan vaikuttavia kuvia, joissa on pieni 
syväterävyysalue ja luonnollinen boke.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Ammattilaisten tarpeita vastaava selkeä 
 telezoomobjektiivi.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Valovoimainen kiinteäpolttovälinen 
laajakulmaobjektiivi on erittäin tarkka 
ja tuottaa erinomaisen boken.

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Mikro-objektiivi, joka toistaa kohteet tarkasti ja 
luonnollisesti.

Nikonin luova valaistusjärjestelmä: studiolaatuista 
valaistusta missä vain

Nikonin luova valaistusjärjestelmä on paras ratkaisu, kun 
tarvitaan joka tilanteeseen sopivaa tarkkaa ja joustavaa 
valaistusta. Kun pienikokoisen D750:n kanssa käytetään 
kevyitä, kestäviä ja helposti mukana kuljetettavia Nikon-
salamalaitteita (lisävaruste), voidaan luoda studiotasoinen 
valaistus kaikenlaisiin kuvauspaikkoihin.

Pienikokoinen, kevyt ja tehokkaalla  
LED-valaisimella varustettu 
SB-500-salamalaite

SB-500:n ohjeluku on 24  
(m, ISO 100, FX-koko, 
zoomauspää asennossa 
24 mm). Se on pienikokoinen, 
kevyt ja helposti mukana 
kuljetettava salamalaite, joka 
toimii kahdella R6/AA-paristolla. 
Salamalaitteen välähdyspää 
kallistuu 90° ylöspäin ja kiertyy 
180° vaakatasossa oikealle 
ja vasemmalle. Koska uuden 
LED-valaisimen (valittavana 
kolme tehotasoa) värilämpötila 
on lähellä auringonvalon 
värilämpötilaa, sitä voidaan käyttää lisävalona 
sekä valokuvauksessa että videoita kuvattaessa. 
Kun salamalaite ei ole kamerassa, valaistuksen 
vaikutusta voidaan seurata reaaliaikanäkymässä. 
Kun salamalaite on liitettynä D750:een, kamera 
voi säätää  LED-valaisimen valkotasapainon 
automaattisesti. SB-500-salamalaite tukee 
kehittynyttä langatonta valaistusta. Se voi toimia 
useiden kauko-ohjattavien salamalaitteiden 
ohjaimena tai kauko-ohjattavana salamana, 
kun kameran yhdysrakenteinen salama on isäntälaite. 
Salamalaitteen SB-500 asetuksia, myös ohjaintoimintoa, 
voi säätää D750:n mukautetusta valikosta.*Perustuu CIPA-standardeihin. Arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon 

digitaalijärjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.
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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1000 s, f/6,3 • Valkotasapaino: Salama • Herkkyys: ISO 1 250
• Picture Control: Vakio ©Ray Demski

Salamalaite 
SB-500



Kehittynyt monitoiminen langaton kauko-ohjain 
WR-1 (lisävaruste)

WR-1 on kehittynyt, monitoiminen kauko-ohjain. Kun toinen 
WR-1 määritetään lähettimeksi ja toinen D750:een kiinnitetty 
WR-1 tai WR-R10*1 vastaanottimeksi, kameran asetuksia*2 
voidaan tarkastella tai muuttaa lähettimen näytössä (edellyttää 
laiteohjelmiston versiota 2.00). Radioaaltojen avulla toimivien 
WR-1-yksiköiden välinen viestintäalue on enintään 120 m*3. 
Käytettävissä on 15 kanavaa. Sen lisäksi että kameraa, johon 
on kiinnitetty WR-1 (käytetään vastaanottimena), voi kauko-
ohjata toisella WR-1:llä (käytetään lähettimenä)*4, 
käytettävissä on muitakin kauko-ohjatun kuvauksen 
vaihtoehtoja, kuten useiden kameroiden laukaisu 
samanaikaisesti, useiden kameroiden sulkimien 
laukaisu isäntäkameralla, johon WR-1 on 
kiinnitetty*5, kunkin kameraryhmän kauko-ohjaus 
erikseen sekä ajastettu kuvaus. Myös etäkuvaus 
yhdistämällä WR-1-lähetin WR-R10:een tai WR-
T10:een on mahdollista*4. 

Vaivaton kauko-ohjaus langattomilla kauko-
ohjaimilla WR-R10- ja WR-T10 (lisävaruste)

Langattomat kauko-ohjaimet WR-R10 ja WR-T10 käyttävät 2,4 
GHz:n radioaaltoja ja lisäävät huomattavasti kauko-ohjauksen 
joustavuutta. Infrapunasäteitä käyttävistä yksiköistä poiketen 
WR-R10 ja WRT10 mahdollistavat kauko-ohjauksen pitkän 
matkan päästä. Niitä voidaan käyttää, vaikka tiellä olisi esteitä, 
kuten puita tai seiniä. Enimmäistiedonsiirtoetäisyys on 20 m*1, 
eikä hallittavien kameroiden määrää ole rajoitettu. Mahdollisuus 
hallita useita kameroita tuo mukanaan uusia ja jännittäviä 
kuvausmahdollisuuksia. Kokeile valokuvien 
ja videoiden*2 kuvaamista yhtä aikaa eri 
kameroilla. Tai voit ottaa samoja valokuvia useilla 
kamerarungoilla, joissa on erilaiset objektiivit. 
Voit myös jakaa kamerat ryhmiin ja määrittää 
kullekin kanavan, hallita kutakin ryhmää erikseen 
ja suorittaa kullakin eri toimintoja mielikuvituksesi 
mukaan. Mahdollisuuksia on loputtomasti.

GPS-laite GP-1A (lisävaruste)

Joissakin kuvaustilanteissa on hyötyä paikannustiedoista, 
kuten leveyspiiristä, pituuspiiristä, korkeudesta ja UTC 
(Universal Coordinated Time) -ajasta. GP-1A-laitteella ne 
kaikki voidaan tallentaa EXIF-tietoihin. Paikannustiedot 
sisältävät kuvat voidaan näyttää ViewNX 2 -ohjelmiston 
Map-työtilassa. Tietoja voi käyttää myös verkossa toimivissa 
kuvanjakopalveluissa ja digitaalisissa karttaohjelmistoissa sekä 
Nikonin omassa kuvien jako- ja 
tallennuspalvelussa NIKON IMAGE 
SPACEssa.

Monitoimiakkuperällä MB-D16 tukeva ote pysty- ja 
vaakakuvaukseen (lisävaruste) [uusi]

Monitoimiakkuperä MB-D16 tukee kahdenlaisia akkuja 
ja paristoja: yhtä litiumioniakkua EN-EL15 tai kuutta R6/
AA-koon alkali- tai litiumparistoa tai Ni-MH-akkua. Myös 
verkkolaitetta EH-5b (virtaliitännän EP-5B kanssa) voi käyttää. 
Virtalähdettä voi vaihdella saumattomasti kameran rungon 
ja MB-D16:n akkujen välillä, kun kummassakin on käytössä 
EN-EL15. Käyttäjä voikin ottaa noin kaksi kertaa niin paljon 
kuvia kuin käyttäessään pelkkää D750:ää. Valokuvaajat voivat 
siis keskittyä kuvaamiseen eikä heidän tarvitse huolehtia 
akkuvirran loppumisesta kesken. Monitoimiakkuperän MB-
D16 runko on valmistettu kestävästä 
magnesiumseoksesta ja siinä on 
intuitiiviset painikkeet pystykuvausta 
varten: laukaisin, laukaisimen lukitus, 
AE-L/AF-L-painike, monivalitsin sekä 
pää- ja sivukomentokiekot.

NIKON IMAGE SPACE – Nikonin yksinkertainen ja 
tehokas kuvien jako- ja tallennuspalvelu

Kuvasi tarvitsevat luotettavan 
tallennuspaikan verkossa. 
NIKON IMAGE SPACE on 
sellainen. Se on maksuton 
kuvien jakamiseen ja 
tallentamiseen tarkoitettu 
verkkopalvelu. Sen 
nopealla ja yksinkertaisella 
käyttöliittymällä kuvien 
ja videoiden lataus, 
selailu, järjestäminen ja 
jakaminen sekä yhteyden muodostaminen sujuvasti erilaisiin 
yhteisöpalveluihin onnistuvat helposti. Enintään kaksi gigatavua 
tallennustilaa sisältävä perustili on kaikkien rekisteröityneiden 
käyttäjien käytettävissä. Nikon-digitaalikameran omistajat 
voivat saada myös erikoistilejä, joissa on jopa 20 gigatavua 
tallennustilaa sekä erilaisia hyödyllisiä toimintoja, kuten 
jaettavien kuvien suojaaminen salasanalla.

Vapauden perusteet: Varusteet ja ohjelmistot
Suunniteltu Nikonille 

Langaton kauko-
ohjain WR-R10

Langaton 
kauko-ohjain 
WR-1

Monitoimiakkuperä  
MB-D16

Etsimen näyttö

Ohjauspaneeli

Langaton kauko-
ohjain WR-T10
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*1 Laiteohjelma päivitettävä versioon 2.00.
*2 Toiminnot ovat rajoitettuja.
*3 Arvioitu etäisyys noin 1,2 m:n korkeudella. Vaihtelee 

sääolosuhteiden ja esteiden mukaan.
*4 Käytössä olevat WR-R10 ja WR-T10 on määritettävä 

samalle kanavalle ja pariksi. Käytettävä WR-1 on 
määritettävä samalla kanavalle ja pariksi tai sille on 
määritettävä ID-tilan nimi. Ohjaimien enimmäismäärä: 
20 (WR-1) yksikköä tai 64 (WR-R10) yksikköä.

*5 Vain 10-napaisella kauko-ohjausliitännällä varustettua 
kameraa voidaan käyttää pääkamerana synkronoidussa 
laukaisussa.

*1 Arvioitu etäisyys noin 1,2 m:n korkeudella. Vaihtelee 
sääolosuhteiden ja esteiden mukaan.

*2 Videon tallennus on mahdollista D4- ja D800-sarjoilla sekä 
seuraavilla kameroilla: D810, D750, D610, D600, D7100, 
D5300, D5200 ja D3300.

http://nikonimagespace.com

Suurentava 
okulaari DG-2

Langaton kauko-
ohjain WR-T10

Litiumioniakku 
EN-EL15*

USB-kaapeli UC-E17*

Tiedonsiirtolaite UT-1

Langaton lähetin  
WT-5A/B/C/D

Litiumioniakku  
EN-EL15*

LAN-kaapeli**

Tietokone**
Tulostin**

SD-muistikortti**

Salamalaitteet  
SB-910/700/T133/300

Studiosalamalaitteet**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukija**

ViewNX 2*
Capture NX-D†

Camera Control Pro 2
Virtaliitäntä EP-5B Verkkolaite EH-5b

Akkulaturi  
MH-25a*/MH-25

Monitoimiakkuperä 
MB-D16

Kuusi R6/AA-kokoista 
paristoa/akkua**

Virtaliitäntä  
EP-5B

Verkkolaite  
EH-5b

HDMI-liitännällä 
varustettu 
videotallennin**

Televisio**

Langaton  
kauko-ohjain WR-1

(Lähetin)

Langaton  
kauko-ohjain WR-1

(Vastaanotin)

GPS-laite GP-1ALangallinen 
kauko-ohjain 

MC-DC2

Kauko-ohjain ML-L3

Langaton kauko-
ohjain WR-R10

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

Okulaarisovitin DK-22

Suurentava okulaari  
DK-21M

Okulaarisuojus DK-5*

Salamalaite SB-910

Lisävirtalähde SD-9

Salamalaite SB-700

Salamalaite SB-300

Langaton salamanohjain 
SU-800

Salamalähikuvauksen 
ohjainsarja R1C1

Täsmäysliitännän sovitin AS-15

Älylaite**  
(iOS/Android™ OS)

Wireless Mobile Utility†

TTL-kaukolaukaisin SC-28, 29

Salamalaite SB-500

Kuminen silmäsuppilo DK-21*

Digitaalijärjestelmäkameran 
Fieldscope-sovitin FSA-L2

Stereomikrofoni 
ME-1

Puolikova laukku 
CF-DC5

Puolikova laukku 
CF-DC4

HDMI-kaapeli HC-E1 
(tyypin C liitin n tyypin A liitin)

Kulmatähtäin  
DR-6

ETSIMEN 
LISÄVARUSTEET

NIKKOR-OBJEKTIIVIT SALAMALAITTEET

DIGISCOPING-
LISÄVARUSTEET

MIKROFONI

LAUKKU

TV- JA VIDEO-
LISÄVARUSTEET

TV- JA VIDEOLISÄLAITTEET

KAUKO-OHJAUS,  
GPS-LISÄVARUSTEET

VERKKOLAITTEET,  
AKUT JA LATURIT

TIETOKONEKÄYTÖN 
LISÄVARUSTEET

† Voidaan ladata Nikonin sivustosta (maksuton). *Vakiovarusteet  **Muut kuin Nikon-tuotteet

Varusteluisti (lisävarusteena saatavalle  
salamalaitteelle)
Kuvanottotavan valitsin
Kuvanottotavan valitsimen lukituksen vapautin
Kameran hihnan kiinnike
Tilanvalitsimen lukituksen vapautin
Tilanvalitsin
Mittauspainike, muistikorttien alustuspainike
Elokuvan tallennuspainike
Sivukomentokiekko
Virtakytkin
Laukaisin
Valotuksen korjauspainike,  
Palautus kahdella painikkeella -painike
Polttotason merkki
Pääkomentokiekko
Ohjauspaneeli
Yhdysrakenteinen salama
Salamatilapainike, salaman korjauspainike
Infrapunavastaanotin (edessä)
Lisälaiteliitännän kansi
Ääniliitännän suojus
HDMI-/USB-liitännän suojus
Objektiivin vapautuspainike
Tarkennustilan painike
Tarkennustilan valitsin

Objektiivin kiinnitysmerkki
Haarukointipainike
Peili
Valonmittauksen kytkentävipu
Lisälaiteliitäntä
Kuulokeliitäntä
Ulkoisen mikrofonin liitäntä
HDMI-liitäntä
USB-liitäntä
Stereomikrofoni
CPU-liittimet
Objektiivin kiinnike
Lisävarusteena saatavan MB-D16-akkuperän 
liitännän suojus
Jalustakierre
AF-kytkentä
Fn-painike
Akkutilan kannen salpa
Akkutilan kansi
Virtaliitännän kansi
Muistikorttipaikan kansi
Pv-painike
Tarkennusapuvalo, itselaukaisimen merkkivalo, 
punasilmäisyyden vähennysvalo
Etsimen okulaari
Kuminen silmäsuppilo

Diopterin säädin
AE/AF-lukituspainike
Tietopainike
Monivalitsin
OK-painike
Tarkennusalueen lukitsin
Muistikortin merkkivalo
Infrapunavastaanotin (takana)
Reaaliaikanäkymän valitsin
Reaaliaikanäkymäpainike
Kaiutin
Kallistettava näyttö
P-painike
Toiston zoomauksen loitonnuspainike, 
 pienoiskuvapainike, ISO-herkkyyspainike, 
automaattisen ISO-herkkyyssäädön painike, 
palautus kahdella painikkeella -painike
Toiston zoomauksen lähennyspainike, 
 Kuvanlaatu/kuvakoko-painike
Ohje-, suojaus-, valkotasapainopainike
Valikkopainike
Toistopainike
Poistopainike, muistikorttien alustuspainike
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Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D750 – tekniset tiedot
Kameratyyppi Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Objektiivin kiinnike Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Tehollinen kuvakulma Nikonin FX-koko
Teholliset kuvapisteet 24,3 miljoonaa
Kuvakenno 35,9 × 24,0 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteet yhteensä 24,93 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena saatava Capture NX-D 

-ohjelmisto)
Kuvakoko (kuvapistettä) • FX (36×24) kuva-ala: 6 016 × 4 016 [L], 4 512 × 3 008 [M], 3 008 × 2 008 [S]  • 1,2× (30 x 20) kuva-ala:  

5 008 × 3 336 [L], 3 752 × 2 504 [M], 2 504×1 664 [S] • DX (24 × 16) -kuva-ala: 3 936 × 2 624 (L),  
2 944 × 1 968 (M), 1 968 × 1 312 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut FX-koon valokuvat:  
6 016 × 3 376 (L), 4 512 × 2 528 (M), 3 008 × 1 688 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut 
DX-koon valokuvat: 3 936 × 2 224 [L], 2 944 × 1 664 [M], 1 968 × 1 112 [S]  Huomautus: Elokuvan 
reaaliaikanäkymässä otettujen valokuvien kuvasuhde on 16:9. Kamerassa voi valita DX- tai FX-koon.

Tiedostomuoto • NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu tai pakattu • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, 
pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) (Pieni koko); Paras laatu 
-pakkaus käytettävissä • NEF (RAW) + JPEG: Yksittäinen valokuva tallentuu sekä NEF (RAW)- että 
JPEG-muodossa

Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema, Tasainen; valittua Picture Control -asetusta 
voidaan muokata; mukautettujen Picture Control -asetusten tallennus

Tallennusmediat SD (Secure Digital)- ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksi korttipaikkaa Korttipaikkaa 2 voidaan käyttää ylivuodoissa, varmuuskopiointiin tai tallennettaessa erikseen NEF- ja 

JPEG-kopioita; kuvia voidaan kopioida kortista toiseen
Tiedostojärjestelmä DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Etsin Silmätason pentaprismaetsin
Kuva-ala • FX (36×24): Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa  

• 1,2× (30×20): noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa  
• DX (24×16): noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa

Suurennus Noin 0,7-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, –1,0 m–1)
Katselupiste 21 mm (-1,0 m–1; etsimen okulaarin linssin keskustan pinnalta)
Diopterin säätö –3...+1 m–1

Tähyslasi B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark III, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit (rajausruudukon 
saa näkyviin)

Peili Nopea palautus
Syväterävyyden esikatselu Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran (muut 

tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Yhteensopiva AF NIKKOR  objektiivien kanssa, mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (joidenkin PC-

objektiivien käyttö on rajoitettua) ja DX-objektiivit (1,5-kertaista DX (24×16) -kuva-alaa käyttäen), AI-P 
NIKKOR -objektiivit ja ei-mikroprosessoriohjatut AI objektiivit (vain tilat A ja M); IX-NIKKOR-objektiiveja, 
F3AF:n objektiiveja ja ei-AI-objektiiveja ei voida käyttää:
Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai sitä suurempi (elektroninen 
etäisyysmittari tukee 11 tarkennuspistettä käytettäessä objektiiveja, joiden suurin aukko on f/8 tai sitä suurempi)

Sulkimen tyyppi Elektronisesti ohjattu pystysuuntainen verhosuljin
Suljinaika 1/4 000–30 s 1/3 tai 1/2 EV:n välein, aikavalotus (bulb, time), X200
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s. Täsmäyttää sulkimeen enintään nopeudella 1/250 s (salaman toimintaetäisyys lyhenee, 

kun nopeus on 1/200–1/250 s)
Kuvanottotavat S (yksittäiskuvaus), T (sarjakuvaus, hidas), U (sarjakuvaus, nopea), J (hiljainen laukaisu),  

M (hiljainen sarjakuvaus), E (itselaukaisin), V (peilin nosto)
Kuvausnopeus 1–6 kuvaa/s (T), 6,5 kuvaa/s (U) tai 3 kuvaa/s (M)
Itselaukaisin 2 s, 5 s, 10 s, 20 s. 1–9 valotusta 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Kauko-ohjaustilat (ML-L3) Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu, peilin nosto kauko-ohjaimella
Valotuksen mittaus TTL-valotuksenmittaus noin 91 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittausmenetelmä • Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-, E- ja D-tyypin objektiivit); värimatriisimittaus III (muut 

mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus on käytettävissä eimikroprosessoriohjatuilla objek-
tiiveilla, jos käyttäjä antaa objektiivin tiedot • Keskustapainotteinen: Noin 75 prosentin paino 12 mm: 
n ympyrälle kuva-alan keskellä. Ympyrän halkaisijaksi voidaan muuttaa 8, 15 tai 20 mm tai painotus voi  
perustua koko kuva-alan keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 12 mm:n ympyrää)  
• Piste: mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä (keskitarkennuspis-
teestä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi) • Huippuvalopainotteinen: käytettävissä G-, 
E- ja D-objektiivityyppien kanssa (vastaa keskustapainotteista mittausta käytettäessä muita objektiiveja)

Mittausherkkyys
(ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C)

• Matriisi-, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
• Pistemittaus: 2–20 EV

Valotusmittarin liitäntä Yhdistetty CPU ja AI
Valotustilat Automaattiset tilat (i  automaattinen; j automaattinen (ei salamaa)); kuvausohjelmat (kmuotokuva; 

lmaisema; p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema;   s juhlat/sisätila; 
t ranta/lumi; u auringonlasku; vilta-/aamuhämärä; w lemmikkikuva;   x kynttilänvalo; y kukinnot; 
z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö; g väriluonnos; i miniatyyritehoste; u valikoiva 
väri; 1siluetti; 2 yläsävy; 3 alasävy); ohjelmoitu automatiikka ja joustava ohjelma (e);  suljinajan 
esivalinta-automatiikka (f); aukon esivalinta-automatiikka (g); käsisäätö (h); j (käyttäjäasetukset 1); 
k (käyttäjäasetukset 2)Valotuksen korjaus Voidaan säätää –5...+5 EV:tä 1/3 tai 1/2 EV:n välein tiloissa 
e, f, g, h, h ja % 

Valotuksen haarukointi 2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n välein; 2–5 kuvaa 2 tai 3 EV:n välein
Valotuksen lukitus Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla  A AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys
 (suositeltu valotusindeksi)

ISO 100–12 800, 1/3 EV:n tai 1/2 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7 tai 1 EV:tä (joka 
vastaa herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV:tä (joka vastaa herkkyyttä ISO 51 
200) yli ISO 12 800:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä

Aktiivinen D-Lighting Automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni, pois
ADL-haarukointi 2 kuvaa käyttäen yhdessä kuvassa valittua arvoa tai 3–5 kuvaa käyttäen kaikissa kuvissa esiasetettuja 

arvoja
Automaattitarkennus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, 

hienosäätö, 51 tarkennuspistettä (joista 15 ristikkäistyyppistä anturia, 11 f/8:aa tukevaa anturia) ja 
tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys noin 0,5–3 m)

Tunnistusalue –3...+19 EV (ISO 100, 20°C)
Tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus (AF-C), automaattinen 

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

Tarkennuspiste Voidaan valita 51 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetilat Pistetarkennus, 9, 21 tai 51 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta, 

valinta tarkennusalueryhmästä, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus)  

tai painamalla A AE-L/AF-L-painiketta
Yhdysrakenteinen salama i , k , p, n , o, s, w, g: Automaattisesti esiin ponnahtava automaattisalama

e, f, g, h, 0: Painikkeella esiin nostettava
Ohjeluku Noin 12, 12 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)
Salaman ohjaus TTL: Noin 91 000 kuvapisteen RGB-tunnistinta käyttävä i-TTL-salamaohjaus toimii yhdysrakenteisella 

salamalla; digitaaliselle järjestelmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään 
matriisimittauksen, keskustapainotteisen ja huippuvalopainotteisen mittauksen yhteydessä, digitaalisen 
järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksen yhteydessä

Salamatilat Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, automaattinen täsmäys 
pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, 
täytesalama, punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja 
punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, 
pois; automaattista nopeaa FP-täsmäystä tuetaan

Salaman korjaus –3...+1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman haarukointi 2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n välein; 2–5 kuvaa 2 tai 3 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut; 

valo vilkkuu, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova 
valaistusjärjestelmä (CLS)

Tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää, ohjaintilavaihtoehto käytettävissä 

Täsmäysliitin Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavissa erikseen)
Valkotasapaino Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulampun valo, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama, 

pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voidaan tallentaa, valkotasapainon pistemittaus 
käytettävissä reaaliaikanäkymässä), värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikissa vaihtoehdoissa 
hienosäätömahdollisuus

Valkotasapainon 
haarukointi

2–3 kuvaa 1, 2 tai 3 yksikön askelin • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD Card Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki. • 
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.• Google ja Android™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tuotteet ja 
tuotenimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tässä materiaalissa esiintyvät 
etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä.

Reaaliaikanäkymän tilat Reaaliaikanäkymäkuvaus (valokuvat), elokuvan reaaliaikanäkymä (videot)
Reaaliaikanäkymän 
tarkennustavat

• Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)  
• Käsitarkennus (M)

Tarkennusaluetilat Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue ja kohteen seuranta
Automaattitarkennus Kontrastin havaitseva automaattitarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera valitse 

tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
Videon valotuksenmittaus TTL-valotusmittaus ensisijaisen kuvakennon avulla
Videon mittausmenetelmä Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) ja 
kuvataajuus

Todelliset kuvausnopeudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s; 
asetukset tukevat sekä Hhyvää että normaalia kuvanlaatua 

Tiedostomuoto MOV
Videon pakkaus H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto Lineaarinen PCM
Äänitallennuslaite Yhdysrakenteinen tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys on säädettävissä
Enimmäispituus 29 minuuttia ja 59 sekuntia (10 tai 20 minuuttia kuvakoon, kuvataajuuden ja videon laatuasetusten 

mukaan)
Muut videoasetukset Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
Näyttö 8 cm:n (3,2 tuuman), noin 1 229 000 kuvapisteen (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 pistettä) 

matalalämpötilainen kallistettava polysilikoni-TFT-nestekidenäyttö, jossa on noin 170 asteen 
katselukulma, noin sataprosenttinen kuva-ala sekä kirkkauden ja kulman säätö

Toisto Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) toiston zoomauksella, videon toisto, 
valokuvien tai videoiden kuvaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitietojen 
näyttö ja automaattinen kuvan kääntö

USB Hi-Speed USB; suositellaan liitäntää yhdysrakenteiseen USB-porttiin
HDMI-lähtö Tyypin C HDMI-liitin
Lisälaiteliitäntä Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1 ja WR-R10, langallinen kauko-ohjain: MC-DC2, GPS-laite: GP-1/

GP-1A (kaikki saatavana erikseen)
Äänitulo Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Äänen ulostulo Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
Langattomat standardit IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Tiedonsiirtoprotokollat • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Käyttötaajuus 2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
Kantama (esteetön 
näkyvyys) 

Noin 30 m (ilman häiriöitä; signaalin voimakkuus ja esteet voivat vaikuttaa kantamaan)

Tiedonsiirtonopeus 54 Mbit/s, nopeimmat paikalliset tiedonsiirtonopeudet IEEE-standardin mukaisesti, todellinen nopeus 
voi vaihdella

Suojaus • Todennus: avoin järjestelmä, WPA2-PSK • Salaus: AES
Langaton käyttö WPS-tuki
Käyttöprotokollat Infrastruktuuri
Tuetut kielet Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina (yksinkertaistettu 

ja perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali, brasilianportugali, puola, ranska, romania, 
ruotsi, saksa, serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam

Akku Litiumioniakku EN-EL15
Akkuperä Lisävarusteena saatava monitoimiakkuperä MB-D16 ja yksi ladattava litiumioniakku EN-EL15 tai kuusi 

R6/AA-kokoista alkali- tai litiumparistoa tai Ni-MH-akkua
Verkkolaite Verkkolaite EH-5b; edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S) Noin 140,5 × 113 × 78 mm
Paino Noin 840 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 750 g (pelkkä kameran runko)
Käyttöympäristö Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei tiivistymistä)
Toimitettavat lisävarusteet
(voivat vaihdella maittain tai alueittain)

Litiumioniakku EN-EL15, akkulaturi MH-25a, USB-kaapeli UC-E17, kameran hihna AN-DC14, rungon suojus 
BF-1B, varusteluistin suojus BS-1, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK-21, ViewNX 2 (CD-ROM)


