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KORLÁTOK 
NÉLKÜL
Jusson tovább! Törjön magasabbra! Semmi sem állhat az inspiráció útjába. A 
D750 használatakor kreativitását nem kötik meg a szokásos kompromisszumok. 
Itt az idő, hogy maga mögött hagyja korlátait, és hogy maximálisan kihasználja 
tehetségét. Valósítsa meg ötleteit úgy, ahogy szeretné, és készítsen 
olyan kompozíciókat, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak. Az Ön 
fényképezőgépe. Az Ön képzelete.
Itt az idő, hogy szabadon engedje fantáziáját!

Szabadítsa fel vizuális képzeletét
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Merjen  

Akarni
Kiemelkedő felbontás és sebesség – hogy egyetlen ötletet se szalasszon el
Megérkezett a legkisebb és legkönnyebb FX formátumú modell*1, amelynek mély kialakítású markolata biztonságos és 
magabiztos használatot tesz lehetővé. A nagy teljesítményű és gyors D750 a kulcspillanatokat 24,3 tényleges megapixel 
felbontásban képes rögzíteni. Fotós ösztöneit emellett olyan funkciók is támogatják, mint a Nikon bizonyítottan nagy 
teljesítményű, csoportos AF mezőt alkalmazó 51 pontos AF rendszere, valamint a megközelítőleg 6,5 kép/mp*2 sebességű 
sorozatfelvétel. Így Önnek már csak az időzítésre és kompozícióra kell figyelnie – a többi a fényképezőgép dolga.

A D750 váza a legkisebb és legkönnyebb az FX formátumú 
modellek között*1, a karcsú forma mellett pedig stabil 
fogású markolatot kínál, amely szinte minden kézmérethez 
tökéletes. A fejlett irányíthatóság és a nagyfelbontású, 
24,3 megapixeles képalkotási képesség még több szabadságot 
nyújt a felhasználóknak a terepen. A fényképezőgép emellett 
6,5 kép/mp*2 sebességgel képes sorozatképek készítésére akár 
100 JPEG felvételig*3 FX- és DX-formátumban egyaránt, így 
még könnyebben elkaphatja az akciódús pillanatokat.

A D4S és a D810 modellhez hasonlóan a D750 51 élességpontból 
álló hálózata lefedi a képterület közepét, és páratlan minőségű 
felvételek készítését teszi lehetővé. A 15 kereszt típusú érzékelő 
elrendezése függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt gyors 
fázisértékelést biztosít. Minden élességpont f/5,6 rekeszen a 
legérzékenyebb.

Bár 15 élességpont (kilenc a középpontban, a két szél közepén 
pedig három-három) kompatibilis az f/5,6-nál lassabb és f/8-nál 
gyorsabb rekeszértékkel, 11 pont emellett kompatibilis az f/8 
rekeszértékkel is. Így az élességállítás zökkenőmentes marad  
1,4x vagy 1,7x telekonverter használatakor, illetve NIKKOR telefotó 
objektív és 2,0x telekonverter f/8 tényleges rekeszérték melletti 
együttes alkalmazása esetén is. A kisméretű, könnyű D750 és a 
legújabb FX formátumú objektívek és telekonverterek együttes 
használatával olyan fényképezőgép-rendszert kap, amely nagy 
teljesítményű, meglepően könnyebb hordozható, és amellyel 
további fényképezési lehetőségek válnak elérhetővé.

Az egypontos AF, a dinamikus AF mező, a 3D követés és az 
automatikus AF mező módok mellett a D750 a D4S és D810 
modellével megegyező csoportos AF mezőt használ. Bár a 
dinamikus AF mező csak egy kezdeti AF-pontot alkalmaz, a 
csoportos AF mező öt AF-pontot használ egyszerre, hálószerűen, 
és így mozgó témákra képes pontosan, a háttérre történő véletlen 
fókuszálás nélkül élességet állítani – még akkor is, ha a kívánt 
téma kisméretű.

*f/5,6 
rekeszértékkel 
kompatibilis.

*f/5,6-nál 
lassabb és  
f/8-nál 
gyorsabb 
rekeszértékkel 
kompatibilis.

*f/8 
rekeszértékkel 
kompatibilis.

*1 A beépített vakut és videorögzítési funkciót tartalmazó modellek esetén. 
*2 A CIPA-szabvány alapján.

*1 A beépített vakut és videorögzítési funkciót tartalmazó modellek között.
*2 A CIPA-szabvány alapján.
*3 Kivéve az FX-formátumú JPEG Finom/ 

Nagy beállítással készült képeket (max. 87 felvétel).

AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR +  
AF-S  TELEKONVERTER  TC-20E III + D750

54      Kereszt típusú érzékelőkként 
funkcionálnak.

     Vonalérzékelőkként működnek.

Egy FX-formátumú 24,3 megapixeles fényképezőgép, 
fejlettebb irányíthatósággal

Gyorsabb, biztosabb élességállítás: csoportos AF mező 
a mozgó célpontok gyors rögzítéséhez

A teljesítmény új szintje: a Nikon D4S csúcsmodellhez 
mérhető nagy felbontású 51 pontos AF rendszer

Az AF fényképezés még f/8 tényleges rekeszérték 
mellett is lehetséges

• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II  • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Általános ©Ray Demski



Az új fejlesztésű képérzékelő és az EXPEED 4 olyan 
tiszta képeket készít magas ISO-érzékenységnél, 
amelyek még a D810 képeit is felülmúlják

A D750 a tényleges 24,3 megapixeles felbontás és az FX-
formátum kiegyensúlyozott kombinációjával éles részletekben 
gazdag és ragyogó képminőséget tesz lehetővé. Az új fejlesztésű 
képérzékelő képponttávolsága és széles dinamikatartománya 
gazdag, árnyalt tónusátmeneteket, illetve nagy érzékenység 
mellett is kiváló teljesítményt és hatékony zajcsökkentést tesz 
lehetővé. Az adatok feldolgozása az EXPEED 4 képfeldolgozási 
motoron keresztül történik, amely az új fejlesztésű algoritmusnak 
köszönhetően nagy érzékenységnél is még valósághűbbek a 
színek, a zaj mennyisége pedig alacsony marad. A rendszer 
még a hajhoz vagy fűszálakhoz hasonló alacsony kontrasztú 
témák esetén is lélegzetelállító részletességgel és élességgel 
adja vissza a finom részleteket, jól és gyengén megvilágított 
környezetben egyaránt; mindeközben pedig minimálisra csökken 
az állóképek színzaja, illetve a videók véletlen zaja. A képminőség 
tisztasága nagy érzékenység-tartományban még a D810 
modellét is felülmúlja. A nagy ISO-értékek melletti teljesítmény 
videorögzítéskor is fantasztikus eredményeket produkál.
 

Kivételes képminőség széles érzékenységi tartományban

A Nikon legszigorúbb képmódosítási követelményeinek is 
megfelelő D750 szabványos ISO-érzékenységtartománya 
100 és 12800 közötti. A tartomány emellett kiterjeszthető 
Lo 1 (ISO 50-nek megfelelő) és Hi 2 (ISO 51200-nak 
megfelelő) értékig is. Az FX formátumú CMOS érzékelő 
nagy képponttávolsága számos megvilágítási feladatot 
képes ellátni, ideértve az 
erős napfényt, a naplementét 
és alkonyt, a gyengén 
megvilágított beltereket és 
az éjszakai tájképeket is. 
Minden helyzetben gyönyörű, 
tiszta képet kap, minimális 
minőségromlással.

Zökkenőmentes és megbízható AF rendkívül gyenge 
fényben is

A bizonyítottan nagy teljesítményű  
51 pontos AF rendszert tovább fejlesztettük, 
és most már a D4S és a D810 teljesítményét 
is felülmúlja. Az új fejlesztésű speciális Multi-
CAM 3500 II automatikus élességállítási 
érzékelőmodul még rendkívül gyenge 
megvilágítás mellett, akár 
-3 Fé (ISO 100, 20°C/68°F) 
esetén is hatékonyabb 
élességérzékelést biztosít – 
ilyenkor már az emberi szem 
se képes pontosan kivenni a 
részleteket. A teljes fényességi 
tartományban (ideértve 
a gyenge megvilágítást 
is) zökkenőmentes 
és megbízható AF-
teljesítménynek köszönhetően 
a fotózási élmény mindig 
stresszmentes marad. A D750 
gyenge megvilágításban is 
kiváló ISO- és AF-teljesítménye 
új életet lehelt a gyenge fény 
melletti fotózás világába.

• Objektív: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (2700 K) • Érzékenység: ISO 1600 • Picture Control: Általános ©Ray Demski

A teljesítmény  

Szabadsága
*ISO 100, 20°C.

Használja ki lehetőségeit
A fotósoknak széles ISO érzékenység-tartományban is lélegzetelállítóan tiszta képalkotásra van szükségük. A D750 
kialakításakor ezért az volt a cél, hogy a képreprodukció zajmentes maradjon széles érzékenységi tartományban 
is – ISO 100 és 12800 között. A zajt a rendszer hatékonyan szabályozza még nagy érzékenységi tartományban is, 
miközben megtartja a 24,3 megapixeles felbontás részletességét és élességét – a képminőség magas ISO-értékek 
esetén még a D810-ét is túlszárnyalja. A D750 a gyenge fényes fotózás határait feszegetve még -3 Fé* esetén is 
lehetővé teszi az automatikus élességállítást, így szabadon megvalósíthatja elképzeléseit.
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ISO 25 600

ISO 6400

Sötét kávézóban, napnyugta után 
készült kép

Holdfényben készült felvétel

ISO 12 800



A filmszerűség 

Szabadsága
A videominőség, kreativitás és kezelhetőség új szintje
Az új dönthető monitornak köszönhetően a megfelelő kompozíció megtalálása sokkal egyszerűbbé 
vált. A két kiválasztható video-képterületnek, valamint a hihetetlen minőségű NIKKOR objektívek 
széles választékának köszönhetően könnyedén kifejezheti önmagát. Szakmai és művészi filmkészítési 
képességeit tökéletesen kiegészíti a finomabban szabályozható hangvezérlés és a hatékony képzaj-, 
moaré- és egyenetlenség-csökkentést tartalmazó nagyfelbontású képalkotó rendszer. Filmkészítési 
ambícióit egy külön videofelvételi menü és a csúcsfénykijelzési funkció is segít kiteljesíteni.

Automatikus ISO-érzékenység-szabályozás rögzített 
záridő és rekesz melletti automatikus expozíciós 
rögzítés esetén
A megfelelő expozíció fenntartása mindig kihívás, ha a 
fényképezőgép fényes és sötét területek között pánoz. Itt jön 
a képbe a D750 automatikus expozíció-vezérlési funkciója. 
Például ha a téma egy sötét folyosóról a déli napsütésbe fut 
ki, az automatikus ISO érzékenység-szabályozás fenntartja a 
megfelelő expozíciót, miközben nem módosítja a manuális 
expozíció-beállításban megadott mélységélességet és 
elmosódási effektusokat. A megfelelő eredmények eléréséhez 
a maximális érzékenységi korlátot állítsa ISO 200 és Hi 2 közé. 
Ez akkor rendkívül hasznos, ha drasztikus megvilágítási váltásokra 
számít.

Hi-fi hangminőség, hangerő-ellenőrzési és -módosítási 
vezérlőkkel
A D750 két belső mikrofont tartalmaz, amelyeket kihelyeztünk 
a váz bal és jobb szélére a dinamikusabb sztereó hangrögzítés 
érdekében. A külön megvásárolható ME-1 sztereó mikrofonnal 
pedig még tisztább, működési zajoktól mentes hangminőség 
érhető el. A mikrofon-érzékenységi szint videorögzítéskor  
20 lépésben szabályozható (élő nézet és videorögzítés során 
egyaránt), a hangerő szintje pedig vizuálisan is ellenőrizhető a 
kijelzőn. Akár felvételt készít, akár csak élő nézetben komponál, 
a fejhallgató-csatlakozó használatával folyamatosan ellenőrizheti 
a 30 lépésközben szabályozható hangerőt. 
Válassza ki a helyzetnek leginkább megfelelő 
frekvencia-érzékenységet: a „széles” 
hangszerek és városi zaj rögzítéséhez, 
a „hang” emberi beszéd rögzítéséhez 
ajánlott. A belső mikrofon használatakor 
a szélzaj csökkentése is bekapcsolható. 
Élő videonézetben a fülhallgató hangereje 
az „P” gombbal szabályozható, a mikrofon 
érzékenysége, a frekvencia-érzékenység 
és a szélzaj-csökkentés pedig 
videorögzítéskor szabható testre.

Full HD HDMI-kimenet külső eszközre a belső 
 tárolóegységre történő rögzítés közben
A külön megvásárolható HC-E1 HDMI-
kábel használatával tömörítetlen 
videoadatokat vihet át 1080/60p 
formátumban egy HDMI-kapcsolaton 
csatlakoztatott külső rögzítőeszközre. 
A tömörítetlen vagy veszteség nélkül 
tömörített videofájl-formátumok 
professzionális minőségű videoszerkesztést 
tesznek lehetővé. A felvétel ezzel egy 
időben biztonsági mentésként egy belső 
memóriakártyára is rögzíthető 1080/60p formátumban  
(MOV formátumban, H.264/MPEG-4 AVC).

Csúcsfénykijelzés a képterület legfényesebb részeinek 
azonosításához
A csúcsfénykijelzési funkció 
„zebra” mintát használ az élőnézet-
képek legfényesebb területeinek 
megjelenítéséhez; egy külön beállítás 
szabályozza, hogy ezeket a rendszer 
a külső HDMI-kimeneti eszközre 
is rögzíti-e. A „Csúcsfénykijelzés” 
funkció gyorsan, még akár 
videorögzítés közben is beállítható  
az „P” gombbal.

Index jelölés a gyors és hatékony szerkesztéshez 
a fényképezőgépben
Az egyéni beállítások menüben 
a gyakran használt funkciókat 
hozzárendelheti a mélységélesség-
előnézet (Pv) gombhoz élő 
videonézetben. Alapértelmezés 
szerint az index jelölés funkció van 
hozzárendelve; ez a szolgáltatás 
videorögzítés közben megjelöli a fontos képkockákat, így 
szerkesztéskor nagyban megkönnyíti és felgyorsítja az egyes 
jelenetek keresését. Az indexjelek pozíciója jól látható a kijelző 
folyamatjelző sávján. Ez a lehetőség a funkció (Fn) gombra is 
kiosztható.

Simább expozícióátmenetek az időzített  
fényképezés során
Akár természeti témákat (például úszó felhőket vagy nyíló 
virágokat) fényképez, akár olyan városképeket készít, 
ahol csak a forgalom és az emberek áradata mozog, az 
időzített fényképezéssel drámai hatású videókat rögzíthet. 
A fényképezőgép leegyszerűsíti a feladatot: állítsa be az időközt 
és az időtartamot, és olyan lenyűgöző felvételt kap, amely már 
utómunkát vagy szerkesztést sem igényel. Sőt, a fényképezőgép 
belső feldolgozási folyamatainak köszönhetően még az expozíciós 
átmenetek is zökkenőmentesek maradnak. A D750 hatékonyan 
csökkenti a vibráló hatást, amely akkor fordulhat elő, ha az időzített 
felvételek egyes képkockái között a fényviszonyok folyamatos 
változása miatt (például alkonyatkor vagy virradatkor) expozíciós 
különbség tapasztalható. Az expozíció-simítás az időzített 
fényképezés során kiegyenlíti az expozíciós különbségeket, így a 
sokkal egyenletesebb átmeneteket kap, amikor a képeket videóvá 

állítja össze. Az időzített fényképezés 
funkció akár 9999 fotót is képes 
rögzíteni.

Megjegyzés: A fenti 
kép a két képterület-
opciót mutatja (16:9 
méretaránnyal) egy FX 
formátumú képterületen, 
a keresővel vagy élő 
nézet módban való 
fényképezéshez.

FX-alapú  
videoformátum

Kiegyenlítés nélkül

Kiegyenlítéssel

DX-alapú  
videoformátum

9

ME-1 sztereó 
mikrofon

Beépített sztereó mikrofonok

8

Dönthető LCD-monitor a filmkészítési lehetőségek 
 maximális kiaknázásához

A dönthető monitor és a könnyű váz kombinációjának 
köszönhetően szokatlan nézőpontokból is készíthet felvételt, 
így biztosított az egyedi stílus lehetősége. 

Több területű teljes HD D-videó 1080/60p mellett

Tökéletes minőségű akciófelvételek 60p beállítással full HD 
(1920 x 1080) felbontásban. Az EXPEED 4 képfeldolgozási 
motor és az új fejlesztésű képérzékelő képes a nagyfelbontású 
képadatok hatékony kezelésére, és elképesztő élességet, 
valamint csökkentett moarét és egyenetlenséget biztosít – 
Önnek pedig már csak arra kell figyelnie, hogy képzeletét 
új és izgalmas irányokban vigye el. A zajcsökkentést 
videorögzítéshez optimalizáltuk, így nagy ISO-értékek mellett 
is tisztább, élesebb videók készíthetők. Az „P” gombbal 
gyorsan válhat a két elérhető képterület között. Válassza 
ki azt, amelyik a legjobban megfelel céljainak: az FX-alapú 
videoformátum gyönyörű elmosódási effektusokat, a DX-alapú 
videoformátum pedig hatékony telefotó effektusokat kínál. A 
két képterületnek és a NIKKOR objektívek DX objektíveket is 
tartalmazó széles választékának köszönhetően a változatosság 
filmszerű kifejezése már csak egy karnyújtásnyira van.

Dedikált videofelvétel menü a hatékonyabb kezelés 
érdekében [Új]

A D750 egy új, dedikált videofelvétel 
menüvel rendelkezik, amellyel egy 
helyről érhetők el a leggyakrabban 
használt videorögzítési opciók. 
Mostantól könnyen kiválaszthatja 
a kívánt videorögzítési funkciókat 
a képernyő bal oldalán megjelenő 
menüből, az állókép-készítéshez hasonló módon. 
A videokészítéssel kapcsolatos opciók hatékonyan beállíthatók.

Fénymérési módok minden helyzetre

A mátrixmérés előnyei mellett a D750 videorögzítési funkciója 
lehetővé teszi a középre súlyozott fénymérést is, amely 
stabil, a képterület közepének hirtelen fényesedését elkerülő 
expozícióértékeket biztosít. A beégett csúcsfények elkerülését 
a csúcsfényre súlyozott mérés biztosítja.

Zökkenőmentes motorosrekesz-vezérlés –  
még videorögzítés közben is

Az egyéni beállítási menü 
használatával a D750 lehetővé 
teszi a motoros rekesz funkció* 
hozzárendelését a funkció (Fn) 
és a mélységélesség-ellenőrző 
(Pv) gombhoz. A rekeszvezérlés 
zökkenőmentes és folyamatos, 
élő nézet és videorögzítés esetén 
egyaránt. A videoadatok rögzítése egy HDMI-kapcsolattal 
csatlakoztatott külső rögzítőeszközre történhet, és a D750 
azt is lehetővé teszi, hogy ezt a funkció szabályozását az 
ösztönösebb vezérlés érdekében a választógombra ossza ki. 
A beállítás az „P” gomb használatával gyors és egyszerű, még 
videorögzítés közben is.
*Csak A és M expozíciós módban. A belső mikrofon használata esetén a készülék 
működésének zajai is rögzítésre kerülhetnek. Ajánlott a külső mikrofon használata.



A képzelet  

Szabadsága
Fedezzen fel új fényképezési és megosztási módokat 
A látószög finom módosításával egy hagyományos utcából friss és egzotikus helyszínt varázsolhat. A fénykép 
elkészítése után a legtöbb fotós szeretné megmutatni alkotását a világnak. A D750 használatával ez most 
könnyebb, mint valaha, hiszen a megosztás közel valós időben történik. Engedje szabadjára kreativitását, és 
használja ki az effektusok tárháza által nyújtott lehetőségeket. Ennek már csak a képzelete szabhat határt!

Az első dönthető LCD-monitoros, többféle nézőpontból 
való fotózást kínáló FX formátumú fényképezőgép [Új]

A D750 az első olyan FX formátumú fényképezőgép, 
amely dönthető LCD-monitorral rendelkezik. Mostantól 
gyorsan válthat nézőpontot – a látószög felfele akár 
90°-kal, lefele akár 75°-kal történő megdöntése 

rugalmas élő nézetű fényképezést és videorögzítést 
tesz lehetővé. A monitor különleges kialakítású mechanikai 

szerkezete strapabíró és könnyű; a karcsú forma megtartásának 
érdekében a váz részét képezi. A monitor mindig az objektív 
optikai tengelyének közepén marad, megkönnyítve ezzel a 
kezelést és a kompozíciót; a monitor így a keresővel történő 
fényképezéshez nagyon közeli fotózási élményt nyújt. A kompakt 
kialakítás miatt a monitor mindig közel marad a vázhoz, ezért 
sokkal többféle szögből fényképezhet. Az akár 75°-os lefelé 
döntés még akkor is zökkenőmentes és egyszerű marad, ha a 
fényképezőgépet állványra szerelte.

Az első olyan FX formátumú fényképezőgép, amellyel 
Wi-Fi-kapcsolaton keresztül lehetséges a képátvitel és 
az intelligens eszközzel történő távoli fényképezés
A D750 beépített Wi-Fi funkciója lehetővé teszi az interaktív, 
vezeték nélküli kommunikációt okostelefonokkal és 
táblagépekkel. Az állóképek átvitele zökkenőmentesen történik 

az intelligens eszközre, így bárhol megoszthatja barátaival 
kiváló minőségű fényképeit. A kreatív kommunikáció következő 
lépésével így további inspirációt szerezhet a fotózáshoz. 
Intelligens eszközeit távoli élő nézetű képernyőként is 

használhatja, miközben a legjobb időzítést és látószöget 
keresi. A D750 tökéletes önarcképek, csoportképek 

készítéséhez, illetve távoli fényképezéshez, ha messziről 
szeretne madarakat vagy állatokat fotózni.

A speciális hatásokkal gyorsan megváltoztathatja 
 a  képek hatását és hangulatát
A hét Különleges hatás opcióval egyedien kreatív digitális 
effektusokat hozhat létre képszerkesztő szoftver használata nélkül. 
Az effektusok és a dönthető LCD-monitor együttes használatával 
egyedi és figyelemfelkeltő képeket és videókat készíthet. A D750 
élő nézetének használatával az effektust valós időben láthatja, így 
a végleges beállítás előtt elvégezheti a kívánt finomhangolást. 
A Nikon egyedi Speciális hatások módja a kezdő és haladó 
amatőrök kreativitását egyaránt ösztönzi.

A D750 által kínált beépített speciális hatások: 
Éjszakai, színes vázlat*1, miniatűr hatás*2, kiválasztott szín, 
 sziluett, fényes és sötét.
*1  Az ilyen módban készített videók lejátszáskor állóképekből készített diasorozatként 

jelennek meg.
*2 A miniatűr hatású videók gyorsítva játszhatók le.

Megjegyzés: A Wi-Fi funkció használatához telepíteni kell 
a Wireless Mobile Utility nevű alkalmazást az intelligens 

eszközön (kompatibilis az iOS és az AndroidTM rendszerrel). 
A Wireless Mobile Utility ingyenesen letölthető a 

megfelelő alkalmazás-áruházból.
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Sziluett

Színes vázlat

Fényes

Kiválasztott szín

• Objektív: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/200 másodperc, f/2,2 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: Automatikus (ISO 4500) • Picture Control: Általános ©Ryo Ohwada



Kisméretű,  könnyű és karcsú váz strapabíró, időtálló 
kialakításban 

Az első olyan Nikon FX-formátumú modellként, amelynek 
strapabíró, zárt héjszerkezete nem igényel külön vázat, a D750 
kisebb mérete és tömege mellett megfelelően strapabíró is. 
A karcsú kialakítást az tette lehetővé, hogy a képérzékelő az 
áramköri panelével megegyező síkon helyezkedik el, amelynek 
mérete a hagyományos kialakítású áramkörök kb. 70%-a 
(az elektronikus összetevők számára biztosított hely kb. 
50%-a). A mechanikai egység a D810 modellhez hasonlóan 
négy motort használ. Az egység helyét úgy módosítottuk 
és optimalizáltuk, hogy a mély kialakítású markolat helyet 
kaphasson, és hogy a beépített vakuhoz és videorögzítéshez 
hasonló kényelmi funkciókhoz, illetve a professzionális szintű 
szolgáltatásokhoz szükséges stabilitás és tartósság se 
vesszen el. A váz elülső része új szénszálas anyagból készült, 
a hátsó és felső részhez pedig magnéziumot használtunk; így 
valósítottuk meg az erős, könnyű és strapabíró vázat.

Nagyobb mozgásteret és biztonságosabb kezelést 
kínáló markolat – bármekkora kézhez passzol

A fényképezőgép karcsú kialakítású vázán egy új, mélyebb 
markolat is helyet kapott, amely biztonságosabb fogást tesz 
lehetővé – körmei akkor sem érintik a fényképezőgép vázát, 
ha szorosan megragadja a markolatot. A lekerekített kivitelnek 
köszönhetően mindig kényelmes a gép fogása, függetlenül 
a kézmérettől. A D4S és a D810 modellekhez hasonlóan a 
D750 markolata is szintetikus bőr mintázatú. A markolaton 
lévő kártyafedél pedig gumiból van a lehető legkényelmesebb 
fogás érdekében.

Három képterület-beállítás a látószög módosításához

A D750 fényképezőgépen három képméretet választhat az 
állóképekhez: az [FX (36 × 24) 1,0×] beállítás FX-formátumot 
(35,9 × 24,0 mm) biztosít, amely a 35 mm-es formátumú 
fényképezőgépekével egyenértékű látószögnek felel meg; az 
[1,2× (30 × 20) 1,2×] beállítás 29,9 × 19,9 mm-es méretet 
kínál; a [DX (24 × 16) 1,5×] beállítás pedig a DX-formátum 
(23,5 × 15,7 mm) használatát teszi lehetővé. A tényleges 
látószög az objektív gyújtótávolságának kb. 1,2×-szeresével 
vagy 1,5×-szeresével lesz egyenértékű. Szereljen nagy 
teljesítményű zoom objektívet az FX és DX opcióval 
rendelkező, kisméretű, könnyű fényképezőgépre, és máris egy 
rendkívül sokoldalú, igazán jól hordozható rendszert tudhat 
a birtokában. A DX-formátum egy másik előnye, hogy az 
51 élességpont majdnem a teljes képet lefedi, ezáltal 
könnyebbé válik a gyorsan mozgó témák megörökítése. 
DX-formátumú objektív felhelyezésekor a fényképezőgép 
automatikusan kiválasztja a [DX (24 × 16) 1,5×] módot.

A felfedezés  

Szabadsága

FX-formátum 1.2× DX-formátum

A lehetőségek kiaknázása, a kíváncsiság stimulálása
Régebben csak a nehéz és méretes fényképezőgépek kínáltak csúcskategóriás funkciókat, ez a korszak 
azonban lezárult. A 24,3 megapixeles tényleges felbontással elérhető nagy felbontású képminőség, valamint 
a professzionális Nikon modelleket idéző teljesítményadatok most egy kisméretű, könnyű és karcsú vázban 
egyesültek, amely kivételes mobilitást és kezelhetőséget kínál. 
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• Objektív: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/5 másodperc, f/9 • Fehéregyensúly: Felhős 1 • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Semleges ©Joshua Cripps



A szabadság alapjai: 

Kivételes reagálás
Rugalmasabb kép- és videoalkotás

Beépített Wi-Fi segíti elő a zökkenőmentesebb 
 integrációt az intelligens eszközökkel

A Nikon Wireless Mobile Utility segédprogramjával a D750 
képes a képeket átvinni a fényképezőgépről egy intelligens 
eszközre, amit távvezérlőként is használhat. A rádió adatátviteli 
távolsága kb. 30 m* (látómező), a felső magnéziumötvözet 
burkolat ellenére. A fényképezőgép a képek átvitele közben is 
használható.

*Ha nincs interferencia; a hatótávolság a jelerősségtől és az esetlegesen jelen lévő 
akadályoktól függően változik.

•A Wi-Fi funkció használatához telepíteni kell a Wireless Mobile Utility nevű 
alkalmazást az intelligens eszközön (kompatibilis az iOS és az AndroidTM rendszerrel). 
A Wireless Mobile Utility ingyenesen letölthető a megfelelő alkalmazás-áruházból.

•Ez a termék az Egyesült Államokban fejlesztett titkosítási szoftvert tartalmaz.  
A termék az Egyesült Államok exporteljárási szabályainak (Export Administration 
Regulations) hatálya alá esik. Ennek értelmében a termék exportálása és 
újraexportálása nem megengedett az Egyesült Államok által kereskedelmi embargó 
alá sorolt országokba. Embargó alá esnek jelenleg a következő országok: Észak-Korea, 
Irán, Kuba, Szíria és Szudán. 

•A beépített Wi-Fi funkció nem kompatibilis a Camera Control Pro 2 szoftverrel.

Wi-Fi-átvitel a Wireless Mobile Utility  
alkalmazással

Ez az alkalmazás a Nikon digitális fényképezőgépet vezeték 
nélkül összekapcsolja egy intelligens eszközzel (azaz iOS vagy 
AndroidTM rendszert használó okostelefonnal vagy táblagéppel) 
a képek átvitele vagy a fényképezőgép távvezérlése céljából. 
A Wireless Mobile Utility ingyenesen letölthető a gyártó 
alkalmazás-áruházából.

Gördülékeny munkafolyamat a professzionális 
 képátvitel érdekében

Az újságírók és a dokumentumfilm-készítők számára 
különösen jó hír lehet az, hogy elődjéhez, a D4S 
fényképezőgéphez hasonlóan a D750 is képes professzionális 
adatátvitelre a külön megvásárolható UT-1 kommunikációs 
egység, valamint a WT-5A/B/C/D vezeték nélküli jeladó 
használatával. Csatlakoztatott UT-1 egység esetén a D750 
képes vezetékes LAN-kapcsolat létesítésére (Etherneten 
keresztül). Ha vezeték nélküli LAN-kapcsolattal*1 szeretne 
FTP-kiszolgálóhoz vagy PC-hez kapcsolódni*2, rögzítsen 
egy WT-5 jeladót az UT-1 egységhez. Ezzel a megoldással 
a fényképezőgép SD-memóriakártyáján tárolt képeket és 
videókat, valamint a valós időben készült képeket közvetlenül 
elküldheti egy FTP-kiszolgálóra vagy egy számítógépre. 
A külön beszerezhető Camera Control Pro 2 szoftver távoli 
fényképezőgép-vezérlést tesz lehetővé, valamint használatával 
átviheti a képeket és videókat egy számítógépre. Ezenkívül 
egy számítógép vagy egy iPhone*3 webböngészőjével 
megtekintheti a fényképezőgép memóriakártyáján tárolt 
képeket, valamint vezérelheti a fényképezőgépet.

*1 Az IEEE802.11a/b/g/n szabványnak megfelelően.
*2  A Wireless Transmitter Utility segédprogram telepítéséhez töltse le azt a Nikon 

webhelyéről, a mellékelt ViewNX 2 CD-ROM-on található telepítő használatával.
*3 Az iPhone az Apple Inc. védjegye.

Camera Control Pro 2 (külön megvásárolható) —  
távvezérlő szoftver 

A Camera Control Pro 2 távvezérlő szoftver segítségével 
számítógépről vezérelheti a D750 több funkcióját is. A szoftver 
a speciális megtekintési funkciókat, valamint az élő nézetet is 
támogatja. Számítógépről távolról szabályozhat számos olyan 
Nikon digitális SLR-beállítást, amelyet általában USB-kábel 
használatával lehet vezérelni; ilyenek például az expozíciós 
mód, a záridő, valamint a rekeszérték. Külön megvásárolható 
vezeték nélküli jeladó és ezzel kompatibilis fényképezőgép 
esetén vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) vagy vezetékes Ethernet-
kapcsolódásra is mód van.

Optikai kereső kb. 100%-os képfedéssel a fokozottabb 
tisztaság és láthatóság érdekében

A D750 optikai keresőjének újonnan tervezett szemlencséi 
a karcsú vázhoz igazodnak. A kereső üveg pentaprizmája 
kb. 100%-os képfedést tesz lehetővé, míg az új mattüveg 
fokozott láthatóságot biztosít. A D4S és a D810 modellekhez 
hasonlóan a főtükör többrétegű bevonattal rendelkezik a 
semleges színek érdekében.

Rugalmas állíthatóság három forgópántos kialakítással

A D750 dönthető LCD-monitora gyorsan állítható 90°-ban 
fölfelé, és 75°-ban lefelé. A Nikon saját, három forgópántos 
szerkezetének köszönhetően a monitor kissé kijjebb mozdul, 
amikor az 90°-ban felfelé van döntve, így a keresőn nem 
jelentkezik vignettálás. Amikor 75°-ban lefelé dönti, a monitor 
visszamozdul, hogy ne érjen hozzá az állványhoz. Így a monitor 
kényelmesen dönthető még akkor is, ha a fényképezőgép 
állványra van szerelve.

Nagy felbontású LCD-monitor testreszabható színekkel

A 8 cm-es LCD-monitor kb. 1 229 000 képpontos felbontással 
rendelkezik. Ennek, valamint az RGBW-igazításnak és az 
integrált üveg- és panelszerkezetnek köszönhető, hogy a 
képek tisztán és élesen jelennek meg. Felfelé, lefelé, balra és 
jobbra is széles, 170°-os megtekintési szöggel rendelkezik, 
ami rendkívül kényelmessé teszi a D750 fényképezőgépet. 
Ráadásul az LCD-monitor színeinek kalibrálásával megoldható, 
hogy azok hasonlítsanak a számítógépén látható színekhez, 
ezáltal még hatékonyabbá válhat a munkafolyamat.

Beépített vaku vezérlő funkcióval a többvakus vezeték 
nélküli működtetésért

Az objektív nagy látószögű, 24 mm-es átfogással rendelkezik, 
kulcsszáma pedig kb. 12 (m, ISO 100, 20 °C). A D750 

beépített vakuja pedig szintén sokra képes. A beépített 
i-TTL vakuvezérlés képes az ellenfényben lévő 

tárgyak derítésére, továbbá professzionális szintű 
kimenetvezérlést tesz lehetővé. A legfontosabb 

képesség talán a Nikon exkluzív Fejlett vezeték 
nélküli megvilágítás rendszerével való 

kompatibilitás, amely révén a beépített vaku 
akár két, külön megvásárolható vakukból 
álló segédvakucsoportot képes vezeték 
nélkül irányítani.
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UT-1

UT-1 csatlakoztatva a D750-re 
és csatlakoztatott LAN-kábel

UT-1 és WT-5A/B/C/D
csatlakoztatva a D750-re

WT-5A/B/C/D



Négy főbb technológia, valamint eredeti szoftverek 
járulnak hozzá a Nikon-minőségű képekhez
A NIKKOR objektívek páratlan optikai teljesítménye bontakoztatja ki 
igazán a D750 nagy felbontású érzékelőjének valódi képességeit. 
Az újonnan kifejlesztett Nikon FX formátumú, 24,3 megapixeles 
CMOS-érzékelő kiemelkedően széles dinamikatartományt és 
magas jel-zaj arányt kínál, ami kiegyensúlyozott képeket és 
alacsony zajszintet eredményez, még nagy érzékenység mellett 
is. A Nikon exkluzív, nagy sebességű képfeldolgozó rendszere, 
az EXPEED 4 igazán újszerű zajcsökkentő teljesítményt, 
precíz fehéregyensúlyt és 1080/60p videózási képességet 
kínál. Ráadásul a Nikon eredeti Picture Control rendszerével a 
képalkotás olyan stílusban történhet, amely pontosabban tükrözi 
a fotós szándékait. Ezen funkciók együttműködése kiemelkedő 
képminőséget eredményez az állóképek és a videók esetén 
egyaránt. A D750 még meg is haladja a D810 képminőségét 
nagy érzékenységek esetén, valamint a definiáltság, a mélység, a 
tónusátmenetek és a tiszta színek tekintetében is képes túlmutatni 
rajta. A fényképezőgépből közvetlenül kinyert, kiegyensúlyozott, 
jó minőségű JPEG-képekkel és videofájlokkal felszabadíthatja 
kreativitását; a NEF (RAW) fájloknak a Nikon saját Capture NX-D 
szoftverével történő feldolgozásával pedig még kreatívabb 
eredményeket érhet el.

A továbbfejlesztett Picture Control rendszer  
a rugalmasabb kreativitás záloga

A Nikon saját Picture Control rendszerével szabadon megszabhatja 
a videók és állóképek kinézetét. Ha gyönyörű képeket vagy 
videókat szeretne készíteni, amelyek a fényképezőgépből kinyerve 
azonnal használhatók, vagy ha az utómunkálatokhoz mérhető 
szinten szeretné kibontakoztatni kreativitását, egyszerűen 
válasszon a Normál, a Semleges, az Élénk, a Monokróm, a 
Portré, a Tájkép, illetve az Egyenletes beállítás közül. A D810-hez 
hasonlóan a tisztaság*1 módosításával egyedibbé varázsolható 
a kép. Minden paraméter precízen, 0,25-ös lépésekben 
szabályozható*2. A legújabb, „Egyenletes” Picture Control 
beállítás a Semleges beállításhoz képest egyenesebb tónusgörbét 
alkalmaz. Emellett az Egyenletes beállítás minimális mesterséges 
manipulációt végez, és ezáltal nagyobb megbízhatósággal képes 
megőrizni a téma adatait. A kép módosításakor így kevésbé kell 
aggódnia a beégett csúcsfények, a túl sötét árnyékok, illetve a 
túlzott színtelítettség miatt. Ehelyett arra összpontosíthat, hogy 
a legtöbbet hozza ki a képből, a fényerő és a színek tekintetében 
gazdag tónusokkal. Amennyiben NEF (RAW) fájlokat tervez 
feldolgozni a Capture NX-D szoftverrel*3, akkor szándékait 
könnyebben megjelenítheti a felvételeken, ha az Egyenletes 
beállítást használja azok készítésekor, vagy az Egyenletes beállítást 
egy másik Picture Control beállítással készült képen alkalmazza, 
majd módosítja a tónusgörbét.

*1 Csak állóképeken alkalmazható.
*2 Nem vonatkozik a Gyorsbeállításra és a szűrőeffektusokra.
*3 Ingyenesen letölthető a Nikon webhelyéről.

A Picture Control Utility 2 segédprogrammal egyéni 
Picture Control beállításokat hozhat létre és kezelhet 
(megtalálható a mellékelt ViewNX 2 CD-ROM-on)

Ezzel a szoftverrel olyan egyéni Picture Control beállításokat hozhat 
létre, amelyek az ön ízlését tükrözik. Önmagában a szoftverrel 
egyéni tónusgörbék segítségével módosíthatja a paramétereket. 
Az előnézeti képernyőn valós időben meggyőződhet az apróbb 
változtatások hatásáról, az ablak átméretezésével pedig ráközelíthet 
a szükséges területre. Ezenkívül az előnézeti kép expozíciója 
és fehéregyensúlya is állítható. A beállításokat memóriakártya 
segítségével akár át is viheti a fényképezőgépre. Bármely ön 
által létrehozott egyéni Picture Control beállítás automatikusan 
bekerülhet az egyazon számítógépen futó ViewNX 2 és Capture 
NX-D szoftver Picture Control listájába, így a NEF (RAW) fájlok 
feldolgozásának folyamata gördülékenyebb lehet.

A Nikon saját szoftverei a Nikon-minőségű képekért
Capture NX-D: a NEF (RAW) fájlok feldolgozásához 
(ingyenesen letölthető)

A kifejezetten a NEF képek feldolgozásához tervezett Capture 
NX-D szoftver teljes mértékben kihasználja a rendkívül sok 
adatot tartalmazó fájlokat. A NEF (Nikon Electronic Format) a 
Nikon exkluzív RAW formátuma. A fehéregyensúly és a tónus 
egyszerű módosításán, valamint az expozíciókompenzáción túl 
a Picture Control még ennél is több lehetőséget biztosít. Még a 
D810 megjelenése előtti fényképezőgépekkel készült NEF (RAW) 
képeken is alkalmazható az új Egyenletes beállítás, valamint 
módosítható az ilyen képek tisztasága. Bármely fényképezőgépet 
is használja ön, most már 0,25-ös léptékben finomhangolhatja 
az egyes paramétereket*. Az eredmények – beleértve a Picture 
Control beállítások korrekcióit – elmenthetők, és könnyedén 
alkalmazhatók más képeken is a Capture NX-D használatával.

*Nem vonatkozik a Gyorsbeállításra és a szűrőeffektusokra.
Megjegyzés: A Capture NX-D ingyenesen letölthető a Nikon webhelyéről.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX 2: képtallózáshoz és -szerkesztéshez 
(mellékelve)

A gyakori képszerkesztési műveleteket – például az átméretezést 
vagy a fényerő módosítását – támogató ViewNX 2 az állóképek és 
videók importálása, szerkesztése és tallózása során tölt be fontos 
szerepet. Videoszerkesztési funkciói megegyeznek a digitális SLR 
fényképezőgépeken találhatókéval. Emellett rendkívül egyszerűen 
alkalmazhatók, módosíthatók és korrigálhatók a Picture Control 
beállítások a Nikon digitális SLR fényképezőgépekkel készült NEF 
(RAW) képek esetén.

A Nikon exkluzív Fejlett fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere
A D750 fényképezőgép a 91K-képpontos RGB érzékelő 
kihasználásával támogatja a Nikon saját Fejlett fényképezési 
helyzetfelismerő rendszerét, amely ezáltal rendkívül pontos 
eredményeket ad. A 91 000 képpont segítségével a rendszer 
alaposan kielemzi a témát a fényerő, a kontraszt, a színek, a 
csúcsfényes területek eloszlása, valamint az emberi arcok jelenléte 
vagy hiánya szempontjából*. Ezen adatok alapján a fényképezőgép 
automatikusan szabályoz bizonyos beállításokat, így például 
az automatikus élességállítást, az automatikus expozíciót, az 
automatikus fehéregyensúlyt és az i-TTL vakuexpozíciót. Ez 
azt jelenti, hogy a témakövetést pontosabb AF, expozíció-
vezérlés és vakuvezérlés jellemzi, és a gép nagyobb prioritással 
kezeli az emberek arcát. Emellett a csúcsfényes területeket 
figyelembe vevő, kiegyensúlyozott expozíció-vezérlést, valamint 
a csúcsfényes területeket kiemelő, precíz fehéregyensúlyt kínál. 
A Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer a teljes fotózási 
élmény fokozásához felhasználja a képérzékelő adatait: felgyorsítja 
a visszajátszás zoomot, amikor emberi arcokról van szó, valamint 
javítja az expozíció- és az AF-vezérlés pontosságát élő nézetben és 
videó rögzítése során.

*Az arcérzékelés-vezérlés nem ellenőrizhető a kereső kijelzései között.

A precíz automatikus fehéregyensúly rendkívül 
pontosan határozza meg a fény forrását a Fejlett 
fényképezési helyzetfelismerő rendszer jóvoltából
A D750 kihasználja a benne található fejlett technológiákat annak 
érdekében, hogy pontosan felmérje és reprodukálja a téma színét 
és fényerejét. A Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer 
fényforrás-azonosítási, valamint képsíkon történő arcérzékelési 
képessége révén a fényképezőgép a nagy mennyiségű beépített 
referenciaadat segítségével a szín- és fényerőadatok alapján 
megállapítja a fényforrást. A D750-en egy második automatikus 
fehéregyensúly mód is beállítható – az Automatikus 2 –, amely 
megtartja az izzólámpás megvilágítás meleg hangulatát.

Rugalmasság a képmódosítás minden aspektusában
A Nikon Picture Control rendszerével személyes ízléséhez 
igazíthatja a képek látványát és érzetét; ráadásul a rendszer 
használatával könnyedén módosíthatja az olyan paramétereket, 
mint például a tisztaság*, az élesítés, a kontraszt, a színtelítettség, 
valamint a színárnyalat. Mindegyik paraméter finoman, 0,25-ös 
lépésközzel módosítható. A fehéregyensúly módosítása A–B 
irányban 0,5-ös lépésközzel, G–M irányban 0,25-ös lépésközzel 
történik. Ezáltal a személyre szabási lehetőségek tárháza szinte 
végtelen, így biztosan elérheti az ön által kívánt színreprodukciót.

*Csak állóképeken alkalmazható.

Az Aktív D-Lighting funkció visszaadja a természetes fényerőt
Az Aktív D-Lighting funkció 
még akkor is képes visszaadni a 
csúcsfényes és árnyékos területek 
természetes részleteit, ha hatalmas 
különbségek vannak a fényes 
és sötét részek között. Bizonyos 
helyzetekben – például ellenfényben 
lévő tárgyak esetén – a sötét 
és világos részek a fényképezőgép széles dinamikatartományán 
kívülre eshetnek; azonban az EXPEED 4 képfeldolgozó rendszernek 
köszönhetően a D750 gyors, rendkívül precíz, valós idejű feldolgozásra 
képes, így rövid feldolgozási idő alatt még jobb színreprodukciót 
képes biztosítani. Egyszerűen válasszon egy fokozatot: automatikus, 
extra magas, magas, normál vagy alacsony (vagy ki is kapcsolható 
a funkció). Az Aktív D-Lighting kiválóan együttműködik a 
mátrixméréssel, és a HDR funkcióval ellentétben nem képek 
egyesítésével működik, ezért igazán hatékony kézből történő 
felvételkészítés, valamint mozgó témák megörökítése során.
 

HDR (széles dinamikatartomány) a még 
kiemelkedőbb kontrasztért

Ha szeretne rendkívül széles dinamikatartományt látni 
egyetlen képen belül, a D750 képes két olyan kép 
egyesítésére, amelyek egyetlen zárkioldás alatt, eltérő 
expozícióval készültek. A végeredmény egy, az árnyékos és 
csúcsfényes területeken egyaránt kisebb zajjal és gazdagabb 
tónusátmenetekkel rendelkező kép, még nagy kontrasztú 
jelenetek esetén is. A két expozíció találkozásakor létrejövő 
élek simasága automatikusan a funkcióhoz kiválasztott fokozat 
(automatikus, extra magas, magas, normál és alacsony) 
erősségi szintjének megfelelően alakul. A HDR mód leginkább 
statikus témák esetén, például tájképek és csendéletek esetén 
hatásos.

Megjegyzés: állvány használata javasolt.
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A Tájkép beállításon alapuló 
egyéni Picture Control beállítással 
fényképezve

Portré beállítással fényképezve

A szabadság alapjai: Képminőség és kifejezőerő
Gazdag, kifejező és kifinomult képminőség az optimális kreatív szabadságért



Motívumprogram mód a fényképezési helyzetnek 
 megfelelő, optimális beállításokért

A D750 képes automatikusan 
kiválasztani a témának 
leginkább megfelelő 
beállításokat. Egyszerűen 
válassza ki a megfelelő 
Motívumprogram módot, 
és a fényképezőgép 
elvégzi a többi lépést. 
Az expozíciókompenzáció 
és a vakukompenzáció a  
Motívumprogram mód használatakor is rendelkezésre áll.

Az OEL-kijelzőelemmel rendelkező optikai kereső még 
erős fényben is jobb 
láthatóságot biztosít

A keresőben a képterület 
alatt található információs 
kijelző OEL-kijelzőelemmel 
rendelkezik, amely 
energiatakarékos módon 
biztosít jól kivehető, nagy 
kontrasztú kijelzést. Még erős napfényben is jól látható a 
kijelző és gyorsabban reagál alacsony hőmérséklet esetén is.

Kényelmes, intuitív  
kezelés és tovább-
fejlesztett grafikus  
felhasználói felület

A D750 új, intuitívabb 
grafikus felhasználói 
felülettel rendelkezik. 
Ahhoz, hogy bármilyen 
fényviszonyok között jól 
látható legyen a kijelző, a szöveg színe kiválasztható; sőt, 
ez a színválasztás akár automatikusan is megtörténhet a 
környezeti fény függvényében. A felső funkciókijelző át lett 
tervezve, hogy beleilleszkedjen a karcsú kialakítású vázba, és 
világosabb, kényelmesebb formátumban jelzi ki a szükséges 
információkat.

A magától értetődő „P” gombbal közvetlenül elérhetők 
a gyakori műveletek

A kereső vagy az élő nézet 
használatával történő 
fényképezés közben egy 
gombnyomással eljuthat a 
gyakran használt funkciókhoz. 
Emellett visszajátszás során 
azonnal megnyithatja a 
retusálás menüt, valamint 
megjelölheti az okostelefonra 
vagy táblagépre átvinni kívánt képeket.

Két SD kártyanyílás a megbízható memóriakezeléshez

A D750 két kártyafoglalattal  
rendelkezik, és többféle 
rögzítési beállítást 
támogat: ilyen például a 
„Túlcsordulás”, a „Biztonsági 
másolat”, illetve a RAW és 
JPEG formátumú képek 
külön kártyákra történő 
rögzítése. Emellett a képek 
átmásolhatók egyik memóriakártyáról a másikra, illetve 
arra is lehetősége van, hogy az egyik foglalatot videók 
rögzítésére nevezze ki a kártya fennmaradó kapacitása 
alapján. A fényképezőgép támogatja az SDXC UHS-I-
memóriakártyákat – az EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer 
nagyobb sebességével együtt D750 rendkívüli sebességgel 
képes feldolgozni és kártyára írni a nagy képpontszámú képek 
adatait.

Virtuális horizont 
 funkció a váz dőlésének 
érzékeléséhez

A D750 beépített virtuális 
horizontja segítségével 
észlelheti a fényképezőgép 
oldalirányú (jobbra–balra), 
illetve előre- vagy hátradőlését a vízszintes helyzethez 
képest. Az aktuális oldalirányú, illetve előre- vagy hátradőlés 
megjelenik az LCD-monitoron, az oldalirányú pozíció pedig a 
keresőben is látható. Ez a funkció főleg csendéletek, tájképek 
és épületek fotózásakor kínál hasznos segítséget.

Masszív váz és tömítés – megbízható  
por- és esővédelem

A fényképezőgép kiváló 
minőségű tömítéssel 
rendelkezik, így a por és 
nedvesség elleni védelmi 
szintje azonos a D810 
készülékével. A külön 
megvásárolható MB-D16 
multi power elemtartó 
markolat is ugyanilyen 
tömítési minőségű.

Tartós, kimagasló pontosságú szekvenciális vezérlő, 
amely megfelelt a 150 000 
kioldásos teszten

A D750 egy nagy sebességű 
és rendkívül pontos vezérlő 
mechanizmussal van 
felszerelve, amely egymástól 
függetlenül mozgatja a 
zárat, a tükröt és a rekeszt. 
A zárat 150 000 cikluson át 
teszteltük ténylegesen beszerelt záregységgel és meghajtó 
mechanikával, hogy bizonyságot nyerjünk annak rendkívüli 
tartósságáról. Halk kioldású és halk sorozatfelvételi kioldási 
mód is elérhető a kevésbé zavaró zárműködéshez.

Alacsony energiafogyasztású működés 
és hosszú élettartamú akkumulátor

A továbbfejlesztett elektronikus 
áramkörök és az EXPEED 4 
képfeldolgozó motor hatékony 
energiafelhasználású rendszert jelent, 
így több felvételt készíthet el. A D750 
ugyanazt az EN-EL15 lítium-ion 
akkumulátort használja, mint a D810, 
a D610 és a D7100. Segítségével kb. 
1230* képet készíthet, ha a vaku minden 
második felvételnél villan. A Nikon belső, 
professzionális felhasználást szimuláló 
tesztjében ez 4420 képet és kb. 
55 percnyi videofelvételt jelentett. Az EN-
EL15 mellett a külön megvásárolható EH-
5b hálózati tápegység (EP-5B tápcsatlakozó szükséges hozzá) 
és az MB-D16 multi power elemtartó markolat is használható 
energiaforrásként.

Csúcsfényre súlyozott mérés a csúcsfények beégésének 
elkerülése érdekében

Ha kiválasztja ezt a módot, 
a D750 automatikusan 
felismeri a téma 
legfényesebb területeit, és 
olyan expozíciót határoz meg, 
amely megakadályozza a 
csúcsfények beégését. Az új, 
csúcsfényre súlyozott mérési 
rendszer különösen hatásos 
olyan színházi felvételek 
esetén, amelyeknél a főtéma 
reflektorral van megvilágítva.

A célpont fehéregyensúllyal élő nézetben azonnal 
 rögzíthetők a felhasználói beállítás adatai

A D750 segítségével azonnal 
rögzítheti a felhasználói 
beállítás fehéregyensúlyra 
vonatkozó adatait úgy, 
hogy élő nézetben kijelöli a 
kép egy fehér vagy szürke 
területét. A felhasználói 
beállítás adatai az élő nézet 
képének maximális nagyítása 
esetén is megőrizhetők, 
így kisebb területeken is precíz 
fehéregyensúly-adatokhoz juthat. Ha nem 
elégedett az eredménnyel, egyszerűen 
csak mozgassa máshova az adatmérési 
területet; nem kell elölről kezdenie a teljes 
adatmérési folyamatot.

A szabadság alapjai: Kezelhetőség és megbízhatóság
Kreatív támogatás minden területen

A D750 által kínált beépített Motívumprogram módok:  
Portré, Tájkép, Gyermek, Sport, Makró, Éjszakai portré, Éjszakai tájkép, 
Összejövetel/beltéri, Tengerpart/hó, Naplemente, Alkonyat/hajnal, Háziállat 
portré, Gyertyafény, Virág, Őszi színek, Étel
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• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/400 másodperc, f/3,2 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (2700 K) • Érzékenység: 
ISO 3200 • Picture Control: Általános ©Ray Demski

A mátrixméréssel lefényképezett 
témán beégett csúcsfények láthatók.

Alkonyat/hajnal beállítással 
fényképezve

Célpont fehéregyensúly

Automatikus  
fehéregyensúly

MB-D16 csatlakoztatva  
a D750-re

Csúcsfényre súlyozott méréssel fényképezve.

*A CIPA-szabvány alapján.



A szabadság alapjai: NIKKOR Objektívek
Kimagasló optikai minőség az FX-formátum valódi szépségének kidomborításához

A szabadság alapjai:  Nikon Vakuk
Kivételes vakurendszer a fények tetszés szerinti beállításához

A 107°-os rendkívül nagy látószögtől a normál 63°-os nagy 
látószögig ez a kivételes zoom objektív minden előnyét 
elérhetővé teszi az FX-formátum nagy felbontásának és 
a fényképezőgép 24,3 tényleges megapixelszámának. 
A rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából 2,5 lépésközzel* 
hosszabb záridővel fényképezhet. Tapasztalja meg a kézi 
fotózás tágabb határait nagy látószögeknél – még halvány 
beltéri fényeknél vagy alkonyati tájképek esetén is.

Ennek az FX formátummal kompatibilis, kb. 5× általános 
zoom objektívnek a tartománya a 84°-os nagy látószögtől 
a telefotóig terjed. Az állandó f/4 maximális rekesz révén 
mindig kiváló minőséget nyújt. Nanokristály bevonat segít a 
tiszta képek készítésében a szellemképek és a tükröződések 
csökkentésével. A rázkódáscsökkentés (VR) hatékonyan 
csökkenti a fényképezőgép rázkódását, így a fotós  
3,5 lépésközzel* hosszabb záridőt választhat.

Miközben f/5,6 maximális rekeszértékkel rendelkezik a 
zoomtartomány telefotó felé eső végén, ez a rendkívül nagy, 
10,7× zoomarányú objektív 28–300 mm gyújtótávolság-
tartományban használható. A rázkódáscsökkentés (VR) 
jóvoltából a fotós 3,5 lépésközzel* hosszabb záridővel 
fényképezhet. Ilyen mértékű sokoldalúsággal ez az objektív 
kiváló képeket készít számos eltérő fényképezési helyzetben.

A beépített vaku szolgált vezérlőként három külső SB-500 vaku vezeték nélküli 
működtetéséhez a dinamikus, háromdimenziós hatás létrehozásához. A kívánt 
eredményhez az összes vakuegység vakuteljesítménye manuálisan vezérel-
hető.

• Objektív: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [A] mód, 1,6 másodperc, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános ©Ryo Ohwada

• Objektív: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/80 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény  
• Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Semleges ©Ryo Ohwada

• Objektív: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/640 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Általános ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Rendkívül nagy látószögű zoom objektív kitűnő 
VR funkcióval és felbontással

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Praktikus általános zoom objektív széles 
zoomtartománnyal

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR
Rendkívül nagy zoomarányú (10,7×) zoom 
objektív eltérő fényképezési körülményekhez

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Megfelelő egyensúlyú általános  
zoom objektív VR-rel.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Új]
Gyors, rendkívül nagy látószögű fix objektív 
kis mérettel és tömeggel, valamint kiváló 
képminőséggel.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Gyors fix objektív drámai hatású képekhez kis 
mélységélességgel és természetes elmosódással.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Tiszta, zoomos telefotó objektív  
professzionális igényekhez.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Gyors, nagy látószögű fix objektív kiemelkedő 
felbontással és háttérelmosódás-reprodukcióval.

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Mikroobjektív éles és természetes reprodukcióval.

Stúdióminőségű megvilágítás bárhol a Nikon Kreatív 
Megvilágítási Rendszerrel

Nincs jobb megoldás a Nikon Kreatív Megvilágítási 
Rendszernél (CLS), ha pontos és rugalmas megvilágítást 
szeretne bármilyen helyzetben. Ha a kis méretű D750-el 
könnyű, ellenálló és könnyen hordozható Nikon vakukat (külön 
vásárolhatók meg) használ, bárhol képes lesz stúdióminőségű 
megvilágítást létrehozni.

Kisméretű, könnyű SB-500 vaku nagy teljesítményű 
LED lámpával (külön 
megvásárolható)

A 24-es kulcsszámú (m, ISO 
100, FX-formátum 24 mm-es 
zoom pozícióval) SB-500 egy 
kis méretű, könnyű és könnyen 
hordozható, két R6/AA méretű 
akkuval/elemmel működő 
vaku. Vakufeje akár 90°-os 
szögben felhajtható, balra és 
jobbra pedig 180°-os szögben 
elforgatható. Mivel az újonnan 
felszerelt LED lámpa (három 
választható teljesítményszinttel) 
színhőmérséklete közel 
áll a napfényéhez, ezért 
természetes hatású segédfényként használható 
mind fényképezéshez, mind videofelvételek 
készítéséhez. Külső vakuként használva a 
megvilágítási hatás az élő nézet monitoron 
ellenőrizhető. A D750-hez csatlakoztatva a LED 
lámpa fehéregyensúlya automatikusan vezérelhető. 
A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás használatakor 
az SB-500 képes több külső vakuegység 
vagy egy külső vaku vezérlőjeként működni a 
fényképezőgép beépített vakuját mestervakuként 
használva. Az SB-500 vaku vezérlő funkciót is tartalmazó 
beállítása a D750 egyéni menüjében végezhető el.*A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az 

objektív egy FX formátumú digitális SLR fényképezőgépre 
van felszerelve, a zoom objektív pedig maximális telefotó 
pozícióban van. 2120

• Objektív: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/6,3 • Fehéregyensúly: Vaku • Érzékenység: ISO 1250
• Picture Control: Általános ©Ray Demski

SB-500 
vaku



Fejlett, többfunkciós WR-1 vezeték nélküli távvezérlő 
(külön megvásárolható)

A WR-1 egy fejlett, többfunkciós távvezérlő. Az egyik WR-1 
egységet jeladóként beállítva, egy másik WR-1 vagy WR-
R10 egységet pedig jelvevőként a D750 fényképezőgéphez 
csatlakoztatva lehetőség van a fényképezőgép beállításainak*1 
a jeladó kijelzőjén keresztüli megtekintésére, illetve 
módosítására (a firmware-t frissíteni kell 2.00 verzióra). 
A rádióhullámokat használó WR-1 egységek közötti 
kommunikációs hatótávolság akár 120 m*2 is lehet.  
15 csatorna áll rendelkezésre. A WR-1 egység (vevőként 
használva) nem csak a hozzá csatlakoztatott fényképezőgép 
távvezérlésére alkalmas egy másik fényképezőgéphez 
csatlakozó (adóként használt) WR-1 egységen 
keresztül*3, hanem alkalmazásával különféle távoli 
fényképezési opciók is elérhetővé válnak, például: 
több fényképezőgép kioldása, több fényképezőgép 
kioldása egy WR-1 egységgel felszerelt vezérlő 
fényképezőgéppel*4 szinkronizálva, egyes 
fényképezőgép-csoportok egyedi távvezérlése, 
valamint időzített fényképezés. Távoli 
fényképezésre is lehetőség van a WR-1 és  
a WR-R10/WR-T10 együttes 
használatával*3. 

Könnyű távvezérlés a WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli 
távvezérlőkkel (külön megvásárolható)

A 2,4 GHz-es rádióhullámokat használó WR-R10/WR-
T10 vezeték nélküli távvezérlők nagymértékben kibővítik a 
távvezérlés lehetőségeit. Az infravörös sugarakat használó 
egységekkel szemben a WR-R10/WRT10 nagyobb távolságról 
is használható távvezérlésre, és még akkor is működik, ha 
akadályok, például fák vagy falak vannak az útban. A maximális 
20 m-es*1 kommunikációs távolságon belül korlátlan számú 
fényképezőgépet vezérelhet. Ráadásul a több fényképezőgép 
vezérlésének képessége új és izgalmas fényképezési 
lehetőségek világát nyitja meg Ön előtt. Készítsen fényképeket 
és videókat*2 egyszerre több különböző fényképezőgéppel, 
vagy egyszerűen csak fényképezze 
ugyanazokat az állóképeket több, különböző 
objektívvel felszerelt fényképezőgépvázzal. 
Fényképezőgépeit csoportokra is oszthatja és 
csatornát rendelhet mindegyikhez, így az egyes 
csoportokat egymástól függetlenül vezérelheti, 
és kreativitását szabadjára engedve eltérő 
műveleteket hajthat végre velük. A lehetőségek 
száma végtelen.

GP-1A GPS-egység (külön megvásárolható)

Bizonyos fényképezési helyzetekben hasznos lehet az olyan 
helyadatok rögzítése, mint a földrajzi szélesség és hosszúság, 
a tengerszint feletti magasság, valamint a készítési idő (UTC, 
egyezményes világidő). A GP-1A segítségével mindezt 
eltárolhatja az EXIF-adatokban. A helyadatokat tartalmazó 
képek megjeleníthetők a ViewNX 2 alkalmazás Térkép 
munkaterületén, és az információ 
felhasználható online képmegosztó 
szolgáltatásokban és digitális 
térképszoftverekben is, valamint 
a NIKON IMAGE SPACE-ben, a 
Nikon saját képmegosztó és -tároló 
szolgáltatásában.

MB-D16 multi power elemtartó markolat a biztonságos 
fogásért függőleges és vízszintes irányú fényképezésnél is 
(külön megvásárolható) [Új]

Az MB-D16 multi power elemtartó markolat kétféle 
elemmel/akkumulátorral használható: egy EN-EL15 lítium-
ion akkumulátorral vagy pedig hat R6/AA méretű alkáli, 
Ni-MH vagy lítium elemmel/akkumulátorral. Az EH-5b 
hálózati tápegység (EP-5B tápcsatlakozóval) használatára 
is lehetőséget biztosít. Problémamentesen válthat a 
fényképezőgépvázban elhelyezett és az MB-D16-ban 
található akku között, ha mindkét helyre egy EN-EL15 akku 
van behelyezve. Így a felhasználó megközelítőleg kétszer 
annyi képet tud készíteni, mint a D750 fényképezőgép 
önmagában. Mindez azt jelenti, hogy a fotósok a 
fényképezésre koncentrálhatnak anélkül, hogy aggódniuk 
kellene az akku élettartama miatt. 
A tartós magnéziumötvözetből készült 
külső borítással rendelkező MB-D16 
multi power elemtartó markolat jól 
elhelyezett vezérlőket tartalmaz a 
függőleges irányú fényképezéshez: 
kioldógomb, kioldógomb-rögzítő, AE-L/AF-L gomb, 
választógomb, valamint fő- és segédtárcsa.

NIKON IMAGE SPACE –  
A Nikon egyszerű és 
hatékony képmegosztó és 
-tároló szolgáltatása

Képei megbízható helyet 
érdemelnek az interneten. 
Ez a hely a NIKON IMAGE 
SPACE, egy ingyenes 
online képmegosztó és 
-tároló szolgáltatás. Gyors 
és egyszerű felhasználói felülete segítségével fel- és letöltheti, 
böngészheti, rendszerezheti és megoszthatja fényképeit és 
videóit, valamint könnyen csatlakozhat különböző közösségi 
webhelyekhez. Az alapszintű fiók minden regisztrált felhasználó 
számára elérhető, és legfeljebb 2 GB tárhelyet nyújt. A Nikon 
digitális fényképezőgépek tulajdonosai speciális fiókot kaphatnak, 
amely akár 20 GB tárhelyet és különféle hasznos funkciókat, 
például képmegosztásnál jelszóval védett fájlokat kínál.

A szabadság alapjai: Tartozékok és szoftver
Kizárólag a Nikon számára tervezve

WR-R10 vezeték 
nélküli távvezérlő

WR-1 vezeték 
nélküli 
távvezérlő

MB-D16 multi power 
elemtartó markolat

Kereső kijelzései

Funkciókijelző

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

Elnevezések Rendszerábra
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*1 Meghatározott funkciók esetén.
*2 Az 1,2 m magasságban mért hozzávetőleges hatótávolság-tartomány az időjárási 

viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik.
*3 A WR-R10 és WR-T10 egységeket azonos csatornára kell állítani és párosítani kell, 

a WR-1 egységet ugyanarra a csatornára kell állítani és párosítani kell, vagy egy 
azonosítót kell rendelni hozzá. A vezérlők maximális száma: 20 (WR-1) egység vagy 
64 (WR-R10) egység.

*4 Csak 10 tűs távkioldó-csatlakozóval rendelkező fényképezőgép használható vezérlő 
fényképezőgépként a szinkronizált kioldáshoz.

*1 Az 1,2 m magasságban mért hozzávetőleges hatótávolság-
tartomány az időjárási viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő 
akadályoktól függően változik.

*2 Videofelvétel az alábbi fényképezőgépekkel készíthető: D4 
sorozat, D810, D800 sorozat, D750, D610, D600, D7100, 
D5300, D5200 és D3300.

http://nikonimagespace.com

DG-2 
keresőnagyító

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

EN-EL15 
lítium-ion 

akkumulátor*

UC-E17 USB-kábel*

UT-1 kommunikációs 
egység

WT-5A/B/C/D vezeték 
nélküli jeladó

EN-EL15 lítium-ion 
akkumulátor*

LAN-kábel**

Személyi 
számítógép**

Nyomtató**
SD-memóriakártya**

SB-910/700/T133/300 
vaku

Stúdióvakuk**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

ViewNX 2*
Capture NX-D†

Camera Control Pro 2
EP-5B tápcsatlakozó EH-5b hálózati 

tápegység

MH-25a*/ 
MH-25 akkutöltő

MB-D16 multi power 
elemtartó markolat

Hat db R6/AA-méretű elem/
akkumulátor**

EP-5B 
tápcsatlakozó

EH-5b hálózati 
tápegység

HDMI bemenetű 
videofelvevő**

TV-monitor**

WR-1 vezeték 
nélküli távvezérlő

(jeladó)

WR-R10 vezeték 
nélküli távvezérlő

(vevő)

GP-1A GPS-egységMC-DC2  
vezetékes  
távkioldó

ML-L3 távvezérlő

WR-R10 vezeték 
nélküli távvezérlő

DK-20C dioptriakorrekciós 
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-21M  
nagyító kereső

DK-5 keresősapka*

SB-910 vaku

SD-9 nagy teljesítményű 
elemtartó

SB-700 vaku

SB-300 vaku

SU-800 vezeték nélküli 
vakuvezérlő

R1C1 makrovaku szett 
vezérlővel

AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter

Okoskészülék**
(iOS/Android™ OS)

Wireless Mobile Utility†

SC-28, 29 TTL vezérlőkábel

SB-500 vaku

DK-21 gumi szemkagyló*

Fejhallgató**

ME-1 sztereó 
mikrofon

CF-DC5  
félpuha tok

CF-DC4  
félpuha tok

HC-E1 HDMI-kábel  
(C típusú csatlakozó n 
A típusú csatlakozó)

DR-6 derékszögű 
keresőtoldalék

KERESŐ  
TARTOZÉKOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK VAKUK

FEJHALLGATÓ

MIKROFON

TOK

TV- ÉS 
VIDEOTARTOZÉKOK

ALKALMAZÁSOK 
OKOSKÉSZÜLÉKRE

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS  
GPS-TARTOZÉKOK

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, 
AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES 
HASZNÁLATHOZ

† Letölthető a Nikon webhelyéről (ingyenes). *Mellékelt tartozékok. **Nem Nikon termékek. 

Vakupapucs (külső vakuhoz)
Kioldási módválasztó tárcsa
Kioldási módválasztó tárcsa zár kioldó
Fényképezőgép szíjának bújtatója
Módválasztó tárcsa zár kioldó
Módválasztó tárcsa
Fénymérés gomb /  
memóriakártya formázás gomb
Videofelvétel gomb
Segédtárcsa
Főkapcsoló
Kioldógomb
Expozíciókompenzáció gomb /  
kétgombos alaphelyzetbe állítás gomb
Képsík jelzése
Főtárcsa
Funkciókijelző
Beépített vaku
Vaku mód gomb /  
vakukompenzáció gomb
Infravörös érzékelő (elöl)
Tartozék csatlakozó fedele
Audio csatlakozó fedele
HDMI/USB-csatlakozó fedele
Objektívkioldó gomb
AF-mód gomb

Élességállítási módválasztó
Objektív-csatlakozási jelölés
Sorozatkészítés gomb
Tükör
Fénymérőcsatoló kar
Tartozék csatlakozó
Fülhallgató csatlakozó
Külső mikrofon csatlakozója
HDMI-csatlakozó
USB-csatlakozó
Sztereó mikrofon
CPU-csatlakozók
Objektív rögzítése
Érintkezőfedél a külön megvásárolható  
MB-D16 elemtartó markolathoz
Állványmenet
AF csatolás
Fn gomb
Akkumulátorfedél zárja
Akkumulátorfedél
Tápcsatlakozó fedele
Kártyafedél
Pv gomb
AF-segédfény / önkioldó jelzőfény /  
vörösszemhatás-csökkentő lámpa
Kereső ablaka

Gumi szemkagyló
Dioptriaszabályzó
AE/AF-rögzítés gomb
Info gomb
Választógomb
OK gomb
Élességmező-választógomb zár
Kártyaművelet jelzőfénye
Infravörös érzékelő (hátul)
Élő nézet választó
Élő nézet gomb
Hangszóró
Dönthető monitor
P gomb
Visszajátszási kicsinyítés gomb /  
kiskép gomb / ISO érzékenység gomb /  
ISO érzékenység automatikus szabályozása  
gomb / kétgombos alaphelyzetbe állítás gomb
Visszajátszási nagyítás gomb /  
képminőség/képméret gomb
Súgó gomb / védelem gomb /  
fehéregyensúly gomb
Menü gomb
Visszajátszás gomb
Törlés gomb / memóriakártya  
formázás gomb
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A Nikon D750 D-SLR fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges látószög Nikon FX-formátum
Tényleges pixelszám 24,3 millió
Képérzékelő 35,9 × 24,0 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 24,93 millió
Porosodáscsökkentő 
rendszer

Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható Capture NX-D 
szoftver szükséges)

Képméret (képpontban) • FX (36×24) képterület: 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • 1,2× (30x20) képterület: 
5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • DX (24×16) képterület: 3936 × 2624 [L], 2944 × 
1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Élő videó nézet módban készített FX formátumú fényképek: 6016 × 3376 [L], 
4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Élő videó nézet módban készített DX formátumú fényképek: 3936 × 
2224 [L], 2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [S] 
Megjegyzés: Az élő videó nézet módban készített fényképek képaránya 16:9.  
Választhat DX- és FX-alapú formátumok közül.

Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített vagy tömörített • JPEG: JPEG-
alapszabvánnyal kompatibilis; tömörítési beállítások: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8), alap (kb. 1:16) 
(Fájlméret elsődlegessége módban); Optimális minőség tömörítési mód választható • NEF (RAW) + JPEG: 
egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; Egyenletes; a beállítások módosíthatók, az egyéni 
Picture Control beállítások mentése lehetséges

Adattároló SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Két kártyanyílás A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”, 2) biztonsági másolat, 3) különböző 

formátumú képek külön kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció használatakor; a képek másolhatók 
az egyik kártyáról a másikra

Fájlrendszer Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Kereső Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Képfedés • FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen • 1,2× (30 × 20): kb. 97% vízszintesen és 

97% függőlegesen • DX (24 × 16): Kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen
Nagyítás Kb. 0,7× (50 mm-es, f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 21 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptria korrekció -3 és +1 m-1 között
Mattüveg Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark III mattüveg  

(a kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség-ellenőrzés A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által kiválasztott (A és M expozíciós 

módban), illetve a fényképezőgép által kiválasztott (a többi expozíciós módban) értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Kompatibilis az AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket (bizonyos megkötések 

vonatkoznak a PC objektívekre), valamint a DX objektívekkel (a DX (24 × 16) 1,5× képterület használatával), 
az AI-P NIKKOR objektívekkel és a nem-CPU AI objektívekkel (csak A és M módban); IX-NIKKOR, F3AF és 
nem-AI objektívek nem használhatók
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az 
elektronikus távolságmérő a 11 élességpontos módot támogatja f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű 
objektívek esetén)

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000 – 30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel, hosszú expozíció, időzített, X200
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), T (lassú sorozatfelvétel), U (gyors sorozatfelvétel), J (halk kioldás), M (halk 

sorozatfelvétel), E (önkioldó), V (tükörfelcsapás)
Képtovábbítás sebessége 1–6 kép/mp (T), 6,5 kép/mp (U) vagy 3 kép/mp (M)
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Távvezérlő módok (ML-L3) Késleltetett távkioldás, Gyorsreagálású távkioldás, Távoli tükörfelcsapás
Expozíció mérés TTL fénymérési rendszer a kb. 91K (91 000) képpontos RGB-érzékelő használatával

Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G, E és D típusú objektívek használatakor); színes mátrixmérés III 
(egyéb CPU objektívek használatakor); színes mátrixmérés nem-CPU objektíveknél abban az esetben, ha 
a felhasználó megadja az objektív adatait • Középre súlyozott: kb. 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 élességpont körül (nem-CPU objektív használata esetén a 
középső élességpont körül) • Csúcsfényre súlyozott: G, E és D objektív esetén érhető el; egyenértékű az 
egyéb objektíveknél alkalmazott középre súlyozott méréssel

Mérési tartomány
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20°C)

• Mátrixmérés, középre súlyozott vagy csúcsfényre súlyozott mérés: 0 és 20 Fé között  
• Célpont-fénymérés: 2 és 20 Fé között 

Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok Automatikus módok (iautomatikus,j vaku nélküli automatikus); motívumprogram módok (kportré, 

ltájkép, pgyermek,m sport, nközeli,   o éjszakai portré, r éjszakai tájkép, s összejövetel/beltéri, 
t tengerpart/hó, u naplemente, v alkonyat/hajnal, w háziállat portré, x gyertyafény,y virág, z őszi színek, 
0 étel); speciális hatások módok (% éjszakai, g színes vázlat, i miniatűr hatás, u kiválasztott szín, 
1 sziluett,2 fényes, 3 sötét); programozott automatikus rugalmas programmal (e);  záridő-előválasztásos 
automatikus (f); rekesz-előválasztásos automatikus (g); kézi (h); j (1-es felhasználói beállítás);  
k (2-es felhasználói beállítás)

Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel módosítható e, f, g, h, h motívumprogram és 
% módban

Expozíciósorozat 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel; 2–5 kép 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az A AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)

ISO 100–12800 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé (ISO 50 
egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 51200 egyenérték) értékkel ISO 12800 
fölött, automatikus ISO érzékenység szabályozás használható

Aktív D-Lighting Automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony, ki
ADL sorozatkészítés 2 kép, az egyiknél kiválasztott értékkel, illetve 3–5 kép, azonos felhasználói beállítással
Automatikus élességállítás Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 

finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelő, illetve 11 érzékelővel támogatott 
f/8), valamint AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5 és 3 m között)

Érzékelési tartomány -3 és +19 Fé között (ISO 100, 20°)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AF-C), automatikus 

AF-S/AF-C választás (AF-A), a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől 
függően • Kézi élességállítás (M): elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 51 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 51 élességpontos dinamikus AF mező, 3D követés, csoportos AF mező, 

automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az A AE-L/AF-L gomb 

megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w, g: automatikus vakuzás, automatikus felnyílással

e, f, g, h, 0: kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, manuális vakuzásnál 12 (méterben, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés TTL: RGB-, kb. 91K (91000) képpontos érzékelő segítségével megvalósított i-TTL vakuvezérlés érhető 

el beépített vaku esetén; digitális SLR fényképezőgéppel működő i-TTL kiegyenlített derítővakuzás 
mátrixmérés, középre súlyozott mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális SLR 
fényképezőgéppel működő általános i-TTL vakuzás célpont-fénymérés esetén

Vaku módok Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű szinkron, 
automatikus hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő vakuzás; vörösszemhatás-
csökkentés, hosszú záridős szinkron, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú 
záridős szinkron a hátsó redőnyre, szinkron a hátsó redőnyre, ki; automatikus FP nagysebességű szinkron 
támogatása

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vakus sorozatkészítés 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel; 2–5 kép 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás 

után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási 
Rendszer (CLS)

Nikon CLS támogatás, elérhető vezérlő mód 

Szinkroncsatlakozó AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön beszerezhető)
Fehéregyensúly Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, 

felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly mérése élő nézetben), 
színhőmérséklet beállítása (2500 és 10 000 K között), valamennyi beállítás finomhangolható

Fehéregyensúly-sorozat 2-3 kép, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel

Élő nézet módok Élő nézet fényképezés (állóképekhez), videó élő nézet (videókhoz)
Élő nézet – objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), állandó motoros AF (AF-F)  

• Kézi élességállítás (M)
AF mező módok Arc-prioritásos AF, széles mezős AF, normál mezős AF, témakövető AF
Automatikus élességállítás Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az élességállítás 

pontját, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Video-fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési mód Mátrixmérés, középre súlyozott vagy csúcsfényre súlyozott mérés
Képméret (képpontban) és 
képkockasebesség

• 1920 × 1080; 60p (progresszív), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p  
A tényleges képkockasebesség értéke a 60p, az 50p, a 30p, a 25p és a 24p beállításnál sorrendben: 59,94, 
50, 29,97, 25 és 23,976 kép/mp; az összes beállítás választható a Hjelölésű magas és a normál képminőség 
esetén is 

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített vagy külső sztereó mikrofon, az érzékenység beállítható
Felvételek maximális hossza 29 perc 59 másodperc (10 vagy 20 perc, amely függ a képmérettől, a képkockasebességtől és a 

videominőség beállításaitól)
Egyéb videobeállítások Index jelölés, időzített fényképezés
Monitor 8 cm-es, kb. 1 229 000 képpontos (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 képpontos), alacsony 

hőmérsékletű poliszilícium, dönthető TFT LCD monitor kb. 170 fokos megtekintési szöggel, kb. 100 
százalékos képfedéssel és fényerő-, illetve szögbeállítási lehetőséggel

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

USB Hi-Speed USB; ajánlott a beépített USB-port használata
HDMI-kimenet C-típusú HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó Vezeték nélküli távvezérlők: WR-1 és WR-R10, vezetékes távkioldó: MC-DC2, GPS-egység: GP-1/GP-1A 

(mind külön megvásárolható)
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő, tápellátás támogatása)
Hangkimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Vezeték nélküli szabványok IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikációs protokollok • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Működési frekvencia 2412–2462 MHz (1-§11-es csatorna)
Tartomány (látómező) Kb. 30 m (interferencia nélkül; a tartomány a jelerősségtől és az esetlegesen jelen  

lévő akadályoktól függően változik)
Adatátviteli sebesség 54 Mbps, az IEEE szabvány szerint megadott maximális logikai adatátviteli sebesség, a tényleges sebesség 

eltérő lehet
Biztonság • Hitelesítés: nyílt rendszer, WPA2-PSK • Titkosítás: AES
Vezeték nélküli beállítás WPS támogatása
Elérési protokollok Infrastruktúra
Támogatott nyelvek Angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai 

(egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, marathi, német, norvég, olasz, orosz, perzsa, 
portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, szerb, tamil, telugu, thai, török, ukrán, vietnami

Akkumulátor Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat Külön megvásárolható MB-D16 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral vagy 

hat db R6/AA méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység; használatához EP-5B tápcsatlakozó szükséges (külön megvásárolható)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 140,5 × 113 × 78 mm
Tömeg Kb. 840 g akkumulátorral és memóriakártyával, vázsapka nélkül; kb. 750 g (csak a fényképezőgépváz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40°C, páratartalom: 85% vagy kevesebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok 
(országonként vagy 
régiónként különbözhetnek)

EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25a akkumulátortöltő, UC-E17 USB-kábel, AN-DC14 fényképezőgép-
szíj, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi szemkagyló, ViewNX 2 
CD-ROM

• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD Card Association védjegyei. • A PictBridge védjegy. • A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition 
Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Google és az AndroidTM a Google Inc. védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei. • A termékek és a márkanevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben az anyagban a keresőkben, 
az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.


