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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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Éles, gyors automatikus AF-bemérés, amely még a legkiszámíthatatlanabb témákat  
is képes megörökíteni
Jelentősen finomított automatikus élességállítási teljesítményének köszönhetően a D4S még olyankor is éles fókuszt biztosít gyors  
és pontos kezdeti AF-érzékeléssel, ha a témák kiszámíthatatlan mozgással „robbannak be” a képbe.

• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/2000 másodperc, f/4,5 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény  
• Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Általános     © Robert Beck

Megbízható AF követés: az extrém mozgások is megörökíthetők, még közelről is
Sportolók fényképezésekor sokszor kihívást jelent közel kerülni a történésekhez, miközben pontosan és megbízhatóan követni  
kell a témát is. A D4S fényképezőgéppel ez a feladat most sokkal könnyebbé vált.

• Objektív: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/2000 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény  
• Érzékenység: ISO 320 • Picture Control: Általános     © Robert Beck

 



Éles és tiszta felvételek bármilyen fényviszonyok mellett, jelentősen továbbfejlesztett 
zajcsökkentéssel
A D4S még gyengén megvilágított környezetben is elképesztő képminőséget produkál, élethű bőrtónusárnyalatokkal.  
A finom részleteknek köszönhetően a képek élethű mélységérzetet kapnak, valósággal életre kelnek.

• Objektív: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/500 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Általános     © Dave Black

A megbízható AF valódi szabadságot biztosít, hogy ön a kép megkomponálására 
fókuszálhasson
A fotós nyugodtan rábízhatja magát a D4S automatikus élességállítási teljesítményére, amely szorosan követi a témákat, így a 
fotós bátran a kompozícióra összpontosíthat. Az új csoportos AF mező öt AF-pont segítségével érzékeli és élesen tartja a témát, 
így ön még a kiszámíthatatlanul mozgó témát is teljes magabiztossággal fényképezheti.
• Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1600 másodperc, f/7,1 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 1000 • Picture Control: Általános     © Dave Black



Magas ISO beállítás mellett is megbízható fényképezés, amely megőrzi a sima,  
gazdag tónusátmeneteket 
Kiránduljon a természetbe a D4S fényképezőgéppel – még szürke viharfelhők alatt vagy esős éjszakán is. A D4S strapabíró, cseppálló  
gépváza a magas ISO-érzékenységgel együtt egészen vad helyeken is lehetővé teszi a művészi fényképek készítését. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/400 másodperc, f/18 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Tájkép     © George Karbus

A sokoldalú automatikus élességállítással magabiztosan örökítheti meg a gyorsan 
tovatűnő pillanatokat is 
A vadvilág fotózásához gyors kezdeti AF-bemérés és könyörtelenül pontos témakövetési képesség szükséges. Az összes élességpont 
képességeit maximalizálva a D4S (51 pontos) dinamikus AF mező módja olyan sokoldalú automatikus élességállítást biztosít, amely a 
gyorsan tovatűnő témák megörökítéséhez szükséges, mint például a fenti képen szereplő madár.
• Objektív: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [S] mód, 1/4000 másodperc, f/9 • Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Általános     © George Karbus



A sport világában sok tényező megfelelő kombinációja 
szükséges ahhoz, hogy valaki bajnok lehessen. Ugyanez 
igaz azokra a fotósokra is, akik megörökítik a szemük 
előtt kibontakozó, drámai sporteseményeket. A sportolók 
teljesítményét a fotós csak akkor tudja bemutatni a témához 
méltó fizikális és érzelmi intenzitással, ha rendelkezik a 
legszigorúbb igényeknek is megfelelő felszereléssel. Sőt, ha 
a fotós azt szeretné, hogy képeire a szerkesztők és az olvasók 
újból és újból felfigyeljenek, olyan fényképezőgépre van 
szüksége, amely még ennél is többet kínál.

A megoldás: a D4S.

A Nikon új csúcsmodelljétől elvárható sebesség és 
teljesítmény mellett a D4S kibővített funkcionalitást és 
sokoldalúságot kínál. Röviden: azt és ott fényképezhet, amit és 
ahol csak szeretne. A hihetetlenül pontos kezdeti AF észlelés 
és AF követés hűen követi az ön szándékát, még erős nagyítás 
esetén vagy akár olyankor is, amikor a téma távolsága hirtelen 
megváltozik. Képei hihetetlen JPEG-képminőségben készülnek 
el, utómunka nélkül is új szintre lépnek a mélység, az élesség 
és az alakíthatóság terén. A videofelvételi képességek minden 
eddiginél hatékonyabbak és sokoldalúbbak, köztük az új 
1080/60p mód és a meghökkentően éles 1920×1080 kivágás 
mód – ez utóbbit el sem hiszi, amíg saját szemével nem látja.

Magasra tettük a lécet. Akár közel, akár messze van a 
téma, a D4S olyan képeket készít, amelyeket régebben 
megvalósíthatatlannak gondoltunk. A D4S még a rendkívül 
nehéz fényképezési helyzetekben is olyan képeket készít, 
amelyekre mindenki vevő lesz. 

Professzionális teljesítmény minden téren: kapcsoljon magasabb sebességfokozatba



Sokoldalú AF mező módok a profik sokféle igényének 
kielégítésére

A D4S tovább bővíti a csúcsminőségű élességállítás lehetőségeit. A négy jól bevált 
mód (egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF mező és 3D követés) 
mellett már egy ötödik AF mező mód is választható. Az új, csoportos AF mező 
mód még biztosabban fókuszál a kívánt témára azáltal, hogy öt AF-pontot használ 
egyszerre, mintha azok hálót alkotnának, tehát a dinamikus AF mező módtól eltérően 
nem csak egyetlen kezdeti AF-pontot alkalmaz. Ez rendkívül hasznos lehet, amikor 
megjósolhatatlanul mozgó témát fényképez, amelyre egyébként nehéz lenne 
élességet rögzíteni – mindezt úgy, hogy közben elkerülhető a háttérre történő véletlen 
fókuszálás. A fotós sokkal magabiztosabban komponálhat, tudván, hogy még a 
kisméretű, távoli, gyorsan mozgó témák is gyorsan és sikeresen megörökíthetők, az 
eredmény pedig élesebb.

Gyors, taktikus AF mező mód váltás az élességállítási 
gombokkal a NIKKOR szupertelefotó objektíveken

Egy jó terv közelebb visz a kívánt fényképekhez. A legtöbb sportfotós 
túlnyomórészt a dinamikus AF mező módot használja kilenc ponttal, 
de adódhatnak olyan pillanatok egy sportesemény közben, amikor egy 
másik AF mező mód megfelelőbb lenne. Például a sportoló szemére 
történő élességállításhoz az egypontos AF lehet a legjobb választás, 
de néhány másodperccel később már más dinamikus AF mező módra 
vagy csoportos AF mező módra van szükség, amint a sportoló gyors és 

kiszámíthatatlan mozgásba kezd. A D4S 
lehetőséget ad arra, hogy a NIKKOR 
szupertelefotó objektívek élességállítási 
gombjaihoz hozzárendeljen egy előre 
kiválasztott AF mező módot. Így azonnal 
válthat a két leggyakrabban használt mód 
között, és közben egy pillanatra sem kell 

levennie a szemét a témáról. 
A módváltáshoz elég 
lenyomnia a gombot – 
a gomb felengedésével 
pedig visszatér az 
előző módba.
Megjegyzés: Nem lehet 
átváltani az előre kiválasztott 
AF mező módra olyankor, ha a 
fényképezőgépen a 3D követés 
van kiválasztva automatikus 
élességállítás használata mellett. 

Hatékony AF sokféle NIKKOR objektív és telekonverter 
kombinációjával

A D4S 51 élességponttal rendelkezik, közülük a kereső 
középső területén 15 kereszt típusú érzékelő foglal 
helyet. Ezek a kontrasztot a függőleges és vízszintes 
vonalak mentén is kiválóan érzékelik, ami még jobb 
AF teljesítményt tesz lehetővé. Mind az 51 pont 
használható f/5,6 rekeszig, és bármely AF NIKKOR 
objektív használata esetén teljes funkcionalitást biztosít. 
Ráadásul a középső kilenc élességpont, valamint a tőlük 
jobbra, illetve balra elhelyezkedő további három-három pont 
f/5,6-nál lassabb, de f/8-nál gyorsabb rekeszértékekkel is 
kompatibilis. Az eredmény: problémamentes élességállítás 
1,4x vagy 1,7x telekonverter esetén is. Sőt, 11 élességpont 
még az f/8 rekeszértékkel is kompatibilis, így jelentős AF 
teljesítmény áll rendelkezésre akkor is, ha 2,0x telekonvertert 
használ NIKKOR szupertelefotó objektívvel együtt.

Pontos AF-bemérés és hatékony követés, ami 
új lehetőségeket nyit a professzionális fotósok 
számára, még az extrém helyzetekben is

Készüljön fel az AF teljesítmény teljesen új szintjére – ahol megvalósíthatja 
esztétikai célkitűzéseit, és közben a szerkesztő is örömmel rábólint 
a képekre. Miután meghallgattunk számtalan profi fotóst, akik ezen 
a kihívást jelentő területen dolgoznak, a Nikon egy új, inspiráló AF 
rendszerrel válaszolt – a legmagasabb élességállítási teljesítmény a 
profiknak, akik nap mint nap extrém helyzetekbe kerülnek. Az alaposan 
újrakalibrált AF algoritmusokkal az Advanced Multi-CAM 3500FX 
automatikus élességállítási érzékelőmodul pontosan oda és úgy állítja 
be a fókuszt, ahová és ahogyan ön szeretné – függetlenül attól, hogy 
a téma messze vagy közel van, esetleg hirtelen tűnt fel a képen. Még 
alacsony kontrasztú környezetben lévő alanyok esetében is pontos 
élességérzékelés várható. Az észlelt téma folyamatosan éles marad a 
kiváló témakövetési képességeknek köszönhetően. Képzelje el, amint 
egy gyorskorcsolyázó száguld ön felé: a D4S képes határozottan követni 
a témát, így ön megvárhatja, amíg eljön az esztétikai szempontból legjobb 
kompozíció pillanata. Vége azoknak az időknek, amikor a biztonság 
kedvéért – az utólagos vágás érdekében – mindig tágabb kompozíciót 
kellett alkalmazni. Ugyanez a magas szintű AF teljesítmény érvényesül 
számtalan nagy kihívást jelentő helyzetben, amellyel a mai sportfotósok 
szembesülnek. Ráadásul a témakövetési teljesítmény még akkor is 
hatékony marad, ha a megcélzott témát néhány pillanatra kitakarja valami, 

ami gyakran előfordul például egy focimeccsen. Ezzel a valóban sokoldalú 
AF képességgel a D4S bármely helyzetben képes díjnyertes fotókat 
készíteni.

Egypontos AF mód Dinamikus AF mező 
mód (9 ponttal)

Dinamikus AF mező 
mód (21 ponttal)

Dinamikus AF mező 
mód (51 ponttal)

3D követés mód Automatikus AF mező 
mód

Csoportos AF mező 
mód

Még a legkiszámíthatatlanabbul mozgó témák is élesek maradnak, 
mint például ezen a képen, ahol a ritmikus gimnasztika gyakorlat 
közben a versenyző hirtelen – és meglehetősen gyorsan – hátrahajol.
© Dave Black

Egy rövid pillanat is elég ahhoz, hogy a D4S megörökítse a pillangózó 
úszót, amint néhány tizedmásodpercre kiemelkedik a vízből. 
© Dave Black

A D4S automatikus élességállítása még olyan sportok esetén sem 
hibázik, ahol a főtémák egyfolytában változnak.
© Robert Beck

A D4S pontos automatikus élességállítása azonnal ráfókuszál a síversenyzőre, aki egy nem látható 
helyről nagy sebességgel berepül a képbe.
• Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/2500 
másodperc, f/7,1 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 2000 • Picture Control: Általános      
© Robert Beck
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f/8 rekeszértékkel 
kompatibilis

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

f/5,6 rekeszértékkel 
kompatibilis

Kereszt típusú érzékelőként működik
Vonalérzékelőként működik

Verhetetlen AF-pontosság és sokoldalúság
• Új algoritmusok teszik még hatékonyabbá a pontos AF-bemérést a rendkívül gyorsan és kiszámíthatatlanul mozgó  

témák esetén is, legyenek azok akár közel, akár messze
• Megbízható AF követés, amellyel a gyorsan közeledő vagy távolodó témákról is dinamikus, profin komponált közelképeket lehet készíteni

• Gyors és stratégiai AF mező mód választás az élességállítási gombokkal a NIKKOR szupertelefotó objektíveken,  
a bármely helyzetben optimális AF érdekében
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A határozott témakövetésnek köszönhetően lenyűgöző kompozíciókat alkothat, és ehhez kivágásra sem lesz szükség.
• Objektív: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1250 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 4000 • Picture Control: Általános     © Robert Beck

Egypontos AF mód

Dinamikus AF mező mód 
(9 ponttal)

Csoportos AF mező mód

Élességállítási gombok



Ámulatba ejtő képminőség, azonnali 
publikálásra készen

A mai hivatásos fotósok közül sokan már úgy dolgoznak, hogy 
képeiket az exponálást követő néhány másodpercen belül már fel is 
töltik a netre. A szerkesztők figyelmének felkeltése és fenntartása 
érdekében olyan képeket kell produkálni, amelyek a gépből kikerülve 
már eleve kiváló minőségűek, így utómunka nélkül azonnal közzé 
tehetők. A D4S fényképezőgép ezt a célt szem előtt tartva készült. 
Már néhány másodperccel a kioldógomb lenyomása után az egész 
világ megcsodálhatja az ön képein a képélesség, tónusgazdagság 
és mélység új szintjét. A bőrtónusok melegebb árnyalatúak, 

természetesebbek, és magas ISO beállítások 
esetén sem jelenik meg rajtuk zavaró képzaj. 

Ugyanezt a képminőséget várhatja el 
olyankor is, amikor nehéz 

fényviszonyok között – például 
gyengén megvilágított 
sportcsarnokban vagy 
este egy stadionban 
– fényképez. A képek 
már első ránézésre is 
ámulatba ejtik a nézőt, 

a képélességben pedig 
még a legtüzetesebb 
vizsgálódással sem 

találni kivetnivalót. A fotók még az újságokban vagy weboldalakon 
történő megjelentetéshez szükséges jelentős kivágás után is 
megőrzik páratlan szépségüket. Fotózza le a sportoló arcát a D4S 
fényképezőgéppel, majd vizsgálja meg a kép összes apró részletét. 
Ekkor fogja igazán megérteni az azonnali tiszteletet, amit a D4S 
parancsol.

A tisztaság vadonatúj szintje, soha nem látott 
zajcsökkentéssel

A D4S az ISO 100 és 25 600 közötti teljes tartományban egyenletes 
vonalélességet és tiszta színeket produkál – köszönhetően a 
Nikon saját aprólékos, kompromisszumokat nem ismerő tesztelési 
eljárásainak. A Nikon folyamatosan fejleszti zajcsökkentési 
technológiáját. A gyors EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer teljesen 
új algoritmust használ magas ISO értékeknél a zajcsökkentésre és a 
színek élethű visszaadására, így még tökéletesebb lesz a képélesség 
és tisztaság már első ránézésre is, és nem vesznek el sem az 
apró textúrák, sem a fényes részletek. A képminőség még „High” 
(Magas) szintű zajcsökkentési beállítás esetén sem romlik. A zaj 
minimális marad, még a középső tónustartományú, sima felületeken 
is. A fényképezőgép számos más képfeldolgozási fejlesztésével 
kombinálva a képek megőrzik mély színtónusukat, egészséges 
színtelítettségüket, lendületes megjelenésüket. A D4S képminősége 
még a professzionális gépek mezőnyében is új szintet képvisel. 

Győződjön meg róla a saját 
szemével.  

Egészséges bőrtónusok pontos fehéregyensúllyal

Az EXPEED 4 képfeldolgozó 
rendszer új, intelligens algoritmust 
használ az automatikus 
fehéregyensúlyhoz, amely alapos 
képelemzéssel pontosabban észleli 
a fényforrásokat. Ez jelentősen 
hozzájárul az egészséges 
kinézetű, szebben telített 
bőrtónusokhoz, számos különféle 
fényforrás esetén. Mindegyik 

fehéregyensúly-beállítás (beleértve az automatikust is), az eddigieknél 
finomabb lépésekben kalibrálható a még részletesebb színszabályozás 
érdekében. Ezeken felül, a fényképezőgép új Célpont fehéregyensúly 
funkciójával élő nézetben mód nyílik a fehéregyensúly célzott kézi 
beállítására, a képen kiválasztott kis adatmérési terület segítségével. 
A profik által elvárt pontossági szint elérése érdekében az adatmérési 
terület megőrzi a méretét, még az élő nézet képének nagyításakor 
is. Ha nem elégedett az eredménnyel, egyszerűen csak mozgassa 
máshova az adatmérési területet, így új Célpont fehéregyensúly 
számítás történik. Ezt akárhányszor végrehajthatja, és nem kell elölről 
kezdenie a folyamatot – ez egy újabb hatékony funkció, amelyet a 
professzionális fotósok hasznosnak fognak találni.

Lenyűgöző technológia a képek mögött

A D4S fényképezőgéppel készített minden sikeres fotó négy  
exkluzív Nikon képalkotási technológia együttesének köszönhető.  
Az újonnan tervezett FX-formátumú CMOS képérzékelő felbontása 
16,2 megapixeles, fényérzékenységi tartománya pedig rendkívül széles: 
ISO 100-tól egészen ISO 25 600-ig terjed az alaptartomány, ráadásul a 
teljes dinamikatartomány megőrzésével, azonban az ISO érzékenység 
ISO 50-től 409 600 egyenértékig is bővíthető. Ennek a képérzékelőnek 
tökéletes partnerei a NIKKOR objektívek. Páratlan élesség, tisztaság és 
pontosság: minden objektív kihasználja a D4S képérzékelőjében rejlő 
képességeket a legkülönfélébb fényviszonyok közepette is. A hatékony 
EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer 14 bites A/D-konvertált adatokat kap 
a képérzékelőtől, és átfogó 16 bites feldolgozást végez annak érdekében, 
hogy a sebesség csökkenése nélkül megtartsa a képadatok gazdagságát. 
A gép hatékonyan használja fel az energiát: egyetlen akkutöltéssel 
3020*1, 3 (egyképes kioldási módban) és 5960*2, 3 (folyamatos kioldási 
mód) közötti számú kép készíthető. Végül ott a kivételes Picture Control 
rendszer, amellyel a Nikon legmagasabb minőségi elvárásait megtestesítő 
képek készíthetők, és a profiknak lehetősége van arra is, hogy definiálják 
saját képi világukat a sokféle képalkotási paraméter szabályozásával – 
mindezt nemcsak az állóképeknél, hanem a videóknál is.
*1 A CIPA-szabvány alapján.
*2 A Nikon tesztjei alapján.
*3 XQD-kártya használata esetén.

A Nikon exkluzív Fejlett fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere

A profik bátran megbízhatnak a D4S 
pontosságában, amely a legfontosabb 
vezérlőelemek – az automatikus élességállítás, 
az automatikus expozíció, az automatikus 
fehéregyensúly és az i-TTL vakuexpozíció 
– tökéletesen összehangolt működésének 
köszönhető. A 91K-képpontos RGB érzékelő 
használatával (amely egyébként pontos 

fénymérési érzékelőként is működik) a D4S Fejlett fényképezési 
helyzetfelismerő rendszere minden fényképezési helyzetben 
megvizsgálja a fényerőt, a kontrasztot, a színeket, a csúcsfények 
eloszlását, sőt még azt is figyeli, hogy vannak-e arcok a 
képen. Ezen adatok felhasználásával készíti el a lehető legjobb 
helyzetelemzést – mindezt nagy pontossággal, a zár kioldása előtt 
néhány ezredmásodperc alatt, minden egyes felvétel esetén, még 
nagy sebességű sorozatfelvétel során is. A Fejlett fényképezési 
helyzetfelismerő rendszer csendesen és kifinomultan dolgozik a 
háttérben, hogy segítsen önnek elkészíteni a lehető legjobb képeket. 
Ennek köszönhetően még hatékonyabb lesz az élességkövetés, 
az arcok pontosan fókuszba kerülnek, kiegyensúlyozott lesz az 
expozíció a csúcsfények elvesztése nélkül, a fehéregyensúly pedig 
még élethűbb lesz. A rendszer a képérzékelőből jövő adatokat a 
téma arcának nagyított visszajátszásához is felhasználja, továbbá 
ezeket alkalmazza az élő nézetes fényképezés és videózás során az 
automatikus expozícióhoz és az automatikus élességállításhoz is.

ISO 6400

ISO 1600 ISO 3200

ISO 12 800

91K-képpontos RGB 
érzékelő

ISO 25 600

A pontos fehéregyensúly egészséges kinézetű 
bőrtónusokat eredményez.

Győztes képminőség akkor is,  
ha a sebesség a kulcs

• Elképesztő élesség, egészséges bőrtónusok és jobb mélység már a fényképezőgépből kikerülő JPEG-képeken is  • Gyors és hatékony EXPEED 4 
képfeldolgozó rendszer a tiszta képekért, minimalizált zajjal az ISO 100 – 25 600 értéktartományban  • Sokoldalú automatikus fehéregyensúly és 

kényelmes Célpont fehéregyensúly: a hivatásos fotósok számára nélkülözhetetlen pontosság és gyorsaság érdekében
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A gépből kikerülő JPEG-képek olyan élesek, hogy megjelenhetnek nyomtatásban, még jelentős kivágás esetén is.
• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Képminőség: JPEG finom • Expozíció: [M] mód, 1/2000 másodperc, f/4,5 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 320 • Picture Control: Általános    © Robert Beck

A fenti kép eredetije, a kivágás előtt.
© Robert Beck



Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer: stúdiószintű 
megvilágítás, gyakorlatilag bárhol

A rendelkezésre álló fény mennyisége nagyon könnyen növelhető a 
Nikon verhetetlen Kreatív Megvilágítási Rendszerével (CLS). A (külön 
megvásárolható) hordozható Nikon vakuk bármilyen helyszínt át tudnak 
alakítani az ön személyes stúdiójává; a CLS vakufunkciók széles skáláját 
kihasználva több mélység és dinamizmus adható a képeknek. A Fejlett 
vezeték nélküli megvilágítás segítségével pontosan vezérelheti a távoli 
vakuegységeket: akár három vakucsoportot is vezérelhet, és egy-egy 
csoport korlátlan számú vakut tartalmazhat. Az egyszerű, könnyen érthető 
kezelőfelületen a működtetés ugyanolyan magától értetődő, mintha csak 
egyetlen, a fényképezőgépre szerelt vakut használna. A Nikon exkluzív i-TTL 
vakuvezérlésének köszönhetően az eredmények hihetetlenül pontosak. 
Ráadásul a D4S olyan expozíciókompenzációs beállítást is kínál, amely csak 
a kép hátterére van hatással. A teljes képre ható kompenzációtól eltérően – 
amely mind a vaku, mind a háttér expozíciót módosítja –, ez az új beállítás 
lehetővé teszi a fotós számára, hogy bonyolult számítások nélkül is képes 
legyen azt hangsúlyozni a képen, amit szeretne.

Aktív D-Lighting „Extra high 2” (Extra magas 2) beállítással

Amikor a fényképezőgép eleve széles 
dinamikatartományát meghaladó, extrém 
kontrasztú megvilágításban kell dolgozni, 
például hátulról megvilágított témák 
esetén, a D4S Aktív D-Lighting funkciója 
egyedülálló módon segít megőrizni a 
csúcsfényes területek és az árnyékos 
részek részleteit is. Eközben megőrzi a 
megfelelő kontrasztot, és természetes megjelenést biztosít a fotónak.  
A gyors EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer magas színhűséget ér el 
rövidebb feldolgozási idő alatt – a fényképezés során valós időben képes 
dolgozni. A legnehezebb fényviszonyok közepette érdemes kipróbálni az 
„Extra high 1” (Extra magas 1) vagy az „Extra high 2” (Extra magas 2) 
beállítást. Az Aktív D-Lighting egyképes kioldási módban működik, és 
különösen olyankor hatékony, amikor a képen elkerülhetetlen a mozgás. 

HDR (széles dinamikatartomány)

HDR módban a D4S két különbözően exponált 
(akár 3 Fé különbségű) felvételt készít a zár egyetlen 
kioldásával, majd ezekből egyetlen képet készít, 
amely szélesebb dinamikatartományt fog át, mint 
a fényképezőgép saját dinamikatartománya. A két 
expozíció találkozásakor létrejövő élek simasága 
szabályozható. Ezt a módot leginkább tájképek, belső 
terek fotózásakor, illetve stúdiómunka során érdemes 
használni. Az így készülő képek megőrzik gazdag 
színtelítettségüket és tónusaikat, minimális zaj mellett.
Megjegyzés: állvány használata javasolt.

A leghosszabb záridő beállítása a képelmosódás 
megakadályozása érdekében Automatikus ISO érzékenység 
szabályozás esetén 

Az automatikus ISO érzékenység 
szabályozás funkció automatikusan 
módosítja az érzékenységet, ha 
a felhasználó által kiválasztott 
érzékenységen nem érhető el helyes 
expozíció. A legnagyobb érzékenység 
ISO 200 és Hi 4 között választható. P vagy A módban meg lehet adni, 
hogy melyik legyen a leghosszabb záridő, amely aktiválja az automatikus 
ISO érzékenység szabályozást, ehhez 1/4000 és 30 mp közötti érték 
választható. Ha a téma világossága folytonosan változik – például a 
felhők gyorsan mozogva néha árnyékot vetnek, vagy félig árnyékban lévő 
stadionban fényképez –, rövid záridőt érdemes választani leghosszabb 
záridőként, így elkerülhető a nemkívánatos képelmosódás. Ha a 
leghosszabb záridő beállításakor az automatikus opciót választja, a D4S a 
csatlakoztatott objektív gyújtótávolsága alapján automatikusan választja ki 
azt a záridőt, amely aktiválja az automatikus ISO érzékenység szabályozást – 
ez nagyon hasznos, amikor zoom NIKKOR objektívvel fényképez. 

Négy képterület-beállítás

A D4S és a NIKKOR objektívek kombinációja soha nem látott 
sokoldalúságot biztosít. Az FX-formátumon (36,0 × 23,9 mm) kívül a D4S  
a következő formátumokban is képes fényképezni: 5:4 kivágás  
(29,9 × 23,9 mm) és 1,2× kivágás (29,9 × 19,9 mm), valamint DX-formátum 
(23,4 × 15,5 mm). A két utóbbi kb. 1,2x, illetve 1,5x beállítást jelent, amellyel 
rendkívül jól lehet telefotó hatást létrehozni meglévő objektív esetén.

Még több művészi lehetőség a profik számára – 
Nikon Picture Control rendszer

A D4S kivételes képminőséget produkál már a fényképezőgépből 
kikerülő, alapbeállítású JPEG-képeken is, de a rendszer ennél sokkal több 
előnyt is kínál. A fényképezőgép képfájljainak fantasztikus alakíthatósága 
azt jelenti, hogy a hivatásos fotósok könnyen utat engedhetnek 
művészi elképzeléseiknek a Nikon eredeti Picture Control rendszere 
révén. Egyszerűen csak alkalmazza az önnek tetsző, előre beállított 
Picture Control opciót, és gyönyörködjön az egyedi képekben. Ha még 
tovább fokozná a látványt, módosítsa kisebb-nagyobb mértékben a 
paramétercsúszkák értékét. Sőt, önállóan is létrehozhat egyéni Picture 
Control beállításokat oly módon, hogy számítógépen a Picture Control 
Utility* segédprogram segítségével módosítja valamelyik előre beállított 
opciót. A Picture Control rendszerrel kihasználhatja a képeiben rejlő 
potenciált, miközben megőrizheti a fotók egységes megjelenését.
*Ez a segédprogram a D4S fényképezőgéphez mellékelt ViewNX 2 szoftverből, illetve a külön 
megvásárolható Capture NX 2 szoftverből érhető el. Továbbfejlesztett reakció egyetlen vakus i-TTL 

vakuexpozíciók esetén

A D4S továbbfejlesztett reakciót kínál az egyetlen 
vakuval végzett i-TTL vakuexpozíciókhoz is oly módon, 
hogy tovább optimalizálja a mérő elővillantásokat. 
A fényképezőgép gyorsan végrehajtja az i-TTL 
vakuvezérlést, így optimális eredmények érhetők el 
a kritikus pillanatok elszalasztása nélkül: ezt az előnyt 
leginkább sorozatfelvételek esetén értékelik a fotósok.

A „Landscape” (Tájkép) Picture 
Control beállítással készített 
eredeti fénykép.

Sem a témán, sem a háttéren nincs 
expozíciókompenzáció.

„Entire frame” (Teljes kép) 
expozíciókompenzáció (-2 Fé)

„Background only” (Csak a háttér) 
expozíciókompenzáció (-2 Fé)

FX-formátum 5:4 kivágás 1,2× kivágás DX-formátum

Még több művészi lehetőség a profik számára, 
teljes irányítás mellett

• A kiválóan alakítható fájloknak és a Nikon Picture Control rendszernek köszönhetően a képek megőrzik egységességüket, miközben kreatív 
szabadságot nyújtanak  • A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer „Background only” (Csak a háttér) expozíciókompenzációs opciója elkülönül 
a vakukompenzációtól   • Az Aktív D-Lighting funkció használatakor megmaradnak a csúcsfényben és az árnyékban levő részletek is, így erős  

fényben is természetes hatású fényképek készíthetők – ez egyedi Nikon jellemző

14 15

Extra high 1 (Extra magas 1)

A Picture Control beállítások szabályozása enyhén vagy jelentősen is javíthatja a képet, miközben a kép megjelenése egységes marad.
• Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [S] mód, 1/3200 másodperc, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: átkapcsolva „Élénk”-re, és utómunka során szabályozva     © George Karbus

Az automatikus FP nagy sebességű szinkront négy távoli SB-910 Nikon vakuval értük el, amelyeket a 
D4S-hez csatlakoztatott SU-800 vezérlő irányított vezeték nélkül.
• Objektív: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód,  
1/2500 másodperc, f/6,3 • Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 160 • Picture Control: Általános      
 © Dave Black

Az eredeti kép megjelenése jelentősen módosult az utómunka során oly 
módon, hogy a Picture Control beállítás „Vivid” (Élénk) értéket kapott, a 
Picture Control Utility segítségével finomhangolták a paramétereket, és 
további módosításokat végeztek a Capture NX 2 szoftverben lévő Színes 
vezérlőpontokkal. Az így született, módosított kép látható a lap tetején.

Expozíciókülönbség: 3 Fé; 
Simítás: normál

„Landscape” (Tájkép) beállítással 
fényképezve, a paraméterek 
finomhangolásával

A „Landscape” (Tájkép) beállítás megnöveli a kontrasztot a portrékon

Tegye egyedivé képeit: kísérletezzen a Picture Control beállításaival
Próbáljon ki különféle előre beállított Picture Control beállításokat akár oly 
módon, hogy a témához látszólag nem illő, szokatlan beállítást választ, így 
új megvilágításba helyezheti a képet, vagy rendhagyó stílust is kialakíthat.

A „Portrait” (Portré) beállítás lágyabbá, simábbá teszi a tájképeket

„Portrait” 
(Portré) 
beállítással 
fényképezve

„Landscape” 
(Tájkép) 
beállítással 
fényképezve

„Portrait” (Portré) beállítással fényképezve, 
a paraméterek finomhangolásával



Taktikus felkészülés a fényképezés előtt a hatékony 
eredmények érdekében

• Az AF funkciók testre szabása a biztosabb vezérlésért
A D4S AF funkcióit testre lehet szabni, hogy minél jobban szolgálják 
a professzionális fotós számtalan igényét. Túl azon, hogy külön 
élességpont-választást tárolhat a vízszintes és a függőleges 
kompozíciókhoz, mostantól ugyanígy járhat el a különböző AF mező 
módoknál is a fényképezőgép tájolása szerint. Az előre kiválasztott 
élességpont testre szabásával egyetlen gombnyomással visszatérhet 
a kijelölt élességpontra. A nem kívánt (objektív motor + AF mező 
mód) kombinációk elkerülése érdekében a D4S lehetőséget ad a 
testre szabásra, hogy csak a kívánt módok legyenek elérhetők.

• Az LCD-monitor színeinek testre szabása
A gondos előkészületek jobb eredményhez 
vezetnek. A D4S LCD-monitora alapos 
kalibráláson esik át, hogy megfelelő színeket 
jelenítsen meg. Ezenfelül a felhasználó 
is szabályozhatja az LCD-monitor 
színegyensúlyát saját igényei szerint.

Továbbfejlesztett, professzionális 
kezelhetőség és megbízhatóság fényképezés közben

• Apró változtatások a gépváz formáján, a gombok elhelyezésén 
és az anyagokon

Amint kézbe veszik, a profik érezni fogják a D4S funkcionális 
fejlesztéseit. A markolat tökéletesített kontúrja révén a fényképezőgép 
fogása még biztosabb lett mind vízszintes, mind függőleges tájolás 
esetén. Az AF-ON gombokat (mind a vízszintes, mind a függőleges 
helyzethez tartozót) kissé áthelyeztük még célszerűbb pozícióba, 
nyomásérzetük pedig határozottabb lett. A segédválasztó új anyagot 
és felületborítást kapott a jobb kezelhetőség érdekében. Minden 
apró részletet gondosan megterveztünk, majd kompromisszumok 
nélküli, tüzetes vizsgálatnak vetettünk alá, hogy a lehető legmagasabb 
sebességet és teljesítményt adjuk az ön kezébe.

• Gyorsabb képfeldolgozás: EXPEED 4 és S méretű RAW

A D4S számos gyors és hatékony módot kínál arra, hogy kiváló 
minőségű képeit minél hamarabb a szerkesztő vagy a nagyközönség elé 

tárhassa. Ha úgy dolgozik, hogy utómunka nélkül küldi el JPEG- 
képeit, bízza a munka nehezét az EXPEED 4 egységre, amely  
30%-kal gyorsabb feldolgozást biztosít, miközben megőrzi a páratlan 
képminőséget. Ha az utómunka lehetőségére is szüksége van, de 
a gyorsaság is számít, a D4S lehetőséget nyújt az S méretű* RAW 
(12 bites, tömörítetlen) formátumban való fényképezésre. Ennek a 
formátumnak a felbontása negyedakkora, fájlmérete pedig feleakkora, 
mint az L méretű (12 bites, tömörítetlen) RAW formátumé, eközben az 
S méretű RAW élessége és zajszintje az S méretű JPEG formátummal 
egyenértékű.
*Néhány retusálási lehetőség – például a NEF (RAW) feldolgozás és a képátfedés – nem használható.

• Teljes körű professzionális megbízhatóság
A professzionális eszközök zászlóshajójaként ez a fényképezőgép 
nem ismer kompromisszumot a strapabírás terén. A könnyű, tartós 
magnéziumötvözet gépváz nedvesség- és porálló tömítéssel van ellátva, 
a záregységet pedig több mint 400 000 ciklusig tesztelték teljesen 
összeszerelt fényképezőgépekben. Így nem csoda, hogy a D4S mostoha 
körülmények között is megállja a helyét. A jobbnál jobb képeket nagy 
sebességű memóriakártyákra (egy XQD- és egy CF-kártyára) mentheti a 
dupla kártyafoglalat révén. Ha sötétben kell dolgoznia, az sem probléma: 
a világító gomboknak köszönhetően könnyű kezelni a fényképezőgépet. 
A tiszta optikai kereső kb. 100%-os képfedést biztosít.

Gyors képátvitel, gyakorlatilag a rögzítéssel egy időben

• Beépített LAN-csatlakozó (1000BASE-T szabvánnyal kompatibilis)
A profi munkafolyamat csak akkor tekinthető befejezettnek, ha a képet 
leszállította a megrendelőnek. A minél gyorsabb folyamatot a D4S 
azzal segíti, hogy nagy sebességű adatátvitelt tesz lehetővé a beépített 
vezetékes LAN-csatlakozón keresztül (1000BASE-T): a képeket a 
másodperc törtrésze alatt a kívánt (JPEG, NEF [RAW] vagy TIFF) 
formátumban továbbíthatja a szerkesztőnek. (Egy L méretű JPEG-kép 
adatátviteli sebessége háromszor magasabb, mint a D4 esetében.)  
A D4S arra is lehetőséget ad, hogy a fényképezés előtt bejegyezze az 
IPTC-adatokat, így nem kell időrabló munkával egyenként megadni 
minden képhez a jellemzőket (pl. fotós neve, téma, rendezvény stb.).

• Külön megvásárolható WT-5A/B/C/D vezeték nélküli jeladó
A kisméretű és könnyű WT-5A/B/C/D csatlakoztatásával a vezeték nél- 
küli gyors adatátvitel lehetősége is megnyílik a D4S előtt. A nagyobb 
sebesség érdekében kompatibilis a következő szabványokkal: 
IEEE802.11n (1x1 HT40: max. 150 Mbps), valamint IEEE802.11a/b/g.

• A vezetékes LAN, illetve a WT-5A/B/C/D hálózati képességei
A vezetékes LAN vagy a WT-5A/B/C/D vezeték nélküli jeladóval átküldheti 
FTP-kiszolgálóra vagy számítógépre a fényképezőgép memóriakártyáján 
tárolt fényképeket és videókat, valamint az éppen rögzített képet is. 
Ezenkívül a külön megvásárolható Nikon Camera Control 2 szoftver 
segítségével lehetővé válik a távolról, számítógéppel történő fényképezés, 
valamint a képek és videók számítógépre történő átvitele és ottani 
tárolása. HTTP-kiszolgáló módban számítógépen vagy iPhone készüléken 
lévő webböngésző segítségével megtekintheti a fényképezőgép 
memóriakártyáján lévő fényképeket, és távoli fényképezést is végrehajthat. 
Ha a WT-5A/B/C/D jeladót egy fő fényképezőgépként konfigurált D4S 
vagy D4 géphez csatlakoztatja, lehetővé válik akár  
10 távoli D4S vagy D4 fényképezőgép szinkronban 
történő távoli kioldása (ehhez minden gépre 
csatlakoztatni 
kell egy WT-5 
egységet).

Az új tükörmozgató mechanizmusnak 
köszönhetően nagy sebességű sorozatfelvétel 
esetén a keresőben tisztább a kép, így jobban 
követhető a téma

A D4S fantasztikus képminősége és AF-teljesítménye csak 
akkor használható ki teljes mértékben, ha a fotós pontosan 
látja, amit fotóz. A D4S még a gyorsan és kiszámíthatatlanul 
mozgó témák nagy sebességű sorozatfelvétellel való 
fényképezésekor is tiszta képet biztosít a keresőben, így 
jól követhetők az „izgága” témák is. Ennek eléréséhez a 
Nikon újonnan tervezett tükörmozgató mechanizmusában 
a fő tükör dupla tükörkiegyensúlyozókat kapott, amelyek 
hatékonyan elnyelik a tükör csapódását. Emellett külön erre a célra 
szolgáló fogadótüskéket is elhelyeztek a segédtükör mindkét oldalán, 
amelyek gyorsan és pontosan megállítják a tükör mozgását. Ez a két 
újdonság egyaránt hozzájárul a pontos AF követéshez a 11 kép/mp-es nagy 
sebességű sorozatfelvétel során (állandó AF és AE képesség mellett): 

a keresőben látható kép stabil marad, és minimális a kép elsötétedésének 
időtartama; ez a tiszta kép akár 200 JPEG-kép* erejéig folyamatosan 
biztosítható. Ráadásul a kiválasztott élességpont folyamatosan kivilágítva 
marad, tehát nem villog a keresőben minden egyes exponáláskor a nagy 
sebességű sorozatfelvétel közben, így a fotós még jobban összpontosíthat 
a gyorsan és kiszámíthatatlanul mozgó témákra.
*32 GB kapacitású SONY S sorozatú QD-S32E XQD-memóriakártya használatakor.

Vízszintes tájolás

Segédtükör 
fogadótüskéi

90°-kal az óra járásával 
egyező irányban 
elforgatva

90°-kal az óra járásával 
ellenkező irányban 
elforgatva

Különböző élességpont választható minden egyes tájoláshoz.

A csupán minimális elsötétedési idő és a folyamatosan világító 
élességpont javítja a vizuális koncentrációt a nagy sebességű 
sorozatfelvétel közben.
© Dave Black

Hatékony munkavégzés, ahol semmi sem 
marad le a képről

• A nagy sebességű sorozatfelvétel során jobban követhető marad a téma, mert minimalizáltuk a tükör mozgása miatti elmosódást, így a kereső 
képe tiszta marad  • Rengeteg praktikus, testre szabható beállítás a hivatásos fotósok szerteágazó igényeinek kielégítésére  • Beépített vezetékes 

LAN-csatlakozó (1000BASE-T) a gyors adatátvitel érdekében
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A nagy sebességű sorozatfelvétel során a keresőben látható kép tisztasága hozzájárul ahhoz, hogy a témát jobban tudja követni.
• Objektív: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II  • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1600 másodperc, f/4,5 • Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 3200 • Picture Control: Általános     © Dave Black

A D4S 11 kép/mp sebességű fényképezést is lehetővé tesz teljes AF és AE teljesítménnyel, és bármely 
rekesznél megtartja a nagy sebességet.
© Dave Black

Teljes munkasebesség, hogy mindig ön vezesse a mezőnyt

Tükörkiegyensúlyozók



Index jelölés adható meg felvétel 
közben, így egyszerűbb lesz a 
szerkesztés
Értékes időt takaríthat meg azzal, hogy 
filmezés közben index jeleket helyez el a 
fontos képkockákra. A fényképezőgépben 
végzett utólagos szerkesztéskor így sokkal 

könnyebb lesz megtalálni a fontos időpontokat. A jelek a folyamatjelző 
sávval együtt megjelennek, így vizuálisan is könnyen azonosíthatók.

1920 × 1080/60p formátumú 
tömörítetlen HDMI-kimenet külső 
rögzítőeszköz számára
A legtisztább videóminőség érdekében 
a D4S lehetőséget ad a tömörítetlen 
fájlok HDMI-kimeneten történő közvetlen 
továbbítására. A kimenet a ProRes* 
formátum használatával szerkeszthető a 

hatékony szerkesztési munkafolyamat érdekében. A D4S újdonsága, hogy 
egyszerre képes a fényképezőgépben rögzíteni a videót (H.264/MPEG-4 
AVC tömörített formátumban) és közben továbbítani is a tömörítetlen 
fájlokat külső eszközre. A külön megvásárolható HC-E1 HDMI-kábellel és 
a mellékelt HDMI-kábel kapoccsal stabilan működtethető a gép, nem kell 
félni a kábel véletlen kimozdulásától. A kábel kapocs a kábelcsatlakozó 
esetleges károsodását is megakadályozza.
*A ProRes az Apple Inc. által készített kodek, és ugyanezen vállalat bejegyzett védjegye.

Simább expozícióátmenetek az 
időzített fényképezés során
Időzített felvételkészítésen alapuló 
videókat is nagyon könnyen készíthet a 
D4S fényképezőgéppel. Ha az időzített 
felvételekből álló videó témáján fokozatosan 
változik a világosság (pl. naplementekor vagy 
napfelkeltekor), a képkockák expozíciójának 
enyhe különbsége is zavaró villódzást 
okozhat. A D4S intelligens módon méri 
az expozíciók eltéréseit, és páratlanul 
simává varázsolja az átmeneteket. Az ilyen 
jeleneteket régebben nehéz volt szépen 

megörökíteni, de 
most már nyugodtan 
alkalmazhatja az 
automatikus expozíciót 
a professzionális 

minőségű időzített felvételek készítéséhez. Időzített felvételkészítéskor  
a képkockák maximális száma már 9999 – ez az érték a D4 esetében  
999 volt. 

A motoros rekesz simább rekeszvezérlést tesz lehetővé külső 
HDMI-eszközre történő videofelvétel közben
A segédtárcsa elforgatása helyett a motoros rekesz* használata finomabb 
rekeszvezérlést tesz lehetővé élő nézet videó módban, az ellenőrző 
gomb és az egyéni menüben kijelölt valamely funkciógomb segítségével. 
A motoros rekesz kompatibilis a külső eszközre – HDMI-kapcsolaton 
keresztül végzett – videofelvétellel.
*A és M módban használható.

Automatikus ISO szabályozás 
rögzített záridő és rekesz mellett
Képzelje el, hogy olyan snittet forgat, 
amely egy sötét folyosón kezdődik és 
ragyogó napfénybe érkezéssel végződik. 
A D4S lehetővé teszi, hogy ön határozza 
meg a záridőt és a rekeszt, miközben 

a fényképezőgép automatikusan beállítja a megfelelő expozícióhoz 
szükséges érzékenységet. A legnagyobb érzékenység ISO 400 és Hi 4 
között választható. Ez különösen hasznos lehetőségnek bizonyul olyan 
feladatoknál, ahol drámai váltások vannak a megvilágításban.

Hi-fi hangszabályozás a felvétel előtt 
és közben, sztereó fejhallgatóval és 
hangerőszint-monitorozással
A D4S fényképezőgéphez külső sztereó 
mikrofon csatlakoztatható, így kiváló minőségű 
hangrögzítésre képes. A kisméretű (külön 
megvásárolható) ME-1 sztereó mikrofon 

csatlakoztatásával hi-fi hangot rögzíthet, egyúttal jelentősen csökkentheti a 
mechanikus zajok beszűrődését a felvételbe. A fejhallgató-csatlakozó révén 
fejhallgatót is használhat, így hatékonyan, zavaró hatások nélkül ellenőrizheti és 
szabályozhatja a hangfelvételt. A hangszint-kijelzők vizuálisan mutatják a hangerő 
szintjét, a mikrofon érzékenysége pedig pontosan vezérelhető 20 fokozatban. 
Választható továbbá „Wide range” (Széles tartomány) beállítás, amely például zenék 
felvételére vagy az utcazaj rögzítésére alkalmas, illetve a „Vocal range” (Emberi 
hangtartomány) is, amely kifejezetten az emberi beszéd felvételére szolgál. Amikor a 
beépített mikrofonnal vesz fel hangot, bekapcsolhatja a szélzajcsökkentés funkciót.

Lehetőség van a kioldógombhoz 
rendelni a videorögzítés elindítását  
és leállítását 
A D4S testre szabási funkciói lehetővé 
teszik, hogy a kioldógombhoz rendelje hozzá 
a videofelvétel elindítását/leállítását. Ezt 
azt jelenti, hogy a videofelvételt a távolból 

is vezérelheti távkioldóval vagy WR-1 vezeték nélküli távvezérlővel, ami 
különösen hasznos, ha a fényképezőgép távol vagy nehezen elérhető 
helyen van (pl. távirányítós helikopteren légi felvételkészítéskor).

1080/60p teljes HD videó teljes kézi vezérléssel 
és széles ISO alaptartománnyal (200 – 25 600)

A fotósoknak szóló megbízások körülményei ritkán ideálisak, legyen 
szó akár fényképezésről, akár videózásról. A videókat is készítő 
fotoriportereknek gyakran gyorsan kell mozogniuk, miközben a 
lehető legkisebb súlyt cipelik magukkal. A D4S megbízhatóan 
képes lenyűgöző, tévéadás-minőségű felvételeket készíteni ilyen 
körülmények között is, mert a strapabíró gép 1080/60p teljes HD 
formátumra is képes. Optimalizált képfeldolgozásának köszönhetően 
a fényképezőgéppel készített videók elképesztő élességet és 
mélységet mutatnak – még a kis részleteket sem zavarja meg moaré 
vagy lépcsős vonalrajzolás. A széles ISO alaptartomány – 200-tól  
25 600-ig – szintén segítségére van a profiknak abban, hogy csupán  
a D4S géppel megvalósítsák elképzeléseiket, és ne kelljen minden-
féle nehéz világítófelszerelést magukkal cipelniük. Ha különösen 
sötét viszonyok között kell dolgozni, az ISO érzékenység 409 600-ig 
növelhető. Válassza ki azt a képkockasebességet, amely megfelel 
céljainak: 60p, 50p, 30p, 25p vagy 24p. A 60p képkockasebesség 
ideális a sima mozgások megörökítésére.

Hatékony EXPEED 4 rendszer a sima expozíciókért, 
a gazdag tónusokért és a minimalizált képzajért

A mozgások sima megörökítése mellett a D4S az 
expozícióátmeneteket is simán képezi le. Amikor egy jelenet 
expozíciója jelentősen megváltozik – például napfelkeltekor vagy 
ha pánozással más világosságú téma kerül a képbe –, a D4S 
képérzékelője és az EXPEED 4 egység karöltve azon dolgozik, hogy 
természetes átmenet legyen a világos és sötét részek között, és 
eközben megtartsa a gazdag tónusokat, az éles körvonalakat és a 
minél alacsonyabb zajszintet még magas ISO érték mellett is.

Többterületű teljes HD videó a lélegzetelállítóan éles  
1920 × 1080 kivágás módban

A hivatásos fotósok felszerelése nem lehet túl nehéz, ugyanakkor számos 
kreatív eszközre szükségük van. Multimédiás munka végzésekor a vizuális 
opciók szélesebb választéka lehet a siker kulcsa, de emiatt esetleg rengeteg 
extra felszerelést kell magával vinnie. A D4S megoldja ezt a problémát: 
ez a gép gyakorlatilag háromféle kamera egyben. Többterületű módjai 
használatakor a képérzékelő három különböző területével rögzítheti a 
felvételeket: FX-alapú formátum, DX-alapú formátum, valamint 1920 × 1080 
kivágási formátum. Az FX-alapú formátum kisebb mélységélességet biztosít 
és jobb zajteljesítményt nyújt, a DX-alapú formátum és az 1920 × 1080 
kivágási formátum nagyobb mélységélességet ad és megnöveli az adott 
objektív gyújtótávolságát: 1,5x a DX-formátum esetén, 2,7x az 1920 × 1080 
kivágás esetén. A videofelvételek rendkívüli élességéért az 1920 × 1080 
kivágási formátum pontosan 1920 × 1080 képpontot alkalmaz az 1080p 
teljes HD formátum leképezéséhez. Az eredmény: lenyűgöző képélesség.  

A módváltással 
megduplázhatja, sőt 
megtriplázhatja a NIKKOR 
objektívek (köztük a  
DX NIKKOR objektívek) 
funkcionalitását, ami hatalmas 
segítség lehet, amikor nem 
tud – vagy csak nehézségek 
árán tudna – további 
objektíveket magával vinni.

Professzionális kezelhetőség

Videózási lehetőségek széles tárháza, 
ámulatba ejtő multimédiás képességek

• Az EXPEED 4 rendszer az 1080/60p teljes HD videókat gazdag, árnyalt színtónusukkal rögzíti,  
és minimálisra csökkenti a képzajt ISO 200-tól ISO 25 600-ig

• Az 1920 × 1080 kivágás mód lélegzetelállító élességet kínál átméretezés nélkül, a gyújtótávolság kb. 2,7x-re növelésével
• Sima és egyenletes expozícióátmenetek az időzített fényképezés során, amikor a témának fokozatosan változik a világossága
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A D4S által biztosított kiváló ISO 
teljesítménynek köszönhetően a videós 
gyorsan mozoghat a helyszínek között, nem 
kell nehézkes felszerelést magával cipelnie.

A D4S képérzékelője és az EXPEED 4 
egység egyenletes expozícióátmenetet 
biztosít az olyan videókban, ahol sötét és 
világos környezetek váltakoznak – korábban 
ez lehetetlen kihívásnak számított.

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

     HDMI-kábel kapocs

FX-alapú formátum 

DX-alapú formátum 

1920 × 1080 kivágás

A 1080/60p teljes HD videó kiváló ISO-teljesítménnyel kombinálva sima mozgást biztosít minimális zajjal.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Gyors, nagy látószögű objektív, amely bámulatos élességet 
és háttérelmosást kínál 84 fokos látószög mellett. Ideális 
a kézből (állvány nélkül) készített éjszakai tájképekhez, 
illetve a gyengén megvilágított belterekhez. A Nanokristály 
bevonat csökkenti a szellemképeket és a tükröződéseket, 
így tiszta képek készíthetők.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Ez a díjnyertes, nagy látószögű zoom objektív tökéletesen 
megtestesíti a NIKKOR szellemiségét: végig éles rajzolat a 
kép egyik szélétől a másikig. A Nanokristály bevonat és az 
aszferikus lencsetagok – köztük a nagy átmérőjű PGM tagok 
– kiemelkedő képminőséget nyújtanak még ellenfényben is. 
Nélkülözhetetlen objektív, amely a hivatásos fotózás során 
adódó bármely helyzetben megállja a helyét.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Ez a szupertelefotó zoom objektív igen könnyű, így ideális 
az olyan helyzetekhez, amikor minimális súlyú felszereléssel 
kell csúcsminőségű szupertelefotó felvételeket készíteni. A 
Nanokristály bevonat és az akár 3,0 lépésköznek* megfelelő 
hatású rázkódáscsökkentés (VR) jóvoltából még nehéz 
körülmények között is éles képeket készít. 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Szupertelefotó objektív, amely hihetetlenül éles 
képeket és gyönyörű háttérelmosást produkál, f/2,8-as 
maximális rekesszel, akár 3,0 lépésköznyi* előnyt kínáló 
rázkódáscsökkentéssel (VR) és Nanokristály bevonattal.  
A könnyű és tartós magnéziumöntvényből készült 
objektívváz valódi megbízhatóságot jelent.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Ez a nagy látószögű fix objektív ámulatba ejtő 
képek készítését teszi lehetővé természetes hatású 
háttérelmosással, miközben jelentősen korrigálja a 
fénycsóva típusú torzításokat még maximális rekesznél 
is. A Nanokristály bevonat hatékonyan csökkenti a 
szellemképet és a tükröződéseket erős fényforrás esetén 
is. Természetfotózáshoz, tájképekhez és a csillagos égbolt 

fotózásához a legalkalmasabb.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Ez a normál zoom objektív természetes optikai hűséget 
és finom élességet biztosít a teljes zoomtartományban, 
miközben végig megtartja a f/2,8-as maximális rekeszt. 
Nemcsak képminősége, hanem megbízhatósága is méltán 
öregbíti hírnevét. Rendkívül sokoldalú, így számtalan 
témához és helyzethez kiválóan alkalmazható. 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Szupertelefotó objektív, amely kristálytiszta képeket készít. 
ED és szuper ED üveg lencsetagok gondoskodnak a 
színeltérés csökkentéséről, a Nanokristály bevonat pedig a 
tükröződést és a szellemképet minimalizálja. A kézből (állvány 
nélkül) történő fényképezést az akár 3,0 lépésköznyi* előnyt 
jelentő rázkódáscsökkentés (VR) és a gyors, f/2 értékű 

maximális rekesz segíti. 

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Ez a nagy teljesítményű szupertelefotó objektív hihetetlen 
képvisszaadást kínál. Az akár 3,0 lépésköznek* megfelelő 
hatású rázkódáscsökkentéssel (VR) felszerelt és Nanokristály 
bevonattal ellátott, könnyű és tartós kialakítású modell 
magabiztos fotózást tesz lehetővé mostoha körülmények 
között is. Ideális az autó- és motorsportok, a kültéri sportok 
(pl. atlétika), valamint a vadvilág fotózásához.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Gyors, normál fix objektív nagy felbontással, gyönyörű 
és egyenletes háttérelmosással, valamint természetes 
mélységgel. Az éjszakai tájképeken a pontszerű fényforrások 
még maximális rekeszbeállítás esetén, illetve a kép szélén 
is valódi pontokként jelennek meg. A finom háttérelmosás 
még szebben kiemeli a témát a portrékon, ill. csendéleteken.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Zoomos telefotó objektív meggyőző, akár 3,5 lépésköznyi* 
előnyt kínáló rázkódáscsökkentő (VR) funkcióval, így 
sokkal többször nyílik mód a kézből (állvány nélkül) történő 
fotózásra. Gyönyörű háttérelmosást biztosít a végtelentől 
egészen az 1,4 m-es minimális fókusztávolságig, 
Nanokristály bevonata pedig minimálisra csökkenti a 
szellemképet és a tükröződéseket.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Ez a nagy rekeszű telefotó objektív, amely professzionális 
alkalmazásáról ismert, akár 3,0 lépésköznyi* előnyt kínáló 
rázkódáscsökkentés (VR) funkcióval segíti a kézből (állvány 
nélkül) történő fotózást. Lenyűgözően éles és tiszta képek 
készítése érdekében Nanokristály bevonat csökkenti a 
szellemképeket és a tükröződéseket. Beltéri és akciósportok 

fotózásához a legjobb választás. 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
A NIKKOR objektívcsalád leghosszabb tagja is könnyű vázzal 
büszkélkedhet. Lenyűgözően tiszta szupertelefotó képeket 
készíthet a fluorit, az ED üveg és a Nanokristály bevonat 
jóvoltából. A rázkódáscsökkentő (VR) funkció stabilizáló 
hatása olyan hatékony, mintha 4,5 lépésközzel* rövidebb 
záridővel fényképezne. Elektromágneses íriszmechanika 
segíti a biztos rekeszvezérlést még olyankor is, ha az 
objektívet a hozzá mellékelt, erre a célra gyártott 1,25x 
telekonverterrel együtt használják, 1000 mm-re növelve a 
gyújtótávolságot.

• Objektív: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] 
mód, 1/8 másodperc, f/18 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (3030 K) • Érzékenység: Lo 1  
• Picture Control: Általános     © Dave Black

• Objektív: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M]  
mód, 1/640 másodperc, f/1,8 • Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 400  
• Picture Control: Általános     © Dave Black

NIKKOR objektívek: a díjnyertes  
fényképek és videók zálogai

• Kivételes élesség a kép közepétől egészen a szélekig
• Éles felbontás, amely a pontszerű fényforrásokat valóban pontként jeleníti meg

• Egyenletes átmenet az éles fókusz és a lágy bokeh (háttérelmosás) között, ami igazi háromdimenziós mélységet kölcsönöz a képeknek
• Szellemképektől és tükröződéstől (becsillogástól) mentes, tiszta képek – még problémás fényviszonyok esetén is
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NIKKOR objektívek: optikai mesterművek  
a Nikon D-SLR fényképezőgépekhez

Akár Nikon, akár más márkájú géppel fényképeznek, a hivatásos 
fotósok egyöntetűen nagyra értékelik a NIKKOR objektívek kivételes 
optikai teljesítményét. A Nikon legújabb zászlóshajójának számító D4S 
gép teljes körű professzionális minőségét és teljesítményét kihasználó 
NIKKOR objektívek egyértelművé teszik, miért érdemes a Nikon 
rendszerrel fotózni. Mindaddig, míg a hivatásos fotósok újabb és újabb 
minőségi követelményeket támasztanak, a Nikon tervezőmérnökei 
lankadatlanul finomítják az objektívek technológiai megoldásait, hogy 
mindig a lehető legtökéletesebb képek szülessenek eredményül. 
A NIKKOR objektívek egyre fejlettebbek lesznek, de közben 
megőrzik a Nikon örökérvényű alapelveit: a pontszerű fényforrások 
pontként való megjelenítése; nagy felbontás egészen a kép széléig; 
természetes háttérelmosás és élethű mélység; minimálisra csökkentett 
szellemképek és tükröződések (becsillogások). A NIKKOR objektívek a 
Nikon szigorú objektívgyártási kritériumai szerint készülnek, és kielégítik 
a profi felhasználók igényeit mind a videózás, mind a fényképezés terén. 
Az optikai teljesítménynek ez a szintje kiemelkedik a többi objektívmárka 
közül. A fotósok és filmesek egyaránt szívesen használják a NIKKOR 
objektíveket, amelyeket az egész iparágban a legnívósabbak között 
tartanak számon. A rendelkezésre álló NIKKOR objektívek hihetetlen 
választéka páratlan lehetőségeket kínál mindenkinek, hogy kiválassza  
a fényképezéshez és a videózáshoz leginkább megfelelő objektíveket, 
így minden helyzetben a lehető legjobb képek készülhetnek. * A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX-formátumú digitális SLR fényképezőgépre van felszerelve, a zoom 

pedig maximális telefotó pozícióban van.

• Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/2500 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 500 • Picture Control: Általános     © Dave Black



Nikon Professional Services:  
támogatás a profi fotósoknak
A Nikon Professional Services (NPS) célja, hogy támogassa a 
Nikon felszerelést használó hivatásos fotósokat. Testre szabott, 
egyéni segítségnyújtással az NPS odafigyel minden egyes profi 
fotós saját igényeire, így valódi megoldást tud nyújtani bármilyen 
felmerülő műszaki vagy logisztikai probléma esetén. Akár 
javításra, akár karbantartásra, akár a képérzékelő tisztítására 
van szüksége, az NPS mindig rendelkezésre áll. Ha a javítás 
hosszabb időt vesz igénybe, viszont közben munkalehetőség 
kínálkozik az ön számára, az NPS-től felszerelést is kölcsönözhet, 
hogy feladatát elvégezhesse határidőre. A jelentős sport- vagy 
kulturális események kiemelkedően fontosak egy hivatásos 
fotós munkájában. Ezért a Nikon világszerte minden rangos 
eseményen kihelyezett szervizt biztosít, így a Nikon felszerelést 
használó fotósoknak minden adott ahhoz, hogy sikeresek 
legyenek. A Nikon a vizuális világ egészét képviseli, ezért az 
NPS nemcsak a fotósok, hanem a filmesek számára is elérhető.

Vezeték nélküli távvezérlők (külön megvásárolható)

A 2,4 GHz-es rádiófrekvencián kommunikáló WR-1 és 
WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők lehetővé 
teszik a fényképezőgép távolról történő irányítását. 
A WR-1 egység a fotózási lehetőségeket is bővíti, 
mert számos távoli fényképezési opciót kínál. A WR-1 
egységek akár 120 méter* távolságban is lehetnek 
egymástól. Tizenöt csatorna áll rendelkezésre. Ha több 
fényképezőgépre is felszerel egy-egy WR-1 egységet, 
egyszerre fényképezhet velük, vagy egy WR-1 egységgel 
szintén felszerelt fő fényképezőgéphez is szinkronizálhatja 
a kioldást. A fényképezőgépek egyes csoportjait külön is 
vezérelheti, és időzített (intervallum) fényképezésre is mód van.
* Hozzávetőleges hatótávolság kb. 1,2 méteres magasságban. A hatótávolság az időjárási 

viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik.

GP-1A GPS-egység (külön megvásárolható)

Ha a külön megvásárolható GP-1A GPS-egységet csatlakoztatja a D4S 
fényképezőgéphez, a földrajzi szélesség és hosszúság, a tengerszint 
feletti magasság, valamint a készítési idő (UTC, egyezményes 
világidő) automatikusan bekerül a készített képek EXIF-adatai közé. 
Az ilyen képek megjeleníthetők a mellékelt ViewNX 2 alkalmazás 
GeoTag munkaterületén, továbbá az információ felhasználható a 
NIKON IMAGE SPACE képmegosztó és -tároló szolgáltatásban, 
valamint más online képmegosztó szolgáltatásokban és digitális 
térképszoftverekben is.

Tartozékok / Rendszerábra / Elnevezések

WR-1

Rendszerábra
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VAKUK

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS GPS-
TARTOZÉKOK

KERESŐ TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK 
SZÁMÍTÓGÉPES 
HASZNÁLATHOZ

MIKROFON

FEJHALLGATÓ

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

SB-910 vaku

SB-700 vaku

SB-300 vaku 

SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő

R1C1 makrovaku szett vezérlővel

ML-3 Modulite 
távvezérlő készlet 
 
MC-36A  
vezetékes távkioldó

MC-30A  
vezetékes távkioldó

MC-22A  
vezetékes távkioldó

MC-21A 
hosszabbító kábel 
 

MC-23A  
összekötő kábel 
 
MC-25/25A 
adapterkábel

GP-1A GPS-egység

MC-35 GPS 
adapterkábel

MC-36A vezetékes távkioldó

MC-30A vezetékes távkioldó

MC-22A vezetékes távkioldó

ML-3 Modulite távvezérlő készlet

MC-23A összekötő kábel

MC-25/25A adapterkábel

WR-A10 
 adapter

WR-R10  
vezeték nélküli távvezérlő

WR-T10  
vezeték nélküli távvezérlő

WR-1  
vezeték nélküli távvezérlő

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

WR-1 vezeték 
nélküli távvezérlő

2 tűs távkioldó-
tartozékok

Fejhallgató**

GPS-egység**

TV-monitor** HDMI-kábel 
kapocs*

HDMI bemenetű 
videofelvevő**

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

DK-17  
szemkagyló*

DK-17C  
dioptriakorrekciós 

szemlencse 
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

DK-19 gumi 
szemkagyló

DK-18 
keresőadapter

DG-2 
keresőnagyító

DK-17M  
nagyító kereső

DR-5 derékszögű 
keresőtoldalék

DK-17A  
páramentes  

kereső

PC-kártyaadapter**
CompactFlash-kártyaolvasó**
XQD-kártyaolvasó**

CompactFlash-
memóriakártya**
XQD-memóriakártya**

Személyi 
számítógép**

Nyomtató**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

EH-6b  
hálózati  
tápegység 

EN-EL18a  
lítium-ion akkumulátor*

EP-6 
tápcsatlakozó

ME-1 sztereó mikrofon

WT-4A/B/C/D/E 
vezeték nélküli 
jeladó

WT-5A/B/C/D 
vezeték  
nélküli jeladó

UT-1 
kommunikációs 
egység

EN-EL3e 
lítium-ion 
akkumulátor

EH-6b hálózati 
tápegység

UC-E15 USB-kábel*

USB-kábel  
kapocs*

* Mellékelt tartozékok   ** Nem Nikon termékek  

LAN-kábel**

EN-EL15 lítium-ion akkumulátor

EP-5B tápcsatlakozó EH-5b hálózati tápegység

MH-26a 
akkutöltő* 

SD-9 nagy 
teljesítményű  

elemtartó

SB-910 vaku

SB-700 vaku

SB-300 vaku

SC-28/29 TTL 
vezérlőkábel

MC-DC2 vezetékes távkioldó

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

NIKKOR OBJEKTÍVEK
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Segédtárcsa

Pv gomb

Tükör

Fénymérőcsatoló kar

Mikrofon (videókhoz)

Önkioldó jelzőfény

Vaku szinkroncsatlakozó (a fedél alatt)

10 tűs távkioldó-csatlakozó (a fedél alatt)

Objektívcsatlakozási jelölés

Objektívkioldó gomb

AF-mód gomb

Élességállítási módválasztó

Fn gomb (függőleges)

Kioldógomb függőleges irányú 
fényképezéshez

Függőleges irányú fényképezéshez használt 
kioldógomb rögzítője

Segédtárcsa függőleges irányú 
fényképezéshez

Fn gomb

Állványmenet

Kereső kijelzései

Felső funkciókijelző

Hátsó funkciókijelző

Elnevezések
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Visszajátszás gomb

Törlés gomb / Memóriakártya-formázás 
gomb

Keresőlencse zárókarja

Kereső ablaka

Monitor

AF-ON gomb

Főtárcsa

Fényképezőgép szíjának bújtatója

Segédválasztó

Választógomb

Memóriakártya-foglalat fedele

Környezeti fényerő érzékelő az automatikus 
monitor fényerő vezérléshez

Élességmező-választógomb zár

Memóriakártya-foglalat fedelének kioldó 
gombja (a fedél alatt)

Kártyaművelet jelzőfénye

AF-ON gomb függőleges irányú 
fényképezéshez

Főtárcsa (függőleges) / Hangszóró

Hátsó funkciókijelző

ISO érzékenység gomb / Automatikus ISO 
érzékenység szabályozás gomb / Kétgombos 
alaphelyzetbe állítás gomb

Képminőség gomb / Képméret gomb

Fehéregyensúly gomb / Kétgombos 
alaphelyzetbe állítás gomb

Mikrofon gomb

Élő nézet gomb

Élő nézet kapcsoló

Mikrofon (hangos jegyzetekhez)

Választógomb (függőleges)

Menü gomb

Védelem gomb / Picture Control gomb / 
Súgó gomb

Visszajátszási nagyítás gomb

Kiskép gomb / Visszajátszási kicsinyítés 
gomb

OK gomb

Info gomb

Kioldási módválasztó tárcsa zár kioldó

Sorozatkészítés gomb

Expozíciós mód gomb / Memóriakártya 
formázás gomb

Videofelvétel gomb

Főkapcsoló

Kioldógomb

Expozíciókompenzáció gomb

Vaku mód gomb / Vakukompenzáció gomb

Fénymérés gomb

Kioldási módválasztó tárcsa

Vakupapucs (külső vakuhoz)

Képsík jelzése

Dioptriaszabályzó

Felső funkciókijelző

Periféria csatlakozója

Fejhallgató-csatlakozó

Ethernet-csatlakozó

USB-csatlakozó

Külső mikrofon csatlakozója

C-típusú HDMI-csatlakozó

Akkumulátorfedél zárja

Akkumulátorfoglalat (fedél alatt)
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A Nikon D4S digitális SLR fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa  Digitális tükörreflexes 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 méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum) 

Teljes pixelszám  16,6 millió
Porosodáscsökkentő Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető Capture 
rendszer  NX 2 szoftver szükséges)

Képméret (képpontban) • FX-formátum (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1,2× (30×20): 
4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX-formátum (24×16): 3200 × 2128 (L), 
2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 
× 1640 (S) • FX-formátumú fényképek videó élő nézetben rögzítve (16:9): 4928 × 2768 (L), 
3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S) • DX-formátumú fényképek videó élő nézetben rögzítve 
(16:9): 3200 × 1792 (L), 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-formátumú fényképek videó élő 
nézetben rögzítve (3:2): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-formátumú 
fényképek videó élő nézetben rögzítve (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) 
Az 1,5× DX képterület-beállítással (24 × 16) készített képek esetén DX-formátumot használ a gép, minden 
más fénykép esetében FX-formátumot

Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy tömörítetlen; 
kis méret is elérhető (csak 12 bites tömörítetlen) • TIFF (RGB) • JPEG formátumú képek: JPEG-
alapszabvánnyal kompatibilis, beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8) 
és basic (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége); optimális minőségű tömörítési mód választható 
• NEF (RAW) + JPEG; egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is tárolódik

Picture Control rendszer Standard (Általános), Neutral (Semleges), Vivid (Élénk), Monochrome (Monokróm), Portrait 
(Portré) és Landscape (Tájkép); bizonyos Picture Control beállítások módosíthatók, az egyéni 
Picture Control beállítások menthetők

Adattároló XQD és Type I CompactFlash memóriakártyák (UDMA-kompatibilis)

Kettős kártyafoglalat Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) és 
JPEG képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra

Fájlrendszer DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső

Képfedés • FX (36×24): kb. 100% vízszintes és 100% függőleges • 1,2× (30×20): kb. 97% vízszintes és 
97% függőleges • DX (24×16): kb. 97% vízszintes és 97% függőleges • 5:4 (30×24): kb. 97% 
vízszintes és 100% függőleges

Nagyítás  Kb. 0,7× (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriakorrekció -3 és +1 m-1 között
Mattüveg AF mező keretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII 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 (P és S expozíciós módban) értékre
Objektívrekesz Azonnali visszaállású, elektronikusan vezérelt

Kompatibilis objektívek Kompatibilis valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket is (egyes  
PC objektívekre korlátozások vonatkoznak); DX objektívekkel (DX 24×16 1,5× képterület használatával); 
AI-P NIKKOR objektívekkel és nem-CPU AI objektívekkel (csak A és M expozíciós módban);  
IX-NIKKOR, F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy 
annál gyorsabb maximális rekeszű objektív esetén használható (az elektronikus távolságmérő a  
11 élességpontos módot támogatja f/8 vagy annál gyorsabb maximális rekeszű objektívek esetén)

Zár típusa  Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár

Záridő 1/8000–30 mp, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció; időzített, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk zárkioldás), E (önkioldó), 
MUP (tükörfelcsapás)

A képtovábbítás sebessége  legfeljebb kb. 10 kép/mp (CL)), illetve kb. 10–11 kép/mp (CH)
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben

Fénymérés 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 használata esetén); színes 
mátrixmérés III (egyéb CPU-objektívek használata esetén); színes mátrixmérés nem-CPU objek-
tíveknél 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), a 
kiválasztott élességpont körül (nem-CPU objektív használata esetén a középső élességpont körül)

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

mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
Expozíciókompenzáció -5...+5 Fé, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel; 2–5 kép 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A segédválasztó közepének lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység  ISO 100 – 25 600 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé 
(ajánlott expozícióindex)   (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 és 4 Fé (ISO 409 600 

egyenérték) értékkel ISO 25 600 fölött, automatikus ISO érzékenység szabályozás használható
Aktív D-Lighting Választható beállítások: auto (automatikus), extra high (extra magas) +2/+1, high (magas), 

normal (normál), low (alacsony) és off (ki)
ADL expozíciósorozat 2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3–5 kép, valamennyi képnél előzetes beállítással
Automatikus élességállítás Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL 

fázisérzékeléssel, finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelővel, 
melyek közül 11 támogatja az f/8 rekeszértéket)

Érzékelési tartomány -2 ... +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 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 a segédválasztó 
közepének megnyomásával rögzíthető

Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a kb. 91K (91 000) képpontos RGB-érzékelő használatával és az  
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 vagy SB-300 vakuval; i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás digitális SLR fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés 
esetén, általános i-TTL vakuzás digitális SLR fényképezőgéphez célpont-fénymérésnél

Vaku módok Szinkron az első redőnyre, Hosszú záridejű szinkron, Szinkron a hátsó redőnyre, Vörösszem-
hatás-csökkentés, Hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, Hosszú záridejű 
szinkron a hátsó redőnyre, Ki; Automatikus FP nagy sebességű szinkron használható

Vakukompenzáció -3...+1 Fé, 1/3, 1/2 vagy 1 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 külön beszerezhető vakuegység teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel 

végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási  A fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott, ha az SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 
Rendszer (CLS)   vaku működik fővakuként, és az SB-600 vagy SB-R200 vaku szolgál segédvakuként, vagy az SU-800 

működik vezérlőként; az Automatikus FP nagy sebességű szinkron és a modellfény funkció támogatott 
minden CLS-kompatibilis vakuegységgel (kivéve az SB-400 és SB-300 vakuegységet); a vaku színinfor-
mációk 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 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly mérés élő nézetben 
használható), Színhőmérséklet beállítása (2500 – 10 000 K); valamennyi beállítás finomhangolható

Fehéregyensúly-sorozat 2–9 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel

Élő nézet módok Élő nézet fényképezés (halk vagy néma), videó élő nézet

Objektív motor élő nézetben • 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 

élességpontot, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)

Fénymérés videózáskor TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával

Képméret (képpontban)  • 1920 × 1080; 60p (progresszív), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 kivágás; 30p, 25p, 24p 
és képkockasebesség • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

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 H jelölésű magas és a normál képminőséggel is

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
ISO érzékenység • P, S és A expozíciós módban: az automatikus ISO érzékenység szabályozás felső határa kiválasztható 

ISO 400 és Hi 4 között • M módban elérhető az automatikus ISO érzékenység szabályozás (ISO 200 
és Hi 4 között) kijelölhető felső korláttal (ISO 400 és Hi 4 között), elérhető kézi kiválasztás (ISO 200 
és 25 600 között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel) további beállításokkal – egyenértékű ISO 25 600 
feletti kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 vagy 4 Fé értékkel (ez utóbbi ISO 409 600 egyenértéket jelent)

Felvételek maximális hossza 29 perc 59 másodperc (10 vagy 20 perc, amely függ a képkockasebességtől, a képmérettől és 
a videóminőség beállításaitól)

Egyéb videobeállítások Index jelölés, időzített felvételkészítés

Monitor 8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), kb. 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os 
képfedésű TFT LCD-monitor, kézi monitor fényerő vezérléssel, valamint automatikus monitor 
fényerő vezérléssel a környezeti fényerő érzékelő használatával

Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép) visszajátszás zoommal, videó visszajátszása, fénykép 
és videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények, képinformáció, helyszínadatok kijelzése, automatikus 
képelforgatás, hangos jegyzet bevitele és lejátszása, valamint IPTC információ beágyazása és kijelzése

USB Nagy sebességű USB

HDMI-kimenet  C-típusú HDMI-csatlakozó
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó-csatlakozó Külön megvásárolható távvezérlő, külön megvásárolható (WR-A10 adaptert igénylő) WR-R10 

vagy WR-1 vezeték nélküli távvezérlő, GP-1/GP-1A GPS-egység, illetve az NMEA0183 2.01 
és 3.01 verzióval kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (külön megvásárolható MC-35 
GPS-adapterkábel és 9 tűs D-sub csatlakozós kábel szükséges)

Ethernet RJ-45 csatlakozó • Szabványok: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/
IEEE 802.3 (10BASE-T) • Adatátviteli sebességek: 10/100/1000 Mbps automatikus észleléssel 
(maximális logikai adatátviteli sebességek IEEE szabvány szerint; a tényleges sebességek 
eltérőek lehetnek) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Periféria-csatlakozó WT-5A/B/C/D vezeték nélküli jeladóhoz 
Nyelv Angol, arab, cseh, dán, finn, francia, holland, indonéz, japán, kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai, 

lengyel, német, norvég, olasz, orosz, portugál (európai és brazil), román, spanyol, svéd, thai, török, ukrán

Akkumulátor Egy darab EN-EL18a lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-6b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-6 hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)

Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 160 × 156,5 × 90,5 mm

Tömeg Kb. 1350 g (akkumulátorral és XQD-memóriakártyával, viszont vázsapka és vakupapucsfedél 
nélkül), kb. 1180 g (csak a fényképezőgép váza)

Működési környezet Hőmérséklet: 0–40°C; páratartalom: 85% vagy alacsonyabb (nem lecsapódó)

Mellékelt tartozékok   EN-EL18a lítium-ion akkumulátor, MH-26a akkutöltő, UC-E15 USB-kábel, AN-DC11 szíj, BF-1B
(országonként vagy régiónként vázsapka, BS-2 vakupapucsfedél, DK-17 szemkagyló, BL-6 akkumulátorfedél, UF-2 csatlakozófedél 
 különbözhetnek)  sztereó mini-csatlakozókábelhez, USB-kábel kapocs, HDMI-kábel kapocs, ViewNX 2 CD-ROM

• Az XQD a SONY Corporation védjegye. • Az iPhone® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és 
más országokban. • A PictBridge védjegy. • A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett védjegye. • A HDMI, a 
HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye. • 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. 


