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 Μοναδική απόδοση σε εκπληκτικά μικρό μέγεθος
ενδιαφέρονται και για στατικές εικόνες και για video, οι δυνατότητες D-Movie της D7000 περιλαμβάνουν πλέον λήψη full HD 1080p με 
συνεχόμενη αυτόματη εστίαση και χειροκίνητη έκθεση. Το περίβλημα από κράμα μαγνησίου στο επάνω και πίσω 

μέρος του σκελετού του συμπαγούς σώματος έχει υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους και προσφέρει στεγανοποίηση από τη σκόνη και την 

υγρασία, προστατεύοντας έτσι τα προηγμένα χαρακτηριστικά τεχνολογίας απεικόνισης. Η φωτογραφική μηχανή D7000 μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί το ίδιο εύκολα για λήψεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ενώ η ανθεκτική μονάδα κλείστρου της έχει υποβληθεί σε  

δοκιμές 150.000 κύκλων λειτουργίας για απεριόριστες λήψεις. Εάν συνδυάσετε όλα αυτά με την ασυναγώνιστη σειρά φακών 

NIKKOR και το προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System), θα έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να εξερευνήσετε 

τα όρια της φαντασίας σας στο έπακρο. Πού μπορεί να φτάσετε με δημιουργική ελευθερία; Ανακαλύψτε το με την D7000.

Γνωρίστε τη νέα φωτογραφική μηχανή Nikon D7000 που σας ακολουθεί σε κάθε σας φωτογραφική και κινηματογραφική περιπέτεια. 

Απολαύστε εντυπωσιακές εικόνες με μοναδική ανάλυση και ομαλή διαβάθμιση τόνων χάρη στον αισθητήρα εικόνας CMOS με  

φορμά DX, 16,2 megapixel, και τον ισχυρό μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας EXPEED 2. Αξιοποιήστε το μεγάλο εύρος  

ISO 100 έως 6.400 που παρέχει, καθώς και τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου. Απολαύστε εικόνες με μοναδική ευκρίνεια  

και έκθεση ακριβείας, χάρη στο σύστημα αυτόματης εστίασης 39 σημείων και το σύστημα αναγνώρισης σκηνής,  

χρησιμοποιώντας αισθητήρα μέτρησης matrix RGB 2.016 pixel. Επίσης, με καθυστέρηση περίπου 0,052  
δευτερόλεπτων στην απελευθέρωση κλείστρου και λήψη 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο δεν θα χάσετε ούτε  

στιγμή. Με το σκόπευτρο με κάλυψη κάδρου περίπου 100% βλέπετε ακριβώς το κάδρο που τραβάτε και, για όσους 
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16,2 megapixel & EXPEED 2
Πλούσιες λεπτομέρειες και ομοιόμορφες αποχρώσεις σε κάθε φωτισμό

Εκπληκτική λεπτομέρεια εικόνας:  
16,2 ενεργά megapixel 
Η φωτογραφική μηχανή D7000 παρέχει την 
απαιτούμενη ανάλυση είτε πρόκειται να  
εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σε μεγάλο μέγεθος 
είτε να επιλέξετε μέρος τους για δημιουργία μιας 
μικρότερης εικόνας. Ουσιαστικά, πρόκειται για 
έναν αισθητήρα εικόνας CMOS με φορμά DX με 
16,2 ωφέλιμα megapixel που έχει σχεδιαστεί έτσι 
ώστε να συγκεντρώνει περισσότερο ωφέλιμο 
φως μέσω των φακών ευκρίνειας NIKKOR.  
Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μετατροπής 
A/D 14 bit (δυνατότητα επιλογής 12 bit), η  
D7000 δημιουργεί εντυπωσιακές εικόνες με 
πλουσιότερους τόνους χρωμάτων και μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια από όλες τις προηγούμενες  
φωτογραφικές μηχανές με φορμά DX.  
Η μετατροπή A/D γίνεται στο εσωτερικό του 
αισθητήρα έτσι ώστε να διατηρείται ακέραια  
η εξαιρετική ποιότητα της εικόνας χωρίς  
συμβιβασμούς στην ταχύτητα λήψης ή την 
ενεργειακή απόδοση. Με τη δύναμη της λήψης 
που προκύπτει συνδυάζοντας τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά με την ευελιξία του φορμά  
DX και την αποκλειστική δυνατότητα 
τηλεφωτογραφίας εστιακής απόστασης 1,5x, 
μπορείτε να ξεκινήσετε να ανακαλύπτετε νέους 
ορίζοντες.

Βελτιωμένη ποιότητα εικόνας και μεγαλύτε-
ρη ταχύτητα: Μηχανισμός επεξεργασίας 
εικόνας EXPEED 2 
Πόσες φορές θελήσατε να αποτυπώσετε τις 
απαλές αποχρώσεις ενός ηλιοβασιλέματος σε  
μια φωτογραφία; Πόσες φορές θελήσατε να  
“παγώσετε” τη δράση; Με την D7000 μπορείτε, 

αφού διαθέτει μηχανισμό 
επεξεργασίας εικόνας 
τελευταίας τεχνολογίας 
EXPEED 2 και εκτελεί 
πολλές εργασίες με 
μεγαλύτερη ταχύτητα και 
δύναμη. Απολαύστε 
ομαλότερες διαβαθμίσεις 

τόνων, ακόμα και με δύσκολες σκιές ή έντονο 
φωτισμό, για μεγαλύτερη αίσθηση βάθους στις 
εικόνες σας. Δεν χάνετε κανένα στιγμιότυπο της 
δράσης χάρη στη δυνατότητα συνεχόμενων 
λήψεων σε περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps).   

Τυπική ρύθμιση ISO 100 έως 6400, με δυνατότητα 
επέκτασης έως ισοδύναμο ISO 25600
Η βελτιωμένη ποιότητα pixel του αισθητήρα 
εικόνας έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο εύρος 
ISO στο φορμά DX — το εύρος ISO 100 έως 6400 
έχει καθιερωθεί πλέον ως τυπικό στην D7000 
διευκολύνοντας έτσι τη λειτουργία σε μεγαλύτερη 
ποικιλία συνθηκών φωτισμού: από φωτεινά και 
ηλιόλουστα υπαίθρια τοπία μέχρι απογευματινά 
σκηνικά και εσωτερικούς χώρους με λίγο  
φως. Επιπλέον, η πασίγνωστη τεχνολογία  
αποθορυβοποίησης της Nikon έχει αναβαθμιστεί 
ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε η φωτογραφική 
μηχανή D7000 να παρέχει εικόνες μεγάλης 
ευκρίνειας σε όλο το εύρος, με ελαχιστοποιημένο 
θόρυβο χρωμάτων, ενώ, χάρη στη μεγαλύτερη 
ταχύτητα επεξεργασίας, μπορείτε να τραβάτε 
συνέχεια φωτογραφίες χωρίς ίχνος άγχους, ακόμα 
και όταν έχει ενεργοποιηθεί η αποθορυβοποίηση 
υψηλού ISO. Η ποιοτική απόδοση υψηλού ISO 
μπορεί επίσης να βελτιωθεί σημαντικά για λήψη 
video επιτρέποντάς σας να αποτυπώσετε την 
ατμόσφαιρα της σκηνής αξιοποιώντας μόνο το 
διαθέσιμο φως.

Λήψη D-Movie full HD 1080p με συνεχόμενη 
αυτόματη εστίαση και χειροκίνητη έκθεση
Η D7000 υποδέχεται μια νέα εποχή στη λήψη 
video: Full HD 1080 p και λειτουργίες επεξεργασίας 
video για κορυφαία αναπαραγωγή και  
κινηματογραφική ποιότητα. Η φωτογραφική 
μηχανή παρέχει ομαλή εναλλαγή των εικόνων 
αλλά μπορεί επίσης να αποκαταστήσει  
προβλήματα παραμόρφωσης και άλλα στοιχεία 
που υποβαθμίζουν την ποιότητα της εικόνας. 
Εκτός από τη λειτουργία αυτόματης έκθεσης, η 
D7000 προσφέρει επίσης λειτουργία χειροκίνητης 
έκθεσης με την οποία μπορείτε να κλειδώσετε 
την τιμή έκθεσης κατά τη λήψη σκηνών με 
διαφορετικά επίπεδα αντίθεσης, όπως για 
παράδειγμα κατά τη μετακίνηση από ένα 
φωτεινό παράθυρο σε έναν σκοτεινό εσωτερικό 
χώρο. Η D7000 διαθέτει και εσωτερικό  
μονοφωνικό μικρόφωνο και εξωτερική υποδοχή 
μικροφώνου για ηχογραφήσεις στερεοφωνικού 
ήχου υψηλής ποιότητας.

Βελτιωμένη ποιότητα στα τονισμένα σημεία 
και τις σκιές: Ενεργό D-Lighting
Το Ενεργό D-Lighting, αποκλειστικότητα της Nikon, 
επιτρέπει τη διατήρηση των λεπτομερειών στα 
τονισμένα σημεία και τις περιοχές με σκιές κατά τη 
λήψη σκηνών υψηλής αντίθεσης. 
Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση φλας 
–φωτεινός ουρανός και σκοτεινό προσκήνιο ή 
βαθιές σκιές– ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας 
EXPEED 2 αποδίδει τις σκηνές με ηπιότερους 
τόνους, ακόμα και στις πιο υψηλές ρυθμίσεις.  
Στη λειτουργία Ενεργό D-Lighting ενεργοποιήστε 
απλά την επιλογή “Αυτόματο” και αφήστε τη φωτο-
γραφική μηχανή να προσαρμοστεί μόνη της στα  
διαφορετικά επίπεδα αντίθεσης της σκηνής ή να τα 
διαχωρίσει σε τρία καρέ διαφορετικών επιπέδων 
έντασης. Ακόμα και όταν το Ενεργό  
D-Lighting είναι 
ενεργοποιημένο, 
μπορείτε να 
διατηρήσετε την 
ταχύτητα  
συνεχόμενων 
λήψεων.

ISO 100 ISO 6400

Ενεργό D-Lighting απενεργοποιημένο

Ενεργό D-Lighting εξαιρετικά υψηλό

 5



• Φ
ακός: A

F-S D
X

 N
IK

K
O

R 55-300m
m

 f/4,5-5,6G
 ED

 V
R • Π

οιότητα εικόνας: 12-bit R
AW

 (N
EF) • Έ

κθεση: Λ
ειτουργία [M

], 1/1.600 δευτερολέπτου, f/4,5 • Ισορροπία λευκού: Ά
μεσο ηλιακό φ

ω
ς • Ε

υαισθησία: ISO
 100 • Picture C

ontrol: Ο
υδέτερο   ©

C
hase Jarvis

Τώρα, με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια:  
Το σύστημα αναγνώρισης σκηνής
Η D7000 διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα 
μέτρησης έκθεσης με πολύ μεγαλύτερο αριθμό 
pixel από όλες τις προηγούμενες φωτογραφικές 
μηχανές D-SLR. Ο αισθητήρας RGB 2.016 pixel 
αναγνωρίζει τη φωτεινότητα και τα χρώματα της 

σκηνής με μεγαλύτερη ακρίβεια. 
Στη συνέχεια, αξιοποιεί αυτά τα 
στοιχεία για να βελτιστοποιήσει 
την αυτόματη έκθεση, την 
αυτόματη εστίαση, την αυτόματη 

ισορροπία λευκού και τους υπολογισμούς φλας i-TTL 
σε μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν από την 
πραγματική έκθεση. Χάρη στο μεγαλύτερο αριθμό 
pixel, η D7000 μπορεί να αναγνωρίσει ακόμα 
μικρότερα θέματα, κινούμενα και στατικά. Το νέο 
βελτιωμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής παρέχει 
καλύτερες φωτογραφίες, από κάθε άποψη.

Κάλυψη ευρείας περιοχής και ισχυρή  
αυτόματη εστίαση 39 σημείων
Τα 39 σημεία AF της D7000 καλύπτουν μια ιδιαίτερα 
ευρεία περιοχή του κάδρου παρέχοντάς σας έτσι 
ευέλικτες δυνατότητες σύνθεσης. Τα εννιά σημεία 
AF στο κέντρο χρησιμοποιούν ισχυρούς  
αισθητήρες διασταύρωσης (cross-type), οι οποίοι 
αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιμοι όταν χρειάζεστε 
εστίαση μεγάλης ευκρίνειας, όπως για πορτραίτα 
και εργασίες macro. Σε αντίθεση με συστήματα 

άλλων κατασκευαστών, οι εννιά 
αισθητήρες διασταύρωσης 
(cross-type) της D7000  
συνδυάζονται με όλους τους 
φακούς AF NIKKOR f/5,6 ή  
ταχύτερους. Η φωτογραφική 

μηχανή D7000 διαθέτει ποικιλία λειτουργιών 
επιλογής περιοχής AF, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας AF δυναμικής περιοχής με χρήση 9, 21, 
39 σημείων. Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ 
των τριών αυτών επιλογών ανάλογα με την 
προβλεψιμότητα της κίνησης των θεμάτων σας  
και αφήστε τα επιλεγμένα σημεία AF και τα  
περιβάλλοντα σημεία να παρακολουθούν  
αυτόματα το θέμα που θέλετε. Η φωτογραφική 
μηχανή διαθέτει επίσης παρακολούθηση 3D με την 
οποία μπορείτε να παρακολουθείτε σε σταθερή 
βάση θέματα που κινούνται εντός του εύρους των 

39 σημείων AF ενώ το 
ενεργοποιημένο 
σημείο AF υποδεικνύ-
εται στο σκόπευτρο. 
Βασιζόμενη στο 

Σύστημα αναγνώρισης σκηνής της Nikon, η 
λειτουργία AF αυτόματης επιλογής περιοχής 
διακρίνει το κύριο θέμα, εντός του εύρους των  
39 σημείων AF, και εστιάζει σε αυτό. Έτσι, ανεξάρ-
τητα από τις απαιτήσεις της εκάστοτε περίστασης  
ή σύνθεσης, το σύστημα αυτόματης εστίασης της 
D7000 είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της εστίασης. 

Εξελιγμένη λειτουργία AE με αισθητήρα 
RGB 2.016 pixel
Αφού ο εξαιρετικά ακριβής αισθητήρας RGB 2.016 
pixel καταγράψει τις πληροφορίες φωτισμού μιας 
σκηνής, όπως τη φωτεινότητα και τα χρώματα, η 
φωτογραφική μηχανή D7000 διασταυρώνει τα 
στοιχεία αυτά με δεδομένα απεικόνισης από 
μεγάλη επιλογή πραγματικών περιστάσεων 
λήψης και  η δημοφιλής λειτουργία μέτρησης 3D 
Color Matrix II αποδίδει αποτελέσματα που ανταπο-
κρίνονται πλήρως στην εναλλαγή φωτός και σκιάς 
που βλέπετε στην πραγματικότητα, ακόμα και σε 
δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Αυτή η έξυπνη 
τεχνική μέτρησης παρέχει εξαιρετικά ακριβείς 
εκθέσεις φλας i-TTL σε μόλις κλάσματα του δευτε-
ρολέπτου παρέχοντας έτσι ταχύτητα και ακρίβεια.

Βελτιωμένη αυτόματη ισορροπία λευκού 
(AWB)
Ο έξυπνος αλγόριθμος AWB της D7000 βασίζεται  
σε μια απέραντη συλλογή δεδομένων λήψης που 
έχουν συγκεντρωθεί από διάφορες πηγές φωτός.  
Το αποτέλεσμα είναι ότι αποδίδει το λευκό ως 

πραγματικό λευκό, ακόμα και σε συνθήκες λήψης 
υπό διάφορες πηγές φωτός, συμπεριλαμβανομένων 
των δύσκολων συνθηκών λήψης με φωτισμό ατμών 
υδραργύρου. Η D7000 διαθέτει επίσης μια ακόμα 
λειτουργία AWB χάρη στην οποία δεν αλλοιώνεται η 
ζεστή ατμόσφαιρα από φωτισμό πυρακτώσεων στις 
φωτογραφίες σας.

Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση αντίθεσης για 
ζωντανή προβολή και D-Movie
Οι χρήστες των λειτουργιών ζωντανής προβολής 
και D-Movie μπορούν να αναθαρρήσουν  
καθώς η φωτογραφική μηχανή D7000 προσφέρει  
μεγαλύτερη ταχύτητα αυτόματης εστίασης με 
ανίχνευση αντίθεσης από ποτέ. Επίσης, χάρη στη 
λειτουργία αυτόματης εστίασης στο πρόσωπο 
πρώτα είναι δυνατός ο εντοπισμός έως και 35 
ατόμων.  Και όσον αφορά κινούμενα θέματα, όπως 
κατοικίδια, η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση 
θέματος τα διατηρεί εντός του πεδίου εστίασης. 
Συνιστάται η αυτόματη εστίαση κανονικής 
περιοχής για εστίαση με ακρίβεια, και η αυτόματη 
εστίαση ευρείας περιοχής για λήψεις στο χέρι. Όλες 
οι λειτουργίες είναι αποδοτικές τόσο για λήψεις 
ζωντανής προβολής όσο και για εγγραφή video.

Μηχανισμός λειτουργίας ταχύτερης απόκρισης
Ξεχάστε τις χαμένες ευκαιρίες. Η φωτογραφική 
μηχανή D7000 ενσωματώνει ένα νέο μηχανισμό 
που επιτρέπει στον καθρέφτη να κινείται με 
εντυπωσιακή ταχύτητα και ακρίβεια παρέχοντας 
καθυστέρηση απελευθέρωσης κλείστρου 
περίπου 0,052 δευτ. και ενεργοποίηση σε περίπου 
0,13 δευτ.* Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιείτε 
συνεχόμενες λήψεις με ταχύτητα περίπου 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο σε μετατροπή A/D 14 bit ή  
12 bit για λήψεις RAW.  
* Με βάση τα πρότυπα CIPA.

Αυτόματη εστίαση 39 σημείων & αισθητήρας  
RGB 2.016 pixel

Επικεντρωθείτε σε ό,τι είναι πιο σημαντικό

Κανονικό

Διατήρηση θερμών  
χρωμάτων φωτισμού
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Έξυπνη διαχείριση τροφοδοσίας 
Μετά από εξονυχιστική επεξεργασία κάθε πτυχής του 
κυκλώματος της φωτογραφικής μηχανής, οι μηχανικοί 
της Nikon σχεδίασαν την D7000 για μέγιστη απόδοση 
με ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ενέργειας. Η νέα 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 
παρέχει λήψεις έως περίπου 1.050 καρέ* με μία μόνο 
φόρτιση.
*Με μπαταρία EN-EL15 και με βάση τα πρότυπα CIPA.

Σκόπευτρο με κάλυψη κάδρου περίπου 100%
Χάρη στην κάλυψη κάδρου περίπου 100% στο  
σκόπευτρο, η εικόνα που αποτυπώνετε είναι ακριβώς 
αυτή που βλέπετε. Το γυάλινο πενταγωνικό πρίσμα  
με ειδική επίστρωση και η οθόνη σκοπεύτρου  
ακριβείας προσφέρουν φωτεινή εικόνα στο  
σκόπευτρο, αλλά και εύκολη επιβεβαίωση όταν το 
θέμα είναι εντός του εύρους εστίασης. 

Ακρίβεια και αντοχή: Μονάδα κλείστρου −  
Δοκιμές 150.000 κύκλων λειτουργίας 
Η φωτογραφική μηχανή D7000 διαθέτει εύρος  
ταχύτητας κλείστρου 1/8000 σε 30 δευτερόλεπτα, με 
κορυφαία ταχύτητα συγχρονισμού φλας 1/250 δευτ. 
Ακολουθώντας το παράδειγμα των επαγγελματικών 
μοντέλων, η μονάδα κλείστρου έχει υποβληθεί σε  
δοκιμές 150.000 κύκλων λειτουργίας υπό δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύοντας έτσι  
την ακρίβεια και την αντοχή της.

Έξυπνη λειτουργία: εργονομικά τοποθετημένα 
κουμπιά, διακόπτες και επιλογείς 
Κάθε στοιχείο ελέγχου της D7000 είναι εργονομικά  
τοποθετημένο για την απλοποίηση του χειρισμού της 
μηχανής. Ο επιλογέας λειτουργιών και ο επιλογέας  
λειτουργίας λήψης βρίσκονται στον ίδιο άξονα για  
ευκολότερη πρόσβαση. Στον επιλογέα λειτουργιών 
μπορείτε να εκχωρήσετε δύο νέες ρυθμίσεις χρήστη. Ο επιλογέας λειτουργίας λήψης 
διαθέτει πλέον λειτουργία αθόρυβης λήψης για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία. Η δομή 
διαισθητικού σχεδιασμού των διακοπτών και των κουμπιών της φωτογραφικής  
μηχανής διευκολύνει την εγγραφή video και επιτρέπει την ενεργοποίηση της ζωντανής 
προβολής με το πάτημα ενός κουμπιού.

Οθόνη LCD με οπτική γωνία 170 μοιρών, 
921k-dot 7,5 cm (3 in.)
Η φωτογραφική μηχανή D7000 διαθέτει μεγάλη  
οθόνη LCD VGA 7,5 cm (3 in.) με ενισχυμένο γυαλί.  
Η ανάλυση περίπου 921k-dot διασφαλίζει καθαρές και 
λεπτομερείς εικόνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
την επιβεβαίωση της εστίασης ή την αξιολόγηση της 
ευκρίνειας των φωτογραφιών. Η ευρεία οπτική γωνία 170° και η φωτεινή οθόνη  
διευκολύνουν την προβολή φωτογραφιών ή την επιβεβαίωση των ρυθμίσεων μενού 
κατά τη λήψη φωτογραφιών σε εξωτερικούς χώρους. 

Διπλές υποδοχές κάρτας SD 
Δύο υποδοχές κάρτας μνήμης για πληθώρα  
πλεονεκτημάτων: διαδοχική εγγραφή, ταυτόχρονη 
εγγραφή των ίδιων εικόνων στις δύο κάρτες, εγγραφή 
RAW και JPEG σε δύο διαφορετικές κάρτες, και  
αντιγραφή εικόνων από τη μία κάρτα στην άλλη. 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια συγκεκριμένη κάρτα 
με μεγαλύτερη μνήμη για χρήση κατά την εγγραφή video.

Ηλεκτρονικός εικονικός ορίζοντας 
Ο ηλεκτρονικός εικονικός ορίζοντας που  
εμφανίζεται στην οθόνη LCD είναι ιδιαίτερα χρήσιμος 
για λήψη τοπίων καθώς σας υποδεικνύει πότε η  
φωτογραφική μηχανή είναι επίπεδη. Μπορεί επίσης 
να εμφανιστεί και κατά τη λήψη σε λειτουργία  
ζωντανής προβολής. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν 
η φωτογραφική μηχανή είναι επίπεδη και μέσω του εικονικού ορίζοντα  
σκοπεύτρου στο οπτικό σκόπευτρο.

Σκόπευτρο με κάλυψη κάδρου περίπου 100%  
και σώμα από κράμα μαγνησίου

Ιδανική προβολή σε ανθεκτική κατασκευή

Ανθεκτικότητα και προστασία: σώμα από κράμα μαγνησίου με  
στεγανοποίηση για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία
Η φωτογραφική μηχανή D7000 διαθέτει επάνω και πίσω κάλυμμα από ανθεκτικό  
κράμα μαγνησίου για να μπορεί να σας συνοδεύει άφοβα στις περιπλανήσεις σας  
στην ύπαιθρο. Οι μηχανικοί της Nikon ασχολήθηκαν με ιδιαίτερη σχολαστικότητα με 
τα σημεία σύνδεσης των εξωτερικών μερών στα οποία εφάρμοσαν ανθεκτική  
στεγανοποίηση για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία. Επίσης, το συμπαγές 
σώμα της φωτογραφικής μηχανής έχει υποβληθεί σε αυστηρές περιβαλλοντικές  
δοκιμές προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ανθεκτικότητα και η αξιοπιστία του.
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Ευκρίνεια, ακρίβεια και έμπνευση: Φακοί NIKKOR
Οι φακοί NIKKOR αποτελούν την επιλογή πολλών 
κορυφαίων επαγγελματιών παγκοσμίως καθώς  
παρέχουν εικόνες ασυναγώνιστης ακρίβειας και  
ευκρίνειας, και έτσι κατατάσσονται μεταξύ των  
καλύτερων οπτικών εξοπλισμών στον κόσμο. Με τη 
σειρά εναλλάξιμων φακών NIKKOR έχετε περισσότερες 
επιλογές –από ευρεία γωνία μέχρι τηλεφωτογραφία– για 
να μπορείτε να αποτυπώνετε τον κόσμο από τη δική σας 
μοναδική οπτική γωνία.

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5 G ED
Αυτός ο υπερευρυγώνιος φακός έχει 
σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με τις 
φωτογραφικές μηχανές φορμά DX της Nikon 
και παρέχει ευέλικτη προοπτική ευρυγώνιου 
zoom και ελαχιστοποιημένη παραμόρφωση 
ακόμα και σε ακραίες τιμές πλάτους. 

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4,5-5,6 G ED VR 
Αυτός ο εξαιρετικός τηλεφακός με zoom 
περίπου 5,5x είναι συμπαγής και ελαφρύς 
χάρη στον αποκλειστικό φακό υψηλού 
δείκτη διάθλασης (HRI), ο οποίος παρέχει 
καλύτερη οπτική απόδοση από ένα γυάλινο 
στοιχείο σε σύγκριση με αυτή που αποδίδουν πολλά τυπικά 
γυάλινα στοιχεία. Παρέχει επίσης εξαιρετικά εφέ συμπίεσης και 
σταθερότητα στις λήψεις στο χέρι χάρη στο VR II. 

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5 G ED VR
Ο μεσαίος τηλεφακός Micro NIKKOR με 
φορμά DX ενδείκνυται για κοντινές λήψεις και 
φωτογράφηση γενικών θεμάτων με συνεχή 
αυτόματη εστίαση από το άπειρο έως τις 
πραγματικές διαστάσεις (1x). Προσφέρει 
καταπληκτική απόσταση εργασίας και σταθερότητα στις λήψεις 
στο χέρι χάρη στο VR II. 

 Φακοί NIKKOR & προηγμένο σύστημα δημιουργικού φωτισμού της Nikon (Creative Lighting System)
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Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon  
(Creative Lighting System)
Η D7000 διαθέτει ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας που 
καλύπτει προοπτική φακού 16 mm χωρίς δημιουργία 
βινιέτας. Το φλας είναι πλήρως συμβατό με το προηγμένο 
σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System 
(CLS)) της Nikon και παρέχει ισορροπημένες εκθέσεις φλας 
χάρη στον πρωτοποριακό έλεγχο φλας i-TTL.  
Το ενσωματωμένο φλας διαθέτει επίσης λειτουργία εντολέα 
για ενεργοποίηση απομακρυσμένων μονάδων φλας όταν 
χρησιμοποιείται προηγμένος ασύρματος φωτισμός. Τα διπλά 
πλεονεκτήματα για την τεχνολογία i-TTL και την ασύρματη 
δυνατότητα καθιστούν τον πολύπλοκο απομακρυσμένο  

έλεγχο φλας απλό και εύκολο. Ένα απλό  
απομακρυσμένο φλας στο πλάι, μέσω SB-910 
ή SB-700, προσδίδει μεγαλύτερη αίσθηση υφής, 
διαστάσεων και ατμόσφαιρας με τρόπους που το 
διαθέσιμο φως δεν μπορεί. Για πιο εξεζητημένα 
δημιουργικά εφέ, το μικρό και έξυπνο SB-700 έχει 
σχεδιαστεί για να διευκολύνει ακόμα περισσότερο 
τον έλεγχο πολλαπλών απομακρυσμένων φλας.

SB-700

• Φακός: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED • Φακός Speedlight: SB-900 • Ποιότητα 
εικόνας: 12-bit RAW (NEF) • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/60 δευτερολέπτου, f/2,8  
• Ισορροπία λευκού: Συννεφιά • Ευαισθησία: ISO 1000 • Picture Control: Ουδέτερο   
©Chase Jarvis
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Σύστημα Picture Control
Μπορείτε να αλλάξετε ριζικά την εμφάνιση μιας εικόνας κάνοντας απλά μια 
επιλογή στο μενού Picture Control. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω  
ρυθμίσεων: Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο και Τοπίο. 
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε ορισμένες παραμέτρους, όπως την 

ευκρίνεια και τον κορεσμό, και να 
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως 
προσαρμοσμένο Picture Control.

Επεξεργασία εικόνας στη φωτογραφική 
μηχανή
Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία 
διαθέσιμων επιλογών μενού επεξεργασίας που 
διαθέτει η ίδια η φωτογραφική μηχανή. Αποκαταστήστε 
την ευθυγράμμιση των εικόνων σε περίπτωση που 
έχει χαλάσει, προσαρμόστε τα χρώματα ή χρησιμο- 
ποιήστε άλλα διασκεδαστικά και ισχυρά εφέ για  
να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας χωρίς τη χρήση 
υπολογιστή. Η φωτογραφική μηχανή θα  
δημιουργήσει μια διπλότυπη εικόνα, η οποία θα έχει 
τα επιλεγμένα εφέ, διατηρώντας την αρχική εικόνα 
ανέπαφη. Με τις λειτουργίες επεξεργασίας video 
μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του video και να 
πραγματοποιήσετε εξαγωγή στατικών εικόνων.

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D11
Το αποκλειστικό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D11 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη ισχύ μπαταρίας. Μπορείτε 
να υπολογίζετε έως και 2.100 λήψεις περίπου*.  
Το τροφοδοτικό MB-D11 διαθέτει κουμπί λήψης, 
επιλογείς εντολών και έναν πολυ-επιλογέα για λήψη 
κάθετων συνθέσεων. Παρέχει επίσης καλύτερη 
ισορροπία στη φωτογραφική μηχανή κατά τη χρήση 
μεγάλου τηλεφακού.  
*Με δύο μπαταρίες EN-EL15 (μία μέσα στη φωτογραφική μηχανή και μία στο 
τροφοδοτικό MB-D11), βάσει των προτύπων CIPA.

Μονάδα GPS GP-1
Με τη μονάδα GP-1, μπορείτε να αποτυπώσετε τις 
πληροφορίες τοποθεσίας σας, όπως γεωγραφικό 
πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και ώρα  
UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα), στα δεδομένα 
EXIF κάθε φωτογραφίας. Η μονάδα GP-1 διορθώνει 
επίσης αυτόματα το ενσωματωμένο ρολόι της 
φωτογραφικής μηχανής και μπορεί να συνδεθεί  
στο πέδιλο εξαρτημάτων ή στο λουράκι της  
φωτογραφικής μηχανής. 

Μονόχρωμο

Ζωηρό

Έγχρωμο σκίτσο               [Πριν] [Μετά]

Πορτραίτο

Τυπικό Ουδέτερο

Τοπίο

Σύστημα Picture Control & εξαρτήματα
Απολαύστε νέα επίπεδα επεξεργασίας στις φωτογραφίες σας

Capture NX 2 — Ισχυρά εργαλεία για 
γρήγορη και εύκολη επεξεργασία 
φωτογραφιών

Με το λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Capture 
NX 2 της Nikon μπορείτε να εκφραστείτε 
δημιουργικά με μοναδική ελευθερία, ειδικά 
όταν εργάζεστε σε φορμά NEF, το αποκλειστικό 
φορμά αρχείων εικόνων της Nikon. Το φορμά 
NEF σάς παρέχει μέγιστη δημιουργική 
ελευθερία επιτρέποντάς σας να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ψηφιακά αρχεία σας.  
Η αποκλειστική τεχνολογία U-Point® της Nik Software απλοποιεί τις διαδικασίες ενίσχυσης 
εικόνας παρέχοντας ταυτόχρονα ασύγκριτες δυνατότητες απεικόνισης. Αντί για πολύπλοκα 
επίπεδα και απομνημόνευση, με το Capture NX 2 απλά προσθέτετε ένα σημείο χρωματικού 
ελέγχου για οτιδήποτε θέλετε να επεξεργαστείτε. Χρησιμοποιώντας τα ρυθμιστικά μπορείτε να 
προσαρμόσετε την απόχρωση, τον κορεσμό, τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το κόκκινο, το 
πράσινο, το μπλε και να προσθέσετε θερμές αποχρώσεις σε μια εικόνα. Στη συνέχεια, η επιλογή 
μπορεί να εφαρμοστεί εντός μιας καθορισμένης περιοχής για το χρώμα που θέλετε. Κάντε απλά 
κλικ, ρυθμίστε και προσαρμόστε: μια υπέροχη οπτική εμπειρία για επίτευξη μικρών αλλά και 
ριζικών αλλαγών σε χρόνο μηδέν. Χρησιμοποιήστε το πινέλο αυτόματης επεξεργασίας για να 
αφαιρέσετε σημάδια και άλλες ατέλειες από τις φωτογραφίες σας. Απλά κάντε κλικ, σύρετε 
πάνω από τα ελαττωματικά σημεία της εικόνας και εξαφανίστε τα. Αυτές οι αλλαγές έχουν μη 
καταστροφικό χαρακτήρα για να μπορείτε να πειραματίζεστε χωρίς να ανησυχείτε μήπως 
χαλάσετε την αρχική εικόνα.

ViewNX 2 — Η εργαλειοθήκη απεικόνισης

Το ViewNX 2 επιτρέπει την εύκολη και αποτελεσματική 
οργάνωση των φωτογραφιών σας και την  
περιήγηση σε αυτές. Πρόκειται για ένα πακέτο 
λογισμικού όλα σε ένα που επιτρέπει την προβολή, 
επεξεργασία, αποθήκευση και κοινή χρήση 
φωτογραφιών και video. Μπορείτε επίσης να 
προσαρτήσετε ετικέτες στις εικόνες σας για να  
απλοποιήσετε τις διαδικασίες αναζήτησης και 
περιήγησης, ή μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ πολλών λειτουργιών επεξεργασίας, όπως είναι  
η αλλαγή μεγέθους, η περικοπή, η περιστροφή, η ευθυγράμμιση και η διόρθωση του  
κοκκινίσματος των ματιών. Διατίθενται επίσης λειτουργίες επεξεργασίας video όμοιες με αυτές 
της φωτογραφικής μηχανής D7000. Το ViewNX 2 συνεργάζεται επίσης απρόσκοπτα με την 
τοποθεσία κοινής χρήση φωτογραφιών της Nikon, my Picturetown, καθιστώντας τη φόρτωση 
και την προβολή των εικόνων σας πιο διασκεδαστική από ποτέ. 

Camera Control Pro 2 — Έλεγχος της διαδικασίας φωτογράφησης από απόσταση

Μέσω μιας σύνδεσης USB, η λειτουργία Camera Control Pro 2 σάς παρέχει δυνατότητα  
απομακρυσμένου ελέγχου των λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής D7000, συμπεριλ- 
αμβανομένης της λειτουργίας έκθεσης, της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος.  
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε απομακρυσμένη λήψη video. Σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία ζωντανής προβολής της D7000, ενδείκνυται για χρήση τόσο σε συνθήκες στούντιο όσο 
και για εξωτερική φωτογράφηση. Εφόσον διαθέτετε προαιρετικό ασύρματο πομπό WT-4A/B/C/D/E*, 
υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο LAN (Wi-Fi) ή ενσύρματης σύνδεσης Ethernet. 

*Το όνομα του προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα διαθέσιμα τοπικά κανάλια συχνότητας.

Απαιτήσεις συστήματος Capture NX 2
 Windows Macintosh
Λειτουργικό σύστημα Προεγκατεστημένες εκδόσεις των Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/ Mac OS X (εκδόσεις 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4) 
 Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/  
 Ultimate (Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**   
CPU Pentium 4 ή ταχύτερος επεξεργαστής Power PC G4/G5, Intel Core series/Xeon series
RAM Ελάχιστη 768 MB, συνιστάται 1 GB και άνω
Χώρος στο σκληρό δίσκο Για την εγκατάσταση απαιτούνται 200 MB
Ανάλυση οθόνης 1.024 x 768 pixel και άνω (συνιστάται 1.280 x 1.024 pixel και άνω)  1.024 x 768 pixel και άνω (συνιστώνται 1.280 x 1.024 pixel και άνω) με 64.000 χρώματα ή περισσότερα 
 με χρώματα 16 bit ή περισσότερα (συνιστώνται χρώματα 32 bit) (συνιστώνται 16,7 εκατομμύρια χρώματα ή περισσότερα)
Άλλες απαιτήσεις • Για την εγκατάσταση απαιτείται μονάδα CD-ROM
 • Για τη χρήση του Nikon Message Center 2 απαιτείται σύνδεση στο Internet
 • Για την εισαγωγή/εξαγωγή προσαρμοσμένου Picture Control απαιτείται περιβάλλον για αναγνώριση καρτών μνήμης με εγγύηση λειτουργίας
 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος και τις συμβατές λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών.

* Υποστηρίζονται εκδόσεις 32 και 64 bit. Ωστόσο, με εκδόσεις 64 bit, το λογισμικό λειτουργεί ως εφαρμογή 32 bit. 
** Υποστηρίζονται μόνο οι εκδόσεις 32 bit των Windows XP.

ΔΙΑγρΑΜΜΑ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ

*Εξαρτήματα που παρέχονται  **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ ΦλΑΣ SPEEDLIGHT

Μεγεθυντικός 
φακός  

προσοφθάλμιου
DG-2

Πρόσθετο εξάρτημα 
προβολής ορθής γωνίας

DR-6

Φακοί διόρθωσης  προσοφθάλμιου
(-5 to +3 m-1) DK-20C

Προσαρμογέας  προσοφθάλμιου DK-22

Μεγεθυντικός φακός 
προσοφθάλμιου

DK-21M

Καπάκι προσοφθάλμιου DK-5*

Ελαστικό  
προσοφθάλμιο

DK-21*

Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-700

Speedlight
SB-400

Κιτ εντολέα φλας 
Speedlight για κοντινές 

λήψεις R1C1

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου FSA-L1 
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR

Φακοί Speedlight  
SB-900/700/400  

της Nikon

Ντεκλανσέρ TTL Cord 
SC-28, 29

Μονάδα GPS  
GP-1

Ντεκλανσέρ  
MC-DC2

Tηλεχειριστήριο ML-L3

Πολλαπλό 
τροφοδοτικό 

μπαταρίας MB-D11

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
ιόντων λιθίου EN-EL15*

Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b

Ακροδέκτης τροφοδοσίας  
EP-5B

Θήκη από ημίσκληρο 
υλικό CF-DC3

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Καλώδιο USB  
UC-E4*

Κάρτα μνήμης SD**

Καλώδιο USB UC-E4*

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Οθόνη τηλεόρασης**

Καλώδιο HDMI**

Καλώδιο video EG-D2*

ΤΗλΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΘΗΚΗ

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗλΕΟΡΑΣΗ

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

Φορτιστής μπαταρίας MH-25*

Μονάδα βραχίονα τροφοδοσίας  
SK-6/6A

Τροφοδοτικό μπαταρίας 
υψηλών επιδόσεων  

SD-9

Επαναφορτιζόμενη  
μπαταρία ιόντων  
λιθίου EN-EL3e

Μετασχηματιστής  
ρεύματος EH-6a/EH-6b

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ

Ασύρματος πομπός WT-4A/B/C/D/E
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Συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης SD**

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
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Τεχνικά χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής SLR D7000 της Nikon

Τύπος φωτογραφικής μηχανής  Μονοοπτική φωτογραφική μηχανή reflex 
Μοντούρα φακού  Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία προβολής  Εστιακή απόσταση φακού περίπου 1,5 x (φορμά DX της Nikon)
Ωφέλιμα pixel  16,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας  Αισθητήρας CMOS, 23,6 x 15,6 mm, συνολικά pixel: 16,9 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης  Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας 
σκόνης (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
Μέγεθος εικόνας (pixel)  4.928 × 3.264 [L], 3.696 × 2.448 [M], 2.464 × 1.632 [S]
Φορμά αρχείων  • NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες ή συμπιεσμένο
 • JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) 

(Προτεραιότητα μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας
 • NEF (RAW) + JPEG: 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. Αποθήκευση για προσαρμοσμένα στοιχεία Picture Control
Μέσα αποθήκευσης  Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital), SDHC και SDXC
Διπλές υποδοχές  Η υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερχείλισης δεδομένων ή για αποθήκευση εφεδρικών αντιγρά-

φων ή για αποθήκευση αντιγράφων που δημιουργούνται με NEF+JPEG. Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ 
καρτών

Σύστημα αρχείων  DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format for 
Digital Still Cameras), PictBridge

Σκόπευτρο  Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου  Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Μεγέθυνση  Περίπου 0,94 x (με φακό 50 mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι  19,5 mm (-1,0 m-1)
(Eyepoint)
Ρυθμιστικό διόπτρας  -3 έως +1 m-1

Οθόνη εστίασης  Πλήρης ματ οθόνη Mark II BriteView με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)
Καθρέφτης reflex  Γρήγορης επιστροφής
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου  Όταν πατάτε το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί 

από το χρήστη (λειτουργίες A και M) ή από τη μηχανή (άλλες λειτουργίες)
Διάφραγμα φακού  Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί  • DX AF NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες • Τύπος G ή D AF NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες  

(ο φακός PC Micro-NIKKOR δεν υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες), δεν υποστηρίζονται φακοί IX-NIKKOR• Άλλοι φακοί 
AF NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από τη μέτρηση 3D color matrix metering ΙΙ, δεν  
υποστηρίζονται φακοί F3AF • AI-P NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από τη μέτρηση 3D color matrix 
metering ΙΙ • Φακοί χωρίς CPU: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες έκθεσης A και M. Υποστήριξη  
μέτρησης color matrix και δυνατότητα εμφάνισης της τιμής διαφράγματος, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το 
χρήστη (μόνο για φακούς AI) Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το μέγιστο  
διάφραγμα είναι f/5,6 ή μεγαλύτερο

Τύπος κλείστρου  Κατακόρυφης διαδρομής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου  1/8.000 έως 30 s σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV, λειτουργία bulb, χρόνος (απαιτείται το προαιρετικό ασύρματο  

τηλεχειριστήριο ML-L3), X250
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας  X= 1/250 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου 1/320 δευτ. ή μικρότερη (το εύρος φλας μειώνεται σε ταχύτητες με-

ταξύ 1/250 και 1/320 δευτ.)
Λειτουργία λήψης  S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη 

λήψη),  (χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης),  (τηλεχειριστήριο), MUP (καθρέφτης πάνω)
Ταχύτητα προώθησης καρέ  Περίπου 1 έως 5 fps (CL) ή περίπου 6 fps (CH) (Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA)
Χρονομέτρης  2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2, ή 3 s
αυτοφωτογράφησης
Λειτουργία απομακρυσμένης  Υστέρηση τηλεχειριστηρίου, γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου, καθρέφτης πάνω τηλεχειριστηρίου
λήψης
Μέτρηση έκθεσης  Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 2.016 pixel
Μέθοδος μέτρησης  • Matrix: Μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται  

μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη • Κεντροβαρής:  
Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 8 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 
6, 10 ή 13 mm ή με βάση τη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (ορίζεται στα 8 mm όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς 
CPU)) • Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγ-
μένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)

Εύρος μέτρησης  • Μέτρηση matrix ή κέντρου βάρους: EV 0 έως 20 • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV (ISO 100, φακός f/1,4, 20°C)
Σύζευξη φωτόμετρου  Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργία έκθεσης  Αυτόματη (αυτόματη, αυτόματη [ακύρωση φλας]), σκηνή (πορτραίτο, τοπίο, παιδί, σπορ, κοντινές λήψεις, νυκτερινό 

πορτραίτο, νυκτερινό τοπίο, πάρτι/εσωτερικοί χώροι, παραλία/χιόνι, ηλιοβασίλεμα, δύση/αυγή, πορτραίτο  
μικρού ζώου, φως κεριών, άνθη, φθινοπωρινά χρώματα, τρόφιμα, σιλουέτα, έντονη φωτεινότητα και χαμηλή  
φωτεινότητα), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη  
προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M), U1 (ρυθμίσεις χρήστη 1), U2 (ρυθμίσεις χρήστη 2)

Αντιστάθμιση έκθεσης  -5 έως +5 EV σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV
Bracketing έκθεσης  2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1 ή 2 EV
Κλείδωμα έκθεσης  Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO  Ευαισθησία ISO 100 έως 6400 σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV 

(ισοδυναμία με ISO 25600) πάνω από ISO 6400. Διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.  
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)

Ενεργό D-Lighting  Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματο, Εξαιρετικά υψηλό, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό ή Απενεργοποίηση
ADL bracketing  2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 καρέ χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες τιμές για όλα τα 

καρέ
Αυτόματη εστίαση  Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 4800DX της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, βελτιστοποίηση, 39 

σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 9 αισθητήρων διασταύρωσης (cross-type)) και βοηθητικού φωτισμού AF (εύ-
ρος περίπου 0,5 έως 3 m)

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

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

Σημείο εστίασης  Μπορούν να επιλεγούν 39 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργία επιλογής περιοχών AF  AF ενός σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 39 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης  Κλείδωμα της εστίασης πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (AF ενός καρέ) ή πατώντας το κουμπί AE-L/AF-L

Ενσωματωμένο φλας  • i , k , p , n , o , s , w : Αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση  • P, S, A, M, 0 : Χειροκίνητη  
ανύψωση με απελευθέρωση κουμπιού

Αριθμός οδηγού  - Περίπου 12/39 , 12/39 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  

μηχανές SLR χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 2,016 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 κεντροβαρής) • Αυτόματο διάφραγμα: Διαθέσιμο με το SB-910, SB-900/SB-800 και φακό με CPU  
• Αυτόματο χωρίς TTL: Στις υποστηριζόμενες μονάδες φλας συμπεριλαμβάνονται τα φλας SB-910, SB-900, SB-800,  
SB-28, SB-27 και SB-22S • Χειροκίνητο με προτεραιότητα απόστασης: Διατίθεται με φλας SB-910, SB-900, SB-800 και 
SB-700

Λειτουργία φλας   • i , k , p , n , s , w : Αυτόματη, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, απενεργοποίηση. Οι  
λειτουργίες σ̋υμπληρωματικός φωτισμός φλας» και «μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών̋  διατίθενται με 
προαιρετικές μονάδες φλας • o : Αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός συγχρονισμός με μείωση του 
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, απενεργοποίηση. Ο αργός συγχρονισμός και ο αργός συγχρονισμός με μείωση 
του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών διατίθενται με προαιρετικές μονάδες φλας •l , m , r , , u , v , x , 
y, z, 1, 2 , 3 : Συμπληρωματικός φωτισμός φλας και μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών διατίθεται 
με προαιρετικές μονάδες φλας • 0 : Συμπληρωματικός φωτισμός φλας  • P, A : Συμπληρωματικός φωτισμός φλας,  
αργός συγχρονισμός, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου 
κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα  • S, M : Συμπληρωματικός φωτισμός φλας, 
μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα

Αντιστάθμιση φλας  -3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Bracketing φλας  2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1 ή 2 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας  Ανάβει όταν το ενσωματωμένο φλας ή η προαιρετική μονάδα φλας, όπως οι μονάδες SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 

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  Θερμό πέδιλο ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και κλείδωμα ασφαλείας
Σύστημα δημιουργικού Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με το ενσωματωμένο φλας ή τα φλας SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ή 
φωτισμού (Creative Lighting   SU-800 ως φλας εντολέα και τα φλας SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ή SB-R200 ως απομακρυσμένα φλας. 
System (CLS)) Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP και φωτισμός πιλότου με όλες τις μονάδες φλας που είναι 

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

Υποδοχή συγχρονισμού  Προσαρμογέας συγχρονισμού τερματικών AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού  Αυτόματη (2 τύποι), φωτισμός πυρακτώσεως, φωτισμός φθορισμού (7 επιλογές), άμεσο ηλιακό φως, φλας,  

συννεφιά, σκιά, προκαθορισμένη χειροκίνητη επιλογή (δυνατότητα αποθήκευσης έως 5 τιμών) ρύθμιση επιλογής θερ-
μοκρασίας χρώματος (2.500K έως 10.000K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές 2 έως 3 καρέ σε βή-
ματα 1, 2 ή 3

Ζωντανή προβολή με λειτουργία  • Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)• Χειροκίνητη εστίαση (M)
φακού για αυτόματη εστίαση
Λειτουργία επιλογής  Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο, αυτόματη εστίαση ευρείας περιοχής και αυτόματη εστίαση 
περιοχών AF  κανονικής περιοχής, αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος
Αυτόματη εστίαση  Αυτόματη εστίαση 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)

Μέτρηση video  Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης  Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel) και  [NTSC] • 1.920 × 1.080 (24p), 24 (23.976) fps • 1.280 × 720 (30p), 30 (29,97) fps • 1.280 × 720 (24p), 
ταχύτητα καρέ  24 (23,976) fps • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) fps
 [PAL] • 1.920 × 1.080 (24p), 24 (23,976) fps • 1.280 × 720 (25p), 25 fps • 1.280 × 720 (24p), 24 (23,976) fps  

• 640 × 424 (25p), 25 fps
 Διατίθεται επιλογή κανονικής και υψηλής ποιότητας
Μέγιστη διάρκεια  Περίπου 20 λεπτά
Φορμά αρχείων  MOV
Συμπίεση video  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Συμπίεση ήχου  Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου  Ενσωματωμένο μονοφωνικό ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας.
Οθόνη  TFT LCD πολυπυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας, 7,5 cm. (3 in.), 921k-dot (VGA), γωνία προβολής 170°, κάλυψη  

κάδρου 100% περίπου και ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση  Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide 

show, τονισμένα σημεία, εμφάνιση ιστογράμματος, αυτόματη περιστροφή εικόνας και σχόλια εικόνας (έως 36 χαρακτήρες)
USB  Hi-Speed USB
Έξοδος video  NTSC ή PAL. Οι φωτογραφίες μπορούν να προβληθούν σε εξωτερική συσκευή όταν η οθόνη της μηχανής είναι  

ενεργοποιημένη
Έξοδος HDMI  Επαφή HDMI Mini τύπου C. H οθόνη της φωτογραφικής μηχανής απενεργοποιείται όταν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI
Υποδοχή εξαρτήματος  Ντεκλανσέρ MC-DC2 (διατίθεται ξεχωριστά), Μονάδα GPS GP-1 (διατίθεται ξεχωριστά)
Είσοδος audio  Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Υποστηριζόμενες γλώσσες  Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και 

παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, 
Τσεχικά, Φινλανδικά

Μπαταρία  Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Τροφοδοτικό μπαταρίας  Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D11 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή 

έξι αλκαλικές, NiMH ή μπαταρίες λιθίου μεγέθους R6/AA:
Μετασχηματιστής ρεύματος  Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5Β (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τριπόδου  1/4 ιντσών (ISO 1222) 
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)  Περίπου 132 Χ 105 Χ 77 mm
Βάρος  Περίπου 780 g με μπαταρία και κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 690 g μόνο το σώμα της  

φωτογραφικής μηχανής, 
Συνθήκες λειτουργίας  Θερμοκρασία: 0-40 °C, υγρασία: κάτω από 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Παρεχόμενα εξαρτήματα   Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15, φορτιστής μπαταρίας MH-25, κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5, 
(ενδέχεται να διαφέρουν ελαστικό προσοφθάλμιο DK-21, καλώδιο USB UC-E4, καλώδιο Audio Video EG-D2, λουράκι φωτογραφικής μηχανής 
ανάλογα με τη χώρα ή AN-DC1, κάλυμμα οθόνης LCD BM-11, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, ViewNX 2 
την περιοχή) CD-ROM

• Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και 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 κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/
και σε άλλες χώρες. • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD Card Association. • Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Οι 
επωνυμίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing 
LLC. • Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. • Οι εικόνες στα σκόπευτρα, 
στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.  • Όλα τα δείγματα των φωτογραφιών ανήκουν 
στον  ©Chase Jarvis.


