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SOU FELIZ FELIZ ANIVERSÁRIO

Capture verdadeiramente a atmosfera dos momentos importantes.    

Se quiser tirar maior partido da sua câmara mantendo as coisas simples, a nova D3300 é a resposta. As câmaras 

menos poderosas, como as dos smartphones, podem falhar momentos fugidios de frações de segundo; as 

imagens capturadas em condições de luz escassa ficam frequentemente tremidas e, a não ser que seja adepto 

de imagens com os pixels visíveis, aplicar o zoom de aproximação a motivos distantes não é mesmo uma opção. 

Para capturar toda a beleza do momento, emparelhe a D3300 com uma objetiva NIKKOR e o seu mundo vai ficar 

cheio de fotografias e de filmagens realistas e vibrantes só possíveis com uma câmara reflex digital da Nikon.

• Imagens superiores: 24,2 megapixels, processador de imagem EXPEED 4 e 12 800 ISO.

• Fotografias de ação rápida precisas: até disparo contínuo a 5 fps e sistema AF de 11 pontos. 

• Assistência passo a passo: Modo de guia. 

• Opções criativas simples: 13 surpreendentes efeitos especiais para fotografias e filmagens.

• Partilha de alta qualidade: através do Adaptador móvel sem fios opcional e de um dispositivo inteligente.

• Sistema leve: corpo pequeno, pequena objetiva do kit.

Corpo disponível em três cores.
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Capture todos os detalhes: imagens para conservar na memória

Como uma câmara que oferece 24,2 megapixels efetivos, a D3300 é 
muito poderosa. Emparelhada com a sua objetiva do kit NIKKOR de alta 
resolução, esta câmara captura imagens em alta definição inesquecíveis. 
Todos os detalhes são nítidos e claros, mesmo quando se recorta 
ou amplia uma parte da fotografia. E graças ao novo processador de 
imagem EXPEED 4, não se perde nenhuma dessa claridade quando se 
fotografa sob iluminação reduzida.

Experimente a qualidade dos 24,2 megapixels

Extraordinariamente atraente

A textura da árvore e da escada permanece 
finamente retratada, mesmo depois de 
ter sido recortada e aumentada a partir da 
imagem da direita.
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Emparelhe a D3300 com uma  
objetiva NIKKOR

Uma grande imagem começa com uma grande 
objetiva e toda a gama da Nikon de objetivas 
NIKKOR, incluindo as objetivas de kit, são 
concebidas para tirar todo o partido do elevado 
número de pixels da D3300: assim, pode 
capturar fotografias e filmagens espantosas.

A diferença está nos detalhes:  
sensor de imagem de formato DX

O sensor de imagem é o coração da sua 
câmara e a D3300 é uma câmara com um 
grande coração. O seu inovador sensor foi 
especificamente concebido sem filtro ótico de 
passagem baixa, pelo que pode capturar até os 
detalhes mais finos com uma nitidez incrível. 
As imagens são extraordinariamente claras, 
especialmente quando capturadas com uma 
objetiva NIKKOR. 

Imagens nítidas com cores naturais: novo  
motor de processamento de imagens EXPEED 4

O motor de processamento de imagem rápido 
e poderoso da Nikon reproduz fielmente 
as cores que vemos e garante fotografias 
extraordinariamente claras e filmagens 
suaves. As imagens são maravilhosamente 
reproduzidas, com gradação de cor rica e ruído 
minimizado, mesmo quando se fotografa sob 
iluminação reduzida a ISOs elevados. 

Extraordinariamente atraente

O segredo para belas imagens

• Objetiva: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Exposição: modo [A], 1/200 segundos, f/3.5  
• Equilíbrio de brancos: Sombra  
• Sensibilidade: 200 ISO  
• Picture Control: Standard
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Disparo a 3200 ISO

Extraordinário desempenho sob iluminação 
reduzida: sensibilidade à luz 100 – 12 800 ISO

Quer evitar imagens desfocadas ou granuladas 
quando fotografa sob iluminação reduzida? 
Graças à gama alargada de sensibilidade à luz 
(100 a 12 800 ISO, extensível até equivalente a 
25 600) da D3300 e ao excelente desempenho 
de redução de ruído do seu novo processador 
de imagem EXPEED 4, pode obter imagens 
com 24,2 megapixels claras, mesmo em 
condições de iluminação insuficiente. Desfrute 
da liberdade de capturar todos os detalhes 
em situações escuras ou fotografe mesmo 
surpreendentes paisagens noturnas sem tripé. 

Mais detalhes em realces e sombras: 
D-Lighting ativo alimentado pelo EXPEED 4

Experimente utilizar um smartphone para 
capturar uma fotografia sob o sol do meio-dia 
ou numa sala com a luz a entrar pela janela: 
poderá acabar por ter uma imagem esbatida 
ou descobrir que perdeu detalhes do motivo 
nas sombras. Mas capture a mesma imagem 
com a D3300 e o D-Lighting ativo da câmara 
irá reter automaticamente os detalhes nas 
zonas brilhantes e escuras, para que obtenha 
uma fotografia que capture toda a beleza do 
momento. 

D-Lighting ativo: Ligado

D-Lighting ativo: Desligado

Aumente a qualidade de imagem

Disparo a 800 ISO

Extraordinariamente atraente
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Temporização de frações de segundo: 
disparo contínuo rápido a 5 fps

Uma vez que a ação merecedora de uma 
fotografia pode acabar numa fração de 
segundo, a D3300 oferece disparo contínuo de 
alta velocidade até 5 imagens por segundo.  
A esse ritmo, não vai perder nada quando 
a ação começar e os movimentos ou as 
expressões fugazes podem ser capturados  
no momento certo.

Acompanhe os motivos em movimento 
com confiança: disparo com o visor

Tire partido do amplo visor ótico da D3300 para 
capturar facilmente fotografias perfeitamente 
temporizadas de motivos em movimento 
rápido e a qualquer distância. A imagem no 

visor chega aos seus olhos à velocidade da luz, 
portanto o que vê no momento em que clica no 
obturador é exatamente o que vai capturar.  
O disparo com o visor também ajuda a 
minimizar a vibração da câmara. 

Focagem rápida e nítida: sistema  
AF de 11 pontos 

Não interessa se o seu motivo se move 
rápida ou erraticamente – a D3300 mantém 
tudo focado. Ao fazer fotografias informais, 
o seu nítido sistema AF de 11 pontos com 
sensor de tipo cruzado no centro bloqueará 
rapidamente sobre o seu motivo. O Sistema 
de reconhecimento de cenas da câmara 
garante a identificação precisa do motivo e 
ajuda a detetar alterações do enquadramento, 
enquanto quatro modos de área de AF 

proporcionam resultados nítidos, quer o motivo 
esteja descentrado, em movimento rápido, seja 
pequeno ou completamente imprevisível.  

Fácil e confortável

Não perca os melhores momentos

• Objetiva: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR  
• Exposição: modo [S], 1/400 segundos, f/5.6  
• Equilíbrio de brancos: Automático  
• Sensibilidade: 800 ISO  
• Picture Control: Standard

Sistema AF de 11 pontos para uma aquisição fiável do motivo
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Fácil e confortável

Uma forma familiar de fotografar:  
grande monitor LCD

Quando pretender tornar a D3300 tão fácil de 
utilizar como uma câmara compacta digital ou um 
smartphone, basta comutar para Visualização em 
direto e utilizar o grande monitor LCD de 7,5 cm 
(3,0 pol.) para capturar fotografias e filmagens. 
Uma forma intuitiva e familiar de fotografar, a 
Visualização em direto torna mais fácil confirmar 
todos os aspetos da cena que pretende capturar. 

Calma:  
Seletor de cenas automático

Para capturar rapidamente fotografias perfeitas 
sem qualquer esforço, basta definir o disco de 
modos para Automático ou Automático [flash 
desligado*] e fotografar com Visualização em 
direto. A câmara ativará automaticamente o 
Seletor de cenas automático e escolherá o Modo 
de cena que melhor se adapta à cena ou ao 
motivo que está a fotografar. 

*Quando se utiliza a focagem automáticaNota: Para as situações não 
abrangidas pelos modos de retrato, paisagem, primeiro plano ou retrato 
nocturno, serão selecionados os modos automático ou automático  
(flash desligado).

 

Focagem nítida em Visualização em direto: 
quatro modos de área de AF 

Quatro modos de área de AF ajudam a focar 
o motivo ao fazer fotografias ou filmagens em 
Visualização em direto. A AF prioridade ao rosto 
deteta e segue os rostos no enquadramento; 
a AF de área normal é ideal para motivos 
estacionários; e a AF de área ampla é perfeita 
para paisagens. A AF seguimento do motivo 
foca um motivo em movimento e quando 
combinada com a AF de servo permanente, 
mantém a focagem de motivos imprevisíveis 
que se movimentem em todas as direções. 

Fotografias e filmagens simplesmente brilhantes

  

 Automático Retrato Paisagem Automático  Primeiro plano  Retrato noturno
    (flash desligado)

Descubra a satisfação das filmagens Full HD: 
D-Movie 

Com a D3300 não pode obter só fotografias 
soberbas, mas também criar filmes 
impressionantes. A função D-Movie da câmara 
pode gravar filmes Full HD com fotogramas por 
segundo até 50p/60p com focagem automática 
permanente, o que significa que pode obter 
gravações suaves mesmo de ações em 
movimento rápido, além de um nível notável 
de nitidez e claridade. O modo de Efeitos 
especiais recentemente incorporado na câmara 
permite-lhe adicionar um toque único às suas 
filmagens e o microfone incorporado – além 
da compatibilidade com o microfone estéreo 
externo ME-1 da Nikon – significa que pode 
fazer filmagens não só de boa qualidade, mas 
também com um som excelente.

Microfone  
estéreo ME-1  
acoplado à  
D3300

Full HD
1920 x 1080/60p

Recomenda-se a utilização de um tripé para reduzir o efeito tremido 
causado pela vibração da câmara durante a gravação de filmagens.

AF prioridade ao rosto
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Pesando uns meros 195 g (aproximadamente),  
a objetiva compacta AF-S DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G VR II proporciona resultados nítidos. 

• Objetiva: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Exposição: modo [P], 1/100 segundos, f/6.3  
• Equilíbrio de brancos: Automático  
• Sensibilidade: 400 ISO  
• Picture Control: Standard

Fácil e confortável

D3300: consigo nos momentos importantes

Leve e confortável:  
corpo pequeno, pequena objetiva do kit.

Pequena no tamanho, mas grande na qualidade 
de imagem, a D3300 torna a utilização de 
uma câmara reflex digital mais apelativa do 
que nunca. Graças à nova objetiva do kit 
retrátil, é um sistema muito mais compacto de 
transportar do que muitas outras câmaras reflex 
digitais. O corpo está disponível em preto, 
vermelho ou cinzento, e dispõe de um grande 
punho confortável que facilita segurar a câmara 
com firmeza. 

Objetiva do kit ultraleve e versátil:  
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Com uma distância focal de 18 – 55 mm, a 
objetiva do kit multifunções da D3300 é a forma 
mais fácil de capturar excelentes fotografias 
e filmagens em todos os tipos de situações 
do dia-a-dia. Apesar da sua construção 
incrivelmente compacta e leve, esta objetiva 
com zoom de 3x dispõe ainda da Redução 
da vibração da Nikon, que assegura imagens 
claras e sem efeito tremido, quer fotografe 
ações rápidas, um retrato de grupo com grande 
angular sob iluminação reduzida ou faça zoom 
de aproximação para capturar motivos distantes.

O seu ajudante pessoal de iluminação:  
flash com elevação

Ao fotografar em condições de contraluz ou de 
sombra com a câmara definida para os modos 
Automático, Retrato, Criança, Primeiro plano 
ou Retrato noturno, a D3300 levanta e dispara 
automaticamente o flash incorporado, dando-
lhe a quantidade certa de iluminação extra e um 
belíssimo resultado final.

A D3300 com a AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II,  
em comparação com o sistema D3200 (indicado pelas linhas e  
áreas azuis)

Com flash incorporado Sem flash incorporado
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Sempre ao seu lado: assistência passo  
a passo com o Modo de guia

Se sempre desejou aumentar a qualidade de 
imagem, mas sentia-se intimidado pela ideia 
de operar uma câmara reflex digital, o Modo 
de guia da D3300 pode tornar-se no seu novo 
melhor amigo. Fácil de aceder e de perceber, 
o Modo de guia mostra-lhe exatamente como 
capturar o tipo de fotografias e filmagens que 
pretende e como retocar imagens na câmara. 
Com assistente de imagens e explicações 
passo a passo, o Modo de guia é uma forma 
excelente de controlar funcionalidades e 
controlos essenciais mesmo sem abrir o 
manual da câmara! 

Modos de cena: fotografias perfeitas sem 

nenhum ajustamento de definições

Os modos de cena dão-lhe a liberdade de fazer 
excelentes fotografias sem necessidade de ajustar 
as definições da câmara. Basta rodar o disco 
de modos para selecionar Retrato, Paisagem, 
Criança, Desportos, Primeiro plano ou Retrato 
noturno e a D3300 otimiza automaticamente a 
velocidade do obturador, o ISO e a abertura para 
obter excelentes resultados.

Fotografias simplesmente fantásticas: deixe a D3300 ser o seu guia 

Fácil e confortável

 k l p m n o
 Retrato  Paisagem  Criança Desporto  Primeiro plano   Retrato noturno

Retrato

Primeiro plano

Paisagem

Criança

Suavizar fundos
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Simplicidade de funcionamento

Altere facilmente as definições: botão P

O botão P, comodamente localizado na parte 
de trás da câmara, permite-lhe ignorar o menu 
principal da câmara para alterar rapidamente as 
definições enquanto está a fotografar.

Partilhe facilmente fotografias de alta 
qualidade com familiares e amigos

Partilhe fotografias que se irão destacar dentre a 
multidão de smartphones: emparelhe a D3300 
com o Adaptador móvel WU-1a opcional da 
Nikon e poderá partilhar facilmente fotografias  
de alta qualidade no Facebook, Instagram ou 
Twitter através de um dispositivo inteligente.*  
O adaptador permite também que o smartphone 
ou tablet dispare o obturador da câmara à 
distância, o que pode produzir excelentes 
autorretratos.

* Compatível com dispositivos inteligentes iOS™ e Android™. Esta 
funcionalidade requer a utilização de uma aplicação dedicada que 
pode ser transferida gratuitamente do Google Play™ e da Apple App 
Store™. Android, Google, Google Play, YouTube e outras marcas são 
marcas comerciais da Google Inc.

Adaptador móvel sem fios WU-1a 
acoplado à D3300

SNS,  

NIKON IMAGE SPACE, 

e-mail, etc.

LAN  
sem fios

WU-1a

Funcionamento 
remoto da câmara

Transferência  
de imagens

Dispositivos 
inteligentes

Livre partilha e armazenamento de 
imagens: NIKON IMAGE SPACE

O “NIKON IMAGE SPACE” é um serviço 
em nuvem em que os utilizadores Nikon 
estão habilitados até 20 GB de espaço de 
armazenamento gratuito e podem tirar partido 
de uma partilha fácil apenas com um clique  
para o Facebook e o Twitter. Para saber mais, 
visite nikonimagespace.com.

Fácil e confortável

nikonimagespace.com
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Super viva

A transbordar de diversão

Liberte o artista que há em si:  
Efeitos especiais

Com 13 efeitos especiais, a D3300 facilita a 
adição de um toque artístico às suas fotografias 
e filmagens. Utilize Pop para tornar as cores 
mais brilhantes aumentando a saturação, crie 
um efeito retro com Câmara de brincar ou ajuste 
a totalidade da vista com Panorâmica simples. 

Basta definir o disco de 
modos para Efeitos e 
selecionar a opção 
que pretende aplicar 
antes de fotografar. 

Panorâmica simples

Efeitos especiais incorporados na D3300:   

• Visão noturna • Super viva • Pop • Ilustração fotográfica1 • Desenho a cores1  
• Efeito câmara de brincar • Efeito de miniatura2 • Cor seletiva • Silhueta • Brilho  
• Escuro • Pintura HDR3 • Panorâmica simples3

1 Uma filmagem efetuada com este efeito é reproduzida como uma apresentação de diapositivos constituída por uma série de imagens fixas.
2 Uma filmagem efetuada com este efeito é reproduzida a alta velocidade.
3 Filmagens e pré-visualização de efeitos antes de disparar com estes efeitos não disponíveis.

Pop

Ilustração fotográfica

Efeito câmara de brincar

                Divirta-se a criar! 
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Escolha a sua visão: objetivas NIKKOR

A qualidade de imagem depende em grande parte 
do desempenho da objetiva que está a utilizar e  
as nossas objetivas NIKKOR são famosas em 
todo o mundo pelo seu desempenho ótico.  
A D3300 é compatível com a gama completa 
de objetivas NIKKOR de formato DX: seja qual 
for a que escolher, pode desfrutar de precisão e 
flexibilidade para tirar o maior partido da resolução 
de 24,2 megapixels da câmara. Desfrute da 
liberdade de capturar fotografias com cores vivas 
e contraste surpreendente ou experimente efeitos 
cinematográficos ao gravar filmagens.

Capture vistas amplas  
(objetiva com zoom de grande angular) 

Aproxime-se dos motivos distantes 
(objetiva de zoom normal)

Faça retratos mais impressionantes 
(objetiva de distância focal fixa) 

Faça primeiros planos vivos de motivos 
pequenos (objetiva micro)

Veja o mundo pelos nossos olhos

A transbordar de diversão

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Esta objetiva com zoom de 7,8x é excelente 
para tudo. Dispõe do sistema de Redução da 
vibração (VR) da Nikon para imagens sem efeito 
tremido e a sua silenciosa focagem automática é 
especialmente útil para gravar filmagens.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  

Com uma abertura máxima rápida de f/1.8, esta 
objetiva de distância focal fixa é perfeita para 
fazer retratos com fundos belamente desfocados. 
Constitui também uma opção inteligente para 
fotografar sob iluminação reduzida. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G  

Para primeiros planos espantosos e naturais, 
esta objetiva micro compacta e leve é ideal. 
Dispõe de uma abertura máxima rápida de f/2.8 
que lhe permitirá destacar os motivos contra 
fundos belamente desfocados.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED  

Esta objetiva com zoom de ultragrande angular 
é ideal para fotografar paisagens espetaculares 
ou imagens com perspetivas exageradas. A sua 
posição mais ampla de 10 mm captura as vistas 
mais majestosas.
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Vinte maneiras de melhorar as imagens na 
câmara: Menu de retoque

Os impressionantes menus de retoque na 
câmara da D3300 proporcionam-lhe 20 
maneiras diferentes de melhorar fotografias 
e filmagens sem utilizar o computador. Faça 
coisas como endireitar uma fotografia ou 
converter uma imagem para preto e branco de 
forma fácil e rápida. 

Flash para iniciados: Speedlight SB-300

Esta unidade de flash externa compacta e leve 
é uma forma fácil de conseguir imagens bem 
iluminadas. Utilize-a para acrescentar impacto 
a imagens à luz do dia, melhorar as fotografias 
com luz ténue ou expor mais detalhes do 
motivo em situações de contraluz.

O flash refletido, utilizando o SB-300, ilumina o bebé com luz suave natural.

Enriqueça todos os momentos

A transbordar de diversão

SB-300 acoplado à D3300

Gráfico do sistema

*Supplied accessories **Produtos de outras marcas† Quando uma filmagem com som gravado em estéreo utilizando um Microfone estéreo opcional ME-1 é visualizada num televisor ligado à câmara através de 
um cabo de áudio e vídeo, a saída de áudio é monofónica. As ligações HDMI suportam saída em estéreo.

†† Podem ser transferidos da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente (gratuitos).

ACESSÓRIOS PARA O VISOR SPEEDLIGHTS

Lente de ampliação 
da ocular DG-2

Adaptador de 
visualização em 

ângulo reto DR-6

Lentes de correção da ocular 
DK-20C (de -5 a +3 m-1)

Adaptador para ocular DK-22

Tampa da ocular DK-5

Ocular de borracha DK-25*

Speedlight 
SB-910 Speedlight 

SB-700

SB-400 
Speedlight 

SB-300 
Speedlight 

Kit de controlador 
de Speedlight de 
primeiro plano 

R1C1

Adaptador do 
terminal de 

sincronização AS-15

Adaptador de câmara 
reflex digital de campo 
de aplicação FSA-L1

Adaptador de câmara 
reflex digital de campo
de aplicação FSA-L2

Speedlights 
SB-910/700/

400/300

Speedlights de 
estúdio**

Cabo remoto TTL 
SC-28/29

Unidade GPS 
GP-1A

Cabo de disparo 
remoto MC-DC2

Controlo remoto 
sem fios ML-L3

Bateria de iões de lítio 
recarregável EN-EL14a*

Adaptador CA EH-5b Conetor de alimentação 
EP-5A

Bolsa semirrígida CF-DC7
Bolsa semirrígida CF-DC1

Adaptador móvel 
sem fios WU-1a

Controlador 
remoto sem fios 
WR-R10 - Recetor

Controlador 
remoto sem fios 
WR-R10 - Recetor

Cartão de memória SD**

Cabo USB UC-E17*/UC-E6

Adaptador móvel 
sem fios WU-1a

Wireless Mobile 
Utility††

Dispositivo 
inteligente (SO 
iOS/Android)**

Capture NX 2

Computador pessoal**

Monitor de TV**

Cabo HDMI**†

Cabo de áudio e vídeo EG-CP14*†

ACESSÓRIOS PARA CONTROLO REMOTO E GPS

MICROFONE ESTÉREO
ADAPTADORES CA, BATERIAS E 

BOLSA

ACESSÓRIOS RELACIONADOS COM O COMPUTADOR

ACESSÓRIOS PARA TV E VÍDEO ACESSÓRIOS DE 
DIGISCOPING

A D3300 foi concebida 
exclusivamente para 
utilização com objetivas 
NIKKOR AF-S e AF-I, 
equipadas com um motor 
de focagem automática.

Carregador de 
baterias MH-24*

Adaptador de cartões para PC**
Leitor de cartões de memória SD**

ViewNX 2*

Controlador remoto 
sem fios WR-1

Controlador remoto 
sem fios WR-1

Controlador remoto 
sem fios WR-T10

ACESSÓRIOS PARA 
DISPOSITIVOS 

OBJETIVAS 
NIKKOR



Câmara digital Nikon  D3300 Especificações

Tipo 
Tipo Câmara digital reflex de objetiva simples
Montagem da objetiva Encaixe F da Nikon (com contactos AF)
Ângulo de visão efetivo Formato DX da Nikon; a distância focal equivalente a aproximadamente 1,5× da de 

objetivas com ângulo de visão de formato FX
Pixels efetivos 
Pixels efetivos 24,2 milhões
Sensor de imagem 
Sensor de imagem Sensor CMOS 23,5 × 15,6 mm
Total de pixels  24,78 milhões
Sistema de redução de pó  Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (requer o software 

Capture NX 2 opcional)
Armazenamento
Tamanho de imagem (pixels)  • I (panorâmica simples) modo: Normal (panorâmica horizontal) 4800 × 1080; normal 

(panorâmica vertical) 1632 × 4800; amplo (panorâmica horizontal) 9600 × 1080; amplo 
(panorâmica vertical) 1632 × 9600 • Outros modos: 6000 × 4000 (grande); 4496 × 3000 
(médio); 2992 × 2000 (pequeno)

Formato de ficheiro • NEF (RAW): 12 bits, com compressão • JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão 
fine (aproximadamente 1:4), normal (aproximadamente 1:8) ou basic (aproximadamente 1:16) 
• NEF (RAW) + JPEG: cada fotografia é gravada em formato NEF (RAW) e em formato JPEG

Sistema Picture Control  Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem; é possível modificar a 
definição de Picture Control selecionada

Suportes  Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I
Sistema de ficheiros DCF (Norma de design de sistema de ficheiro para câmaras) 2.0, DPOF (Formato de ordem 

de impressão digital), EXIF (Exchangeable Image File Format para câmaras fotográficas 
digitais) 2.3, PictBridge

Visor 
Visor Visor reflex de objetiva simples com pentaespelho ao nível do olho
Cobertura do enquadramento Aproximadamente 95% na horizontal e 95% na vertical
Ampliação Aproximadamente 0,85× (objetiva de 50 mm f/1.4 em infinito; -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho 18 mm (-1,0 m-1; da superfície central da objetiva da ocular do visor)
Ajuste dióptrico -1,7 a +0,5 m-1

Ecrã de focagem  Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VII
Espelho reflex  Retorno rápido
Abertura da objetiva Retorno instantâneo, controlo eletrónico 
Objetiva
Objetivas compatíveis A focagem automática está disponível com objetivas AF-S e AF-I; a focagem automática 

não está disponível com objetivas G e D de outro tipo, objetivas AF (objetivas IX-NIKKOR e 
objetivas para F3AF não são suportadas) e objetivas AI-P; as objetivas sem CPU podem ser 
utilizadas no modo M, mas o exposímetro da câmara não funcionará. É possível utilizar o 
telémetro eletrónico com objetivas que tenham uma abertura máxima de f/5.6 ou  
mais rápida.

Obturador
Tipo Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente
Velocidade De 1/4000 a 30 seg. em passos de 1/3 EV; Exposição B; Tempo
Velocidade de sincronização  X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/200 seg. ou inferior

do flash   
Obturação 
Modo de obturação 8 (imagem a imagem), s (contínuo), J (obturador silencioso), E (autotemporizador),  

" (atraso remoto; ML-L3), # (remoto de resposta rápida; ML-L3)
Velocidade de avanço  Até 5 fps (as velocidades de disparo assumem a focagem manual, exposição manual
de imagem  ou automática com prioridade ao obturador, uma velocidade do obturador de 1/250 seg. 

ou mais rápida e outras definições a valores predefinidos) 
Autotemporizador  2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições
Exposição 
Medição  Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 420 pixels
Método de medição • Medição matricial: medição matricial da cor 3D II (objetivas tipo G, E e D); medição 

matricial da cor II (outras objetivas com CPU) • Medição central ponderada: ponderação 
de 75% atribuída ao círculo de 8 mm no centro do enquadramento • Medição localizada: 
mede o círculo de 3,5 mm (aproximadamente 2,5% do enquadramento) centrado no ponto 
de focagem selecionado  

Intervalo (100 ISO,  • Matricial ou medição central ponderada: 0 a 20 EV • Medição localizada: 2 a 20 EV
objetiva f/1.4, 20 °C)  
Acoplamento de exposímetro CPU
Modo  Modos automáticos (i automático; j automático [flash desligado]); programação 

automática com programa flexível (P); automático com prioridade ao obturador  (S); 
automático com prioridade à abertura (A); manual (M); modos de cena (k retrato;  
l paisagem; p criança; m desporto; n primeiro plano; o retrato noturno); modos de 
efeitos especiais (% visão noturna; S super viva; T pop; U ilustração fotográfica;  
g desenho a cores; ' efeito câmara de brincar; ( efeito de miniatura; 3 cor seletiva;  
1 silhueta; 2 brilho; 3 escuro; ) pintura HDR; I panorâmica simples)  
* A criação de filmagens com pintura HDR e panorâmica simples não é possível

Compensação de exposição  Pode ser ajustada para -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 EV nos modos  P, S, A, e M 
Bloqueio da exposição  A luminosidade é bloqueada no valor detetado com o botão A (L ) 
Sensibilidade ISO   100 a 12 800 ISO em passos de 1 EV; também pode ser fixada em aproximadamente 1 EV 
(Índice de exposição recomendado) (equivalente a 25 600 ISO) acima de 12 800 ISO; controlo automático da sensibilidade ISO disponível
D-Lighting ativo Ligado, desligado
Focagem 
Focagem automática  Módulo de sensor de focagem automática Multi-CAM 1000 da Nikon com deteção de 

fase TTL, 11 pontos de focagem (incluindo um sensor de tipo cruzado) e iluminador auxiliar 
de AF (alcance aproximado de 0,5 a 3 m)

Intervalo de deteção De -1 até +19 EV (100 ISO, 20 °C)
Servo da objetiva • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C); 

seleção automática de AF-S/AF-C (AF-A); seguimento da focagem previsível ativado 
automaticamente em função do estado do motivo • Focagem manual (MF): pode ser 
utilizado o telémetro eletrónico

Ponto de focagem  É possível selecionar entre 11 pontos de focagem
Modo de área de AF  AF de ponto simples, AF de área dinâmica, AF de área automática, seguimento 3D (11 pontos)
Bloqueio de focagem A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do 

obturador (AF de servo simples) ou pressionando o botão A (L) 

Flash  
Flash incorporado  i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': flash automático com elevação automática 

P, S, A, M: elevação manual ao pressionar o botão
Número guia Aproximadamente 12, 12 com flash manual (m, 100 ISO, 20 °C)
Controlo de flash  TTL: o controlo de flash i-TTL que utiliza sensor RGB de 420 pixels encontra-se disponível 

com flash incorporado e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ou SB 300; o 
flash de enchimento equilibrado i-TTL para câmara reflex digital é utilizado com medição 
matricial e central ponderada, flash i-TTL standard para câmara reflex digital com 
medição localizada

Modo de flash  Automático, automático com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta 
automática, sincronização lenta automática com redução do efeito de olhos vermelhos, 
flash de enchimento, redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta, 
sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta de 
cortina traseira, sincronização de cortina traseira, desligado

Compensação do flash  De -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 EV
Indicador de flash preparado  Acende quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional está totalmente 

carregado; pisca depois de o flash ser disparado com a intensidade máxima
Sapata de acessórios Sapata ativa do tipo ISO 518 com contactos de dados e sincronização e bloqueio de segurança
Sistema de iluminação  A Iluminação avançada sem fios é suportada com o SB-910, SB-900, SB-800 ou SB-700 
criativa da Nikon (CLS) como flash principal ou com o SU-800 como controlador; a Comunicação da informação 

de cor do flash é suportada com todas as unidades de flash compatíveis com CLS
Terminal de sincronização  Adaptador do terminal de sincronização AS-15 (disponível em separado)
Equilíbrio de brancos 
Equilíbrio de brancos Automático, incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash, nublado, sombra, 

predefinição manual, tudo com exceção de predefinição manual com ajuste de precisão
Visualização em direto  
Servo da objetiva  • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F) 
 • Focagem manual (MF)
Modo de área de AF  AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF seguimento do motivo
Focagem automática  AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara seleciona 

o ponto de focagem automaticamente quando AF prioridade ao rosto ou AF seguimento 
motivo está selecionado)

Seleção automática de cenas  Disponível nos modos i e j 
Filmagem  
Medição Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal
Método de medição Matriz
Tamanho de imagem   • 1920 × 1080, 60p (progressivo)/50p/30p/25p/24p, H elevado/normal • 1280 × 720, 
(pixels) e fotogramas  60p/50p, H elevado/normal • 640 × 424, 30p/25p,  H elevado/normal
por segundo As velocidades de disparo de 30p (velocidade de disparo real de 29,97 fps) e de 60p 

(velocidade de disparo real de 59,94 fps) estão disponíveis quando NTSC é selecionado para 
modo de vídeo; 25p e 50p estão disponíveis quando PAL é selecionado para modo de vídeo; 
a velocidade de disparo real quando 24p está selecionado é de 23,976 fps

Formato de ficheiro  MOV
Compressão do vídeo  Codificação de vídeo avançada H.264/MPEG-4
Formato de gravação de áudio PCM linear

Dispositivo de gravação  Microfone estéreo externo ou monofónico incorporado; sensibilidade ajustável
de áudio  
Sensibilidade ISO  100 a 12 800 ISO; também é possível definir para aproximadamente 1 EV  

(equivalente a 25 600 ISO) acima de 12 800 ISO
Monitor
Monitor LCD TFT de 7,5 cm (3 pol.), aproximadamente 921 000 pontos (VGA), com ângulo de visualização 

de 170°, cobertura do enquadramento de aproximadamente 100% e ajuste da luminosidade
Reprodução
Reprodução Reprodução de imagem completa e de miniaturas (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom 

de reprodução, reprodução de filmagens e de panorâmicas, apresentação de diapositivos de 
fotografias e/ou filmagens, apresentação de histogramas, realces, rotação automática da 
imagem, classificação de fotografias e comentário da imagem (até 36 carateres)

Interface
USB  USB Hi-Speed
Saída de vídeo  NTSC, PAL
Saída HDMI  Conetor HDMI minipino tipo C
Terminal para acessórios  • Controladores remotos sem fios; WR-1, WR-R10 • Cabo de disparo remoto; MC-DC2  

• Unidades GPS; GP-1/GP-1A (todos disponíveis em separado) 
Entrada de áudio  Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro); suporta o Microfone estéreo ME-1 opcional
Idiomas suportados
Idiomas suportados Alemão, Árabe, Bengali, Búlgaro, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, 

Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, 
Inglês, Italiano, Japonês, Marati, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Portugal e Brasil), 
Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Tailandês, Tâmil, Telugu, Turco, Ucraniano, Vietnamita

Fonte de alimentação
Bateria  Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a 
Adaptador CA  Adaptador CA EH-5b; é necessário o conetor de alimentação EP-5A (disponível em separado)
Encaixe do tripé
Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões/peso
Dimensões (L×A×P) Aproximadamente 124 × 98 × 75,5 mm
Peso Aproximadamente 460 g (com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo); 

aproximadamente 410 g (só corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento
Temperatura  0 a 40 °C
Humidade  85% ou menos (sem condensação)
Acessórios
Acessórios fornecidos  Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a, Carregador de baterias MH-24,  
(podem variar em função do Ocular de borracha DK-25, Cabo USB UC-E17, Cabo de áudio e vídeo EG-CP14,
país ou da zona geográfica)  Correia da câmara AN-DC3, Tampa do corpo BF-1B, CD-ROM ViewNX 2 
• Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. • PictBridge é uma marca comercial. • HDMI, o logótipo HDMI e High-
Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing, LLC. • AndroidTM é uma marca 
comercial da Google Inc. • Facebook® é uma marca comercial registada do Facebook. • Os nomes de produtos e marcas são marcas comerciais 
ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas. • As imagens que aparecem nos visores,  
nos LCDs e nos monitores apresentadas neste material são simuladas.
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