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Μια κινούμενη εμπειρία στην ψηφιακή φωτογραφία 
που όλοι μπορούν να απολαύσουν.
Αποτυπώστε εύκολα την ομορφιά των μοναδικών στιγμών της ζωής σας με τη νέα D3100. Μια πλούσια σε δυνατότητες ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή SLR που θα σας εκπλήξει με την ευκολία της και θα σας ενθουσιάσει με τα υπέροχα αποτελέσματά της. 
Είτε τραβάτε καθημερινά στιγμιότυπα, είτε ιδιαίτερα σύνθετα στατικά θέματα, είτε video Full HD, θα λατρέψετε την ευκολία με 
την οποία κάνει τα πάντα η D3100.

•   Φορμά DX, αισθητήρας εικόνας CMOS με 
14,2 ωφέλιμα megapixel

•   EXPEED 2 — Ο νέος μηχανισμός 
επεξεργασίας εικόνας της Nikon

•   Ευαισθησία ISO 100-3200 (με δυνατότητα 
επέκτασης σε ισοδύναμο ISO 12800)

•   Λειτουργία οδηγού

•   D-Movie — Λήψη video Full HD 1080p

•   Οθόνη 7,5 cm (3 in.) και λήψη ζωντανής 
προβολής

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G ED VR • Έκθεση: Αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου,1/2000 δευτερολέπτου,f/6,3 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη • Ευαισθησία ISO: 200  
• Picture Control: Έντονο

Απολαύστε 

την  

ομορφιά

Απολαύστε την  ευκολία

μαύρος κόκκινος
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Μικρή απώλεια εστίασης φόντου που μόνο  
μια D-SLR μπορεί να έχει

Εξαιρετική απόδοση και λιγότερο θάμπωμα  
σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού

Πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων και ομαλές,  
όμορφες διαβαθμίσεις

•  Φορμά DX, αισθητήρας εικόνας CMOS με  
14,2 ωφέλιμα megapixel NEO

Η Nikon έχει εξοπλίσει την D3100 με έναν πρόσφατα αναπτυγμένο αισθητήρα CMOS για εξαιρετική προβολή των 
λεπτομερειών του θέματος και ομαλή διαβάθμιση χρωμάτων. Σε φωτογραφίες και video Full HD, ο αισθητήρας παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της εικόνας. Η εξαιρετικά υψηλή μέτρηση pixel του αισθητήρα της D3100 παράγει 
φωτογραφίες εντυπωσιακής ποιότητας, αποκαλύπτοντας όλες τις αποχρώσεις της αρχικής σκηνής με ελάχιστο θόρυβο — 
ιδανική για τις πιο σύνθετες λεπτομέρειες στην υφή και την απώλεια εστίασης φόντου χωρίς κόκκους.

•  EXPEED 2 — Ο νέος μηχανισμός επεξεργασίας  
εικόνας της Nikon NEO

Καλώς ορίσατε στο νέο επίπεδο υπεροχής με το EXPEED 2. Διευρύναμε την τεχνογνωσία μας για να σας παρέχουμε το 
πιο εξελιγμένο μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας της Nikon. Το EXPEED 2 μεγιστοποιεί την απόδοση του αισθητήρα CMOS 
για καθαρές, ζωντανές εικόνες με έντονα χρώματα, μειωμένο θόρυβο και ομαλές διαβαθμίσεις τόνων για εξαιρετικές 
φωτογραφίες και video. 

•  Ευαισθησία ISO 100-3200  
(με δυνατότητα επέκτασης σε ισοδύναμο ISO 12800)

Μια μέγιστη τιμή ISO 3200 (τυπικό εύρος) σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψεις σε υψηλότερες ταχύτητες κλείστρου, μειώνοντας το θάμπωμα που 
προκύπτει ως αποτέλεσμα του τραντάγματος της φωτογραφικής μηχανής σε σκηνές χαμηλού φωτισμού. Οι λήψεις στο ημίφως ή σε εσωτερικούς χώρους 
φαίνονται φυσικές χωρίς την ανάγκη χρήσης τρίποδου ή φλας. Επιπλέον, οι γρήγορες ταχύτητες κλείστρου διευκολύνουν το πάγωμα της δράσης σε 
δυναμικές καταστάσεις όπως είναι το παιχνίδι των παιδιών και τα αθλητικά γεγονότα. Για πρόσθετη ευελιξία, οι ρυθμίσεις Hi 1 και Hi 2 της D3100 ωθούν 
το ISO στα ισοδύναμα 6400 και 12800, αντίστοιχα.

Η φωτογραφική μηχανή που εκπλήσσει.
Φωτογραφίστε με την D3100 και απολαύστε την 
ομορφιά.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Έκθεση:Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος,1/125 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη • Ευαισθησία ISO: 100  
• Picture Control: Έντονο

Αισθητήρας CMOS

ISO 1600Hi 2  (ισοδύναμο ISO 12800) ISO 3200

Απολαύστε 

την  

ομορφιά

Εξαιρετικές

λεπτομέρειες
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αναπαραγωγή 

χρωμάτων

Μοναδικός

χαμηλός 

φωτισμός στις 

φωτογραφίες
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Η φωτογραφική μηχανή που σας διδάσκει τον τρόπο...
Αφήστε την D3100 να ικανοποιήσει τα όνειρά σας για 
καλύτερες φωτογραφίες.

Λειτουργία οδηγού —  
Ο σίγουρος τρόπος για να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα

Ένα μαγευτικό πορτραίτο με μια ελαφριά απώλεια εστίασης φόντου ή ένα αστραφτερό ζευγάρι 
που περιβάλλεται από λαμπερά φώτα. Η λήψη τέτοιου είδους φωτογραφιών είναι εύκολη με τη 
Λειτουργία οδηγού της D3100. Πρόκειται για οδηγίες ενσωματωμένες στη φωτογραφική μηχανή 
που σας καθοδηγούν βήμα προς βήμα για την αλλαγή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής. 
Επιλέξτε τη ρύθμιση Λειτουργίας οδηγού που ταιριάζει με τη σκηνή και αφήστε τη Λειτουργία 
οδηγού να σας βοηθήσει. Όχι μόνο θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά θα κατανοήσετε 
και τον τρόπο με τον οποίο τα πετύχατε. Η Λειτουργία οδηγού σάς δείχνει ακόμη και δείγματα 
φωτογραφιών ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε από κάθε ρύθμιση.

Η βοηθητική εικόνα εμφανίζει ένα δείγμα 
φωτογραφίας που απεικονίζει τις ρυθμίσεις 
της φωτογραφικής μηχανής.

• Αυτόματη λειτουργία

• Χωρίς φλας

• Απομακρυσμένα θέματα

• Απαλό φόντο

•  Λεπτομερέστερη 
εστίαση

• Κοντινές λήψεις

• Κοιμώμενα πρόσωπα

• Κινούμενα θέματα

•  Πάγωμα κίνησης 
(άτομα)

•  Πάγωμα κίνησης 
(οχήματα)

• Τοπία

• Πορτραίτα

• Νυχτερινό πορτραίτο

•  Απεικόνιση της ροής 
του νερού

Εύκολος χειρισμός

Προηγμένη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε  
το σκόπευτρο

Χρησιμοποιήστε τη 
ζωντανή προβολή Τραβήξτε video

 Shoot movies

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G • Έκθεση : Αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος,1/1600 δευτερολέπτου,f/2,2 • Ισορροπία λευκού : Αυτόματη • Ευαισθησία ISO: 400 
• Picture Control: Πορτραίτο

Απαλό φόντο

Λειτουργία οδηγού

Κοντινές λήψεις

Λειτουργία οδηγού

Νυχτερινό πορτραίτο

Λειτουργία οδηγού

Κοιμώμενα πρόσωπα

Λειτουργία οδηγού

Τοπία

Λειτουργία οδηγού

Απολαύστε
την

ευκολία

λήψεις

χωρίς επιπλέον 

προσπάθεια

Λειτουργία 
οδηγού

Επιλογή

Λήψη
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Η χαρά της απλότητας.
Η λήψη υπέροχων φωτογραφιών και video Full HD δεν ήταν 
ποτέ τόσο απλή.

Με τις νέες λειτουργίες AF πραγματοποιείται η λήψη κινούμενων θεμάτων
Αφήστε την D3100 να αποφασίσει ποια λειτουργία  
ταιριάζει καλύτερα με τη σκηνή

Video Full HD 1080p που κόβουν την ανάσα

•  Ζωντανή προβολή με νέες 
λειτουργίες AF και μεγάλη οθόνη  
7,5 cm (3 in.) 

Η Ζωντανή προβολή σάς παρέχει έναν έξυπνο και οικείο τρόπο για να φωτογραφίζετε 
παιχνιδιάρικα ζωάκια ή παιδάκια σε κίνηση. Απλώς πατήστε το κουμπί και είστε έτοιμοι. 
Όταν ενεργοποιηθεί η Ζωντανή προβολή και επιλεγεί η νέα Συνεχόμενη λειτουργία AF 
(AF-F), τα θέματα παραμένουν εστιασμένα στη φωτογραφική μηχανή χωρίς να πρέπει 
να πατήσετε το κουμπί λήψης: βολικό για φωτογραφίες και video. Υπάρχει επίσης και η 
νέα λειτουργία αυτόματης εστίασης στο πρόσωπο πρώτα που κλειδώνει την εστίαση στα 
πρόσωπα ακόμη και σε άτομα που δεν κοιτούν απευθείας τη φωτογραφική μηχανή. Η 
Ζωντανή προβολή κάνει την D3100 τόσο εύχρηστη όσο είναι μια compact φωτογραφική 
μηχανή.

•  Αυτόματος επιλογέας σκηνής
Η D3100 επιλέγει αυτόματα τη Λειτουργία σκηνής που ταιριάζει στις συνθήκες λήψης 
και στο θέμα. Κατά τη διάρκεια της λήψης σε λειτουργία Ζωντανής προβολής και 
έχοντας ορίσει τον Επιλογέα λειτουργιών στη ρύθμιση Αυτόματη λειτουργία ή Αυτόματη 
λειτουργία (ακύρωση φλας), ο Αυτόματος επιλογέας σκηνής* ενεργοποιεί αυτόματα τις 
λειτουργίες Πορτραίτο, Τοπίο, Κοντινές λήψεις ή Νυχτερινό πορτραίτο ανάλογα με τη 
σκηνή. Για επιπλέον ευκολία, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία της 
οθόνης LCD που δείχνει την επιλεγμένη λειτουργία.

Συνεχόμενη λειτουργία AF (AF-F) NEO  

Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα

Η Αυτόματη εστίαση τίθεται σε λειτουργία 
αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της 
Ζωντανής προβολής και παρακολουθεί 
συνεχώς το θέμα χωρίς να χρειάζεται να 
πατήσετε το κουμπί λήψης. 
Σημείωση: Κατά τη λήψη video, ενδέχεται να καταγραφεί ο 
θόρυβος από το μηχανισμό του φακού.

Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να 
αναγνωρίζει έως 35 πρόσωπα τη φορά 
και να εστιάζει στα πρόσωπα τα οποία, 
σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της, βρίσκονται 
πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή. 
Ακόμη κι αν μετακινηθούν τα άτομα 
μέσα στο κάδρο, η φωτογραφική μηχανή 
συνεχίζει να παρακολουθεί και να εστιάζει. 

Μεγάλη  
οθόνη

 7,5-cm
 (3-in.) 

* Εξαιρείται η περίπτωση που χρησιμοποιείται χειροκίνητη εστίαση.
**  Επιλέγεται όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει περιπτώσεις στις οποίες δεν αντιστοιχεί Λειτουργία σκηνής ή για 

περιπτώσεις που η λήψη μπορεί να γίνει με τις ρυθμίσεις Αυτόματη λειτουργία ή Αυτόματη λειτουργία (ακύρωση φλας). 

•  D-Movie — Ποιότητα Full high-definition NEO
Ανακαλύψτε τη διαφορά που προσφέρει μια ψηφιακή SLR κατά τη λήψη video. Ένα εύρος φακών NIKKOR σάς δίνει την ελευθερία να εξερευνήσετε διαφορετικές γωνίες και να 
επιτύχετε εξαιρετικά φόντα με απώλεια εστίασης ενώ το προηγμένο σύστημα απεικόνισης της D3100 διασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα.  Και όσον αφορά τις σκηνές δράσης, η νέα 
λειτουργία AF με παρακολούθηση θέματος σάς βοηθά να διατηρείτε τέλεια εστίαση στο θέμα σας. Μετά τη λήψη, μπορείτε να προβάλετε τα video στην οθόνη LCD 7,5 cm. (3,0 
in.) και να εκτελέσετε απλές εργασίες επεξεργασίας όπως η περικοπή σκηνών πριν και μετά από ένα καθορισμένο σημείο και η λήψη στατικών εικόνων. Με τη συμβατότητα HDMI* 
μπορείτε να συνδέσετε την D3100 σε τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας HDTV με δυνατότητα χειρισμού της αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης**.

Τα video και οι 
στατικές εικόνες 
Full HD υψηλής 

ποιότητας μπορούν 
να προβληθούν σε 
τηλεοράσεις HDTV. 

Αυτόματη 
λειτουργία** 

Αυτόματη λειτουργία 
(ακύρωση φλας)**

Τοπίο

Κοντινές 
λήψεις

Πορτραίτο Νυχτερινό 
πορτραίτο

* Μέσω θύρας HDMI τύπου miniport.
** Μόνο σε τηλεοράσεις συμβατές με HDMI CEC.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G ED VR • Έκθεση: Λειτουργία σπορ,1/500 δευτερολέπτου, f/5,3 • Ισορροπία λευκού : Αυτόματη • Ευαισθησία ISO: Αυτόματη(900) 
• Picture Control : Τυπικό

Όταν η ρύθμιση του Επιλογέα λειτουργιών έχει οριστεί ως Αυτόματη, ο Αυτόματος 
επιλογέας σκηνής ενεργοποιεί τη Λειτουργία τοπίου.

Καλώδιο: Καλώδιο HDMI τύπου C mini-pin
(διατίθεται χωριστά από τρίτους παρόχους)
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Τεχνολογία Nikon.
Το κλειδί για εύκολες λήψεις και ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Γρήγορη, ακριβής αυτόματη εστίαση, έτοιμη για την κρίσιμη στιγμή Προσαρμογή των εικόνων πριν από τη λήψη

Επεξεργασία εικόνων και video μέσα στη φωτογραφική μηχανή

Έξυπνη λειτουργία σε κάθε ρύθμιση 

Όμορφη ισορροπία ανάμεσα σε  
φως και σκιά

•  Σύστημα αυτόματης εστίασης 11 σημείων
Η ακριβής λειτουργία αυτόματης εστίασης υψηλής ταχύτητας της D3100, ανταποκρίνεται 
άμεσα στις αλλαγές στην εικόνα ή στη σύνθεση, διατηρώντας εστίαση με εξαιρετική ευκρίνεια 
προκειμένου να συλλαμβάνει εκφράσεις που διαρκούν μόνο για μερικές στιγμές και την κίνηση σε 
γρήγορα σπορ. Το εξαιρετικά σημαντικό σημείο κεντρικής εστίασης περιλαμβάνει ένα αισθητήρα 
τύπου διασταύρωσης (cross-type), ενώ η νέα οθόνη με υπέρθεση δημιουργεί μια καθαρή εικόνα 
από το σκόπευτρο. Διάφορες λειτουργίες αυτόματης εστίασης μπορούν να ανταποκριθούν σχεδόν 
σε κάθε περίσταση, συμπεριλαμβανόμενης της λειτουργίας AF αυτόματης επιλογής περιοχής 
(όπου επιλέγεται αυτόματα το θέμα της εστίασης) και της παρακολούθησης 3D* με την οποία 
διατηρείται η εστίαση σε ένα θέμα ασχέτως από αλλαγές στη σύνθεση εφόσον το κουμπί λήψης
πατηθεί μέχρι τη μέση.  * Όταν η αυτόματη εστίαση έχει οριστεί σε AF-A ή AF-C.

•  Picture control
Επεκτείνετε τα όρια της καλλιτεχνικής σας έκφρασης με τη λειτουργία Picture Control. Έξι ρυθμίσεις —  Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, 
Πορτραίτο και Τοπίο — σάς επιτρέπουν να προσδιορίσετε πώς θα φαίνονται οι φωτογραφίες και τα video με Full HD πριν από τη λήψη. Επιπλέον, μπορούν 
να γίνουν αλλαγές στην ευκρίνεια, την αντίθεση, τη φωτεινότητα και τον κορεσμό ώστε να δημιουργηθούν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.

•  Μεγάλος αριθμός λειτουργιών εικόνων και video
Αυξήστε τη χαρά της φωτογράφησης με το μεγάλο εύρος λειτουργιών επεξεργασίας εικόνας και video της D3100. Οι λειτουργίες όπως η διόρθωση 
του κοκκινίσματος των ματιών, η γρήγορη επεξεργασία και τα εφέ φίλτρου μπορούν να γίνουν στη φωτογραφική μηχανή, καταργώντας την ανάγκη για 
υπολογιστή και παρέχοντας μεγαλύτερη ευκολία. Μπορείτε επίσης να λάβετε στατικές εικόνες από video και να περικόψετε τα ανεπιθύμητα κάδρα. 

•  Σύστημα αναγνώρισης σκηνής
Το αποκλειστικό σύστημα αναγνώρισης σκηνής της Nikon 
χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα RGB 420-pixel για την 
ανάλυση της σύνθεσης λίγο πριν τραβήξετε τη φωτογραφία. 
Στη συνέχεια, βελτιστοποιεί αυτόματα την έκθεση, την 
αυτόματη εστίαση και την ισορροπία λευκού και παρέχει 
τη δυνατότητα λήψης όμορφων φωτογραφιών, χωρίς να 
απαιτούνται περίπλοκες ρυθμίσεις στη φωτογραφική 
μηχανή. Ο εντοπισμός προσώπου ευνοείται επίσης από 
το σύστημα αναγνώρισης σκηνής, καθώς επιδεικνύει 
βελτιωμένη ακρίβεια αναγνώρισης και προσδιορισμό ενώ 
ενεργοποιεί τη δυνατότητα άμεσης εστίασης σε πρόσωπο 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απεικόνισης.

•  Ενεργό D-Lighting
Κατά τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες έντονου ήλιου, δημιουργούνται συνήθως 
φωτογραφίες με υπερβολική αντίθεση ανάμεσα στις φωτεινές και τις σκοτεινές περιοχές,  
με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια στους 
τόνους και στις λεπτομέρειες. Το ενεργό 
D-Lighting αντιμετωπίζει αποτελεσματικά 
αυτό το πρόβλημα, διατηρώντας τις 
σημαντικές λεπτομέρειες από τις σκιές 
και τα τονισμένα σημεία. Το αποτέλεσμα 
είναι φωτογραφίες βέλτιστης έκθεσης που 
αποτυπώνουν τη σκηνή ακριβώς όπως την 
βλέπετε.

Αισθητήρας RGB 
420 pixel

Αισθητήρας 
εικόνας

Άλλα στοιχεία στο Μενού "Επεξεργασία"

•	D-Lighting • Διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών 
• Περικοπή (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
• Μονόχρωμο (Ασπρόμαυρο, Σέπια και Κυανοτυπία) 
•  Εφέ φίλτρου (Γυάλινη οροφή, Θερμό φίλτρο, Εφέ ενίσχυσης κόκκινου, 

Εφέ ενίσχυσης πράσινου, Εφέ ενίσχυσης μπλε και Φίλτρο αστεριού) • 
Ισορροπία χρωμάτων • Μικρή φωτογραφία 

• Επικάλυψη εικόνας • Επεξεργασία NEF (RAW) 
•  Γρήγορη επεξεργασία • Ευθυγράμμιση • Έλεγχος παραμόρφωσης 
• Fisheye • Επεξεργασία video 

Αυτόματη 
εστίαση

Αυτόματη 
έκθεση, 
έλεγχος 

i-TTL

Αυτόματη 
ισορροπία 

λευκού
Απεικόνιση

•  Προσδιορισμός 
θέματος

•  Ανίχνευση 
αλλαγής 
σύνθεσης

•  Αυτόματη 
εστίαση στο 
πρόσωπο 
πρώτα

•  Ανάλυση 
τονισμένων 
σημείων

•  Ανίχνευση 
προσώπου

•  Προσδιορισμός 
πηγής 
φωτισμού 

•  Ανίχνευση 
προσώπου

•  Zoom στο 
πρόσωπο

11 Σημεία AF Σημείωση: Το σύστημα 11 σημείων AF που εμφανίζεται εδώ 
παρέχεται για λόγους επεξήγησης. Η πραγματική εμφάνιση 
διαφέρει.

Με Ενεργό D-LightingΧωρίς Ενεργό D-Lighting

Φυσικοί, όμορφοι τόνοι του δέρματος Αυξημένος κορεσμός χρωμάτων Ασπρόμαυρες εικόνες και οι αποχρώσεις τους

Πορτραίτο:

Αλλαγή Πρωτότυπο

Εφέ μινιατούρας Πρωτότυπο Απαλό φίλτρο 

Ζωηρό: Μονόχρωμο:

Εμφανίζει τις εικόνες σαν να είναι φωτογραφίες από μακέτες σε μέγεθος μινιατούρας. Μια ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία κατά τη 
λήψη τοπίων από ψηλά. 

Παράγει εικόνες που θυμίζουν αυτές που έχουν τραβηχτεί με 
απαλό φίλτρο.

Ιχνογραφία

Μετατρέπει μια φωτογραφία σε 
περίγραμμα εικόνας, το οποίο μπορεί 
έπειτα να εκτυπωθεί και να χρωματιστεί 
με το χέρι.

Διορθώνει την προοπτική των σχημάτων (όπως κτηρίων) για να παρέχει πιο φυσική 
εμφάνιση. 
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Οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
Τα σωστά χαρακτηριστικά για εύκολη λήψη και αναπαραγωγή.

Φακοί NIKKOR.
Η κατάλληλη επιλογή για εξαιρετικές  
φωτογραφίες και video Full HD.

* Με μπαταρία και κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος.

Εύχρηστη και πολύ βολική για να  
την παίρνετε παντού Περισσότεροι τρόποι για να δείτε τα θαύματα του κόσμου

Επιπλέον φως όποτε χρειάζεται

Φροντίστε ώστε να μην χαλάνε οι φωτογραφίες σας λόγω της σκόνης

Λιγότερο θάμπωμα στις φωτογραφίες και στο σκόπευτρο  
που προκαλείται από το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής

•  Συμπαγής και ελαφριά
Με βάρος μόνο περίπου 505 g*, η συμπαγής και ελαφριά D3100 πάει όπου πάτε. Και είναι 
εξαιρετικά εύχρηστη χάρη στην εργονομική λαβή της που απλοποιεί τις λήψεις τόσο στην 
οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη θέση. Η ευκολία ενισχύεται με τα νέα στοιχεία ελέγχου 
που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες όπως η Ζωντανή 
προβολή, το D-Movie καθώς και λειτουργίες λήψης.

•  Φακοί NIKKOR υψηλής απόδοσης

•  Ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας
Όταν τραβάτε φωτογραφίες με χαμηλό φωτισμό ή δύσκολο 
κόντρα φως, χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο, αναδυόμενο 
φλας για φωτισμό της σκηνής. Ενεργοποιείται χειροκίνητα ή 
αυτόματα όταν απαιτείται, ανάλογα με τη λειτουργία έκθεσης*. 
Επίσης, υποστηρίζεται έλεγχος φλας i-TTL για βελτίωση της 
ακρίβειας στην έκθεση. 

•  Ολοκληρωμένο σύστημα απομάκρυνσης σκόνης 
της Nikon

Η D3100 διαθέτει το ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης σκόνης της Nikon. Η λύση αυτή περιλαμβάνει ένα ειδικό 
σύστημα ελέγχου ροής αέρα που απομακρύνει τη σκόνη από το χαμηλοπερατό φίλτρο μπροστά από τον αισθητήρα 
εικόνας. Επίσης, όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, το φίλτρο δονείται αυτόματα σε ειδικές 
συχνότητες, απομακρύνοντας τη σκόνη που μπορεί να έχει προσκολληθεί.

•  Αυθεντικό σύστημα VR της Nikon
Με τους φακούς NIKKOR VR μειώνεται* το θάμπωμα σε φωτογραφίες και 
video Full HD που προκαλείται από το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής 
που προκύπτει συχνά κατά τη λήψη με μικρές ταχύτητες κλείστρου, όπως 
η φωτογράφηση σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό ή με χρήση φακών 
micro ή τηλεφακών. Σε αντίθεση με τα συστήματα σταθεροποίησης που είναι 
ενσωματωμένα στη φωτογραφική μηχανή, το σύστημα VR της Nikon είναι 
ενσωματωμένο στο φακό, γεγονός που του επιτρέπει να διορθώνει το θάμπωμα 
στο σκόπευτρο με αποτέλεσμα να σας εξυπηρετεί στη σύνθεση και στην 
εστίαση της φωτογραφίας καθώς η εικόνα παραμένει σταθερή.

Βάρος  
περίπου

505 g

Βολικό και ισχυρό
Φλας Speedlight 

SB-400 (διατίθεται 
ξεχωριστά) 

Χαμηλοπερατό φίλτρο

Αισθητήρας εικόνας

Προβολή φωτογραφιών με εντυπωσιακά ειδικά εφέ 

• Απεικόνιση εικόνων με μεταβάσεις NEO
Επιλέξτε από μια σειρά ειδικών μεταβάσεων κατά την προβολή των φωτογραφιών. Για τα slideshow μπορείτε να απολαύσετε 
ενδιαφέροντα εφέ όπως Zoom/Fade (Zoom/Σταδιακή αλλαγή) και Cube (Κύβος). Κατά την προβολή μεμονωμένων 
φωτογραφιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εφέ Slide in (Είσοδος slide) και Zoom/Fade (Zoom/Σταδιακή αλλαγή). 
Επιπρόσθετα, η μεγάλη, φωτεινή οθόνη LCD κάνει την απεικόνιση ιδιαίτερα ευχάριστη.

Φακός micro 85 mm —  
Εύκολη φωτογράφηση macro στο χέρι 

Zoom τηλεφακού περίπου 5,5x με VR — Λήψη προσώπων από απόσταση

Φακός prime 35mm —  
Για όμορφο θάμπωμα του φόντου

Σημείωση: Η φωτογραφική μηχανή D3100 έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με φακούς NIKKOR AF-S και AF-I που διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης εστίασης.

*  Όταν η λειτουργία σκηνής έχει οριστεί σε αυτόματη λειτουργία, πορτραίτο, παιδί, κοντινό ή 
νυχτερινό πορτραίτο.

55 mm

200 mm 300 mm

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

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

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

NEO

*  Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nikon, η τεχνολογία VR παρέχει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι με ταχύτητες κλείστρου έως τρία στοπ μικρότερες (τέσσερα στοπ μικρότερες με την τεχνολογία VR II) από 
ό,τι όταν χρησιμοποιούνται φακοί χωρίς VR. Η διόρθωση διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και το φωτογράφο.Slideshow με εφέ κύβου

Χωρίς διόρθωση του τραντάγματος της φωτογραφικής 
μηχανής στο φακό 

Με σύστημα VR στο φακό της Nikon

Μηχανισμός καθαρισμού 
αισθητήρα εικόνας

Αεραγωγός για το 
σύστημα ελέγχου 
ροής αέρα
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Έξυπνη διαχείριση εικόνων με υπολογιστή

Μοιραστείτε τις φωτογραφίες και τα video σας στο web

Διαισθητική λειτουργία για την τελική πινελιά 

•  Λογισμικό ViewNX 2 — Εργαλειοθήκη για τις λειτουργίες απεικόνισης 
(συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή) NEO

Το λογισμικό ViewNX 2 είναι ο πιο βολικός τρόπος για τη διαχείριση εικόνων, καθώς παρέχει λειτουργίες για την αποθήκευση, την περιήγηση και την επεξεργασία και την κοινή χρήση 
φωτογραφιών και video. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ετικέτες στις εικόνες για να διευκολύνετε τις αναζητήσεις. Αυτό το λογισμικό που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή παρέχει 
μεγάλο εύρος λειτουργιών επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της περιστροφής, της αλλαγής μεγέθους, της περικοπής, του ισιώματος, της διόρθωσης του κοκκινίσματος των 
ματιών και άλλα. Οι λειτουργίες επεξεργασίας video περιλαμβάνουν τη δυνατότητα διαγραφής σκηνών. Το λογισμικό ViewNX 2 ενσωματώνεται χωρίς δυσκολίες στο my Picturetown 
ώστε να μπορείτε να φορτώνετε φωτογραφίες δικτυακά με απλή μεταφορά και απόθεση και να περιηγείστε στο Internet. 

•  my Picturetown — Δωρεάν αποθήκευση και κοινή 
χρήση 

Η τοποθεσία της Nikon για κοινή χρήση και αποθήκευση φωτογραφιών στο web σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε, να 
διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε εύκολα εικόνες με τους συγγενείς και τους φίλους σας, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. 
Μπορείτε να γίνετε μέλος δωρεάν και σας παρέχονται έως 2 GB με φωτογραφίες ή/και video. (Καταβάλλοντας ένα επιπλέον 
ποσό μπορείτε να αποκτήσετε χώρο αποθήκευσης έως 200 GB*). Η υπηρεσία υποστηρίζει αρχεία video MOV και AVI καθώς 
και αρχεία στατικών εικόνων τύπου JPEG και RAW (NEF, NRW). Νιώστε τη 
χαρά της φωτογράφησης με το my Picturetown!

•  Λογισμικό Capture NX 2 — Εκτεταμένος δημιουργικός έλεγχος  
(διατίθεται ξεχωριστά)

Τα απλά εργαλεία επεξεργασίας του Capture NX 2 απελευθερώνουν το δυναμικό μιας φωτογραφίας χωρίς να 
μειώνουν την αρχική της ποιότητα. Το λογισμικό αυτό είναι ιδανικό για τη βελτιστοποίηση αρχείων NEF (RAW)  
της Nikon, καθώς και φωτογραφιών JPEG και TIFF. Με τη 
βραβευμένη τεχνολογία U Point®, οι κουραστικές διαδικασίες 
επεξεργασίας γίνονται πιο εύκολες από ποτέ.

Εξαρτήματα και χειριστήρια

Διάγραμμα συστήματος

1  Επιλογέας λειτουργιών

2  Επιλογέας λειτουργίας λήψης

3  Κουμπί πληροφοριών

4  Κουμπί αντιστάθμισης έκθεσης / 
 Κουμπί διαφράγματος / Κουμπί 
 αντιστάθμισης φλας

5  Κουμπί λήψης

6  Διακόπτης τροφοδοσίας

7  Βοηθητικός φωτισμός AF/Λάμπα 
 χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης/
 Λάμπα μείωσης του φαινομένου του 
 κοκκινίσματος των ματιών

8  Πέδιλο εξαρτημάτων (για 
 προαιρετικές μονάδες φλας)

9  Κουμπί λειτουργίας φλας/Κουμπί 
 αντιστάθμισης φλας

10  Μικρόφωνο

11  Κουμπί λειτουργίας

12  Κουμπί απελευθέρωσης φακού

13  Κουμπί απεικόνισης

14  Κουμπί μενού

15  Κουμπί εικονιδίου/Κουμπί σμίκρυνσης 
 απεικόνισης/Κουμπί βοήθειας

16  Κουμπί μεγέθυνσης απεικόνισης

17  Κουμπί επεξεργασίας πληροφοριών

18  Προσοφθάλμιο του σκοπεύτρου

19  Ρυθμιστικό διόπτρας

20  Κουμπί AE-L/AF-L/Κουμπί προστασίας

21  Επιλογέας εντολών

22  Διακόπτης ζωντανής προβολής

23  Κουμπί εγγραφής video

24  Πολυ-επιλογέας

25  Κουμπί OK

26  Κουμπί διαγραφής

27  Ηχείο

28  Οθόνη

http://www.capturenx.com

Πρωτότυπο

Σημείωση: Η σχεδίαση της τοποθεσίας Web μπορεί να 
αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

*  Η διαθεσιμότητα και το ποσό χρέωσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Φακός διόρθωσης προσοφθαλμίου
(-5 έως +3m-1) DK-20C

Μεγεθυντής 
προσοφθαλμίου

DG-2 Προσαρμογέας 
προσοφθαλμίου DK-22

Κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5*1

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-20*1Προσάρτημα

 προβολής ορθής
 γωνίας DR-6

Μονάδα GPS GP-1 Ντεκλανσέρ MC-DC2

Φορτιστής μπαταρίας
MH-24*1   

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων 
λιθίου EN-EL14*1

Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b Ακροδέκτης τροφοδοσίας 
EP-5A

Θήκη από ημίσκληρο υλικό
CF-DC1

Καλώδιο USB UC-E4 Αναβάθμιση Capture NX 2

Capture NX 2

ViewNX 2*1

Κάρτα 
μνήμης SD*2

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή*2

Συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης SD*2

Ηλεκτρονικός υπολογιστής*2

Οθόνη τηλεόρασης*2

Καλώδιο HDMI*2

Καλώδιο video EG-D2

Η D3100 έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με
φακούς AF-S και AF-I NIKKOR που διαθέτουν

μηχανισμό αυτόματης εστίασης.

Σημείωση: Ο βοηθητικός φωτισμός AF είναι
απενεργοποιημένος με το SB-400. 

Φλας Speedlight
SB-910 Φλας Speedlight

SB-700

Φλας Speedlight
SB-400

Κιτ εντολέα φλας 
Speedlight κοντινής 

λήψης Κιτ R1C1

Στούντιο
Φλας 

Speedlight*2

Φλας Speedlight 
της Nikon

SB-910/800/700/400

Καλώδιο τηλεχειρισμού 
TTL SC-28/SC-29

Πέδιλο εξαρτημάτων
Προσαρμογέας AS-15

*1: Πρόσθετα εξαρτήματα που προσφέρονται *2: Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΘΗΚΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Φλας SPEEDLIGHT

Χωρητικότητα κάρτας µνήµης*1 Εγκεκριµένες κάρτες µνήµης
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο κατά προσέγγιση αριθµός εικόνων που µπορεί να 
αποθηκευτεί σε µια κάρτα 4 GB SanDisk Extreme SDHC µε διαφορετικές ρυθµίσεις 
ποιότητας και µεγέθους εικόνας.

Οι παρακάτω κάρτες μνήμης SD έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για χρήση με τη φωτογραφική μηχανή D3100.
Για την εγγραφή video συνιστώνται κάρτες με ταχύτητες εγγραφής τάξης 6. Η εγγραφή μπορεί να διακοπεί 
απροσδόκητα όταν χρησιμοποιούνται κάρτες με χαμηλότερες ταχύτητες εγγραφής. 

Ποιότητα 
εικόνας

Μέγεθος 
εικόνας

Μέγεθος 
αρχείου*1

Αρ. 
εικόνων*1

Χωρητικότητα 
εσωτερικής µνήµης*2

NEF (RAW) + 
JPEG Fine*3

JPEG Fine

NEF (RAW)

JPEG Normal

JPEG Basic

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

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

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Όλες οι τιµές είναι κατά προσέγγιση. Το µέγεθος αρχείου διαφέρει ανάλογα µε τη σκηνή που εγγράφεται.
*2 Μέγιστος αριθµός εκθέσεων που µπορούν να αποθηκευτούν στην εσωτερική µνήµη σε ISO 100.
     Μειώνεται όταν είναι ενεργοποιηµένη η µείωση θορύβου. 

*3 Το µέγεθος εικόνας ισχύει µόνο για εικόνες JPEG. ∆εν είναι δυνατή η τροποποίηση του µεγέθους εικόνων 
    NEF (RAW). Το µέγεθος αρχείου είναι το συνολικό µέγεθος για εικόνες NEF (RAW) και JPEG.

SanDisk
Κάρτες µνήµης SD Κάρτες µνήµης SDHC*2 Κάρτες µνήµης SDXC*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

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

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

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Ελέγξτε εάν οποιεσδήποτε συσκευές ανάγνωσης καρτών ή άλλες συσκευές µε τις οποίες θα χρησιµοποιηθεί η κάρτα υποστηρίζουν κάρτες 2 GB.
*2 Ελέγξτε εάν οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλη συσκευή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί η κάρτα είναι συµβατή µε SDHC.
*3 Ελέγξτε εάν οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλη συσκευή µε την οποία θα χρησιµοποιηθεί η κάρτα είναι συµβατή µε SDXC.

Σηµειώσεις:
• Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή των καρτών µνήµης SD για τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές, την εγγύηση και άλλα στοιχεία.
   Η Nikon δεν εγγυάται τη συµβατότητα µε κάρτες SD που δεν αναφέρονται παραπάνω.
• Αναφέρονται µόνο οι κάρτες που είχαν ελεγχθεί κατά το χρόνο εκτύπωσης του φυλλαδίου. Και άλλες κάρτες µπορεί να είναι πλήρως 
   συµβατές. Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της Nikon για πρόσθετες πληροφορίες.

Μπαταρία ιόντων λιθίου µεγάλης διάρκειας
Η παρεχόµενη επαναφορτιζόµενη µπαταρία ιόντων λιθίου 
EN-EL14 παρέχει 550 καρέ περίπου µε µία µόνο φόρτιση*. 

* Με βάση τα πρότυπα CIPA.
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Τύπος
Τύπος Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία προβολής Εστιακή απόσταση φακού περίπου 1,5x (φορμά DX της Nikon)

Ωφέλιμα pixel
Ωφέλιμα pixel 14,2 εκατομμύρια

Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας εικόνας Αισθητήρας CMOS 23,1 x 15,4 mm
Συνολικά pixel 14,8 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, σύστημα ελέγχου ροής αέρα, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης 

φωτογραφίας (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)

Αποθήκευση

Μέγεθος εικόνας (pixel) • 4.608 x 3.072 [L]  • 3.456 x 2.304 [M]  • 2.304 x 1.536 [S]
Φορμά αρχείων • NEF (RAW)

• JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Σε φορμά NEF (RAW) και JPEG εγγράφεται μία φωτογραφία

Σύστημα Picture Control Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να 
τροποποιηθεί

Μέσα αποθήκευσης Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital), συμβατές με SDHC και SDXC
Σύστημα αρχείων 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

Σκόπευτρο

Σκόπευτρο Πεντακάτοπτρο μονοοπτικό σκόπευτρο reflex στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου Περίπου 95% οριζόντια και 95% κατακόρυφα
Μεγέθυνση Περίπου 0,8 x (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι (Eyepoint)18 mm (-1,0 m-1)
Ρυθμιστικό διόπτρας -1,7 έως +0,5 m-1

Οθόνη εστίασης Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Ρεφλέξ καθρέπτη Γρήγορη επιστροφή
Διάφραγμα φακού Άμεση επιστροφή, ηλεκτρονικός έλεγχος

Φακός

Συμβατοί φακοί • AF-S και AF-I: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες
• NIKKOR τύπου G ή τύπου D χωρίς ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης εστίασης: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες 
εκτός από την αυτόματη εστίαση. Δεν υποστηρίζονται φακοί IX NIKKOR.
• Άλλοι φακοί AF NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση και τη μέτρηση 3D 
color matrix ΙΙ. Δεν υποστηρίζονται φακοί για F3AF.
• PC NIKKOR τύπου D: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση και ορισμένες λειτουργίες 
λήψης.
• AI-P NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από την αυτόματη εστίαση και τη μέτρηση 3D color matrix ΙΙ.
• Χωρίς CPU: Δεν υποστηρίζεται η αυτόματη εστίαση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία έκθεσης M, ωστόσο το 
φωτόμετρο δεν λειτουργεί.
Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους, εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι f/5,6 
ή μεγαλύτερο.

Κλείστρο

Τύπος Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα 1/4000 έως 30 δευτ. σε βήματα 1/3 EV, Bulb
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας X=1/200 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 δευτ. ή μικρότερη

Λήψη

Λειτουργία λήψης        μεμονωμένο καρέ,         συνεχής,        χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης,          αθόρυβη λήψη
Ταχύτητα προώθησης καρέ Έως 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (χειροκίνητη εστίαση, λειτουργία M ή S, ταχύτητα κλείστρου 1/250 δευτ. ή 

μεγαλύτερη και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές)

Χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης 2 δευτ., 10 δευτ.

Έκθεση

Μέτρηση Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 420 pixel
Μέθοδος μέτρησης • Matrix: Μέτρηση 3D color matrix II (τύποι φακών G και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU)

• Κεντροβαρής: Βάρος 75% που εφαρμόζεται σε κύκλο 8 mm στο κέντρο του κάδρου
• Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης

Εύρος (ISO 100, φακός f/1,4, 
20°C)

• Μέτρηση Matrix ή Κεντροβαρής: 0 έως 20 EV
• Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV

Σύζευξη φωτόμετρου CPU
Λειτουργία έκθεσης Αυτόματες λειτουργίες (αυτόματη, αυτόματη [ακύρωση φλας]), λειτουργίες σκηνής (πορτραίτο, τοπίο, παιδί, σπορ, 

κοντινές λήψεις, νυκτερινό πορτραίτο), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα 
κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M) 

Αντιστάθμιση έκθεσης -5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3 EV
Κλείδωμα έκθεσης Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO (Συνιστώμενος
δείκτης έκθεσης)

Το ISO 100-3200 σε βήματα του 1 EV, επίσης, μπορεί να οριστεί σε βήματα περίπου του 1 EV πάνω από το ISO 
3200 (ισοδύναμο ISO 6400) ή σε βήματα περίπου των 2 EV πάνω από το ISO 3200 (ισοδύναμο ISO 12800), 
διατίθεται έλεγχος αυτόματης ευαισθησίας ISO

Ενεργό D-Lighting Ενεργοποιημένο, Απενεργοποιημένο

Εστίαση

Αυτόματη εστίαση Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 1000 της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, 11 σημεία εστίασης 
(συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα διασταύρωσης (cross-type)) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου  
0,5 έως 3 m)

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

(AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος
• Χειροκίνητη εστίαση (MF): Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

Σημείο εστίασης Μπορούν να επιλεγούν 11 σημεία εστίασης
Λειτουργία επιλογής περιοχής AF AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, AF αυτόματης επιλογής περιοχής, AF παρακολούθησης 3D (11 σημεία)
Κλείδωμα εστίασης Το κλείδωμα εστίασης επιτυγχάνεται πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πιέζοντας 

το κουμπί AE-L/AF-L

Φλας

Ενσωματωμένο φλας Αυτόματο, πορτραίτο, παιδί, κοντινές λήψεις, νυκτερινό πορτραίτο: Αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση
P, S, A, M: Χειροκίνητη ανύψωση με απασφάλιση κουμπιού

Αριθμός οδηγού Περίπου 12, 13 με χειροκίνητο φλας (m ISO 100, 20°C)

Έλεγχος φλας • TTL: Διατίθεται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL και τυπικό φλας i-TTL για ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές SLR που χρησιμοποιούν αισθητήρα RGB 420 pixel με ενσωματωμένο φλας και φλας  
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ή SB-400 (διατίθεται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός 
φλας i-TTL όταν έχει επιλεγεί μέτρηση matrix ή στο κέντρο)
• Αυτόματο διάφραγμα: Διατίθεται με φλας SB-910, SB-900/SB-800 και φακό CPU
• Αυτόματο χωρίς TTL: Στις υποστηριζόμενες μονάδες φλας συμπεριλαμβάνονται τα φλας SB-910, SB-900, SB-800, 
SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 και SB-22S
• Χειροκίνητη προτεραιότητα απόστασης: Διατίθεται με φλας SB-910, SB-900, SB-800 και SB-700

Λειτουργία φλας Αυτόματο, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, αυτόματος αργός συγχρονισμός, 
αυτόματος αργός συγχρονισμός με διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών και πίσω κουρτίνα με αργό συγχρονισμό

Αντιστάθμιση φλας -3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας Ανάβει όταν το ενσωματωμένο φλας ή η προαιρετική μονάδα φλας, όπως οι μονάδες SB-910, SB-900, SB-800, 

SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ή SB-50DX, είναι πλήρως φορτισμένα. Αναβοσβήνει για 3 δευτ. μετά την 
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ

Πέδιλο εξαρτημάτων Πέδιλο hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και κλείδωμα ασφαλείας
Σύστημα δημιουργικού φωτισμού 
Nikon (Creative Lighting System)

Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με εντολέα το φλας SB-910, SB-900, SB-800 ή SU-800, καθώς 
και επικοινωνία πληροφοριών χρωμάτων φλας με ενσωματωμένο φλας και όλες τις μονάδες φλας που είναι συμβατές 
με το σύστημα CLS

Πόλος συγχρονισμού Προσαρμογέας συγχρονισμού τερματικών AS-15 (διατίθεται χωριστά)

Ισορροπία λευκού

Ισορροπία λευκού Αυτόματη, φωτισμός πυρακτώσεως, φωτισμός φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά, σκιά, 
χειροκίνητη προκαθορισμένη ρύθμιση, διατίθεται βελτιστοποίηση με όλες τις επιλογές εκτός από τη χειροκίνητη 
προκαθορισμένη ρύθμιση.

Ζωντανή προβολή

Λειτουργία φακού • Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
• Χειροκίνητη εστίαση (MF)

Λειτουργία επιλογής περιοχής AF Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, αυτόματη εστίαση ευρείας περιοχής, αυτόματη εστίαση κανονικής περιοχής, 
αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος

Αυτόματη εστίαση AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο 
εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση 
θέματος)

Αυτόματη επιλογή σκηνής Διαθέσιμη στις λειτουργίες αυτόματη και αυτόματη λειτουργία (ακύρωση φλας)

Video

Μέτρηση Μέτρηση έκθεσης TTL με χρήση του βασικού αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel) και 
ταχύτητα καρέ

• 1.920 x 1.080 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 1.280 x 720 (30p): 30 fps (29,97 fps) 
• 1,280 x 720 (25p): 25 fps • 1.280 x 720 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 640 x 424 (24p): 24 fps (23,976 fps)

Μέγιστος χρόνος εγγραφής 10 λεπτά
Φορμά αρχείων MOV
Συμπίεση Video H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου Linear PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου Ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο

Οθόνη

Οθόνη LCD Οθόνη TFT LCD 7,5 cm/3 in., περίπου 230 k-dot με προσαρμογή φωτεινότητας

Απεικόνιση

Λειτουργία απεικόνισης Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή 
video, slide show, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, αυτόματη περιστροφή εικόνας και σχόλια εικόνας (έως 
36 χαρακτήρες)

Διασύνδεση

USB Hi-Speed USB
Έξοδος video NTSC, PAL
Έξοδος HDMI Επαφή ακίδων mini HDMI τύπου C
Υποδοχή εξαρτήματος Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται χωριστά)

Μονάδα GPS: GP-1 (διατίθεται χωριστά)

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Υποστηριζόμενες γλώσσες Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, 
Ινδονησιακά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Πηγή τροφοδοσίας

Μπαταρία Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14 
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5Α (διατίθεται ξεχωριστά)

Υποδοχή τριπόδου

Υποδοχή τριπόδου 6,3 mm (1/4 in.) (ISO 1222)

Διαστάσεις/βάρος

Διαστάσεις (Π x Υ x Β) Περίπου 124 x 96 x 74,5 mm
Βάρος Περίπου 505 γρ. συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης, αλλά χωρίς το καπάκι σώματος 

(μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής: περίπου 455 γρ.) 

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 0 έως 40°C
Υγρασία Κάτω από 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)

Εξαρτήματα

Παρεχόμενα εξαρτήματα
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα 
με τη χώρα ή την περιοχή)

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14, φορτιστής μπαταρίας MH-24, κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-
5, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-20, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC3, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, 
καπάκι σώματος BF-1B, CD-ROM για το ViewNX 2, Μαγνητική μνήμη (2 τύποι)

• Οι επωνυμίες Microsoft και Windows, Windows 7 είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε 
   άλλες χώρες.
• Οι επωνυμίες Macintosh και QuickTime είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association.
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα.
• Το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικό σήμα.
• Η επωνυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC.
• Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.
• Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D3100 της Nikon


