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WyjątkoWa uniWersalność.   
kreatyWne funkcje.
Przedstawiamy aparat Nikon D300S, niezwykle kreatywną, flagową lustrzankę cyfrową w formacie DX. 

Opracowano ją z myślą o zawodowcach i innych poważnych fotografach, którzy oczekują od aparatu większej 

uniwersalności. Jej elegancki korpus zapewnia doskonałą szybkość działania i błyskawiczną reakcję na polecenia 

użytkownika. Jej wytrzymała konstrukcja emanuje pewnością w ekstremalnych warunkach. A jeśli nabywca jest 

też zainteresowany tworzeniem materiałów multimedialnych, może rejestrować filmy w wysokiej rozdzielczości 

z dźwiękiem stereofonicznym*. Poza tym użytkownik ma niezwykle szeroki wybór bezkonkurencyjnych, sławnych 

na całym świecie obiektywów NIKKOR i innych składników systemu Total Imaging System firmy Nikon. Łatwo 

sobie wyobrazić, jak wiele można osiągnąć, dysponując tak olbrzymim potencjałem twórczym. Nikon D300S. 

Nowy poziom kreatywności do Twojej dyspozycji.                                                         * Z użyciem opcjonalnego mikrofonu zewnętrznego.

n	 Zdjęcia seryjne z szybkością około 7 klatek na 
sekundę

n	 Funkcja D-Movie oraz stereofoniczne gniazdo 
mikrofonowe

n	 51-punktowy system AF o rozległym pokryciu kadru

n	 Około 100-procentowe pokrycie kadru w wizjerze

n	 Rozdzielczość 12,3 mln efektywnych pikseli oraz 
mechanizm przetwarzania obrazu EXPEED

n	 Trwałość migawki testowana przez 150 tys. cykli pracy

n	 Dwa gniazda do kart pamięci CF/SD

n	 Korpus ze stopu magnezu z uszczelnieniami 
chroniącymi przed kurzem i wilgocią



• Obiektyw: Zoom-Nikkor AF-S VR 200–400 mm f/4G IF-ED • Ekspozycja: tryb [S], 1/640 s, f/4,5 • Balans bieli: 

Automatyczny • Czułość: ISO 320 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe      © Robert Bösch
Większy zasięg na miarę potrzeb 
1,5-krotne przybliżenie jest tym, czego potrzebujesz w terenie. 54

• Obiektyw: NIKKOR AF-S 24–70 mm f/2,8G ED • Ekspozycja: tryb [S], 1/1000 s, f/7,1 • Balans bieli: Automatyczny 

• Czułość: ISO 320 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe       © Robert Bösch
Każdy zachwycający ruch 
Idealne uchwycenie każdej chwili dzięki zdjęciom seryjnym z maksymalną szybkością około 7 klatek na sekundę.



PONIEWAŻ WSZYSTKO ZDARZA SIĘ TYLKO RAZ
Szybkość i precyzja działania oraz uniwersalność formatu Nikon DX — natychmiastowe reagowanie  

na polecenia zapewni Ci więcej udanych zdjęć.

Zdjęcia seryjne z szybkością około  
7 klatek na sekundę* — większe szanse 
na uchwycenie najistotniejszych 
chwil   

Najnowszą flagową lustrzankę cyfrową 
firmy Nikon w formacie DX, dzięki niezwykle 
uniwersalnemu korpusowi, cechuje wyjątkowa 
funkcjonalność. Umożliwia ona rejestrowanie 
zdjęć seryjnych z maksymalną częstotliwością 
około 7 kl./s* z użyciem podstawowego 
akumulatora.

* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging 
Products Association. Częstotliwość rejestrowania zdjęć 
seryjnych dla 14-bitowych fotografii w formacie NEF 
(RAW) wynosi około 2,5 kl. /s.

51-punktowy system AF — większa 
precyzja, zdumiewająca szybkość

Zastosowany w Nikonie D300S moduł AF Multi 
CAM 3500DX zapewnia wyjątkowo rozległe 
pokrycie kadru. Dzięki 51 punktom ostrości 
rozmieszczonym strategicznie na powierzchni 
całego kadru można dokładnie uchwycić 
fotografowany obiekt, nawet jeśli porusza się  
on w nieprzewidywalny sposób. Ponadto  
w module tym zastosowano na środku kadru 
15 efektywnych czujników krzyżowych, aby 
zapewnić najwyższą czułość i precyzję ustawiania 
ostrości z dowolnym obiektywem NIKKOR AF  
o otworze względnym f/5,6 lub większym. Można 

również włączyć fotografowanie 
z użyciem 11 punktów ostrości.
W Nikonie D300S występują 
trzy tryby wyboru pola AF: 
dynamiczny wybór pola  
AF, ręczny wybór pola AF  
i automatyczny wybór pola AF.

Około 100-procentowe pokrycie 
kadru w wizjerze — kolejny atut 
flagowej lustrzanki firmy Nikon

Dla fotografa ma znaczenie wszystko,  
co znajduje się w obrębie kadru. Dlatego 
aby ułatwić precyzyjne komponowanie 
ujęć, Nikon D300S zapewnia około  
100-procentowe pokrycie kadru w 
wizjerze i dystans widzenia całej matówki 
wynoszący 19,5 mm (przy -1 dptr.). 

Rozpoznawanie scenerii — dostarcza 
pełniejszych informacji w celu 
zwiększania precyzji ekspozycji

„Inteligentne” oprogramowanie czujników 
aparatu Nikon D300S zostało udoskonalone, 
co doprowadziło do powstania przełomowego 
oprogramowania, jakim jest rozpoznawanie 
scenerii. Korzystając z precyzyjnych 
informacji o kolorze i jasności, pochodzących 
z czujnika RGB o 1005 pikselach, system 
rozpoznawania scenerii zapewnia 
niespotykany dotąd poziom dokładności 
działania autofokusa, automatycznej 
ekspozycji, sterowania lampą błyskową 
w trybie i-TTL oraz automatycznego 
balansu bieli. W trybie odtwarzania 
system wykrywania twarzy umożliwia 
natychmiastowe wyświetlanie na monitorze 
LCD zbliżenia twarzy fotografowanej osoby.Dynamiczny wybór pola ostrości z użyciem 

51 punktów

Zarejestrujesz to, co widzisz 
51-punktowy system autofokusa. Około 100-procentowe pokrycie kadru w wizjerze. Wszystko ostre i wyraziste.

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Ekspozycja: tryb [S], 1/1600 s, f/10 • Balans bieli: 

Automatyczny • Czułość: ISO 200 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe        © Robert Bösch

76



• Obiektyw: NIKKOR AF-S 50 mm f/1,4G • Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/2,2 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: 

ISO 200 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe         © Ami Vitale
Zaawansowane przetwarzanie obrazu 
Dzięki mechanizmowi EXPEED firmy Nikon można otrzymać zdjęcia, których oczekujesz.

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Ekspozycja: tryb [M], 1/13 s, f/4 • Balans bieli: 

Automatyczny • Czułość: ISO 1250 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe          © Ami Vitale
Rozjaśnianie ciemnych miejsc 
Wysoka czułość ISO umożliwia swobodne fotografowanie w  słabo oświetlonych miejscach. 98



• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Ekspozycja: tryb [S], 1/250 s, f/16 • Balans bieli: 

Automatyczny • Czułość: ISO 250 • Przetwarzanie obrazu: Standardowe         © Robert Bösch
Uwiecznianie niewidocznego 
Przenośny i niezwykle funkcjonalny — Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon zwiększa możliwości oświetleniowe.

UWOLNIJ SWOJĄ WYBOBRAŹNIĘ 
Ponad 60 współpracujących obiektywów NIKKOR oraz „inteligentne” lampy błyskowe firmy Nikon i inne 

akcesoria sprzyjają twórczemu fotografowaniu i  rejestrowaniu filmów D-Movie.

Obiektywy NIKKOR — wyjątkowa 
kolekcja narzędzi do fotografowania

To niepodważalny fakt: w bieżącym 
asortymencie obiektywów NIKKOR znajduje 
się ponad 60 modeli, które umożliwiają pełne 
korzystanie z wyjątkowej jakości i kreatywności 
aparatu Nikon D300S, najnowszej flagowej 
lustrzanki cyfrowej firmy Nikon w formacie 
DX. Pełna współpraca i komplementarność 
tego zestawu obiektywów to klucz do 
budowy idealnego zestawu fotograficznego 
na przestrzeni lat.

Kreatywny system oświetlenia 
firmy Nikon — funkcjonalne, 
wszechstronne rozwiązania

Nikon D300S wyposażony został we wbudowaną 
lampę błyskową o ogniskowej 16 mm.  
Może ona współdziałać z zewnętrznymi lampami 
błyskowymi Nikon: SB-910, SB-700, SB-400  
i SB-R200. Współpracuje ona również w pełni   
z cieszącym się uznaniem Kreatywnym systemem 
oświetlenia firmy Nikon i jego licznymi zaawan-
sowanymi funkcjami.

Funkcja D-Movie — zupełnie nowy 
wymiar kreatywności

Umożliwienie użytkownikom realizacji 
zamierzeń twórczych w formie materiałów 
wideo w formacie Motion-JPEG, w wysokiej 
rozdzielczości (1280 x 720 pikseli) z szybkością 

24 kl./s oznacza nowy, wspaniały wymiar 
kreatywności. Imponująca funkcja 
D-Movie została obecnie uzupełniona 
o gniazdo zewnętrznego mikrofonu, 
który pozwala na rejestrowanie czystego 

dźwięku stereofonicznego. Siłę wyrazu 
filmów można zwiększyć, korzystając  

z bezkonkurencyjnego asortymentu 
obiektywów NIKKOR: od  
ultraszerokokątnych i typu „rybie 
oko” aż po superteleobiektywy.  
Poza tym funkcja edycji filmów  
w aparacie umożliwia podstawową 
obróbkę materiału wideo nawet 
w przypadku braku dostępu do 
komputera.

Aktywna funkcja D-Lighting 

Aktywna funkcja D-Lighting przychodzi  
z pomocą w przypadku bardzo kontrastowych 
scenerii. Automatycznie reguluje ona zakres 
dynamiczny, dzięki czemu można uwiecznić 
szczegóły skryte w cieniu przy jednoczesnym 
zachowaniu bez zmian jasnych obszarów, np. 
chmur. Aby umożliwić użytkownikom dalsze 
dostosowywanie odcieni do ich oczekiwań, 
Nikon D300S umożliwia również braketing zdjęć 
(maksymalnie 5 w serii) z różnymi poziomami 
intensywności działania Aktywnej funkcji 
D-Lighting.

n Dwa tryby Podglądu na żywo 
zwiększające elastyczność 
fotografowania i precyzję 
ustawiania ostrości.

n  Przetwarzanie obrazu 
umożliwiające dostosowywanie 
kolorów i ich odcieni.

n		Wszechstronne menu Retuszu 
w aparacie ograniczające 
konieczność edytowania zdjęć  
za pomocą komputera.

10 11
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Trwała migawka

Aby zapewnić niezawodność 
odpowiednią do 
rzeczywistych zastosowań, 
firma Nikon sprawdza 
migawki zamontowane 

w modelu D300S przez 150 tys. cykli pracy  
w wymagających warunkach testowych. 

Wytrzymały korpus ze stopu magnezu   

W aparacie Nikon D300S zewnętrzną część 
obudowy, szkielet korpusu i obudowę lustra 
wykonano z trwałego, a zarazem lekkiego stopu 
magnezu. Większość połączeń uszczelniono  

w celu ochrony przed 
kurzem i wilgocią.

Dwa uniwersalne 
gniazda kart 
pamięci 
CompactFlash* i SD

Dwa gniazda kart 
pamięci lepiej 
zaspokajają oczekiwania 
użytkowników. Można 
wskazać podstawowe gniazdo służące do 
rejestrowania materiałów i korzystać 
z drugiego gniazda, np. w razie zapełnienia 
karty w pierwszym lub w celu automatycznego 
sporządzania zapasowych kopii danych.
* Zgodność tylko z kartami typu I.

n Długi czas działania na zasilaniu 
akumulatorowym – akumulator  
litowo-jonowy EN-EL3e (w zestawie) 
zapewnia bardzo efektywne zarządzanie 
energią, umożliwiając wykonywanie 
do około 950 zdjęć* po jednokrotnym 
naładowaniu.  

  *  Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging 
Products Association.

n Wbudowany system usuwania kurzu 
opracowany przez firmę Nikon generuje 
drgania w celu zrzucenia kurzu 
osiadającego na optycznym filtrze 
dolnoprzepustowym.

n Cichy tryb wyzwalania migawki – 
redukuje dźwięk opuszczania lustra 
w celu zmniejszenia odgłosów 
fotografowania.

n 7,5-cm (3-calowy) monitor LCD o około 
920 tys. punktów i kącie oglądania 
170°  – niezawodne sprawdzanie 

zarejestrowanych zdjęć.

n  Elektroniczny sztuczny horyzont 
— wskazuje położenie aparatu 
względem linii horyzontu; dostępny 
również przy fotografowaniu  
w trybie Podglądu na żywo.  

n  Szybkie, czytelne wyświetlanie 
informacji. 

n  Udoskonalone funkcje odtwarzania 
służące przeglądaniu zdjęć na 
różne sposoby.• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5–4,5G ED • Ekspozycja: tryb [M], 

1/400 s, f/8 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 200 • Przetwarzanie 

obrazu: Standardowe         © Ami Vitale

Gotowy do eksploracji 
Przemyślana, wytrzymała konstrukcja aparatu Nikon D300S i całego opartego na nim zestawu fotograficznego umożliwiają wykonywanie zdjęć w najbardziej wymagających warunkach.12

 Obszary o zwiększonej 
odporności na wilgoć 
i zanieczyszczenia 
oznaczono na czerwono.

NIEZWYKŁA UNIWERSALNOŚĆ. PRAWDZIWA NIEZAWODNOŚĆ.
Najwyższy poziom niezawodności. Wystarczy tylko dodać do niej uniwersalność i trudno sobie wyobrazić, aby czegoś nie udało się osiągnąć.



LAMPY BŁYSKOWE

AKCESORIA DO ZDALNEGO 
STEROWANIA I NAWIGACJI

AKCESORIA DO WIZJERA

AKCESORIA DO TELEWIZORA

AKCESORIA ZWIĄZANE  
Z KOMPUTEREM

Szyna z uchwytem 
na baterie SK-6/6A

Lampa błyskowa SB-910

Lampa błyskowa SB-700

Lampa błyskowa SB-400

Zestaw R1C1 do 
makrofotografii ze 

sterownikiem błysku

Przewód zdalnego sterowania  
TTL SC-28, 29

Zestaw zdalnego 
sterowania ML-3

Przewód zdalnego 
sterowania MC-36

Przewód zdalnego 
sterowania MC-30

Przewód zdalnego 
sterowania MC-22

Przedłużacz 
do zdalnego 
sterowania MC-21

Przewód 
połączeniowy  
MC-23

Przewód  
adaptera  
MC-25

2-stykowe akcesoria do 
zdalnego sterowania

Przewód  
GPS MC-35

Odbiornik GPS**††

Przewód zdalnego 
sterowania MC-36

Przewód zdalnego 
sterowania MC-30

Przewód zdalnego 
sterowania MC-22

Przewód audio-wideo EG-D2*† Telewizor**

Okular powiększający 
DK-21M

Adapter wizjera 
DK-22

Lupa powiekszająca  
DG-2 Soczewki 

korekcyjne okularu 
DK-20C  

(od -5 do +3 dptr.) 

Wizjer kątowy 
DR-6

Pokrywka wizjera 
DK-5*

Gumowa muszla 
oczna DK-23*

Czytnik kart pamięci CompactFlash™**/

SD**

Komputer**
Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Pakiet oprogramowania*
Szybka ładowarka 

MH-21/MH-22
Zasilacz EH-5b

Akumulator  
litowo-jonowy  

EN-EL3e*

Przekaźnik bezprzewodowy  
WT-4A/B/C/D/E

Przewód USB UC-E4*

8 baterii  
rozmiaru  
R6/AA**

Kabel HDMI (typu C)**†

Akumulator  
litowo-jonowy  
EN-EL3e

Lampa 
błyskowa 

SB-400

Akumulator 
litowo-jonowy  

EN-EL4/EN-EL4a
Szybka ładowarka 

MH-18a*

Wielofunkcyjny 
pojemnik na baterie 

MB-D10

Lampa 
błyskowa  

SB-700

Lampa 
błyskowa  

SB-910

ZASILACZE, AKUMULATORY  
I POJEMNIKI NA BATERIE

Pokrywa komory 
baterii  
BL-3

Odbiornik  
GPS GP-1

Przewód zdalnego 
sterowania  
MC-DC2

Pojemnik na  
baterie SD-9

Karta pamięci CompactFlash™**

Karta pamięci SD**

Zasilacz  
EH-6a/EH-6b

Wzmocniony 
futerał CF-D200

Mikrofon zewnętrzny
ME-1

FUTERAŁ MIKROFON

  †  Przy wyświetlaniu filmu z dźwiękiem stereofonicznym zarejestrowanym za pomocą zewnętrznego mikrofonu na telewizorze podłączonym do aparatu za pośrednictwem 
przewodu audio-wideo EG-D2 odtwarzany dźwięk jest monofoniczny. Przy połączeniu za pomocą przewodu HDMI odtwarzany dźwięk jest stereofoniczny.

††  Obsługiwane odbiorniki GPS — serii Garmin eTrex i Geko (obydwa wycofane z produkcji) zgodne z wersją 2.01 lub 3.01 formatu danych NMEA0183 stowarzyszenia 
National Marine Electronics Association można podłączyć do kabla MC-35 (wymagany przewód ze złączem 9-stykowym D-sub firmy Garmin). Nie można używać 
odbiorników GPS ze złączem USB.

  * Dostarczone akcesoria     
** Produkty innych firm niż Nikon

OBIEKTYWY NIKKOR

SChEMAT SYSTEMU

1514

Type
Typ Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa 
Mocowanie obiektywu Mocowanie bagnetowe typu F (napęd  AF za pośrednictwem osi w bagnecie  

i styków CPU)
Efektywny kąt obrazowy Współczynnik zmniejszenia pola widzenia około 1,5 x (format Nikon DX)

Efektywne piksele
Efektywne piksele 12,3 mln

Przetwornik obrazu
Przetwornik obrazu Typu CMOS, 23,6 x 15,8 mm
Całkowita liczba pikseli 13,1 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania skaz 

(wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)

Zapis danych
Rozmiar zdjęcia (w pikselach) 4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S] 
Format plików • NEF (RAW)*: 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub stratną albo bez 

kompresji • TIFF (RGB) • JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG, 
ustawienia kompresji: Fine (około 1:4), Normal (około 1:8) i Basic (około 1:16); 
dostępne opcje kompresji: (Priorytet wielkości) i (Optymalna jakość) • NEF (RAW) 
+ JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW)  
i JPEG 
*  Można poddać obróbce za pomocą wbudowanej w aparat funkcji Przetwarzanie NEF (RAW) 

lub przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, np. ViewNX (dostarczonego w zestawie) lub 
Capture NX 2 (opcjonalnego).

System Przetwarzania  Do wyboru ustawienia: Standardowe, Neutralne, Żywe i Monochromatyczne; 
obrazu możliwość zapisania maks. 9 własnych ustawień przetwarzania obrazu
Nośnik Karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA), karty pamięci 

SD (zgodność ze standardem SDHC)
Dwa gniazda kart pamięci Karta w jednym z gniazd może pełnić rolę podstawowej; druga karta może służyć do 

zapisywania materiału po zapełnieniu pierwszej, do sporządzania zapasowych kopii 
danych lub do osobnego zapisywania zdjęć NEF (RAW) i JPEG; można kopiować 
pliki między kartami

System plików DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 
Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Wizjer
Wizjer Pryzmat pentagonalny z okularem na poziomie oka
Pokrycie kadru Około 100% w pionie i w poziomie
Powiększenie  Około 0,94 x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; –1 dptr.)
Dystans widzenia całej  19,5 mm (–1 dptr.)
matówki
Korekcja dioptrażu Od –2 do +1 dptr.
Matówka Typu B BriteView z matówką Clear Matte typu II i ramkami pól AF (można 

wyświetlić siatkę linii)
Lustro Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości Po naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości przysłona obiektywu jest 

przymykana do wartości wybranej przez użytkownika (w trybach A i M) lub przez 
aparat (w trybach P i S)

Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna

Obiektyw
Współdziałające obiektywy • NIKKOR DX: dostępne wszystkie funkcje • NIKKOR AF typu G lub D: dostępne 

wszystkie funkcje (obiektyw PC Micro-NIKKOR nie obsługuje niektórych funkcji); 
obiektywy NIKKOR IX nie są obsługiwane. • Inne obiektywy NIKKOR AF: dostępne 
wszystkie funkcje z wyjątkiem matrycowego pomiaru światła 3D Color Matrix II; nie 
są obsługiwane obiektywy do aparatu F3AF. • NIKKOR AI-P: dostępne wszystkie 
funkcje z wyjątkiem matrycowego pomiaru światła 3D Color Matrix II • Obiektywy 
bez procesora: można używać w trybach ekspozycji A i M; obsługa matrycowego 
pomiaru światła (Color Matrix) i wyświetlania wartości przysłony pod warunkiem 
wprowadzenia danych obiektywu przez użytkownika (dotyczy tylko obiektywów  
AI/AIS).  
Dalmierz elektroniczny może być używany przy otworze względnym f/5,6 lub 
większym.

Migawka
Typ Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie obrazu
Czasy otwarcia Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B (bulb), X250
Czas synchronizacji błysku X = 1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/320 s lub dłuższego (zasięg 

lampy błyskowej zmniejsza się dla czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/250 do 
1/320 s)

Spust migawki
Tryb wyzwalania migawki S (zdjęcia pojedyncze), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (ciche 

wyzwalanie migawki), V (samowyzwalacz), MUP (uniesienie lustra)
Częstotliwośś rejestracji  Z użyciem akumulatora litowo-jonowego EN-EL3e: około 1–7 kl./s (CL), 
zdjęć około 7 kl./s (CH). Z opcjonalnym wielofunkcyjnym pojemnikiem na baterie MB-D10 

i akumulatorem litowo-jonowym EN-EL4a: około 1–7 kl./s (CL), około 8 kl./s (CH)*
Samowyzwalacz Można wybrać opóźnienie 2, 5, 10 i 20 s

Ekspozycja
Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 1005-pikselowego czujnika RGB
Metoda pomiaru światła • Matrycowy: Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); pomiar 

matrycowy Color Matrix II (inne obiektywy z procesorem); pomiar matrycowy Color 
Matrix jest dostępny w przypadku obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik 
wprowadzi ich dane • Centralny: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 
8 mm na środku kadru. Średnicę koła można wybierać spośród wartości 6, 8, 10  
i 13 mm lub pomiar może zostać przeprowadzony na podstawie uśrednienia całego 
kadru (w przypadku używania obiektywu bez procesora ustawiona jest średnica  
8 mm) • Punktowy: pomiar w kole o średnicy 3 mm (około 2% powierzchni kadru) 
na środku wybranego punktu ostrości (w centralnym punkcie ostrości, gdy jest 
używany obiektyw bez procesora)

Zakres (odpowiednik  • Pomiar matrycowy lub centralny: 0–20 EV 
ISO 100, obiektyw f/1,4, +20°C) • Pomiar punktowy: 2–20 EV
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez CPU, jak też poprzez połączenie AI na pierścieniu przysłon
Tryby ekspozycji Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); 

automatyka z preselekcją przysłony (A); manualny (M)
Kompensacja ekspozycji Od –5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Braketing ekspozycji Od 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV
Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem AE-L/AF-L
Czułość ISO  Od ISO 200 do ISO 3200 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV; czułość można zmniejszać
(Indeks zalecanych ekspozycji) o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 100) poniżej wartości ISO 200 oraz 

zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 6400) powyżej wartości 
ISO 3200

Aktywna funkcja D-Lighting Do wyboru są następujące ustawienia: Automatyczna, Bardzo mocna, Zwiększona, 
Normalna, Umiarkowana i Wyłączona

Braketing Aktywnej funkcji Od 2 do 5 klatek ze stopniem intensywności działania zmieniającym się w zależności
D-Lighting od liczby wybranych klatek; dla 2 klatek stosowane są: ustawienie Wyłączona  

i ustawienie wybrane przez użytkownika

Ostrość
Autofokus Moduł autofokusa Nikon Multi-CAM 3500DX z detekcją fazową TTL, dokładną 

korektą, 51 punktami ostrości (w tym 15 czujników krzyżowych) i diodą 
wspomagania AF (zasięg około 0,5–3 m)

Zakres działania Od –1 do +19 EV (odpowiednik ISO 100, +20°C)
Mechanizm ustawiania  • Autofokus: autofokus pojedynczy (S); autofokus ciągły (C); wyprzedzające 
ostrości śledzenie ostrości włączane automatycznie w trybach autofokusa pojedynczego 

i ciągłego przy zmianie stanu fotografowanego obiektu • Tryb manualny (M): 
ustawienie ostrości ręczne z pomocą dalmierza elektronicznego

Punkt ostrości Możliwość wyboru spośród 51 lub 11 punktów ostrości
Tryb wyboru pola AF Pojedyncze pole AF, dynamiczny wybór pola AF i automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy  

(w trybie AF-S) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L 

Lampa błyskowa
Wbudowana lampa  Ręczne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; liczba przewodnia 17/56 (m. 
błyskowa ISO 200, +20°C) lub 12/39 (m. odpowiednik ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem • TTL: zrównoważony błysk wypełniający i-TTL oraz standardowy błysk i-TTL dla 

lustrzanek cyfrowych z użyciem 1005-pikselowego czujnika RGB są dostępne  
w przypadku wbudowanej lampy błyskowej oraz lamp SB-910, SB-900, SB-800,  
SB-700, SB-600 i SB-400 • Tryb automatyki przysłony: dostępny podczas 
korzystania z lampy SB-910, SB-900 lub SB-800 i obiektywu z procesorem  
• Automatyka bez TTL: do obsługiwanych lamp błyskowych należą SB-910,  
SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 i SB-22S • Tryb manualny z preselekcją odległości: 
dostępny podczas korzystania z lampy SB-910, SB-900, SB-800 lub SB-700

Tryby lampy błyskowej Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami 
ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych 
oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami ekspozycji

Kompensacja mocy błysku Od –3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Braketing mocy błysku Od 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV
Wskaźnik gotowości lampy Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lampy błyskowej lub lampy SB-910, 

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX lub SB-50DX; 
miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą

Sanki mocujące Standardowe gniazdo („gorąca stopka”) ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych 
oraz blokadą zabezpieczającą

Kreatywny system  Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany przez wbudowaną
oświetlenia firmy Nikon  lampę błyskową, lampę SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 lub SU-800 w  charakterze
(CLS) sterownika błysku oraz lampy SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 lub 

SB-R200 działające jako zdalne lampy; synchronizacja z krótkimi czasami otwarcia 
migawki Auto FP oraz oświetlenie modelujące obsługiwane w przypadku wszyst-
kich lamp zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze 
barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp 
zgodnych z systemem CLS

Gniazdo synchronizacji Gniazdo synchronizacji ISO 519 z gwintem blokującym

Balans bieli
Balans bieli Automatyczny (balans bieli TTL z użyciem matrycy i 1005-pikselowego czujnika 

RGB), Światło żarowe, Światło fluorescencyjne (7 ustawień), Światło słoneczne, 

Lampa błyskowa, Pochmurno, Cień, Pomiar manualny (możliwość przechowywania 
do 5 wartości) i ustawienie temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K);  
w przypadku wszystkich ustawień dostępna jest dokładna regulacja

Braketing balansu bieli  Od 2 do 9 klatek w krokach co 1, 2 lub 3

Podgląd na żywo
Tryby Statyw, Bez statywu 
Autofokus • Statyw: autofokus z wykrywaniem kontrastu w dowolnym miejscu kadru • Bez 

statywu: autofokus z detekcją fazową TTL o 51 punktach ostrości  
(w tym 15 czujników krzyżowych)   

Filmy
Rozmiar klatki (w pikselach) 1280 x 720/24 kl./s, 640 x 424/24 kl./s, 320 x 216/24 kl./s 
Format plików AVI
Format kompresji Motion-JPEG
Autofokus Można korzystać z autofokusa z wykrywaniem kontrastu we wskazanym punkcie 

(tryb Statyw)
Dźwięk Dźwięk można rejestrować za pośrednictwem wbudowanego lub opcjonalnego 

zewnętrznego mikrofonu; można regulować czułość
Maksymalna długość 5 min (1280 x 720 pikseli), 20 min (640 x 424, 320 x 216 pikseli)

Monitor
Monitor LCD 7,5-cm (3-calowy), niskotemperaturowy, polisilikonowy monitor LCD z matrycą 

TFT o około 920 tys. punktów (rozdzielczość VGA) z kątem oglądania 170°, około 
100-procentowym pokryciem kadru i regulacją jasności

Odtwarzanie
Funkcja odtwarzania Widok pełnoekranowy lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia naraz)  

z powiększeniem w trybie odtwarzania, wyświetlaniem filmów, pokazem slajdów, 
wyświetlaniem histogramów, wskazywaniem prześwietlonych obszarów, 
automatycznym obracaniem zdjęć i wprowadzaniem komentarzy do zdjęć (o maks. 
długości 36 znaków)

Interfejs
USB USB o wysokiej szybkości
Wyjście audio-wideo Do wyboru system NTSC i PAL
Wyjście HDMI Złącze HDMI typu C; monitor aparatu wyłącza się po podłączeniu kabla HDMI 
Wejście dźwięku Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm)
10-stykowe gniazdo  Umożliwia podłączenie opcjonalnego zdalnego sterowania, modułu GPS GP-1 
zdalnego sterowania lub odbiornika GPS zgodnego ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 

(wymaga opcjonalnego przewodu adaptera GPS MC-35 i kabla z 9-stykowym 
złączem typu D-sub)

Obsługiwane języki
Obsługiwane języki angielski, chiński (odmiana uproszczona i tradycyjna), duński, fiński, francuski, 

hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, 
rosyjski, szwedzki i włoski

Zasilanie
Akumulator Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL3e
Pojemnik na baterie  Dostępny osobno wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D10 z jednym 

akumulatorem litowo-jonowym EN-EL3e lub EN-EL4a/EN-EL4 albo z ośmioma 
bateriami alkalicznymi, niklowo-wodorkowymi, litowymi lub niklowo-manganowymi 
typu R6/AA; akumulatory litowo-jonowe EN-EL4a/EN-EL4 i baterie typu R6/AA są 
dostępne osobno; w przypadku zastosowania akumulatora litowo-jonowego  
EN-EL4a/EN-EL4 wymagana jest pokrywa komory baterii BL-3 (dostępna osobno)

Zasilacz  Zasilacz EH-5b (dostępny osobno)

Gniazdo mocowania statywu 
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222) 

Wymiary/masa
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Około 147 x 114 x 74 mm
Masa Około 840 g bez akumulatora, karty pamięci, osłony bagnetu i osłony monitora

Środowisko pracy
Temperatura Od 0 do +40°C
Wilgotność Poniżej 85% (bez skraplania pary wodnej)

Akcesoria
Dostarczone akcesoria  Akumulator litowo-jonowy EN-EL3e, szybka ładowarka MH-18a, pokrywka okularu
(mogą się zmieniać    wizjera DK-5, gumowa muszla oczna DK-23, przewód USB UC-E4, przewód 
w zależności od kraju lub  audio-wideo EG-D2, pasek do aparatu AN-DC4, osłona monitora LCD BM-8, 
regionu) osłona bagnetu, pokrywka sanek mocujących BS-1, płyta CD z pakietem 

oprogramowania

* W przypadku akumulatora innego niż akumulator litowo-jonowy EN-EL4a szybkość rejestracji zdjęć seryjnych 
może być mniejsza niż 8 kl./s (nominalna w trybie zdjęć seryjnych szybkich).

• Logo SD jest znakiem towarowym stowarzyszenia SD Card Association • Logo SDHC jest znakiem towarowym  
• PictBridge jest znakiem towarowym • CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk 
Corporation • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC • Google Maps jest znakiem towarowym firmy Google Inc.  
• Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm 
• Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszej ulotce to symulacja

LUSTRZANKA CYFROWA NIKON D300S — DANE TEChNICZNEn Zgodność z hDMI   

Nikon D300S został wyposażony w gniazdo 
HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface), 
umożliwiające bezpośrednie połączenie  
z telewizorem o wysokiej rozdzielczości w celu 
niezwykle efektownego wyświetlania zdjęć i filmów 
D-Movie. Wymaga złącza typu C  
(miniaturowego).

n Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D10 (opcjonalny)

Pojemnik MB-D10 umożliwia stosowanie trzech 
rodzajów baterii i akumulatorów. Możliwe jest 
zatem połączenie zwiększonej stabilności działania 
z wydłużoną pracą na zasilaniu akumulatorowym 
(do około 2950 zdjęć*1 po jednokrotnym 
naładowaniu) oraz rejestrowanie zdjęć seryjnych  
z bardzo dużą szybkością (do około 8 kl./s*2).

*1  Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Gdy w korpusie aparatu 
znajduje się akumulator litowo-jonowy EN-EL3e, a w wielofunkcyjnym pojemniku na baterie MB-D10 — 
akumulator litowo-jonowy EN-EL4a i pokrywa komory baterii BL-3. 

*2 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Osiągnięcie szybkości  
8 kl./s wymaga zastosowania wielofunkcyjnego pojemnika na baterie MB-D10, pokrywy komory baterii BL-3  
i akumulatora litowo-jonowego EN-EL4a (wszystkie te akcesoria są dostępne osobno).

n Moduł GPS GP-1 (opcjonalny

Po podłączeniu modułu GPS GP-1 do aparatu 
Nikon D300S w danych EXIF każdego 
wykonywanego zdjęcia są zapisywane 
pobierane z satelitów informacje o czasie  
i współrzędnych geograficznych. Ułatwia to 
wyświetlanie położenia fotografii w serwisie 
Google Maps™ przy użyciu programu ViewNX.

n Przekaźnik bezprzewodowy WT-4A/B/C/D/E* (opcjonalny) 

Służy do efektywnego przesyłania zdjęć. 
W połączeniu z opcjonalnym programem 
Camera Control Pro 2 umożliwia ponadto 
zdalną obsługę aparatu, m.in. korzystanie 
z trybu Podglądu na żywo, oraz zdalne 
wyświetlanie zdjęć. 
* Nazwa produktu zmienia się w zależności od regionu  
i odzwierciedla dostępność lokalnych kanałów 
częstotliwości.

n Unikatowe oprogramowanie firmy Nikon

W zestawie z aparatem Nikon D300S znajdują się programy Nikon Transfer i 
ViewNX, które służą do wykonywania podstawowych czynności w zakresie 
przeglądania i edycji zdjęć. Bardziej zaawansowane operacje można 
przeprowadzić z użyciem następujących opcjonalnych aplikacji firmy Nikon: 
Capture NX 2 oraz Camera Control Pro 2.

Zestaw zdalnego 
sterowania ML-3

Przewód 
połączeniowy  
MC-23

Przewód  
adaptera MC-25



„Nikon D300S to przekonujący argument, 
aby wkroczyć w świat multimediów”.“

Po miesięcznym korzystaniu z aparatu Nikon D300S 
zmienił się mój sposób postrzegania rzemiosła 
fotograficznego.

Sprawdziłam ten model na indyjskiej pustyni Thar przy 
wysokich temperaturach i silnym wietrze niosącym 
rozgrzany piasek, który niszczy aparaty. Na szczęście 
korpus aparatu Nikon D300S jest dokładnie uszczelniony  
i działał znakomicie przez cały czas.

Najwspanialszą rzeczą w tym aparacie jest fantastyczne 
nagrywanie filmów. Uwielbiam łatwość, z jaką mogę 
przełączać się między zdjęciami a filmami D-Movie. 
Sprawdzałam już inne aparaty z funkcjami wideo, ale 
Nikon D300S zapewnia wyraźnie lepszą jakość, dzięki 
której mogę przygotowywać materiały multimedialne 
najwyższej klasy. Ponadto mogę korzystać z posiadanych 
już, doskonałych obiektywów NIKKOR, uzyskując 
wspaniałe efekty wizualne.

Nikon D300S to przekonujący argument, aby wkroczyć  
w świat multimediów”.

Ami Vitale 
(fotoreporter, USA)

Robert Bösch 
(fotograf plenerowy/sportowy, 

Szwajcaria)

„Najlepszy autofokus, z jakim miałem do 
czynienia”.“

To idealny aparat do zdjęć plenerowych — zarówno do 
krajobrazów, jak i do uwieczniania szybko rozgrywających 
się wydarzeń. W przypadku zawodów sportowych i szybko 
następujących wydarzeń na wyróżnienie zasługuje autofokus 
w połączeniu z trybem zdjęć seryjnych z dużą szybkością. 
Właściwie mogę powiedzieć, że Nikon D300S ma najlepszy 
autofokus, z jakim miałem do czynienia. Z perspektywy 
fotografii podróżniczej i plenerowej zwracają na siebie uwagę 
niewielka masa, praktyczne wymiary i wytrzymała konstrukcja. 

Format DX, w którym efektywny kąt widzenia odpowiada 
obiektywom o ogniskowej  zwiększonej o współczynnik 1,5x, 
to poważny atut w przypadku fotografowania z dużej odległości. 
Nowy ultraszerokokątny obiektyw NIKKOR AF-S DX 10–24 mm 
f/3,5–4,5G ED umożliwia mi natomiast rejestrowanie zdjęć  
o wyjątkowo szerokim kącie widzenia.

Udoskonalona funkcja D-Movie jest kolejnym świetnym 
dodatkiem. Dzięki niej mogłem filmować fascynujące 
ujęcia zespołów (od bardzo szerokiego kąta widzenia aż po 
maksymalne ustawienie teleobiektywowe), wzbogacone 
ponadto o wysokiej jakości dźwięk stereofoniczny.

Z tym aparatem mogę robić wszystko.
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