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■ Matryca CMOS formatu DX firmy Nikon o rozdzielczości 24,1 mln 
pikseli, zapewniająca szybki odczyt danych 

■ Matryca opracowana bez optycznego filtra dolnoprzepustowego 
zapewnia doskonałe oddanie szczegółów

■ Zaawansowany procesor przetwarzania obrazu EXPEED 3 
■ Autofokus z 51 polami AF o wysokiej gęstości, w tym 15 polami 

krzyżowymi, współpracujący z obiektywami o otworze przysłony  
do f/8

■ Kadrowanie DX 1,3× pozwala fotografować odległe obiekty, a 51 pól 
AF pokrywa niemal cały kadr

■ Zdjęcia seryjne z szybkością około 7 kl./s (kadrowanie DX 1,3×, zapis 
w formacie JPEG/12-bitowym NEF [RAW])

■ Wizjer optyczny ze szklanym pryzmatem zapewnia niemal 
stuprocentowe pokrycie kadru

■ Wyświetlacz LCD o rozdzielczości około 1229 tys. punktów,  
o przekątnej 8 cm (3,2 cala), z układem pikseli RGBW 

■ Funkcja nagrywania filmów Full HD D-Movie w trybie 
wielokadrowym z dwoma obszarami kadru opartymi na formacie DX 
i funkcji kadrowania DX 1,3×

■ Funkcja punktowego balansu bieli umożliwiająca pomiar wybranego 
obszaru kadru przy podglądzie na żywo

■ Niewielka i lekka obudowa z wytrzymałego odlewu magnezowego, 
dokładnie zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi 
i kurzem 

■ Precyzyjny mechanizm migawki o przetestowanej wytrzymałości 
150 000 cykli

■ Przycisk P umożliwiający szybki dostęp do często używanych funkcji 
■ Dwa gniazda kart SD zgodne ze standardem SDXC UHS-I

MOC I UNIWERSALNOŚĆ: 
KROK DO PRZODU
Wykorzystaj zalety formatu DX, który poprawia mobilność całego systemu aparatów firmy Nikon, w tym obiektywów.  
W niewielkiej i lekkiej konstrukcji aparatu D7100 zawarto nowatorskie rozwiązania, które zapewniają największe możliwości. 
Zachwyć się niespotykaną szczegółowością zdjęć, osiągalną tylko dzięki połączeniu obiektywów NIKKOR, mechanizmu 
przetwarzania obrazu EXPEED 3 oraz wydajnej matrycy CMOS bez optycznego filtra dolnoprzepustowego.  
Teraz masz do dyspozycji mobilność i moc potrzebne do zbliżenia się do obiektu i zarejestrowania go z doskonałą precyzją,  
a także możliwość zachowania najdrobniejszych szczegółów – wszystko to dzięki formatowi DX aparatów Nikon. 
Aparat D7100 jest gotowy towarzyszyć Ci na drodze inspiracji i pomóc pokonać ograniczenia.
To tu zaczyna się polowanie na niesamowite zdjęcia.  



Obiektyw AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED   • Jakość zdjęcia: 12-bitowy NEF (RAW) • Ekspozycja: tryb [S], 1/2000 s, f/5,6 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 200                                       • Ustawienia Picture Control: Standardowe  ©Robert Bösch



Obiektyw AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR   • Jakość zdjęcia: 12-bitowy NEF (RAW) • Ekspozycja: tryb [M], 1/500 s, f/11 • Balans bieli: Światło słoneczne   • Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture Control: Standardowe  ©Koji Nakano



Wizjer optyczny o profesjonalnej konstrukcji, 
zapewniający wygodne kadrowanie

Wizjer optyczny ze szklanym 
pryzmatem pentagonalnym 
zapewnia niemal 100% pokrycie 
kadru i powiększenie około 
0,94×*. Umożliwia wygodne kadrowanie, które 
docenią nawet profesjonaliści. Do wyświetlania 
informacji w wizjerze pod obszarem zdjęcia 
zastosowano nowy, organiczny wyświetlacz 
elektroluminescencyjny zapewniający doskonałą 
widoczność.  
* Obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 m-1. 

Znacznie poprawiona widoczność  
w intensywnym świetle dziennym dzięki 
zastosowaniu układu pikseli RGBW –  
nowy, duży wyświetlacz LCD

Nowy, duży wyświetlacz LCD o szerokim kącie 
oglądania, przekątnej 8 cm (3,2 cala) i dużej 
rozdzielczości (około 1229 tys. punktów) wyróżnia 
się zwiększoną jasnością dzięki zastosowaniu układu 
pikseli RGBW. Znaczną poprawę widoczności, także 
przy intensywnym oświetleniu, osiągnięto również 
dzięki zastosowaniu zintegrowanej struktury szkła 
i panelu*. Zakres reprodukcji kolorów odpowiada 
wartościom uzyskanym w aparatach z serii D4  
i D800. Wyraźny, doskonały obraz gwarantuje większy 
komfort pracy w trybie podglądu na żywo, nagrywania 
filmów i sprawdzania zarejestrowanych zdjęć. Zdjęcia 
można odtwarzać nawet z 38-krotnym powiększeniem 
(duże zdjęcia w formacie DX [24 × 16]), co pomaga 
szybko i precyzyjnie potwierdzić ustawienie ostrości. 
Ekran wyświetlacza wykonano ze wzmocnionego 
szkła odpornego na zarysowania i wstrząsy.  

* Odpowiednik struktury zastosowanej w modelach D4,  
D600 i serii D800.
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DOSKONAŁA 
ZDOLNOŚĆ 
UCHWYCENIA 
OBIEKTU

1,3× 
KADROWANIE DX 

obiektywu o ogniskowej w przybliżeniu 2x 
dłuższej*2. W tym trybie można przybliżyć 
się do odległych obiektów, nawet jeśli 
stosowany jest stosunkowo niewielki, lekki 
teleobiektyw. Co więcej, w trybie kadrowania 
DX 1,3× 51 pól AF pokrywa niemal cały kadr, 
umożliwiając sprawne ustawianie ostrości na 
ruchomych obiektach, których pozycja ulega 
nieregularnym zmianom, oraz ich poprawne 
rejestrowanie. Tryb kadrowania DX 1,3× 
pozwala uzyskać obraz o rozdzielczości ok. 
15,4 mln pikseli – odpowiedniej do ogólnych 
zastosowań i umożliwiającej zachowanie 
wszystkich szczegółów. 

W aparacie D7100 zastosowano szybki 
i precyzyjny mechanizm sekwencyjny, 
kontrolujący niezależnie lustro oraz przysłonę. 
W połączeniu z matrycą CMOS, która 
zapewnia szybki odczyt danych, a także  
z szybszym procesorem przetwarzania 
obrazu EXPEED 3 aparat może rejestrować 
zdjęcia seryjne z szybkością do ok. 7 kl./s*1, 2 
(maksymalnie 100 zdjęć*3). Opóźnienie czasu 
zwolnienia migawki wynosi ok. 0,052 s*2. 
Dzięki niezrównanej szybkości pracy aparatu, 
możesz swobodnie fotografować ruchome 
obiekty.  

Dzięki zastosowaniu nowego, zaawansowa-
nego modułu Multi-CAM 3500DX, autofokus 
z gęsto ułożonymi 51 polami AF zapewnia 
doskonałą zdolność ustawienia ostrości. 
Piętnaście pól krzyżowych pokrywa najczęściej 
używany obszar środkowy. Pola AF ustawiają 
ostrość już przy oświetleniu na poziomie  
-2 EV (ISO 100, 20ºC), co odpowiada jasności 
obiektu oświetlonego przez Księżyc. W celu 
przyspieszenia wstępnego wykrywania pola AF 
przez aparat stosowany jest algorytm, którego 
użyto w aparacie D4. Znacznie przyspieszono 
pracę elementów umożliwiających sprawne 
rejestrowanie najważniejszych momentów.  

Centralne pole AF współpracuje z obiektywami 
o otworze względnym f/8 lub więcej. Dzięki 
temu można uzyskać oczekiwane rezultaty 
podczas fotografowania w trybie AF przy 
efektywnym otworze względnym f/8, na 
przykład po podłączeniu telekonwertera 
2,0x do teleobiektywu NIKKOR o otworze 
względnym f/4. Fotografowanie w trybie AF 
z użyciem skrajnie długich ogniskowych jest 
możliwe bez ciężkiego wyposażenia.

Aparat D7100 wyposażono w funkcję 
kadrowania DX 1,3×, która umożliwia dalsze 
zwiększenie współczynnika kadrowania 
(1,5×1,3) umożliwiając jednocześnie 
zarejestrowanie najważniejszych momen- 
tów w trybie szybkich zdjęć seryjnych  
z prędkością do ok. 7 kl./s*1. W formacie 
DX kąt widzenia obiektywu odpowiada 

zastosowaniu ogniskowej 1,5× 
dłuższej*2. Tryb kadrowania 
DX 1,3× odpowiada użyciu 
ogniskowej ok. 1,3 raza 
dłuższej*2 niż w formacie DX. 
Pozwala to uzyskać kąt widzenia 
odpowiadający zastosowaniu 

Obiektyw AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + telekonwerter AF-S TC-20E III (efektywny otwór względny: f/8)

• Jakość zdjęcia: 14-bitowy NEF (RAW) • Ekspozycja: tryb [A], 1/25 s, f/11 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 100  
• Ustawienia Picture Control: Standardowe  ©Moose Peterson

Dzięki zdjęciom seryjnym rejestrowanym 
z szybkością do 7 kl./s*1, 2 już nigdy nie 
przeoczysz właściwego momentu

Kadrowanie DX 1,3×Format DX

Fotografowanie w trybie AF jest możliwe 
nawet przy efektywnym otworze 
względnym f/8

Autofokus z 51 polami o wysokiej gęstości 
ułożenia pól i dużym pokryciem kadru

Tryb kadrowania DX 1,3× pozwala 
fotografować odległe obiekty i stosować 
tryb szybkich zdjęć seryjnych z prędkością 
do 7 kl./s*1

Zdjęcie zarejestrowane w trybie kadrowania DX 1,3×  
z użyciem obiektywu o ogniskowej 500 mm (kąt widzenia: 
odpowiada użyciu ogniskowej 1000 mm*)
* Odpowiednik w formacie małoobrazkowym (35 mm). 

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR  
• Jakość zdjęcia: 12-bitowy NEF (RAW)  
• Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/8 • Balans bieli: Światło 
słoneczne • Czułość: ISO 200 • Ustawienia Picture Control: 
Standardowe  ©Koji Nakano

*1 W trybie kadrowania DX 1,3× z zapisem w formacie JPEG/ 
12-bitowym NEF (RAW). Maksymalnie ok. 6 kl./s w trybie DX przy 
zachowaniu tej samej jakości obrazu.
*2 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging 
Products Association.
*3 W przypadku jakości zdjęć JPEG normal i ustawienia wielkości 
Duża. Po wybraniu jakości zdjęć JPEG fine i ustawienia wielkości 
Duża można zarejestrować maksymalnie 33 (format DX) lub 73 
(tryb kadrowania DX 1,3×) zdjęcia.

*1 Przy formacie zapisu JPEG/12-bitowy NEF (RAW).
*2 Odpowiednik w formacie małoobrazkowym (35 mm).

• Szeroki wybór trybów pól AF, dopasowanych 
do fotografowanego obiektu: jednopolowy AF, 
AF z dynamicznym wyborem pola (opcje 9-, 
21- i 51-polowe), śledzenie 3D i automatyczny 
wybór pola AF  

• System rozpoznawania sceny zapewniający 
wysoką precyzję mechanizmu automatycznej 
kontroli dzięki wykorzystaniu 2016-pikselowego 
czujnika RGB

Funkcje dodatkowe zwiększające 
możliwości rejestrowania

Układ pikseli RGBW pozwala uzyskać jaśniejszy obraz 
dzięki większej liczbie białych pikseli.

Zdjęcia seryjne z szybkością ok. 7 kl. /s (obszar zdjęcia: kadrowanie DX 1,3×)8 9

Informacje wyświetlane w wizjerze z zastosowaniem 
organicznego wyświetlacza elektroluminescencyjnego 
(zaznaczone na czerwono)

Układ pikseli RGB Układ pikseli RGBW

1,3x

R RG GB B W



Obiektyw AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR   • Jakość zdjęcia: 14-bitowy NEF (RAW) • Ekspozycja: tryb [A], 1/320 s, f/8 • Balans bieli: Automatyczny 1   • Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture Control: Krajobraz  ©Robert Bösch



• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Jakość zdjęcia: 14-bitowy NEF (RAW) • Ekspozycja: tryb [M], 1/180 s, f/8                     • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 100 
• Ustawienia Picture Control: Krajobraz  ©Koji Nakano

W aparacie D7100 zastosowano matrycę  
CMOS formatu DX firmy Nikon o rozdzielczości 
24,1 mln pikseli, która zapewnia szybki odczyt 
danych. Brak optycznego filtra dolnoprzepusto- 
wego pozwala skorzystać z jej pełnej zdolności 
rozdzielczej i dużej liczby pikseli, a ostro rysujące 
obiektywy NIKKOR zapewniają dokładne 
odwzorowanie szczegółów. Nawet po przycięciu 
czy powiększeniu zdjęcia zachowują wyjątkowo 
wysoką rozdzielczość.  

Opracowany przez firmę Nikon 
procesor przetwarzania 
obrazu EXPEED 3 
błyskawicznie i z wielką precyzją 
wykonuje wiele zadań jednocześnie, 
aby maksymalnie wykorzystać potencjał 
24,1 mln pikseli przy rejestracji zdjęć i filmów. 
Rezultat: doskonała reprodukcja kolorów, 
bogactwo przejść tonalnych i świetna jakość 
zdjęć przy wysokiej czułości ISO. 

Doskonałe odwzorowanie szczegółów 
dzięki matrycy opracowanej bez 
optycznego filtra dolnoprzepustowego

Zaawansowany procesor 
przetwarzania obrazu EXPEED 3 

W aparacie D7100 jest dostępna nowa funkcja  
– Punktowy balans bieli – która pozwala  
na łatwe manualne pozyskanie danych  
ustawienia wstępnego na podstawie obszaru  
kadru wybranego w podglądzie na żywo.  
Oznacza to, że można sprawnie uzyskać  
dokładne ustawienie balansu bieli, dopaso- 
wane do obiektu lub jego części wybranej  
w podglądzie na żywo. Cel funkcji punktowego 
balansu bieli można przesunąć w ramach kadru, 
korzystając z wybieraka wielofunkcyjnego. 
Eliminuje to konieczność stosowania szarej 
karty i umożliwia szybkie pozyskanie danych do 
ustawienia wstępnego, nawet na podstawie 
odległych obiektów. Dzięki temu można 
wstępnie wprowadzić ustawienie balansu bieli 
i nie przegapić najważniejszych chwil. Z funkcji 
punktowego balansu bieli można korzystać 
również po podłączeniu superteleobiektywu.  
Jest ona przydatna podczas fotografowania 
wydarzeń sportowych w budynkach lub na 
stadionach, gdzie mieszają się różne źródła światła. 

Standardowy zakres czułości ISO aparatu 
D7100 zawiera wartości ISO od 100 do 6400, 
z możliwością podniesienia maksymalnie do 
odpowiednika ISO 25600 (Hi 2). Co więcej, 
zaawansowana funkcja redukcji szumów 
skutecznie eliminuje zakłócenia, które pojawiają 
się przy wysokich czułości ISO. Działa ona 
również w przypadku niezbyt kontrastowych 
obiektów, takich jak tekstura włosów czy trawy, 
zachowując jednocześnie 
maksymalne możliwe 
nasycenie barw i rozdzielczość. 
Funkcję redukcji szumów 
zoptymalizowano również 
pod kątem filmów. Materiał 
zarejestrowany w warunkach 
słabego oświetlenia cechuje 
wyrazistość i szczegółowość.

Zakres czułości ISO z możliwością 
podniesienia do odpowiednika ISO 25600

Zarejestrowano z ustawieniem ISO 6400

 • Aktywna funkcja D-Lighting zapewnia 
doskonałą jakość obrazu oraz zachowanie 
szczegółów w światłach i cieniach, utrzymując 
jednocześnie średni poziom kontrastu i oddając 
zastany poziom jasności, nawet w przypadku 
scen o wysokim kontraście

• Tryb HDR (wysoki zakres dynamiki) 
umożliwia zarejestrowanie zdjęcia o szerszym 
zakresie dynamiki tonalnej poprzez jednoczesne 
zapisanie dwóch obrazów o różnej ekspozycji  
i ich połączenie

• Ustawienia Picture Control to sześć opcji 
tworzenia idealnych obrazów poprzez 
dostosowanie kolorów i odcieni zdjęć oraz 
filmów: Standardowe, Neutralne, Żywy, 
Monochromatyczny, Portret i Krajobraz

• Osiągnięcie równomiernej ostrości jest 
możliwe dzięki funkcji usuwania poprzecznej 
aberracji chromatycznej/automatycznej korekcji 
dystorsji

• Aparat może automatycznie dobierać 
najlepsze ustawienia na podstawie szesnastu 
programów tematycznych: Portret, Krajobraz, 
Dziecko, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret 
nocny, Krajobraz nocny, Przyjęcie/wnętrza, 
Plaża/śnieg, Zachód słońca, Zmierzch/świt, 
Portret zwierzaka, Blask świec, Kwiaty, Barwy 
jesieni i Żywność 

Zróżnicowane technologie  
inspirujące kreatywność 

Ekran ustawień funkcji punktowego balansu bieli
(      Cel punktowego balansu bieli umożliwiający pozyskanie  
manualnych danych do ustawienia wstępnego)

Funkcja punktowego balansu bieli 
umożliwia wprowadzenie ustawień balansu 
bieli przy podglądzie na żywo

DOSKONAŁE 
ODWZOROWANIE 
SZCZEGÓŁÓW
PRZY 
WYJĄTKOWEJ 
WYRAZISTOŚCI

24,1
MILIONA 

PIKSELI
BEZ OPTYCZNEGO  

FILTRA 
DOLNOPRZEPUSTOWEGO

Aktywna funkcja  
D-Lighting: Wyłączona

Aktywna funkcja D-Lighting: 
Bardzo wysoka

Tryb HDR: Bardzo wysoki

Tryb HDR: Wyłączony Tryb HDR: Normalny

Ustawienia Picture Control: 
Portret

Ustawienia Picture Control: 
Krajobraz

Zarejestrowano z ustawieniem Hi 2  
(odpowiednik ISO 25600)
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Stosując efekty specjalne za pomocą prostych 
funkcji aparatu, można uzyskać kreatywny 
wydźwięk zdjęć lub filmów, który najlepiej oddaje 
intencje autora. Wpływ zastosowanego efektu 
jest wyświetlany na monitorze LCD w czasie 
rzeczywistym, co pozwala na odpowiedni dobór 
ustawienia. 

Dzięki zastosowaniu złącza HDMI mini (typ C) 
w aparacie D7100 istnieje możliwość 
jednoczesnego wyświetlania filmów na 
wyświetlaczu LCD i monitorze zewnętrznym*. 

Podczas rejestrowania filmu lub filmowania  
z podglądem na żywo można zrezygnować  
z wyświetlania widocznych na wyświetlaczu  
LCD informacji o ustawieniach na ekranie 
urządzenia podłączonego za pośrednictwem 
złącza HDMI. Jest to wygodny sposób na 
wyświetlenie całego kadru, gdy podczas 
fotografowania konieczne jest sprawdzenie 
obrazu na dużym monitorze podłączonym do 
złącza HDMI. Co więcej, nieskompresowane 
dane w trybie filmowania z podglądem na 
żywo można również rejestrować bezpośrednio 
na zewnętrznym urządzeniu magazynującym 
(nagrywarka wideo ze złączem HDMI). 
Pozwala to profesjonalnym użytkownikom 
na edycję nieskompresowanego materiału 
filmowego wysokiej jakości za pośrednictwem 
podłączonego urządzenia. 

Edycję filmów można przeprowadzić, korzystając 
z prostych funkcji wbudowanych w aparacie, 
bez konieczności używania komputera. W celu 
usunięcia niepotrzebnych ujęć można ustawić 
punkt początkowy i końcowy, regulując ustawienie 
klatka po klatce. Można również wybrać kadr  
w celu zapisania go jako zdjęcie w formacie JPEG. 

1080/
 60i

Format filmu DX Obszar kadru filmowego oparty na kadrowaniu DX 1,3×

WIĘKSZE 
PRZYBLIŻENIE 
OBIEKTU PRZY 
NAGRYWANIU 
FILMÓW FULL HD

Optymalne przetwarzanie danych odebranych 
przez matrycę pozbawioną dolnoprzepustowego 
filtra optycznego, wykonywane przez procesor 
EXPEED 3, umożliwia aparatowi D7100 
rejestrowanie filmów w rozdzielczości Full HD  
z doskonale oddanymi szczegółami i zredukowa-
nym efektem mory oraz poruszenia. Korzystając 
z szerokiej gamy obiektywów NIKKOR, można 
tworzyć piękne efekty rozmycia, dostępne tylko  
w przypadku korzystania z lustrzanek cyfrowych,  
a także różne efekty filmowe. Aparat D7100 
zapewnia rozdzielczość 1920 × 1080; 30p.  
W celu płynnego odwzorowania poruszających się 
szybko obiektów zaleca się użycie rozdzielczości 
1280 × 720; 60p. W przypadku obszaru kadru 
filmowego w trybie kadrowania DX 1,3× można 
również wybrać ustawienie 1920 × 1080; 60i/50i. 
Funkcja redukcji szumów, zoptymalizowana pod 
kątem filmów, skutecznie eliminuje zakłócenia  
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 
rozdzielczości. Co więcej, funkcja redukcji 
migotania zapewnia odpowiednie ustalanie 
ekspozycji, pozwalając zminimalizować migotanie 
podczas rejestrowania filmu lub w trybie 
podglądu na żywo. Przycisk nagrywania filmów 
jest umieszczony tuż obok spustu migawki, 
dzięki czemu można swobodnie rozpoczynać 
i zatrzymywać rejestrowanie przy zachowaniu 
odpowiedniej stabilności. Odbywa się to podobnie, 
jak w przypadku fotografowania, z niewielkim 
tylko poruszeniem wynikającym z drgań aparatu. 
Zarejestrowane filmy są kompresowane do 
formatu H.264/MPEG-4 AVC. Maksymalny czas 
nagrywania wynosi 29 min 59 s*.
* Przy ustawieniu [Jakość filmu] jako [Normalna]. 20 min  
w przypadku ustawienia [Wysoka jakość].

Obok formatu filmowania DX aparat D7100 ma 
również ustawienie obszaru kadru oparte na 
kadrowaniu DX 1,3×. Kąt widzenia obiektywu 
w tym obszarze kadru jest w przybliżeniu 2,0× 
mniejszy*, co umożliwia silne powiększenie 
obiektu i nagranie doskonałego filmu. Niewielkie 
rozmiary i lekkość aparatu w formacie DX 
pozwalają śmiało zbliżać się do jeszcze 
mniejszych i bardziej oddalonych obiektów. 
* Odpowiednik w formacie małoobrazkowym (35 mm). 

W porównaniu z modelem D300S znacznie 
poprawiono szybkość działania mechanizmu 
AF z detekcją kontrastu, który jest używany 
w przypadku rejestrowania filmów i w trybie 
podglądu na żywo. Po wybraniu trybu ciągłego 
AF (AF-F) silnika ustawiania ostrości oraz opcji 
AF ze śledzeniem obiektu śledzenia AF dla 
trybu pola AF aparat będzie śledzić ruchomy 
obiekt w kadrze i ustawiać na nim ostrość. 
Dostępny jest również tryb AF z priorytetem 
twarzy, który automatycznie rozpoznaje twarze 
osób i ustawia na nich ostrość. 

Możliwość nagrywania filmów Full HD 
(1920 × 1080 pikseli) w trybie 30p/60i/50i

Efekty specjalne dostępne w aparacie D7100:  
Noktowizor, Szkic kolorowy, Efekt miniatury,  
Kolor selektywny, Sylwetka, High Key i Low Key.

Funkcja nagrywania filmów Full HD  
D-Movie w trybie wielokadrowym z dwoma 
obszarami kadru opartymi na formacie DX 
i funkcji kadrowania DX 1,3× 

FUNKCJA NAGRYWANIA  
FILMÓW FULL HD D-MOVIE  

W  TRYBIE  
WIELOKADROWYM

Efekty specjalne umożliwiają większą 
kreatywność podczas nagrywania filmów

Jednoczesne wyświetlanie podglądu 
na żywo na zewnętrznym monitorze za 
pośrednictwem połączenia HDMI

Wbudowane funkcje edycji filmów
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• Wbudowany mikrofon stereofoniczny, 
którego czułość można regulować  
w 20 krokach

• Złącze słuchawkowe 
umożliwiające korzystanie ze 
słuchawek stereofonicznych 
(dostępnych osobno) w celu 
kontrolowania poziomu dźwięku

• Wskaźnik poziomu dźwięku na 
wyświetlaczu LCD informujący  
o poziomie dźwięku i umożliwiający 
zmianę ustawień czułości  
mikrofonu w trybie filmowania  
z podglądem na żywo

Uniwersalne sterowanie nagrywaniem 
dźwięku o wysokiej jakości

Niezawodna praca mechanizmu AF  
z detekcją kontrastu w przypadku obiektów 
ruchomych i ludzkich twarzy

Podczas nagrywania filmu

Efekty specjalne: Szkic kolorowy (zdjęcie)

Efekty specjalne: Noktowizor (zdjęcie)

* Jeśli dla opcji [Rozmiar klatki/liczba klatek na sekundę]  
zostanie wybrane ustawienie 1920 × 1080; 60i, 1920 × 1080; 
50i, 1280 × 720; 60p lub 1280× 720; 50p, monitor wyłączy się 
po podłączeniu aparatu do urządzenia wideo za pośrednictwem 
złącza HDMI. Podczas filmowania za pośrednictwem interfejsu 
HDMI filmy mogą być przysyłane z mniejszym rozmiarem klatki 
niż wynika to z wybranego ustawienia [Rozmiar klatki/liczba 
klatek na sekundę].

Aparat D7100 jest zgodny ze standardem HDMI, który umożliwia 
wyświetlanie zdjęć i filmów na telewizorze w rozdzielczości HD 
(podłączenie telewizora HD jest możliwe za pośrednictwem 
dostępnego w sprzedaży kabla HDMI ze złączem HDMI mini [typ C]). 

Wbudowany  
mikrofon  
stereofoniczny



1. Wizjer z organicznym wyświetlaczem 
elektroluminescencyjnym

Do pokazywania informacji w wizjerze aparatu 
D7100 zastosowano nowy, jasny i energooszczędny 
organiczny wyświetlacz elektroluminescencyjny 

o wysokim kontraście umieszczony pod obszarem zdjęcia. Gwarantując 
możliwość swobodnego odczytu, przyczynia się on również do szybszego 
reagowania w warunkach niskiej temperatury. W wizjerze można 
wyświetlić linie siatki (podczas fotografowania w formacie DX), co jest 
przydatne w przypadku fotografii krajobrazowych i architektonicznych.  

4. Wizjer optyczny z pryzmatem lustrzanym 
zapewniający blisko 100-procentowe pokrycie 
kadru oraz umożliwiający dokładne i wygodne 
kadrowanie

3. Bardzo trwały i precyzyjny mechanizm migawki

Czas otwarcia migawki aparatu D7100 mieści się 
w zakresie od 1/8000 s do 30 s, tak jak w modelu 
D4. Czas synchronizacji migawki z lampą błyskową 
można zwiększyć do 1/250 s. Zespół migawki jest 

wyjątkowo trwały – przetestowano go przez 150 000 cykli wyzwoleń. 

Konstrukcja lżejsza niż w modelu 
D7000 – trwały, lekki korpus 
ze odlewu magnezowego, 
zabezpieczony przed wpływami 
atmosferycznymi i kurzem

Aparat D7100 waży około 675 g (tylko korpus) – mniej niż model D7000, 
pomimo nadzwyczajnych możliwości. Zastosowanie odlewu magnezowego 
w przypadku górnej i tylnej pokrywy oraz zastosowanie skutecznych 
uszczelnień odpowiednich elementów korpusu zapewnia jednocześnie 
trwałość oraz odporność na wpływy atmosferyczne i kurz*.

* Odpowiednik struktury zastosowanej w modelu D300S i serii D800.

SWOBODNE FOTOGRAFOWANIE DZIĘKI NIEZAWODNOŚCI I ŁATWOŚCI OBSŁUGI
Najnowocześniejsze technologie zawarte w lekkiej i zwartej konstrukcji

5. Pokrętło trybu pracy i pokrętło trybu wyzwalania 
migawki

Pokrętła trybu pracy i trybu wyzwalania migawki 
są rozmieszczone współosiowo w celu ułatwienia 
ich użycia. Wyposażono je w funkcję blokady, która 

zapobiega przypadkowej zmianie trybu. 

7. Wirtualny horyzont umożliwiający sprawdzenie 
pochylenia w poziomie

Wirtualny horyzont umożliwia sprawdzenie 
pochylenia aparatu w poziomie. Podczas 
fotografowania z użyciem wizjera wskaźnik ten jest 

wyświetlany zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej aparatu. Wskaźnik 
wirtualnego horyzontu jest nakładany na obraz na monitorze podczas 
fotografowania w trybie podglądu na żywo lub filmowania. 

6. Przycisk P jako skrót do często 
używanych ustawień

Przycisk P umożliwia bezpośredni dostęp do 
ustawień, których zmiana jest konieczna. Jego 
naciśnięcie powoduje wyświetlenie listy ustawień 

(podczas fotografowania z użyciem wizjera i w trybie podglądu na żywo) lub 
menu retuszu (w trakcie odtwarzania). 

2. Sekwencyjny mechanizm sterowania 
umożliwiający szybszą pracę aparatu

W aparacie zastosowano precyzyjny, sekwencyjny 
mechanizm sterowania, który w niezależny sposób 
kontroluje przysłonę oraz lustro. Umożliwia on 

szybkie wykonywanie zdjęć seryjnych z prędkością do ok. 7 kl./s*1, 2  
i opóźnieniem migawki wynoszącym jedynie ok. 0,052 s*2, pozwalając 
jednocześnie na płynne fotografowanie w trybie podglądu na żywo  
z podniesionym lustrem. 

*1 W trybie kadrowania DX 1,3× z zapisem w formacie JPEG/12-bitowym NEF (RAW). Maksymalnie 
ok. 6 kl./s w trybie DX przy zachowaniu tej samej jakości obrazu. *2 Na podstawie wytycznych 
stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Dwa gniazda kart SD 
zgodne ze standardem 
SDXC UHS-I

OBIEKTYWY NIKKOR
Dzięki doskonałej zdolności rozdzielczej obiektywy NIKKOR pozwalają na maksymalne wykorzystanie możliwości 
aparatu D7100, który wyposażono w matrycę opracowaną bez dolnoprzepustowego filtra optycznego

AF-S DX NIKKOR 10-24mm 
f/3.5-4.5G ED
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format DX):  
kąt widzenia odpowiada obiektywowi  
o ogniskowej 15–36 mm w formacie mało-
obrazkowym (FX/35 mm). 

Obiektyw ultraszerokokątny o początkowym kącie widzenia 109º. Jest on idealny do foto-
grafowania w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, a także do fotografii architektury 
i krajobrazu oraz do tworzenia obrazów podkreślających perspektywę. Kąty widzenia od 
109º do 61º sprawiają, że obiektyw ten doskonale sprawdza się jako zamiennik obiektywu 
standardowego. Co więcej, niewielka minimalna odległość zdjęciowa sprawia, że obiektyw 
ten jest również przydatny podczas wykonywania zbliżeń przy najdłuższej ogniskowej. 

AF-S DX NIKKOR 16-85mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format 
DX):  kąt widzenia odpowiada obiektywowi 
o ogniskowej 24–127,5 mm w formacie 
małoobrazkowym (FX/35 mm). 

Ten wszechstronny, standardowy obiektyw zmiennoogniskowy o kącie widzenia od 83° 
przy skrajnej pozycji szerokokątnej pozwala tworzyć całą gamę ujęć szerokokątnych. 
W jego konstrukcji zastosowano dwie soczewki ze szkła ED i trzy soczewki asferyczne. 
Zapewnia on niespotykanie ostre zdjęcia i możliwość dynamicznej zmiany kątów widzenia. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format DX): kąt widzenia odpowiada obiektywowi o ogniskowej 
105–300 mm w formacie małoobrazkowym (FX/35 mm).  

Pomimo zwartej konstrukcji i niewielkiej masy, zakres ogniskowych tego obiektywu 
wynosi od 70 do 200 mm przy stałym otworze względnym f/4. Zastosowana powłoka 
nanokrystaliczna Nano Crystal Coat minimalizuje poświaty i odblaski w celu zapewnienia 
zdjęć o wysokim kontraście i poprawnie oddanych kolorach. W konstrukcji obiektywu 
uwzględniono także zaawansowaną funkcję redukcji drgań, która zapewnia efekt porówny-
walny z ok. pięciokrotnie krótszym czasem otwarcia migawki. W połączeniu z trybem  
kadrowania DX 1,3× aparatu D7100 oraz AF pracującym przy przysłonie f/8 i telekon-
werterem 2,0x AF-S TC-20E III ten zwarty i lekki zestaw umożliwia fotografowanie AF 
z ogniskową superteleobiektywu przy zachowaniu kąta widzenia porównywalnego z obiek-
tywem o ogniskowej 800 mm*.
* Odpowiednik w formacie małoobrazkowym FX/35 mm.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format DX): kąt widzenia odpowiada obiektywowi o ogniskowej 
120–600 mm w formacie małoobrazkowym (FX/35 mm). 

Ten teleobiektyw zmiennoogniskowy o 5-krotnym zoomie i zakresie ogniskowych do 400 mm 
jest zalecany do fotografowania wydarzeń sportowych, dzikich ptaków, samolotów, pociągów 
i krajobrazów. Nowa konstrukcja optyczna z zastosowaniem powłoki nanokrystalicznej, jednej 
soczewki ze szkła typu Super ED i czterech soczewek ED zapewnia doskonałą jakość optyczną 
w całym zakresie ogniskowych. Funkcja redukcji drgań zapewnia efekt porównywalny z ok. 
czterokrotnie krótszym czasem migawki*1, a mechanizm AF osiąga najwyższą szybkość  
w swojej klasie. Po podłączeniu do aparatu D7100 i ustawieniu trybu kadrowania DX 1,3× 
można uzyskać kąt widzenia równy w przybliżeniu obiektywowi o ogniskowej 800 mm*2, a 
51 pól AF pokrywa niemal cały kadr. Ten obiektyw umożliwia wygodne i niezawodne foto-
grafowanie AF z użyciem ogniskowych superteleobiektywu, zwiększając w ten sposób zakres 
możliwości fotograficznych.  
*1 Przy ogniskowej 400 mm; zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products  
ssociation. *2 Odpowiednik w formacie małoobrazkowym FX/35 mm.

AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8G ED
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format DX): 
kąt widzenia odpowiada obiektywowi  
o ogniskowej 90 mm w formacie mało-
obrazkowym (FX/35 mm).

Pozwala cieszyć się różnymi skalami odwzorowania – od nieskończoności po minimalną 
skalę odwzorowania 1:1 (1x). Obiektyw zapewnia ostry obraz przy otworze względnym, 
nawet podczas fotografowania w skali odwzorowania 1:1. Zastosowana powłoka 
nanokrystaliczna Nano Crystal Coat minimalizuje poświaty i odblaski w celu zapewnienia 
wysokiego kontrastu zdjęć, nawet w przypadku oświetlenia obiektu od tyłu. Co więcej, 
dzięki możliwości uzyskania pięknego efektu rozmycia obiektyw ten jest przydatny 
podczas fotografowania różnych obiektów, zarówno w ujęciach portretowych, jak  
i krajobrazowych.  

AF-S DX NIKKOR 18-300mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Po podłączeniu do aparatu D7100 (format 
DX): kąt widzenia odpowiada obiektywowi 
 o ogniskowej 27–450 mm w formacie 
małoobrazkowym (FX/35 mm).

Wydajny obiektyw zmiennoogniskowy o współczynniku zooma ok. 16,7x. Szeroki zakres 
kątów widzenia i otwór względny f/5,6 w pozycji teleobiektywu (300 mm) pozwalają na 
swobodne fotografowanie różnych obiektów. 
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Wbudowana lampa błyskowa ze sterownikiem / kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)

Pojemnik na baterie i odbiornik GPS Unikatowe oprogramowanie firmy Nikon

Akcesoria bezprzewodowe i moduły komunikacyjne

Obrazy RAW zarejestrowane aparatem 
firmy Nikon są zapisywane w formacie 
Nikon Electronic Format (NEF), który 
zawiera niesamowitą ilość danych. Do 
ich pełnego wykorzystania konieczne jest 
użycie unikatowych programów firmy Nikon, 
ViewNX 2 (dołączonego) i Capture NX 2 
(opcjonalnego), które zoptymalizowano pod 
kątem obsługi plików tego formatu. Format NEF 
zachowuje oryginalne dane bez pogarszania 
ich jakości nawet po wielokrotnej edycji, 
dzięki czemu można swobodnie skupić się na 
pracy. Dzięki możliwości tworzenia idealnych 
zdjęć oprogramowanie to zwiększa wartość 
zarejestrowanych fotografii cyfrowych.  

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D15 
(opcjonalny)

Istnieje możliwość zastosowania jednego akumulatora 
litowo-jonowego EN-EL15, sześciu baterii typu AA 
(alkalicznych, niklowo-wodorkowych lub litowych) 
bądź zasilacza sieciowego EH-5b (wymagane złącze 
zasilania EP-5B). Korzystając z w pełni naładowanego 
akumulatora EN-EL15 w aparacie D7100 oraz drugiego 
w pojemniku MB-D15, można zarejestrować nawet ok. 

1900 zdjęć*. Pojemnik na baterie wyposażono w przycisk AE-L/AF-L, główne  
i dodatkowe pokrętła sterowania, spust migawki oraz wybierak wielofunkcyjny, 
przydatny podczas fotografowania w kadrze pionowym. Korpus wykonany  
z odlewu magnezowego, w którym zastosowano uszczelnienia, cechuje najlep-
sza w swojej klasie odporność na działanie kurzu i czynników pogodowych.  
* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Moduł GPS GP-1/GP-1A (opcjonalny)

Dzięki opcjonalnemu modułowi GPS GP-1/GP-1A do 
danych Exif zdjęć wykonanych aparatem D7100 można 
dołączyć takie informacje, jak długość i szerokość 
geograficzna, wysokość oraz czas uniwersalny UTC. 

Zdjęcia z informacjami o położeniu można wyświetlić w widoku GeoTag 
dołączonego programu ViewNX 2. Informacje te można również wykorzystać  
w serwisie NIKON IMAGE SPACE, który umożliwia zapisywanie i udostępnianie 
zdjęć, a także w innych podobnych serwisach lub w dostępnym na rynku 
oprogramowaniu do cyfrowego mapowania. 

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1 (opcjonalny) 
WR-1 to zaawansowany, wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania. Gdy 
jeden pilot WR-1 jest skonfigurowany jako nadajnik, a drugi skonfigurowany 
jako odbiornik i podłączony do aparatu D7100, można przeglądać i zmieniać 
ustawienia aparatu*1, korzystając z wyświetlacza w nadajniku. Przekaźniki 

WR-1 komunikują się za pomocą fal radiowych, a ich zasięg wynosi do 120 m*2. 
Dostępnych jest piętnaście kanałów łączności. Oprócz zdalnego sterowania aparatem 
za pomocą podłączonego pilota WR-1 (skonfigurowanego jako odbiornik) i innego 
pilota WR-1 skonfigurowanego jako przekaźnik*3, są dostępne różne opcje zdalnego 
fotografowania, takie jak: jednoczesne zwolnienie migawki w kilku aparatach, zwolnienie 
migawek kilku aparatów zsynchronizowanych z aparatem głównym, do którego 
podłączono pilota WR-1*4, zdalne sterowanie poszczególnymi grupami aparatów 
oraz fotografowanie z interwalometrem. Możliwe jest też zdalne fotografowanie 
z równoczesnym wykorzystaniem urządzeń WR-1 oraz WR-R10/WR-T10*3.

*1 Funkcje są ograniczone. Tryby ekspozycji (przeglądanie bez możliwości zmiany), szybkość migawki/
wartość przysłony (możliwość przeglądania i zmieniania ustawień jest zależna od trybu ekspozycji), czułość 
ISO itp. *2 Przybliżony zasięg przy wysokości około 1,2 m; zależny od warunków pogodowych i obecności 
przeszkód. *3 Wymaga to sparowania urządzeń WR-1, WR-R10 i WR-T10. Maksymalna liczba pilotów, 
które można sparować, to 20 (WR-1) lub 64 (WR-R10). *4 Aparatem głównym do zsynchronizowanego 
wyzwalania może być jedynie aparat z 10-stykowym gniazdem zdalnego sterowania.

Moduł komunikacyjny UT-1 (opcjonalny) 

Moduł komunikacyjny UT-1 można zamontować na sankach 
mocujących aparatu D7100 i podłączyć go za pomocą kabla 
USB. Pozwala on na szybkie przesyłanie danych obrazu 
z aparatu do komputera lub serwera FTP oraz na zdalne 

sterowanie aparatem z poziomu komputera za pośrednictwem przewodowej sieci 
LAN. W tym celu można też wykorzystać bezprzewodową sieć LAN*1, gdy moduł  
jest używany w połączeniu z przekaźnikiem bezprzewodowym WT-5A/B/C/D*2. 
Podczas korzystania z modułu UT-1 z aparatem D7100 są dostępne funkcje 
przesyłania zdjęć i filmów do komputera lub na serwer FTP, a także sterowania 
aparatem z poziomu komputera (sterowanie funkcjami aparatu i zapisywanie zdjęć 
oraz filmów na dysk komputera z użyciem opcjonalnego oprogramowania Camera 
Control Pro 2).

*1 Na podstawie standardu IEEE802.11a/b/g/n. *2 Tryby serwera HTTP oraz zsynchronizowanego 
wyzwolenia migawki, które są dostępne po podłączeniu do aparatu D4 przekaźnika WT-5A/B/C/D,  
są niedostępne w przypadku korzystania z modułu UT-1 i przekaźnika WT-5A/B/C/D.

DOSKONAŁY SYSTEM GWARANTUJĄCY WYGODĘ FOTOGRAFOWANIA

Aparat D7100 wyposażono we wbudowaną podnoszoną lampę 
błyskową o liczbie przewodniej ok. 12 (m, ISO 100, 20°C), 

która pokrywa kąt widzenia obiektywu szerokokątnego  
16 mm. Dzięki zastosowaniu sterownika współpracującego 

z zaawansowanym bezprzewodowym systemem 
oświetlenia, wbudowana lampa błyskowa umożliwia bezprzewodowe 
sterowanie maksymalnie dwiema grupami opcjonalnych lamp błyskowych 
jako lampa główna. W przypadku korzystania z wbudowanej lampy 
błyskowej lub opcjonalnej lampy błyskowej firmy Nikon aparat D7100 
współpracuje z różnymi funkcjami kreatywnego systemu oświetlenia 
firmy Nikon (CLS), w tym z opcją sterowania błyskiem i-TTL, która jest 
doceniana ze względu na precyzyjną kontrolę siły błysku. 

Korzystanie z funkcji sterowania błyskiem  
wbudowanej lampy błyskowej

Dwie lampy błyskowe SB-700s (jedna  
z parasolem refleksyjnym) rozmieszczono 
po obu stronach obiektu i wyzwolono 
bezprzewodowo z użyciem funkcji sterowania 
błyskiem wbudowanej lampy błyskowej. 

Obiekt wygląda bardziej miękko i delikatnie w świetle 
zbliżonym do naturalnego.

• Obiektyw: AF -S NIKKOR 85mm f /1.8G  
• Jakość zdjęcia : 14 -bitowy NEF ( RAW )  
• Ekspozycja : tr yb [M ] , 1/ 80 s, f / 4,5  
• Balans biel i : Automatyczny 1 • Czu łość : ISO 400  
• Ustawienia Picture Control : Por tret  ©Rober t Bösch

Lampy błyskowe firmy Nikon 
współpracujące z zaawansowanym  
bezprzewodowym systemem oświetlenia

Mobilny adapter bezprzewodowy WU-1a (opcjonalny)

Podłączenie opcjonalnego mobilnego adaptera 
bezprzewodowego WU-1a do złącza USB aparatu 
D7100 umożliwia dwukierunkowe przesyłanie danych za 

pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN między aparatem a urządzeniami 
inteligentnymi, takimi jak smartfony czy tablety. Dzięki funkcji zdalnego 
fotografowania, która umożliwia zwolnienie migawki z większej odległości, można 
skorzystać z urządzenia inteligentnego w charakterze monitora z podglądem na 
żywo, sprawdzić obraz i zrobić zdjęcie. Po przesłaniu obrazów do urządzenia 
inteligentnego można je łatwo przesłać do ulubionego serwisu społecznościowego 
lub załączyć do wiadomości e-mail. Adapter jest zgodny z urządzeniami 
inteligentnymi z systemem operacyjnym iOS oraz AndroidTM. 

Uwaga: w celu skorzystania z adaptera WU-1a połączonego z urządzeniem inteligentnym należy najpierw 
zainstalować w nim aplikację Wireless Mobile Utility (można ją pobrać ze sklepu z aplikacjami).

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10/
WR-T10 (opcjonalne)
Maksymalna odległość komunikacji pomiędzy pilotami WR-R10  
i WR-T10 wynosi 20 m*1. Dzięki zastosowaniu pilota WR-T10  

jako przekaźnika można kontrolować jeden lub kilka aparatów, do których podłączono 
pilota WR-R10 (liczba aparatów nie jest ograniczona). Zdalna kontrola za pośrednictwem 
fal radiowych jest możliwa nawet wtedy, gdy na drodze stoją przeszkody, takie jak  
drzewa. Oprócz możliwości skorzystania z mechanizmu AF przez naciśnięcie spustu 
migawki na pilocie do połowy oraz fotografowania seryjnego po naciśnięciu i 
przytrzymaniu spustu migawki, piloty mogą posłużyć do sterowania różnymi funkcjami 
aparatu D7100, w tym do nagrywania filmów*2. 

*1 Zasięg przy wysokości ok. 1,2 m, zależny od warunków pogodowych i obecności przeszkód. *2 Opcja 
filmowania jest dostępna w przypadku korzystania z aparatów D4, serii D800 oraz D600, D7100 i D5200.

 
„NIKON IMAGE SPACE” to bezpłatny serwis online do przechowywania  
i udostępniania zdjęć. Korzystając z szybkiego i wygodnego interfejsu oraz 
uproszczonych operacji, możesz przesyłać, pobierać, przeglądać, organizować  
i udostępniać zdjęcia oraz filmy, a także błyskawicznie i swobodnie koordyno-
wać zawartość z serwisami społecznościowymi. „Konto podstawowe”, 
zapewniające maksymalnie 2 GB wolnego miejsca, jest dostępne dla wszystkich 
zarejestrowanych użytkowników. „Konto specjalne”, z którego mogą korzystać 
posiadacze aparatów firmy Nikon, zapewnia nawet 20 GB przestrzeni oraz różne 
przydatne funkcje, takie jak możliwość ustawienia hasła  
podczas udostępniania zdjęć i ograniczenia pobrań zdjęcia. 

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

ViewNX 2

Capture NX 2

GP-1A

AKCESORIA DO WIZJERA

AKCESORIA DO ZDALNEGO  
STEROWANIA I NAWIGACJI

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY I ŁADOWARKI AKCESORIA 
INTELIGENTNE

FUTERAŁ

LAMPY BŁYSKOWE

AKCESORIA TV I WIDEO

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM

OBIEKTYWY NIKKOR

AKCESORIA DO 
DIGISCOPINGU

SŁUCHAWKI

PRZEKAŹNIK BEZPRZEWODOWY, 
MODUŁ KOMUNIKACYJNY

MIKROFON 
STEREOFONICZNY

Okular 
powiększający 

DG-2

Lupa  
kątowa  

DR-6

Bezprzewodowy  
pilot zdalnego  
sterowania WR-1

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 

sterowania WR-1

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 

sterowania WR-T10

Moduł GPS GP-1/
GP-1A

Przewód zdalnego 
sterowania  
MC-DC2

Akumulator  
jonowo-litowy  
EN-EL15*

Ładowarka MH-25*

Wielofunkcyjny pojemnik na 
baterie MB-D15

Złącze zasilania EP-5B

Zasilacz sieciowy EH-5bSześć baterii rozmiaru AA**

Bezprzewodowy 
pilot zdalnego 

sterowania WR-T10

Bezprzewodowy pilot 
zdalnego sterowania 

WR-R10

Pilot zdalnego 
sterowania ML-L3

Wzmocniony 
futerał CF-DC3

Mobilny adapter 
bezprzewodowy 
WU-1a

Kabel HDMI ze złączem 
HDMI mini (typ C) do 
podłączenia do aparatu**

Karta pamięci SD**
Komputer**

Adapter do kart PC**
Czytnik kart pamięci SD**

Moduł komunikacyjny UT-1

Kabel USB UC-E6*

Akumulator  
jonowo-litowy  

EN-EL15*

Złącze zasilania 
EP-5B

Przekaźnik  
bezprzewodowy  
WT-5A/B/C/D

Zasilacz sieciowy EH-5b

Capture NX 2

Camera Control  
Pro 2

ViewNX 2*

Telewizor**

Nagrywarka wideo ze złączem HDMI**

Aplikacja Wireless 
Mobile Utility†

Urządzenie 
inteligentne**  
(z systemem iOS/
Android)

Szkła korekcyjne wizjera DK-20C  
(od –5 do +3 dptr.)

Adapter do okularu DK-22

Okular powiększający DK-21M

Pokrywka okularu DK-5*

Gumowa muszla oczna DK-23*

Lampa 
błyskowa  
SB-910

Mikrofon 
stereofoniczny 

ME-1

Lampa 
błyskowa  
SB-700 Lampa 

błyskowa  
SB-400

Zestaw bezprzewodowych 
lamp błyskowych ze 

sterownikiem błysku R1C1
Adapter z gniazdem 
synchronizacyjnym 

AS-15

Studyjne lampy 
błyskowe**

Przewód zdalnego 
sterowania TTL  

SC-28/29

Adapter FSA-L1 do 
mocowania lustrzanki 
do lunet 82ED, IIIED

Słuchawki**

Adapter FSA-L2 do 
mocowania lustrzanki 
do lunet EDG

Lampy błyskowe 
SB-910/700/400

Wysokowydajny pojemnik na baterie SD-9

* Dostarczone akcesoria. ** Produkty firm innych niż Nikon. † Aplikację tę można pobrać ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie).
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Szeroki wybór akcesoriów zwiększa możliwości aparatu i pozwala w pełni wykorzystać zalety formatu DX
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Rodzaj aparatu Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pośrednictwem bagnetu i kontaktów CPU)
Efektywny kąt widzenia Format Nikon DX – kąt widzenia w formacie małoobrazkowym (35 mm) [135] odpowiada użyciu 

obiektywu o ogniskowej około 1,5× większej niż w formacie FX
Rozdzielczość 24,1 mln
Matryca Matryca CMOS o wymiarach 23,5 × 15,6 mm
Całkowita liczba pikseli 24,71 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga 

opcjonalnego oprogramowania Capture NX 2)
Wielkość zdjęcia  • DX (24 × 16): 6000 × 4000 (L), 4496 × 3000 (M), 2992 × 2000 (S) • 1,3× (18 × 12): 4800 x 3200 (L), 
(w pikselach) 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S); • Zdjęcia w formacie DX (24 × 16) wykonane w trybie podglądu 

filmu na żywo: 6000 × 3368 (L), 4496 × 2528 (M), 2992 × 1680 (S); • Zdjęcia w formacie 1,3× (18 × 12) 
wykonane w trybie podglądu filmu na żywo: 4800 × 2696 (L), 3600 × 2024 (M), 2400 × 1344 (S)

Format plików • NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub stratną • JPEG: zgodność z podstawowym 
formatem JPEG z kompresją fine (około 1:4), normal (około 1:8) lub basic (około 1:16); dostępne opcje 
Priorytet wielkości, Optymalna jakość • NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie  
w formatach NEF (RAW) i JPEG

Ustawienia Picture Control Standardowy, Neutralny, Żywy, Monochromatyczny, Portret i Krajobraz; możliwość zmiany wybranych 
ustawień Picture Control, przechowywanie osobistych ustawień Picture Control

Nośnik danych Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze standardem UHS-I
Dwa gniazda Z gniazda 2 można korzystać do zapisywania zdjęć w przypadku przepełnienia karty w pierwszym 

gnieździe, w celu tworzenia kopii zapasowych lub w celu oddzielnego zapisywania zdjęć w formatach NEF  
i JPEG; zdjęcia można kopiować między kartami

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

Wizjer Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru Około 100% w pionie i w poziomie
Powiększenie Około 0,94× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej  19,5 mm (-1,0 m-1; od tylnej soczewki wizjera)
matówki
Korekcja dioptrażu -2 do +1 m-1

Matówka Matówka BriteView Clear Matte Mark II typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić linie kadrowania)
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 pozostałych trybach)
Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące  Współpraca z obiektywami AF NIKKOR, również typu G i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów
obiektywy PC), obiektywami DX, obiektywami AI-P NIKKOR oraz obiektywami AI bez procesora (tylko w trybach 

A i M); nie można używać obiektywów IX-NIKKOR, obiektywów do aparatu F3AF, oraz obiektywów bez AI 
(non-AI / pre-AI). Wskaźnika ustawienia ostrości można używać z obiektywami o otworze względnym 
f/5,6 lub większym (wskaźnik ustawienia ostrości współpracuje ze środkowym polem AF w przypadku 
używania obiektywów o otworze względnym f/8 lub większym).

Typ migawki Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości
Czas otwarcia migawki Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, 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)
Tryby wyzwalania  S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka), 
migawki E (samowyzwalacz), MUP (podniesienie lustra), fotografowanie z interwalometrem
Przybliżona szybkość  • Zdjęcia w formacie JPEG i 12-bitowym formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem obszaru 
zdjęć seryjnych zdjęcia DX (24 × 16): CL 1–6 kl./s, CH 6 kl./s • Zdjęcia w formacie JPEG i 12-bitowym formacie NEF (RAW) 

zarejestrowane z użyciem obszaru zdjęcia 1,3× (18 × 12): CL 1–6 kl./s, CH 7 kl./s • Zdjęcia w 14-bitowym 
formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem obszaru zdjęcia DX (24 × 16): CL 1–5 kl./s, CH 5 kl./s;  
• Zdjęcia w 14-bitowym formacie NEF (RAW) zarejestrowane z użyciem obszaru zdjęcia 1,3× (18 × 12): 
CL 1–6 kl./s, CH 6 kl./s

Samowyzwalacz 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Tryby zdalnego  Zdalne wyzwolenie z opóźnieniem, natychmiastowe zdalne wyzwolenie, zdalne podnoszenie lustra
sterowania (ML-L3) 
Pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika RGB
Metoda pomiaru  • Pomiar matrycowy 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); pomiar matrycowy Color Matrix II (inne
ekspozycji obiektywy z procesorem); pomiar matrycowy Color Matrix jest dostępny w przypadku obiektywów bez 

procesora, jeśli użytkownik wprowadzi ich dane
 • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 8 mm na środku kadru (średnicę 

koła można zmienić na 6, 10 lub 13 mm) lub ważenie na podstawie uśrednienia całego kadru (w przypadku 
używania obiektywu bez procesora używane jest koło o średnicy 8 mm)

 • Punktowy: pomiar w kole o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni kadru) na środku wybranego 
pola AF (w centralnym polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora)

Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C) • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV 
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji Tryby automatyczne (i automatyczny, j automatyczny bez błysku); automatyka programowa  

z fleksją programu (P), automatyka z preselekcją czasu(S),automatyka z preselekcją przysłony (A),  
manualny(M); programy tematyczne (k portret, l krajobraz, p dziecko, m zdjęcia sportowe,  
n makro, o portret nocny, r krajobraz nocny, s przyjęcie/wnętrza, t plaża/śnieg, u zachód 
słońca, v zmierzch/świt, w portret zwierzaka, x blask świec, y kwiaty, z barwy jesieni,  
0 żywność); tryby efektów specjalnych (% noktowizor, g szkic kolorowy, i efekt miniatury,   
u  kolor selektywny, 1 sylwetka, 2 high key, 3 low key); U1 (ustawienia użytkownika 1);  
U2 (ustawienia użytkownika 2)

Kompensacja ekspozycji Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A i M 
Braketing ekspozycji Od 2 do 5 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Blokada ekspozycji Blokada zmierzonej jasności przyciskiem A AE-L/AF-L   
Czułość ISO  Od ISO 100 do ISO 6400 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czułość można też zwiększać o około 0,3, 
(indeks zalecanych ekspozycji) 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 25 600) powyżej wartości ISO 6400; możliwe automatyczne 

ustawianie czułości ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczne, Bardzo wysokie, Zwiększone, Normalne, Niskie, Wyłączone
Braketing ADL 2 zdjęcia przy użyciu wybranej wartości dla jednego zdjęcia lub 3 zdjęcia przy użyciu wstępnie 

ustawionych wartości dla wszystkich zdjęć
Autofokus System detekcji fazowej TTL przy użyciu zaawansowanego modułu czujnika autofokusa Nikon Multi-

CAM 3500DX z dokładną korektą, 51 polami AF (w tym 15 polami krzyżowymi; pole na środku kadru 
jest dostępne przy otworze względnym od f/5,6 do f/8 włącznie) oraz diodą wspomagającą AF (zasięg 
około 0,5–3 m).

Zakres czułości autofokusa Od -2 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Ustawianie ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); automatyczny dobór AF-S/AF-C  

(AF-A); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego 
obiektu • Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać z elektronicznego wskaźnika ustawienia ostrości

Pole AF Możliwość wyboru jednego z 51 lub 11 pól AF
Tryby pola AF Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 51-polowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny 

wybór pola AF
Blokada ostrości Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) 

lub naciskając przycisk A AE-L/AF-L   
Wbudowana lampa  i, k, p, n, o, s, w, g: automatyczny tryb pracy z samoczynnym podnoszeniem lampy
błyskowa P, S, A, M, 0: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
Liczba przewodnia Ok. 12, 12 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem Sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą 2016-pikselowego czujnika RGB możliwe dla wbudowanej 

lampy błyskowej oraz lamp SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 i SB-400; zrównoważony 
błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany z matrycowym 
lub centralnie ważonym pomiarem ekspozycji; standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych lustrzanek 
jednoobiektywowych jest używany z pomiarem punktowym

Tryby lampy błyskowej Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja  
z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją 
efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja  
z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych 
oczu oraz synchronizacja na tylną kurtynę migawki i synchronizacja na tylną kurtynę migawki z długimi 
czasami ekspozycji, wyłączony; obsługiwana automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki

Kompensacja błysku Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Braketing mocy błysku Od 2 do 5 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Wskaźnik gotowości lampy Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, błyska po wyzwoleniu 

błysku z pełną mocą
Sanki mocujące Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system  • Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany w przypadku użycia lampy
oświetlenia firmy błyskowej SB-910, SB-900, SB-800 lub SB-700 jako głównej lampy błyskowej i lampy SB-600 lub
Nikon (CLS) SB-R200 jako zdalnych lamp albo wyzwalacza SU-800 jako sterownika 
 • Automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki i błysk modelujący obsługiwane  

w przypadku wszystkich 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 synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)
Balans bieli Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa 

błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości; punktowy pomiar 
balansu bieli dostępny w trybie podglądu na żywo) i wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K); 
wszystkie tryby z dokładną regulacją

Braketing balansu bieli Od 2 do 5 klatek w krokach co 1, 2 lub 3
Tryby podglądu na żywo  Fotografia w trybie podglądu na żywo (zdjęcia), podgląd na żywo filmów (filmy)
Silnik ustawiania ostrości  • Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F) 
w trybie podglądu na żywo • Ręczne ustawianie ostrości (M)
Tryby pola AF AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu 

opcji AF z priorytetem twarzy lub opcji śledzenia obiektów w ruchu AF)
Pomiar ekspozycji dla filmu Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Metoda pomiaru ekspozycji  Matrycowy
w trybie filmowania
Rozmiar klatki (w pikselach)  • 1920 × 1080; 60i (59,94 kl./s)/50i (50 kl./s)* • 1920 × 1080; 30 kl./s (progresywnie), 25 kl./s, 
oraz liczba klatek na sekundę 24 kl./s • 1280 × 720; 60 kl./s, 50 kl./s
 Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s i 24 kl./s to odpowiednio 59, 94, 50, 

29,97, 25 i 23,976 kl./s; obsługiwana jest zarówno H wysoka, jak i normalna jakość zdjęć   
 * Dostępne w przypadku wyboru obszaru kadru 1,3× (18×12); dane są pobierane z matrycy z prędkością ok 60 lub 50 kl./s.

Format plików MOV
Kompresja wideo H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format zapisu dźwięku Liniowy PCM
Urządzenie do zapisu dźwięku Wbudowany mikrofon lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości
Maksymalny czas ujęcia  29 min 59 s
Wyświetlacz Wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości ok. 1229 tys punktów (VGA; 

640 × 4 × 480 = 1 228 800 punktów) z kątem oglądania 170°, około 100-procentowym pokryciem 
kadru i regulacją jasności

Odtwarzanie Pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia bądź kalendarz), powiększenie w trybie odtwarzania, 
odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów, wyróżnienia, 
informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych GPS i automatyczne obracanie zdjęć

USB Interfejs Hi-Speed USB
Wyjście HDMI Złącze mini HDMI (typ C)
Gniazdo akcesoriów Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania: WR-1 i WR-R10 (dostępne osobno); przewód zdalnego 

sterowania: MC-DC2 (dostępny osobno); odbiornik GPS: GP-1/GP-1A (dostępny osobno)
Wejście audio Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm, obsługa zasilania po podłączeniu)
Wyjście audio Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm)
Języki menu Angielski, arabski, bengalski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, 

hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, perski, polski, 
portugalski (europejski i brazylijski), rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, tamilski, turecki, ukraiński, 
węgierski, wietnamski, włoski

Akumulator Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Pojemnik na baterie Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D15 z jednym akumulatorem jonowo-litowym  

EN-EL15 lub z sześcioma bateriami alkalicznymi, akumulatorami niklowo-wodorkowymi lub litowymi 
typu AA

Zasilacz sieciowy Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Ok. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Masa Ok. 765 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu, ok. 675 g (masa samego 

korpusu)
Środowisko pracy Temperatura: 0–40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone  Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25, pokrywka okularu DK-5, gumowa muszla 
w zestawie oczna DK-23, kabel USB UC-E6, pasek aparatu AN-DC1 BK, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, 
(w zależności od kraju lub regionu) pokrywka sanek mocujących BS-1, płyta CD-ROM z oprogramowaniem ViewNX 2

Lustrzanka cyfrowa Nikon D7100 – dane techniczne

• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi stowarzyszenia SD Card Association. 
• PictBridge jest znakiem towarowym. 
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi  

lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC. 
• Google i Android™ są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
• Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 

odpowiednich firm. 
• Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach LCD i monitorach pokazane  

w niniejszej broszurze to symulacje.


