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SZÍNTISZTA FOTÓZÁS VAGYOK



A völgyben töltött órák alatt a szél és a hegyi levegő hatására elillannak a napi gondok.

Mélyeket lélegzem, miközben az ösvényen kapaszkodom felfelé. A mindennapok aggodalma 
tovatűnt; minden lépéssel és minden kattintással közelebb kerülök az igazi, kreatív 
önmagamhoz.

Egyszer csak egy nőt pillantok meg. Haja lobog a szélben, de mozdulatlanul áll, mintha az én 
érkezésemre várna. 

Alapos megfigyelés és megfontolás után értelmezem a helyzetet, majd a fényképezőgépet úgy 
állítom be, hogy az előttem elterülő világ személyes leképeződését örökítse meg.  
Fotós vagyok, a fényképezőgép a hangszerem.

Ujjaim a vezérlőkön, miközben az ötleteim és saját fotós művészetem jelentőségteljes 
kapcsolatba kerülnek egymással.

Lassan indulok tovább, gyönyörködve minden újabb képkocka lehetőségében.

L a s s a n  l é p k e d e m

• Objektív: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/320 másodperc, f/7,1
• Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 250 • Picture Control: Monokróm
©Jeremy Walker



• Objektív: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/8
• Fehéregyensúly: Automatikus 1 
• Érzékenység: ISO 2500
• Picture Control: Általános
©Jeremy Walker

A szél egyre erősebben fújt, ahogy a napfény lassan átadta helyét a szürkületnek. Egyik lépést a másik után tettem meg, és miközben magamba szívtam  
a hely hangulatát, azon gondolkoztam, hogy vajon hogyan festhetett ez a vár fénykorában. Éppen akkor értem a domb tetejére, amikor a szél 
 belekapott egy közelben álló idős úr skót szoknyájába. Ő abban a pillanatban visszafordult, és a világ a szemeim előtt változott festői képpé. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [A] mód, 1/640 másodperc, f/11
• Fehéregyensúly: Automatikus 1 
• Érzékenység: ISO 400
• Picture Control: Tájkép
©Jeremy Walker

Amikor végre elállt az eső, sétára indultam a tó körül, és megpillantottam ennek a csónaknak a maradványait. 
Mire odaértem, az ég tisztulni kezdett, bár még felhők tükröződtek a nyugodt, sima víztükrön. A látvány megindított bennem valamit. 

Egyedül voltam, kezemben a fényképezőgép, az idő mintha megállt volna. 
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• Objektív: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/2
• Fehéregyensúly: Automatikus 2
• Érzékenység: ISO 3200
• Picture Control: Általános
©Jeremy Walker

A whisky háborítatlanul pihen ezekben a hordókban, ráérősen érlelődhet az évek során. Lassan sétáltam keresztül a gyengén megvilágított lepárlóban,  
csendesen keresve a megfelelő pillanatokat, például ezt a két whiskykészítőt, akik fojtott hangon beszélgettek egymással.  

Az idő és a csend remek társnak bizonyult.
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• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [A] mód, 1/1250 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus 1
• Érzékenység: ISO 1600
• Picture Control: Általános
©Jeremy Walker

Akárhová indulok, a fényképezőgépem jóvoltából új helyre érkezem. Energiával telve, terhektől mentesen törekedtem előre, 
megújult szabadságérzetemmel új lehetőségeket kutatva. Minél többfelé jártam, annál több kompozíciót  fedeztem fel.  

Minden sarkon újabb megörökíthető pillanat tárult elém.



• Objektív: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [A] mód, 1/1250 másodperc, f/8
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény
• Érzékenység: Automatikus ISO érzékenység szabályozás (100)
• Picture Control: Általános
©Takeshi Fukazawa

Megfigyelőhelyemről jól láttam, ahogyan a hajnal közeledtével minden percben változtak a színek és a hangulatok. 
Az alattam elterülő világot lassan hömpölygő felhőóceán fedte el,  

és csak a szél hangjai értek el hozzám.
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• Objektív: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [A] mód, 1/800 másodperc, f/8
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény
• Érzékenység: Automatikus ISO érzékenység szabályozás (800)
• Picture Control: Általános
  ©Takeshi Fukazawa

Lágyan szemerkélő esőben haladtam az ösvényen előre, amikor az eső függönyén át élénk távoli színfolt ragadta meg a figyelmemet. 
Letértem utamról, és a patak mellett haladva egy csokornyi vadvirágra leltem.  

Örömmel töltött el ez a csendes erdei pillanat – magányomban csak az eső hangja kísért.



Precíziós mechanika: egyedi képek, az ön közvetlen irányítása alatt
A Df tetején található nagyméretű, mechanikus tárcsák 
használatakor a fotós újra átélheti a fényképezés és a fotográfiai 
folyamat tiszta örömét. A fényképezőgép tetején mindig 
látható és módosítható az ISO érzékenység, a záridő és az 
expozíciókompenzáció értéke, ami megerősíti és arra bátorítja 
a fotóst, hogy közvetlenebbül, fizikai érintéssel vezérelje a 
fényképezőgép beállításait. A fotós átviszi elképzeléseit a Df 
vezérlőin keresztül, így az ember és a fényképezőgép közti kapcsolat minden eddiginél 
teljesebb élményt jelent. Spontán fotózás esetén lehetőség van a vezérlők mellőzésére is, 
ilyenkor a fotós a Df programozott automatikus módjára bízhatja a megfelelő expozíció 
kiszámítását. A szenvedélyes fotósok azonban, amint kézbe veszik a Df-et, érezni fogják a 
mechanikus tárcsák vonzerejét, ami arra ösztönzi őket, hogy saját maguk alakítsák ki képeiket.

Értelemszerű egyszerűség: a kreativitás kibontakoztatásának titka 
A Df használatakor értelemszerűen és egyszerűen beállítható a kívánt expozíció. Minden 
célhoz más tárcsa tartozik, így az ISO érzékenység, a záridő és az expozíciókompenzáció 
is külön tárcsával állítható. A rekesz a segédtárcsával, illetve egyes NIKKOR objektívek 
esetében a rekeszállító gyűrűvel* állítható be. Egyetlen pillantással áttekintheti a beállítások 
aktuális értékét, valamint azt, hogy milyen tartományban állíthatja őket. A beállítások 
közvetlenül a tárcsákkal módosíthatók, az ebből fakadó magabiztosság pedig több 
teret ad a kompozíció és az expozíció átgondolásának. Ha a Fé lépésköznél finomabb 
fokozatonként kívánja vezérelni a záridőt, a záridőválasztó tárcsát 1/3 STEP (1/3 lépés) 
értékre állítva a záridőt a főtárcsával módosíthatja.

*Rekeszállító gyűrűvel nem rendelkező NIKKOR objektívek használata esetén a rekesz csak a segédtárcsával vagy az 
automatikus módokban állítható be. Ez a G típusú NIKKOR objektívekre és az E típusú NIKKOR objektívekre vonatkozik 
(a PC-E NIKKOR objektívek kivételével, ugyanis azok teljes mértékben kompatibilis rekeszállító gyűrűvel rendelkeznek). 

Precíziós design: a magas szintű működés érzése
Alapos odafigyelés minden részletre: ez az oka, hogy a Df 
kellemesen simul a kezébe. Masszív kialakítása révén bárhová 
magával viheti. A váz magnéziumötvözet elemekből épül fel, 
kiváló minőségű, bőrtónusú felület öleli körbe a kifinomult 
formákat, például a markolatot. Minden mechanikus tárcsa 
tömör fémből készült, a tetejükön gravírozott és festett kijelzők 
találhatók. A tárcsán körbefutó, finoman barázdált mintázat 
biztos fogást kínál, a fotós kezének minden mozdulatát kellemes, megnyugtató kattanás 
jelzi vissza. A fényképezőgép a működtetés minden lépésében a Nikonra jellemző 
szakértelem fizikai megtestesülését kínálja.

Intim közelségben a témával: üveg pentaprizmás optikai kereső kb. 100%-os 
képfedéssel
A tükörreflexes fényképezőgépekkel végzett fotózás kulcsfontosságú jellemzője, hogy  
a fotós a tiszta optikai keresőn keresztül nézve meghitt közelségben érzi a témát. A nagy  
FX-formátumú kereső kb. 100%-os képfedése lehetővé teszi a kompozíció minden vizuális 
elemének pontos elhelyezését. A kb. 0,7x nagyítás* még könnyebbé teszi a kép vizuális 
elemeinek ellenőrzését, ideértve a keresőben látható információs kijelzőt is. A keresőben 
látható, nagy fényerejű kép és a nagyméretű mattüveg gondos kialakítása mind kézi, mind 
automatikus élességállítási módokban segíti a pontos élességállítás ellenőrzését. Emellett a 
pontos tájolást segítő rácsvonalak is megjeleníthetők a keresőben.

*50 mm-es f/1,4 objektív végtelenre állítva, -1,0m-1

Csatlakoztatott objektív: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition

Kreativitás minden pillanatban:  
valósítsa meg elképzelését az értelemszerű vezérlőkkel 
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1/3 STEP (1/3 lépés) pozícióban a záridő a főtárcsával állítható be úgy, hogy közben 
nem kell levennie a szemét a keresőről



Tényleges méret

Autentikus Nikon tükörreflexes fényképezőgép design: a legjobban hordozható 
FX-formátumú digitális tükörreflexes fényképezőgép
Külsőre a Df megjelenése hagyományos és autentikus. A fényképezőgépváz 
kisebb mérete és élesebb szöget bezáró vonalai egyesek számára a korábbi 
Nikon filmes tükörreflexes fényképezőgépek korát idézik, különösen 
az újonnan tervezett, különleges kiadású AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G 
Special Edition objektívvel párosítva, amely esztétikailag hasonló élményt 
kínál. Mások egy teljesen új alkotást látnak ebben az egyedi készülékben. 
Vegye a kezébe, és próbálja ki a kisméretű, jól kiegyensúlyozott digitális 

tükörreflexes fényképezőgép bizsergetően kellemes fogását – jelenleg ez a legkisebb és 
legkönnyebb Nikon FX-formátumú modellünk. Majd pedig képzelje magát különféle helyekre, 
ahol még hosszabb ideig koncentrálhat a fényképezésre, nehéz fényképezőgépek használatával 
járó kifáradás nélkül. Ezt kínálja önnek a Df.

Az igazi lehetőségek három pillére: NIKKOR objektívek, a D4 Nikon 
FX-formátumú képérzékelője, valamint az  
EXPEED 3 képfeldolgozó rendszer 
A Df előnyei nem csak a felszínen mutatkoznak meg. Képminőség te-
rén a Df a Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépek csúcsmodelljé-
vel, a bizonyítottan nagy teljesítményű, professzionális D4-gyel vetekszik. 
A Df szívében a nagy teljesítményű, FX-formátumú (a DX-formátumúnál 
több mint 2-szer nagyobb) képérzékelő és az EXPEED 3 képfeldolgozó rend-

szer működik. A D4-ével azonos képérzékelőt használó Df 
 nagy, 7,3 μm-es képponttávolsága lehetővé teszi, hogy min-
den egyes képpont minden helyzetben a lehető legtöbb fényt 
gyűjtse össze, ami magas jel-zaj arányt és széles dinamikatar-
tományt eredményez. Éles és innovatív NIKKOR objektívekkel 
párosítva a Df 16,2 tényleges megapixeles képeket készít, 

amelyek lenyűgözően sokoldalúak és könnyebben használhatók. A képek tónusai simák, színeik 
gazdagok és pontosak, és az FX-formátumtól elvárt mélységet tükrözik. Ahogyan a D4 is lenyűgözte 
a világ vezető profi fotósait, a Df csúcstechnológiájú érzékelője és feldolgozó 
rendszere tökéletes együttműködéssel csökkenti minimálisra a képzajt 
a teljes, széles ISO tartományban. A Df a JPEG és TIFF fájlformá-
tumok mellett tömörített és tömörítetlen RAW-képek rögzíté-
sére is alkalmas. A Df a D4-nek megfelelő képminőség és a 
hordozható FX-formátum új szintjének megteremtése révén 
egészen új fényképezési lehetőségeket nyit meg.

A teljesítmény, amely megváltoztatja az ön fényképezését is: D4-szintű 
képminőség és ISO tartomány hordozható méretben
Kivételes sokoldalúság – ez a Df képalkotási teljesítményének 
igazi erőssége. Függetlenül az adott helyzetben tapasztalt 
megvilágítás erősségétől, a Df készen áll a felvételkészítésre, 
és nem okoz csalódást. Amikor gyenge a fény, és nem 
áll rendelkezésre állvány, a fényképezőgép elsőrangú 
nagy ISO érzékenységű teljesítménye lehetővé teszi, hogy 
rövidebb záridőket állítson be kézi fényképezésnél, és mégis 
tiszta, éles, részletgazdag és alacsony zajszintű képeket 
készítsen. Ráadásul alacsony ISO érzékenység melletti széles 
dinamikatartományának köszönhetően a Df finom tónusokat, éles széleket és gazdag részleteket 
rögzít a csúcsfényes és árnyékos képterületeken egyaránt, a dinamikatartomány szűkítése nélkül, 
még akkor is, amikor bőséges vagy akár éles fényben és nagy kontrasztú helyzetben fényképez. 
A fényképezőgép remek hordozhatósága és a különböző fényviszonyok elsőrangú kezelése 
felszabadítja a fotóst, és megindítja fantáziáját, akár a fényképezőgép szabványos, ISO 100–12 800 
érzékenységtartományában, akár annak ISO 50 vagy ISO 204 800 egyenértékre való kiterjesztésével 
dolgozik.

Rugalmas fényképezés: Picture Control rendszer, Aktív D-Lighting és HDR
A Nikon eredeti Picture Control rendszerének jóvoltából képei pontosan úgy fognak kinézni, 
ahogy elképzelte őket. A Df-fel hat beépített opció közül választhat: Általános, Semleges, Élénk, 
Monokróm, Portré és Tájkép. Válasszon közülük szándékának vagy a helyzet körülményeinek 
megfelelően, és máris készítheti az egyedi, mégis természetes megjelenésű felvételt. Mindegyik 
opció esetében tovább módosíthatja az élesítés, a kontraszt és a fényerő beállítását. Lehetősége 
van arra is, hogy a módosított fájlok értékeit Egyéni Picture Control beállításokként, külön 
fájlban mentse, így később bármikor újra alkalmazhatja 
az egyszer létrehozott stílust. Nagy kontrasztú témák 
fényképezésekor az aktív D-Lighting funkció segít megőrizni 
a részleteket a csúcsfényes és az árnyékos képterületeken, 
miközben megtartja a kép természetes megjelenését.  
A HDR (széles dinamikatartomány)* funkció két, különbö-
zően exponált (legfeljebb 3 Fé különbségű) felvételt készít 
a zár egyetlen kioldásával, majd ezekből egy végső képet 
készít, amely szélesebb dinamikatartományt fog át.

*HDR fényképezés esetén állvány használatát javasoljuk

A kreativitás új szintje:  
a D4-re jellemző képminőség remek hordozhatósággal ötvözve

13

ISO 6400 érzékenységgel fényképezve  
©Jeremy Walker

Aktív D-Lighting: Extra magas 2
©Takeshi Fukazawa



A fényképezés ereje
A Df innovatív megoldásait úgy terveztük, hogy újra és 
újra megihlessék a fotósokat. A gép Multi-CAM 4800 
automatikus élességállítási érzékelőmoduljának 39 sűrűn, 
stratégiai módszerességgel elhelyezett AF-pontja van, amelyek 
egy hálózat elemeiként működve találják meg a témát, és 
állítják be a kiváló élességet. A középpontban elhelyezkedő 
kilenc, kereszt típusú érzékelő még nagyobb pontosságot 
kínál, a téma formájától és elhelyezkedésétől függetlenül. 

Ha telefotó objektívjének 
tényleges maximális rekesze 
f/8-ra csökken, például egy 
telekonverter csatlakoztatása 
miatt, a Df még akkor is hét 
aktív élességponttal biztosítja 
a megfelelő élességállítási 
teljesítményt. Amikor sebességre 
van szükség, a Df kb. 5,5 kép mp*1 
sebességű sorozatfelvételre 
képes legfeljebb 100 képig*2. 
A Nikon exkluzív fényképezési 
helyzetfelismerő rendszere a 
fényképezőgép 2016 képpontos 
RGB-érzékelője és képérzékelője 
segítségével felvételkészítés 
előtt elemzi az adott helyzetet, 
majd a kapott adatok 
felhasználásával finomhangolja 
az automatikus élességállítást, az 
automatikus expozíciót, az i-TTL 
kiegyenlített derítővakuzást és a 
fehéregyensúlyt. Az eredmény: 
kiemelkedő pontosság.

*1 A CIPA szabvány alapján  
*2 JPEG formátum használata esetén

A megjelenítés és szerkesztés ereje
Akár ragyogó napfényben, akár homályos beltérben zajlik 
a fotózás, elengedhetetlen fontosságú, hogy könnyen 
ellenőrizni lehessen a képeket és a fényképezőgép 
információit az LCD-monitoron. A Df gépen található (a D4-
éhez hasonló), nagyméretű, 8 cm-es, kb. 921 000 képpontos, 
nagy felbontású LCD-monitor a széles megtekintési szög révén 
tisztán látható, az integrált üveg- és panelszerkezet jóvoltából 
pedig kevésbé tükröz. A kiterjesztett színvisszaadási tartomány 

is segíti a képek hatékonyabb 
ellenőrzését. A visszajátszás zoom 
funkció kb. 30-szorosára tudja 
nagyítani (hossz-összehasonlítás 
alapján) a nagy képméretű, FX-
formátumú képeket, ami gyorsabb 
és pontosabb élességellenőrzést 
tesz lehetővé. Az LCD-n megjelenő 
szöveg és háttér színe a környezeti 
fényhez igazodva változik, így 
tisztábban látja a fényképezőgép 
információit. A fényképezőgép 
hátoldalán található, kényelmes 
P gomb a menübeállítások 
közvetlen elérésére szolgál. 
Egyszerűen nyomja meg a gombot 
a beállítások és üzemmódok 
megváltoztatásához az optikai 
keresővel vagy élő nézetben 
történő fényképezés során – nem 
kell többé a menüben kutakodnia. 
Ha a gombot visszajátszás közben 
nyomja meg, akkor egy sor 
retusálási menüopció jelenik meg  
a monitoron.

Mind a 39 AF-pont használható f/5,6 
vagy tágabb rekeszbeállítás esetén

Az optikai kereső használatával 
történő fényképezés közben: 
a beállítások gyorsan módosíthatók 
az információs kijelzőn még akkor 
is, ha az LCD-monitor ki van 
kapcsolva

Élő nézetben történő 
fényképezés során: 
A beállítások az LCD-n 
módosíthatók

Visszajászás során: Gyors 
hozzáférés a retusálás menühöz

33 AF-pont működik az f/5,6-
nál szűkebb és f/8-nál tágabb 
rekeszbeállítás esetén
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Az alkalmazkodás ereje
Ha élő nézetben fényképez, a Df új, kilencszegmensű 
kompozíciós rácsot jelenít meg (a 16 szegmensű kompozíciós 
rácson felül) a 3:2 képarányú komponálás, valamint a 
16:9 és 1:1 képarányú, felvétel utáni kivágás hatékonyabb 
segítése érdekében. A virtuális horizont funkció a gép 
aktuális oldalirányú és előre- vagy hátradőlését jelzi az LCD-
monitoron; az oldalirányú pozíció a keresőben is látható.  
A célpont fehéregyensúly funkció használatával egyszerűen 
létrehozhat a kép élő nézetben kiválasztott, meghatározott 
területén alapuló felhasználói beállításokat. Gyorsan 
beállíthatja a megfelelő fehéregyensúlyt a témára úgy, 
hogy a célhelyet a választógombbal a kívánt képterületre 
mozgatja. Így nem kell szürke lapot használnia, és még távoli 
téma alapján is gyorsan rögzíthet felhasználói beállítást.  
Ez különösen akkor hasznos, ha beltérben fényképez, ahol 
gyakran vegyes fényforrásokkal kell megbirkóznia. 

Az ellenállóság ereje
A Df-et úgy terveztük, hogy nagyon könnyű és 
kiegyensúlyozott legyen, különösen akkor, ha rögzített 
gyújtótávolságú, kompakt NIKKOR objektívekkel használja. 
Ez az előny azonban nem jelenti a megbízhatóság 
feláldozását – hiszen arra a változatos kültéri fotós túrák 
során továbbra is szükség van. A fényképezőgép felső, hátsó 
és alsó burkolata könnyű és tartós magnéziumötvözetből 
készült, a váz különféle részeit pedig hatékony szigeteléssel 
tettük a D800 sorozattal megegyező mértékben por- és 
időjárásállóvá. A Df egy nagy sebességű 
és rendkívül pontos szekvenciális vezérlő 
mechanizmussal van felszerelve, amely 
egymástól függetlenül mozgatja a zárat, 
a tükröt és a rekeszt. A zárat 150 000 
cikluson át teszteltük a fényképezőgépbe 
ténylegesen beszerelt 
záregységgel és meghajtó 
mechanizmussal, hogy 
bizonyságot nyerjünk annak 
rendkívüli tartósságáról. A 
záregység része egy kompakt 
önellenőrző zárfigyelő is, 
amely segít fenntartani a 
maximális pontosságot. Az 
energiatakarékos működés 
és a kisméretű EN-EL14a 
lítium-ion akkumulátor 
jóvoltából akár kb. 1400 
kép* készíthető egyetlen 
feltöltéssel.

*A CIPA szabvány alapján

A kilencszegmensű kompozíciós rács 
jobb komponálást tesz lehetővé élő 
nézetben

1:1 képarány kijelzése élő nézetben az 
utólagos kivágás megkönnyítésére

Virtuális horizont funkció jelzi a gép 
dőlését  

Hatásos szigetelés a por és a 
nedvesség ellen.

Könnyű és tartós megnézium-
ötvözetből készült felső, hátsó és alsó 
burkolat

Kisméretű és nagy 
teljesítményű EN-EL14a 
lítium-ion akkumulátor 

Kreatív teljesítmény: aknázza ki fotós ösztöneit

Hét AF-pont támogatja az f/8 
rekeszértéket 
 Kereszt típusú érzékelőként  
 funkcionálnak



 Emelje magasabb szintre kreatív vízióit: NIKKOR objektívek és a Nikon rendszer
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 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Nagyszerű választás természetfotókhoz, tájképekhez és éjszakai 
felvételekhez. Ez az objektív remekül csökkenti a kómának 
nevezett optikai torzulás kialakulását, és lenyűgöző képeket 
készít még nagy rekesz használatakor is. A Nanokristály bevonat 
drasztikusan csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket, 
amelyek egyébként jellemzően előfordulnak a nagy látószögű 
objektívek használatakor.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Ez az objektív természetesebb mélységérzetet kelt azáltal, hogy az élestől a teljes elmosódásig 
folyamatos átmenetű elmosódást (bokeh) hoz létre. A sima, természetes élességállításra és a 
legnagyobb rekesz használatakor is kiváló élességre tervezett objektív remek választás portrékhoz és 
tájképekhez egyaránt. 

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Ez az objektív elsőrangú élességet és tisztaságot biztosít. Kitűnő 
választás egy sor különféle témához, például természetes 
környezetben fotózott portrékhoz, valamint tájképekhez, belső 
terekhez és pillanatképekhez. Gyors rekesze csodálatos,  
természetes elmosódást hoz létre, Nanokristály bevonata pedig 
csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket, amivel még jobb  
képminőséget ér el.

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition 
Az AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G modellen alapuló objektívet 
kifejezetten a Df-hez fejlesztettük ki, ezüst alumíniumgyűrűs, 
esztétikus kialakításával is a géphez illeszkedik. Ideális választás 
portrékhoz, csendéletekhez, utazáshoz és más felhasználásra. 
Elsőrangú élességet kínál, és szépen mossa el a hátteret az aszferikus 
lencsetagot tartalmazó optikai kialakításának köszönhetően. AF-
teljesítménye csendes és zökkenőmentes, váza kisméretű és könnyű.

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Ez az objektív beépített rázkódáscsökkentő funkcióval segíti a kézi 
makrofotózást; éles és mégis természetes képeket készít egy sor 
műfajban, például portréfotózás során. Kényelmes munkatávolsága 
révén jól használható virágok, illetve rovarok és más apró állatok 
közeli fotózásához. A Nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti 
a szellemképet és a tükröződéseket.

NIKKOR objektívek – élesség, pontosság, sokoldalúság és megbízhatóság 
Csak kiváló minőségű, nagy teljesítményű objektív alkalmas arra, hogy teljes 
mértékben kibontakoztassa a Df lehetőségeit. A NIKKOR objektívek elsőrangú 
optikai teljesítményt és megbízhatóságot kínálnak, amelyet a profi fotósok 
világszerte elismernek. A Nikon eredeti technológiái – a Nanokristály bevonat, 
amely hatékonyan csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket még éles 
megvilágítás esetén is, illetve a rázkódáscsökkentés, amely kompenzálja a 
fényképezőgép rázkódásának hatását – megőrzik a Df kiváló képminőségét. 
A NIKKOR objektívek népes termékcsaládja 
folyamatosan bővül, egyre gazdagabb 
lehetőségeket kínálva a Nikon digitális 
tükörreflexes fényképezőgépek használóinak. 

Nikon vakuk és a Kreatív Megvilágítási Rendszer – 
fényképezzen még művészibb módon
Szeretné, ha bárhol stúdióminőségű megvilágítás áll-
na a rendelkezésére? A Df, a Kreatív Megvilágítási 
Rendszer és a Nikon vakuk jóvoltából még ez 
sem elérhetetlen. A hordozható, nagy teljesítményű SB-910 és a 
kompakt, egyszerűen használható SB-700 egyaránt támogatja 
az innovatív i-TTL vakuvezérlést, amellyel a vakus expozíció 
egyszerűen, pontosan elvégezhető. Derítse a téma árnyékos 
részeit közvetlen vakuzással a vakupapucsra szerelt vakuról, vagy 
hozzon létre oldalsó megvilágítást, ha mélyebb, simább, kerekebb 
tónusokat szeretne látni a képen. Mindössze egy vakura és egy 
TTL vezérlőkábelre lesz szüksége. Ha pedig több, a Fejlett vezeték 
nélküli megvilágítás funkcióval kompatibilis vakut használ, akkor 
olyan módon alakíthatja át fényképeinek hangulatát, amely csak 

a természetes fény használatával 
egyszerűen nem érhető el. A Df és 
a Kreatív Megvilágítási Rendszer 
segítségével azonban igen.

A vakupapucsra szerelhető AU-800 vezér-
lő két távoli SB-700 egységet vezérel –  
az egyik oldalról világítja meg a témát,  
a másik pedig hátulról a hordók tetejét.

A Nikon F bajonett – új életet ad a régi NIKKOR 
objektíveknek  
A Df nemcsak a leg-
modernebb NIKKOR 
objektívek használa-
tának örömét kínálja 
tulajdonosának, 
hanem újra elérhetővé 
teszi a patinás NIKKOR 
objektíveket is. A gép 
objektív rögzítésének 
kialakítása tartalmaz 
egy összecsukható 
fénymérőcsatoló kart is, amely szinte az összes NIKKOR 
objektív fogadására alkalmas, ideértve a nem-AI 
objektíveket is. Ha az objektív rekeszállító gyűrűjével 
beállított értéket a fényképezőgépen is beállítja a ve-
zérlőtárcsával, akkor a patinás NIKKOR objektívekkel 
is teljes rekeszes fénymérést végezhet, és így ponto-
sabb felvételeket készíthet (csak A és M expozíciós 
módban). Gondolja csak el, hogy milyen lehetőségek 
tárulnak fel ön előtt, ha patinás objektívjeit a legmo-
dernebb digitális technológiával együtt használhatja!  

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Kedvező árú fix portréobjektív különleges optikai kialakítással; egyszerre 
kínál remek élességet és szép elmosódást. Meglepően könnyű és 
kisméretű. Különféle fényviszonyok közepette egyaránt éles és 
természetes portrékat készít.

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Takeshi Fkazawa

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

Df SB-700 vakuval
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GP-1/GP-1A GPS-egység  
(külön megvásárolható) 
Lehetővé teszi a földrajzi szélesség 
és hosszúság, a tengerszint feletti 
magasság, valamint a készítési 
idő (UTC, egyezményes világidő) 
adatainak rögzítését az EXIF-adatok közé. A 
helyadatokat tartalmazó képek megjeleníthetők a 
ViewNX 2 alkalmazás Térkép munkaterületén. Az 
információ felhasználható a NIKON IMAGE SPACE 
képmegosztó és -tároló szolgáltatásban, valamint 
más online képmegosztó szolgáltatásokban és 
digitális térképszoftverekben is.

WU-1a vezeték nélküli mobil-
adapter (külön megvásárolható)
Vezeték nélküli LAN-kapcsolatot 
létesít a fényképezőgép és intel-
ligens eszközök (okostelefon vagy 
táblagép) között. Intelligens eszközét távoli élő 
nézet monitorként a felvétel ellenőrzésére és a 
fényképezőgép távoli kioldására is használhatja. 
Az intelligens eszközre továbbított képek azonnal 
megoszthatók. Az adapter az iOS vagy Android™ 
operációs rendszert futtató intelligens eszközökkel 
kompatibilis. 

Megjegyzés: az intelligens eszközhöz csatlakozó WU-1a 
használatához előzetesen telepíteni kell az intelligens eszközre 
a Wireless Mobile Utility nevű alkalmazást, amely ingyenesen 
letölthető az adott eszközt kiszolgáló online üzletből.

WR-1 vezeték nélküli távvezérlő  
(külön megvásárolhatól)
Ha egy WR-1 egység jeladóként, 
egy másik pedig jelvevőként van 
konfigurálva, és a jelvevő a Df-
hez csatlakozik, akkor lehetőség 
van a fényképezőgép beállításainak 
a jeladó kijelzőjén keresztüli 
megtekintésére, illetve módosítására. A WR-1 
egységek közötti, rádióhullámokat használó 
kommunikáció hatótávolsága elérheti a 120 métert. 
Alkalmazásukkal különféle távoli fényképezési 
opciók is elérhetővé válnak, például: több 
fényképezőgép kioldása egy WR-1 egységgel 
felszerelt vezérlő fényképezőgéppel szinkronizálva; 
az egyes fényképezőgép-csoportok egyedi 
távvezérlése; időzített felvételkészítés. Távoli 
fényképezésre is lehetőség van a WR-1 és a 
WR-R10/WR-T10 együttes használatával.

WR-R10/WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlők (külön 
megvásárolhatók)
Akár egy, akár több, WR-R10
egységgel felszerelt fényképezőgépet vezérelhet 
(a vezérelt gépek száma korlátlan) egy WR-T10 
jeladóként való használatával. A WR-R10 és a WR-
T10 egység maximális kommunikációs távolsága 
20 méter.

A fényképezőgéphez mellékelt Nikon ViewNX 2 szoftverrel 
képeit egyszerűen importálhatja, tallózhat közöttük, valamint 
gyakran használt képszerkesztő funkciókhoz is hozzáfér, 
amelyekkel például átméretezheti vagy kiegyenesítheti a 
képeket, illetve módosíthatja fényerejüket. Amint azt a világ 
profi és haladó fotósai jól tudják, a NEF (Nikon Electronic 
Format, Nikon elektronikus formátum) nevű Nikon RAW 
képformátum rendkívüli adatmennyiséget tárol, aminek 
egyszerűbb szerkesztése a ViewNX 2 programban is lehetséges. 
Ha azonban teljes mértékben szeretné kihasználni a RAW-
képek lehetőségeit, akkor érdemes a külön megvásárolható 
Capture NX 2 alkalmazást választania, amely beépített 
szerkesztőeszközök széles választékát kínálja. Többek között az 
alábbi funkciók érhetők el: automatikus retusáló ecset, kötegelt 
feldolgozás, gyors javítás, kiegyenesítés eszköz, vignettálás 
vezérlése, automatikus színeltérés-javítás és torzításvezérlés.

További alkalmazások – GPS-egység, vezeték nélküli mobiladapter, 
vezeték nélküli távvezérlők 

Nikon szoftver – hozza ki a legtöbbet RAW-fájljaiból 

51. Funkciókijelző
52. Expozíciós módválasztó tárcsa
53. LCD megvilágítása gomb / Kétgom-

bos alaphelyzetbe állítás gomb
54. Tápcsatlakozó fedele 
55. Akkumulátorfedél / Kártyafedél
56. Akkumulátorfedél zárja / Kártyafedél 

zárja
57. Állványmenet
58. Funkciókijelző (teljes kijelzés)

 1. Fényképezőgép szíjának bújtatója
 2. Segédtárcsa
 3. Mélységélesség-ellenőrző gomb
 4. Fn gomb
 5. Önkioldó jelzőfény
 6. Fénymérőcsatoló kar (összecsukható)
 7. Vaku szinkroncsatlakozó kupak / Vaku 

szinkroncsatlakozó
 8. Objektívkioldó gomb
 9. Az objektív rögzítése
10. Tükör
11. Menü gomb
12. Súgó gomb / Védelem gomb / Fehér- 

e gyensúly gomb
13. Visszajátszási nagyítás gomb / 

Képminőség / képméret gomb
14. Visszajátszási kicsinyítés gomb / Kiskép 

gomb / Vaku mód gomb / Vakukompen-
záció gomb / Kétgombos alaphelyzetbe 
állítás gomb

15. gomb
16. Visszajátszás gomb
17. Törlés gomb
18. A kereső ablaka
19. Kereső
20. Dioptriaszabályzó
21. AE/AF-rögzítés gomb
22. AF-BE gomb
23. Főtárcsa
24. Fénymérési módválasztó
25. Választógomb
26. OK gomb
27. Élességmező-választógomb zár
28. Kártyaművelet jelzőfénye
29. Monitor
30. Élő nézet gomb
31. Info gomb
32. Sorozatkészítés gomb
33. Objektív-csatlakozási jelölés
34. AF-mód gomb

35. Élességállítási módválasztó
36. USB-csatlakozó fedele / USB-csatlakozó 
37. HDMI-csatlakozó fedele / HDMI minitűs 

csatlakozó
38. Tartozék csatlakozó fedele / Tartozék 

csatlakozó
39. Főkapcsoló
40. Kioldó foglalat
41. Kioldógomb
42. Expozíciókompenzáció választó tárcsa 

zár kioldó
43. Expozíciókompenzáció választó tárcsa 
44. ISO érzékenység választó tárcsa zár 

kioldó
45. ISO érzékenység választó tárcsa
46. Képsík jelzése
47. Vakupapucs (külső vakuhoz)
48. Záridőválasztó tárcsa 
49. Záridőválasztó tárcsa zár kioldó
50. Kioldási módválasztó tárcsa

Elnevezések Külön megvásárolható  
tartozékok

Mellékelt tartozékok

SB-910  
vaku

AKUK

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK, 
KIOLDÓKÁBEL

TOK

ALKALMAZÁSOK INTELLIGENS 
ESZKÖZÖKRE

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, 
AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

SB-700  
vaku

SB-400  
vaku

SB-300 vaku

R1C1 makrovaku  
szett vezérlővel

FSA-L1 Fieldscope 
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

FSA-L2 Fieldscope toldalék 
digitális tükörreflexes 
fényképezőgéphez

SB-910/700/400/300 
vaku

SC-28/29  
TTL vezérlőkábel

SU-800 vezeték  
nélküli vakuvezérlő

GP-1A  
GPS-egység

MC-DC2  
vezetékes  
távkioldó

WR-1 vezeték  
nélküli távvezérlő

WR-1 WR-T10

AR-3 kioldókábel

CF-DC5  
félpuha táska

CF-DC6 félpuha 
táska  
(fekete/barna)

WR-R10 vezeték 
nélküli távvezérlő

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

MH-24  
akkutöltő*

EH-5b hálózati tápegység

EN-EL14a  
lítium-ion akkumulátor*

EP-5A tápcsatlakozó

DG-2  
keresőnagyító

TV-képernyő**

UC-E6 USB-kábel*

HDMI-kábel**

TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

Rendszerábra
NIKKOR OBJEKTÍVEK KERESŐ TARTOZÉKOK

DIGISCOPE 
TARTOZÉKOK

SD-9 nagy 
teljesítményű 
elemtartó

DR-5  
derékszögű keresőtoldalék

DK-17  
szemkagyló*

DK-17A  
páramentes kereső 

DK-17C  
dioptriakorrekciós szemlencse  
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

DK-26  
keresősapka*

DK-19  
gumi szemkagyló

DK-18  
keresőadapter

DK-17M  
nagyító kereső

WU-1a 
vezeték nélküli 
mobiladapter

Intelligens eszköz**  
(iOS/Android operációs rendszer)
Wireless Mobile Utility†

Nyomtató** 

SD-memóriakártya**

Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 frissítés

Capture NX 2
Capture NX 2 frissítés

*Mellékelt tartozék **Nem Nikon termék† Ingyenesen letölthető az egyes intelligens eszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból. 

ViewNX 2*

Személyi számítógép**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

CF-DC6 félpuha táska (fekete)

CF-DC6 félpuha táska (barna)

AN-SPL001 Prémium bőr szíj  
(fekete/barna)

AN-DC9 fényképezőgépszíj 

Capture NX 2

ViewNX 2
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Műszaki adatok
Fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Az objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges látószög Nikon FX-formátum
Tényleges pixelszám 16,2 millió
Képérzékelő 36,0 × 23,9 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 16,6 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok
rendszer (külön megvásárolható Capture NX 2 szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) FX-formátum (36 × 24): 4928 × 3280 [nagy], 3696 × 2456 [közepes],  

2464 × 1640 [kicsi]
 DX-formátum (24 × 16): 3200 × 2128 [nagy], 2400 × 1592 [közepes],  

1600 × 1064 [kicsi]
Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített, tömörített 

vagy tömörítetlen
 • TIFF (RGB)
 • JPEG: a JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; tömörítési beállítások – Finom 

(kb. 1:4), Normál (kb. 1:8), Alap (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége módban); 
Optimális minőség tömörítési mód is választható

 • NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; a beállítások módo-

síthatók, az egyéni Picture Control beállítások menthetők
Adattároló SD- (Secure Digital) és UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = Kamera fájlrendszer felépítési  

szabály) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés 
formátum), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras = 
Cserélhető képfájl-formátum digitális álló fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen
 DX (24 × 16): kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen
Nagyítás Körülbelül 0,7-szeres (50 mm f/1,4 objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 15 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -3 és +1 m-1 között
Mattüveg Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg  

(a kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség- A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által
ellenőrzés (A és M expozíciós módban), illetve a fényképezőgép által (P és S expozíciós 

módban) választott értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Kompatibilis az AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú (bizonyos 

megkötések vonatkoznak a PC objektívekre), illetve a DX objektíveket (DX 24 × 16 
1,5× képterület), az AI-P NIKKOR objektívekkel, valamint nem-CPU objektívekkel 
(nem-AI objektívekkel is). IX NIKKOR és F3AF objektívekkel nem használható. Az 
elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív 
esetén használható (az elektronikus távolságmérő támogatja a középső 7 éles-
ségpontot a f/8 vagy nagyobb maximális rekeszű objektívek, illetve a középső  
33 élességpontot a f/7,1 vagy nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén)

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000–4 mp 1 Fé lépésközökben (1/4000 mp–30 mp 1/3 Fé lépésközökben a 

főtárcsával), X200 (csak a záridőválasztó tárcsával), hosszú expozíció, időzített
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku 

hatótávolsága lecsökken az 1/200 és 1/250 mp közti záridő-tartományban)
Kioldási módok S (Egyképes), CL (Lassú sorozatfelvétel), CH (Gyors sorozatfelvétel),  

Q (Halk kioldás), E (Önkioldó), Mup (Tükörfelcsapás)

A képtovábbítás  1–5 kép/mp (CL) vagy 5,5 kép/mp (CH)
sebessége 
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Fénymérés TTL fénymérési rendszer 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G, E és D típusú objektívek használata esetén); 

színes mátrixmérés II (CPU objektívek használata esetén); színes mátrixmérés  
nem-CPU objektíveknél abban az esetben, ha a felhasználó megadja az objektív adatait

 • Középre súlyozott: 75 %-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 12 mm 
átmérőjű kör, a kör átmérője 8, 15 vagy 20 mm-re módosítható, vagy pedig a 
teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás (nem-CPU objektív esetén 12 mm-es 
kört használ a gép)

 • Célpont: 4 mm átmérőjű körben mér (a képkocka kb. 1,5%-a), az aktív élesség-
pont körül (nem-CPU objektív használata esetén a középső élességpont körül)

Fénymérési tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
(ISO 100 egyenérték,  • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
f/1,4 objektív, 20°C)   
Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI (összecsukható fénymérőcsatoló kar)
Expozíciós módok Programozott automatikus rugalmas programmal (P); Záridő-előválasztásos 

automatikus (S); Rekesz-előválasztásos automatikus (A); kézi (M)
Expozíciókompenzáció -3 és +3 Fé között 1/3 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat 2–5 felvétel 1/3, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Vakus sorozatkészítés 2–5 felvétel 1/3, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység ISO 100–12 800 1/3 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,7
(ajánlott expozícióindex) és 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,7, 1, 2, 3 és 

4 Fé (ISO 204 800 egyenérték) értékkel ISO 12 800 fölött, automatikus ISO
 érzékenység szabályozás használható
Aktív D-Lighting Választható beállítások: Automatikus, Extra magas +2/+1, Magas, Normál, 

Alacsony és Ki
ADL expozíciósorozat 2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3–5 kép, valamennyi képnél fel-

használói beállítással
Automatikus  Nikon Multi-CAM 4800 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL
élességállítás fázisérzékeléssel, finomhangolással és 39 élességponttal (köztük 9 kereszt 

ftípusú érzékelővel; a középső 33 pont f/5,6 és f/8 közötti rekeszérték esetén, 
a középső 7 élességpont pedig f/8 rekeszérték esetén használható)

Érzékelési tartomány -1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos 

motoros AF (AF-C); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a 
téma helyzetétől függően 

 • Kézi élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő használható
Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos Dinamikus AF mező; 3D követés; Automa-

tikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (Egyszeri motoros AF) vagy az  

AE-L/AF-L gomb megnyomásával rögzíthető
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával, elérhető 

az SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 és SB-300 vakuval; i-TTL 
kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez mátrix-
mérés és középre súlyozott fénymérés esetén, általános i-TTL vakuzás digitális 
tükörreflexes fényképezőgéphez célpont-fénymérés esetén

Vaku módok Szinkron az első redőnyre, Hosszú záridős szinkron, Vörösszemhatás-csökken-
tés, Hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, Hosszú záridejű 
szinkron a hátsó redőnyre, Automatikus FP nagysebességű szinkron használható

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépésközzel
Vaku készenléti  A külön beszerezhető vakuegység teljes töltöttsége esetén világít, teljes

jelzőfénye vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív  A fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott az alábbi vakukkal:
Megvilágítási  SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 (és az SB-600 vagy SB-R200 csak
Rendszer (CLS) segédvakuként, illetve az SU-800 csak vezérlőként); az automatikus FP
 nagysebességű szinkron és a modellfény funkció támogatott minden CLS-

kompatibilis vakuegységgel (kivéve az SB-400 és SB-300 vakuegységet); 
a vaku színinformációk közlése és a vakuérték rögzítése funkció támogatott 
minden CLS-kompatibilis vakuegységgel

Szinkroncsatlakozó ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel
Fehéregyensúly Automatikus (2 beállítás), Izzólámpa, Fénycső (7 beállítás), Közvetlen napfény, 

Vaku, Felhős, Árnyék, Felhasználói beállítás (legfeljebb 4 érték tárolható, 
célpont fehéregyensúly mérés élő nézetben használható), Színhőmérséklet 
beállítása (2500–10 000 K); valamennyi beállítás finomhangolható

Fehéregyensúly-sorozat 2–3 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Objektív motor élő  • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos
nézetben motoros AF (AF-F) • Kézi élességállítás (M)
AF mező módok élő  Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
nézetben
Automatikus  Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automati-
élességállítás élő  kusan választja ki az élességállítás pontját, ha az Arc-prioritásos AF vagy a
nézetben Témakövető AF van kiválasztva)
Monitor 8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), kb. 170 fokos megtekintési 

szögű, kb. 100%-os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT  
LCD-monitor fényerő-beállítási lehetőséggel

Visszajátszás Teljes képes és kisképes (4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár mód) visszajátszás 
visszajátszás zoommal, fénykép diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények 
kijelzése, képinformáció, helyadatok kijelzése és automatikus képelforgatás

USB Nagy sebességű USB
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó • Vezeték nélküli távvezérlők: WR-R10 és WR-1 (külön megvásárolható)  

• Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön megvásárolható)  
• GPS-egységek: GP-1/GP-1A (külön megvásárolható)

Nyelv Angol, arab, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai 
(egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, 
orosz, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, thai, török, ukrán

Akkumulátor Egy db EN-EL14a lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A 

hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 143,5 × 110 × 66,5 mm
Tömeg Kb. 765 g (akkumulátorral, memóriakártyával, de vázsapka nélkül); kb. 710 g (csak a váz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok  EN-EL14a lítium-ion akkumulátor, MH-24 akkutöltő, DK-26 keresősapka, fűző
(országonként vagy  a keresősapkához, UC-E6 USB-kábel, AN-DC9 szíj, BF-1B vázsapka, BS-1
régiónként külön- vakupapucs-fedél, ViewNX 2 CD-ROM
bözhetnek)

• A PictBridge védjegy. • Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei. • A HDMI, 
a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei. • A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 
• Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek 
szimulációk.
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