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LIVRE
Vá mais longe. Vise mais alto. Deixe a inspiração fluir em liberdade.  
Com a D750 nas mãos, a sua criatividade ficará liberta dos compromissos 
habituais. Chegou o momento de abandonar as suas limitações e de 
transformar o seu potencial em realidade. Assuma as suas ideias da forma 
que decidir e capture-as como nunca o fez. É a sua câmara. É a sua visão.
É tempo de dar asas à sua imaginação.

Liberte a sua visão
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Liberdade para

Ousar
Resolução e agilidade marcantes para levar por diante as suas ideias
Apresentação do modelo de formato FX mais pequeno e mais leve*1, concebido com um punho profundo para uma 
utilização segura e de confiança. Equipada com poder de imagem e velocidade, a D750 captura ação máxima com 
uma resolução de 24,3 megapixels efetivos. Os seus dotes fotográficos são ainda mais apoiados por funcionalidades 
como o sistema AF de 51 pontos de desempenho comprovado da Nikon, que utiliza AF de área de grupo, e por disparos 
contínuos a alta velocidade até aproximadamente 6,5 fps*2. Isto liberta-o para se concentrar simplesmente na 
temporização e no enquadramento, deixando a câmara fazer o resto.

Uma câmara de formato FX de 24,3 megapixels com 
manobrabilidade melhorada

A D750 dispõe do corpo mais pequeno e mais leve de todos 
os modelos de formato FX*1 e o seu design elegante inclui um 
punho fácil de segurar por mãos de quase todos os tamanhos. 
Esta manobrabilidade melhorada combinada com o potencial de 
imagens de alta resolução de 24,3 megapixels proporciona aos 
utilizadores mais liberdade no terreno. A câmara também dispara 
a aproximadamente 6,5 fps*2 de modo contínuo, até 100 imagens 
JPEG*3 nos formatos FX e DX, aumentando a sua capacidade de 
capturar ação.

Agilidade otimizada: sistema AF de 51 pontos de alta 
densidade comparável à emblemática D4S da Nikon

Como na D4S e na D810, a densa rede de 51 pontos de focagem 
da D750 cobre completamente o centro do enquadramento 
para uma captura soberba do motivo. Os seus 15 sensores de 
tipo cruzado estão dispostos de modo a efetuarem uma rápida 
deteção de fase tanto vertical como horizontalmente. Todos os 
pontos de focagem têm capacidade de resposta a f/5.6.

Disparo AF possível mesmo com uma abertura  
efetiva de f/8

Enquanto 15 pontos de focagem (os nove pontos centrais e três 
pontos a nível médio de cada lado) são compatíveis com aberturas 
mais lentas do que f/5.6 e mais rápidas do que f/8, 11 pontos são 
também compatíveis com f/8. Isto permite-lhe focar suavemente 
quando está a utilizar um teleconversor de 1,4× ou 1,7×, ou mesmo 
com o valor de abertura efetivo de f/8 ao combinar uma teleobjetiva 
NIKKOR com um teleconversor de 2,0×. A combinação da 
compacta e leve D750 com os mais recentes teleconversores 
e objetivas de formato FX produz um tipo de câmara ao mesmo 
tempo altamente eficiente e inesperadamente portátil e aumenta 
ainda mais as oportunidades fotográficas.

Focagem mais rápida e mais segura: AF de área de 
grupo para fixação rápida nos motivos em movimento

Além dos modos de AF de ponto simples, AF de área dinâmica, 
seguimento 3D e AF de área automática, a D750 dispõe da mesma 
nova AF de área de grupo da D4S e da D810. Enquanto a AF de área 
dinâmica utiliza apenas um ponto AF inicial, a AF de área de grupo 
utiliza simultaneamente cinco pontos AF como uma rede, para focar 
com precisão motivos em movimento sem focar involuntariamente 
o fundo, mesmo que o motivo desejado seja pequeno.

*Compatível 
com f/5.6.

*Compatível 
com aberturas 
mais lentas 
que f/5.6 e 
mais rápidas 
que f/8.

*Compatível 
com f/8.

*1 Nos modelos com flash incorporado e função de filmagem.
*2 Com base nas Diretrizes CIPA.

*1 Das que dispõem de flash incorporado e função de filmagem.
*2 Com base nas Diretrizes CIPA.
*3 Excluindo JPEG fine/Large no formato FX (máximo de 87 imagens).

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

54      Funcionam como  
sensores de tipo cruzado.

     Funcionam como  
sensores de linha.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [M], 1/1000 segundos, f/4  • Equilíbrio de brancos: Nublado  • Sensibilidade: 400 ISO  • Picture Control: Standard  ©Ray Demski



O sensor de imagem recentemente desenvolvido e o 
EXPEED 4 conseguem imagens claras a ISO elevado 
que superam mesmo as da D810

A D750 oferece uma combinação bem equilibrada de 
resolução de 24,3 megapixels efetivos e formato FX de forma 
a obter detalhe nítido e qualidade de imagem magnífica. O 
recentemente desenvolvido sensor de imagem dispõe de 
ampla densidade de pixels e gama dinâmica, produzindo 
uma gradação de tons rica e suave, e um desempenho de 
sensibilidade excecionalmente elevado com ruído reduzido. Os 
dados são processados através do motor de processamento 
de imagem EXPEED 4, utilizando um algoritmo recentemente 
formulado de forma a produzir cores mais fiéis e ruído 
reduzido a sensibilidade elevada. Mesmo ao fotografar 
motivos de baixo contraste como cabelo ou relva, as texturas 
delicadas podem ser reproduzidas com detalhe e nitidez 
surpreendentes, tanto nas zonas brilhantes como nas escuras, 
minimizando ao mesmo tempo o ruído da cor nas fotografias 
e o ruído aleatório nas filmagens. A claridade da qualidade de 
imagem na gama de sensibilidade elevada ultrapassa mesmo 
a da D810. Este desempenho de ISO elevado também produz 
excelentes resultados na gravação de filmagens.
 

Excecional qualidade de imagem em toda uma ampla 
gama de sensibilidade

Concebida segundo as mais rigorosas exigências de 
controlo de imagem da Nikon, a D750 dispõe de uma gama 
de sensibilidade ISO standard de 100 a 12 800. A gama 
também é expansível até Lo 1 (equivalente a 50 ISO) e Hi 2 
(equivalente a 51 200 ISO). A elevada densidade de pixels 
do sensor CMOS de formato 
FX permite responder a uma 
série de exigentes cenários 
de iluminação, que incluem 
forte luz solar, pôr do sol e luz 
ténue, iluminação reduzida em 
interior e paisagens noturnas. 
Em todas as situações, 
pode contar com imagens 
maravilhosamente claras 
com degradação visual 
mínima.

AF suave e fiável em situações de luz extremamente 
insuficiente

O sistema AF de 51 pontos de 
desempenho comprovado foi melhorado e 
atualmente ultrapassa mesmo as capacidades 
da D4S e da D810. O módulo de sensor de 
focagem automática Advanced Multi-CAM 3500 
II recentemente desenvolvido proporciona uma 
possibilidade de deteção de 
focagem melhorada mesmo 
com iluminação muito reduzida 
de -3 EV (100 ISO, 20 °C), um 
nível a que o olho humano tem 
dificuldade em ver. É possível 
fotografar sem preocupações 
graças ao desempenho de 
AF suave e fiável em toda a 
gama de luminosidade, que 
inclui situações de fraca 
iluminação. À fotografia 
sob iluminação reduzida 
foi dado um novo alento 
graças à combinação de 
elevado desempenho ISO e 
capacidade de AF da D750 
em situações de iluminação 
insuficiente.

Liberdade de  

Execução
Revele o seu potencial
Os fotógrafos precisam de reproduções maravilhosamente claras em toda uma ampla gama de ISO. É por isso que a D750 
foi concebida para realizar uma reprodução de imagens sem ruído em toda uma vasta gama de sensibilidade standard: 
desde 100 até 12 800 ISO. O ruído é controlado de forma eficaz mesmo na gama de sensibilidade elevada, ao mesmo 
tempo que mantém o detalhe e a nitidez da resolução de 24,3 megapixels, o que resulta numa qualidade de imagens a ISOs 
elevados que ultrapassa a D810. Com possibilidade de focagem automática mesmo com iluminação reduzida de -3 EV*,  
a D750 avança os limites da fotografia sob iluminação reduzida de forma a revelar o seu real potencial criativo.

76

25 600 ISO

6400 ISO

Fotografia capturada apenas com a 
luz da lua

12 800 ISO

*100 ISO, 20 °C.

Fotografia capturada num café 
escurecido após o pôr do sol

• Objetiva: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [M], 1/1000 segundos, f/2.8  • Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor (2700 K)  • Sensibilidade: ISO 1600  • Picture Control: Standard  ©Ray Demski



Liberdade para 
Disparar cinemato-
graficamente

Qualidade de vídeo, criatividade e desempenho melhorados
A procura do enquadramento correto torna-se agora mais cómoda com um novo monitor inclinável. A 
sua capacidade para ser expressivo num formato de filme é aumentada pela possibilidade de selecionar 
duas áreas de imagem e pela exploração da grande variedade de incríveis objetivas NIKKOR. As suas 
competências técnicas e artísticas na produção de filmes são apoiadas e melhoradas por controlos de 
áudio mais precisos e belas imagens em alta definição com ruído, efeito moiré e irregularidades eficazmente 
minimizadas. Há, também, um menu de disparo de filmagem independente e a funcionalidade Apresentar 
realces concebidos para complementar e apoiar as suas ambições de produção de filmes.

Controlo automático da sensibilidade ISO para 
gravação com exposição automática com velocidade 
do obturador e abertura fixas

Manter a exposição correta é sempre difícil quando a câmara 
tem de ser orientada entre locais brilhantes e escuros. É aí 
que a D750 e o seu controlo da exposição automático entram 
em cena. Por exemplo, ao filmar um motivo a correr de um 
corredor escuro para um sol do meio-dia, o controlo automático 
da sensibilidade ISO ajuda a manter a exposição adequada, ao 
mesmo tempo que mantém a profundidade de campo e os 
efeitos tremidos de movimento pretendidos na sua configuração 
de exposição manual. Defina um limite de sensibilidade máxima 
entre 200 ISO e Hi 2 a fim de evitar que suba demasiado. Isto 
pode ser extremamente útil quando são esperadas alterações 
profundas na iluminação.

Áudio de alta-fidelidade com controlos para 
 monitorização e ajuste dos níveis do som durante  
a gravação

A D750 dispõe de dois microfones internos, agora mais afastados 
para a direita e para a esquerda a fim de criar uma gravação 
estéreo mais dinâmica. Adicione o microfone estéreo opcional 
ME-1 e conte com um áudio ainda mais claro com reduzido ruído 
mecânico. Os níveis de sensibilidade do microfone podem ser 
ajustados em 20 passos durante a produção de filmes, tanto 
em visualização em direto como na filmagem, controlando 
visualmente e ao mesmo tempo o volume 
do áudio. Quer esteja a gravar ou apenas a 
enquadrar em visualização em direto, pode 
utilizar o conetor de auscultadores para 
monitorizar o nível do áudio, que é ajustável 
em 30 passos. Selecione a resposta de 
frequência mais adequada: “ambiente” é para 
gravar instrumentos musicais ou ruído citadino, 
enquanto “voz” é o ideal para gravar a voz 
humana. A Redução do ruído do vento 
também está disponível quando se 
utiliza o microfone incorporado.  
O volume dos auscultadores pode 
ser ajustado durante a visualização 
em direto de filmes com o 
botão “P”, enquanto 
a sensibilidade 
do microfone, 
a resposta de 
frequência e a 
Redução do ruído 
do vento podem 
ser personalizadas 
durante a 
filmagem.

Saída por HDMI Full HD para um dispositivo externo 
durante a gravação para armazenamento interno

Com um cabo HDMI HC-E1 
opcional, os dados de filmagens sem 
compressão podem ser transferidos 
em 1080/60p para um gravador 
externo ligado por HDMI. A edição de 
filmes com qualidade profissional é 
possível utilizando formatos de ficheiro 
de filme sem compressão ou compressão 
sem perda. Estes filmes também podem ser 
gravados simultaneamente para um cartão 
de memória interno em 1080/60p (no formato MOV,  
H.264/MPEG-4 AVC) como prática cópia de segurança.

Apresentar realces para  
identificar visualmente as  
áreas mais brilhantes da 
imagem

A funcionalidade apresentar 
realces utiliza um padrão “zebra” 
(apresentar realces) nas imagens 
de visualização em direto para 
indicar zonas de realces, que 
podem ser configuradas para 
serem gravadas ou não num dispositivo de saída por HDMI. 
“Apresentar realces” pode ser rapidamente configurado 

através do botão “P”, mesmo durante a gravação  
de filmes.

Marcação de índice para edição rápida e eficaz na 
câmara

Utilizando o menu de definições 
personalizadas, as funções de 
utilização frequente podem 
ser atribuídas ao botão de pré-
visualização da profundidade de 
campo (Pv) durante a visualização 
em direto de filmes. A função de 
marcação de índice é atribuída como predefinição e rotula 
imagens importantes durante a filmagem para tornar a procura 
de momentos particulares incrivelmente rápida e fácil durante 
a edição. As posições de marca de índice são facilmente 
confirmadas na barra de progresso do ecrã. Esta funcionalidade 
também pode ser atribuída ao botão de função (Fn).

Transição de exposição mais suave durante fotografia 
temporizada e fotografia com intervalos de disparo

Quer se trate de motivos naturais como nuvens em 
movimento e flores a abrir, ou cenas urbanas como o fluxo de 
pessoas e de tráfego, a função de fotografia temporizada da 
D750 pode capturar todas como filmagens teatrais. A câmara 
simplifica: defina o intervalo e a duração e obtém filmes 
incríveis sem necessidade de pós-processamento ou edição. 
Além disso, obtém automaticamente transições de exposição 
suaves graças ao processamento interno da câmara. A D750 
reduz eficazmente os efeitos de cintilação indesejados que 
são por vezes criados por uma ligeira diferença na exposição 
de cada imagem numa filmagem temporizada em que a 
luminosidade muda gradualmente, como de madrugada ou ao 
crepúsculo. Esta suavização da exposição também funciona 
durante a fotografia com intervalos de disparo, o que resulta 

em flutuações da exposição 
reduzidas de forma regular quando 
as imagens são reproduzidas para 
um único filme temporizado.  
A função fotografia com intervalos 
de disparo pode agora fazer até 
9999 imagens.

Sem controlo de suavização

Com controlo de suavização 9
*Funciona apenas nos modos de exposição A e M. O som de funcionamento pode ser 
captado quando se utiliza o microfone interno. Recomenda-se um microfone externo.

Microfone  
estéreo ME-1

Microfones estéreo incorporados

8

Monitor LCD inclinável para expandir o potencial 
cinematográfico

A combinação de um monitor inclinável e de um corpo leve 
aumenta a possibilidade de disparar a partir de um ponto de 
vista invulgar, ajudando-o a criar um estilo distinto e único. 

D-Movie Full HD em modo multiárea a 1080/60p

Capture ação com fluidez a 60p com resolução full HD  
(1920 × 1080). A combinação do motor de processamento 
de imagem EXPEED 4 e do sensor de imagem recentemente 
desenvolvido processa completamente os dados de imagem 
de alta resolução de forma a obter maior nitidez, efeito moiré 
reduzido e supressão de irregularidades, deixando-o liberto para 
levar a sua imaginação para novas e excitantes direções.  
A redução de ruído foi otimizada para a gravação de filmagens,  
o que resulta em filmagens mais claras e nítidas a ISOs elevados. 
O botão “P” permite-lhe alternar rapidamente entre as duas 
áreas de imagem disponíveis. Escolha aquela que mais se 
adequa às suas intenções criativas: o formato de filmagem com 
base em FX dá aos seus motivos belos efeitos de desfocagem 
do fundo (bokeh), enquanto o formato de filmagem com base em 
DX permite poderosos efeitos de teleobjetiva. Com estas duas 
áreas de imagem e uma ampla diversidade de objetivas NIKKOR 
que inclui objetivas DX, a expressão versátil e cinematográfica 
está na ponta dos seus dedos.

Menu de disparo de filmagem dedicado para maior 
eficiência de operação [Novo]

A D750 dispõe de um novo menu de 
disparo de filmagem dedicado que 
guarda as suas opções de filmagem 
mais frequentemente utilizadas num 
local. Agora, é mais fácil selecionar as 
funções de filmagem que pretende, 
selecionando-as no índice do lado 
esquerdo do ecrã, tal como nos 
disparos de imagens fixas. As opções relativas à filmagem 
podem ser configuradas de forma eficaz.

Modos de medição de exposição para todas as 
situações

Além das vantagens da medição matricial, a filmagem com 
a D750 permite que a medição central ponderada produza 
leituras da exposição estáveis que não são propensas a súbitas 
alterações de luminosidade dos motivos na área central do 
enquadramento. Também é possível evitar realces demasiado 
queimados utilizando um modo de medição ponderada às luzes.

Controlo suave da abertura motorizada, mesmo 
 durante a gravação de filmes

Utilizando o menu de definições 
personalizadas, a D750 permite-lhe 
atribuir a funcionalidade de abertura 
motorizada* tanto ao botão de função 
(Fn) como ao botão de pré-visualização 
da profundidade de campo (Pv). Pode 
desfrutar de um controlo da abertura suave e contínuo durante 
a visualização em direto de filmes e a gravação de filmes. Os 
dados de vídeo podem ser gravados num gravador externo 
ligado através de HDMI e, com a D750, esta função também 
pode ser atribuída ao multisseletor para um controlo mais 
intuitivo. A configuração é rápida e fácil com o botão “P”, mesmo 
durante a gravação de filmes.

Formato de filme com 
base em FX

Formato de filme com 
base em DX
Nota: A imagem mostra 
as duas opções da área 
de imagem (proporção 
16:9) numa área de 
imagem de formato FX 
para fotografia através 
do visor ou fotografia de 
visualização em direto.



Liberdade de  

Imaginação
Torne reais novas formas de disparar e partilhar
Com uma ligeira alteração do ângulo, uma rua normal pode ser transformada num local novo e exótico.  
Uma vez capturadas, o passo seguinte para muitos fotógrafos é mostrar as suas fotografias a toda a gente. 
Agora, a D750 torna isso mais fácil do que nunca, ajudando-o a partilhar as suas imagens quase em tempo 
real. Utilize a grande variedade de efeitos criativos disponíveis e desencadeie a sua criatividade. O único 
limite é a sua imaginação.

Primeira câmara de formato FX com monitor LCD  
inclinável para disparo a partir de ângulos flexíveis [Novo]

A D750 é a primeira câmara de formato FX a utilizar 
um monitor LCD inclinável. Agora, pode ajustar 
rapidamente a sua visão aumentando o ângulo até 90° 
ou reduzindo até 75° para fotografia de visualização 

em direto e filmagem flexíveis. O mecanismo do monitor, 
especialmente concebido, é robusto, leve e incorporado no 

corpo para garantir um perfil elegante. O monitor propriamente 
dito está sempre posicionado no centro do eixo ótico da 
objetiva para um controlo e enquadramento fáceis, com uma 
sensação semelhante à da fotografia com utilização de um 
visor. Concebido para ser compacto, o monitor fica junto do 
corpo da câmara para que possa obter intuitivamente uma maior 
variedade de ângulos da câmara. Também está disponível o 
funcionamento suave e fácil até 75° para baixo mesmo com a 
câmara montada num tripé.

Primeira câmara de formato FX com Wi-Fi integrado 
para transferência de imagens e disparo remoto com 
um dispositivo inteligente

A D750 dispõe da possibilidade de Wi-Fi integrado para permitir 
a comunicação interativa e sem fios com um smartphone ou 
PC tablet. As fotografias são transferidas na perfeição para 

o seu dispositivo inteligente para que possa partilhar as 
suas fotografias de elevada qualidade com os amigos em 
qualquer lugar. Este novo passo na comunicação criativa pode 
estimular ainda mais a sua paixão pela fotografia. Também 

pode tirar partido do seu dispositivo inteligente, como ecrã 
de visualização em direto remoto, tirando fotografias e 

controlando o melhor ângulo e temporização. A D750 
pode ser comodamente utilizada para autorretratos, 

fotografias de grupo e fotografia remota para 
capturar aves ou animais à distância.

Efeitos especiais para transformar rapidamente  
o aspeto e a sensação das imagens

Desfrute facilmente de modo único de efeitos digitais criativos 
utilizando sete opções de Efeitos especiais sem nenhum 
software de edição. Utilizados em conjunto com o monitor LCD 
inclinável, pode produzir uma série de imagens e filmagens 
únicas e atraentes. Se definir a D750 para visualização em 
direto, pode ver o efeito verdadeiro em tempo real, dando-lhe a 
opção de ajustar as suas definições de forma adequada antes 
de confirmar o efeito final. Quer seja um amador principiante ou 
avançado, o modo de Efeitos especiais exclusivo da Nikon vai 
estimular a sua criatividade.

Efeitos especiais incorporados na D750:
Visão noturna, Desenho a cores*1, Efeito de miniatura*2, Cor seletiva, 
Silhueta, Brilho e Escuro.
*1  As filmagens gravadas neste modo são reproduzidas como uma apresentação de 

diapositivos criada a partir de uma série de imagens fixas.
*2 Os filmes com efeitos de miniatura são reproduzidos a grande velocidade.

Nota: O Wireless Mobile Utility deve ser transferido para um 
dispositivo inteligente (compatível com iOS/AndroidTM) para 

utilizar a função Wi-Fi. O Wireless Mobile Utility pode ser 
transferido gratuitamente a partir da loja de aplicações 

adequada.

1110

Silhueta

Desenho a cores

Brilho

Cor seletiva

• Objetiva: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [A], 1/200 segundos, f/2.2  • Equilíbrio de brancos: Auto 1  • Sensibilidade: Automática (4500 ISO)  • Picture Control: Standard  ©Ryo Ohwada



[Primeira num modelo de formato FX!] Corpo compacto, 
leve e elegante com um design robusto e resistente 

Como primeiro modelo de formato FX da Nikon a utilizar um 
corpo monocoque com uma estrutura resistente e revestida 
que não necessita de um chassis separado, a D750 satisfaz 
padrões exigentes com tamanho e peso reduzidos. O design 
elegante é conseguido colocando o sensor de imagem no 
mesmo plano da placa de circuito integrado, cuja dimensão 
é de aproximadamente 70% da de um design convencional 
(aproximadamente 50% do espaço destinado a componentes 
eletrónicos). A unidade impulsora de sequência utiliza quatro 
motores, precisamente como a D810. A sua localização foi 
alterada e otimizada para criar o espaço necessário para o 
punho profundo, mantendo ao mesmo tempo a necessária 
robustez e durabilidade de forma a incorporar funcionalidades 
convenientes como o flash incorporado e a filmagem, assim 
como uma vasta gama de funcionalidades profissionais. 
O corpo frontal é composto por um novo material de fibra 
de carbono e é utilizado magnésio para a traseira e a parte 
superior, obtendo-se assim uma estrutura forte, leve e 
robusta.

Manobrabilidade melhorada com um punho  
que assegura um manuseamento seguro, 
 independentemente do tamanho da mão

A disposição elegante do corpo da câmara inclui um novo 
punho com mais profundidade para segurar a câmara com 
mais segurança - agarre firmemente e as suas unhas ainda 
assim não tocarão no corpo da câmara. O design arredondado 
permite agarrar de forma consistente, independentemente do 
tamanho da mão. O material utilizado para o punho da D750 
é de textura em pele sintética, a mesma utilizada na D4S e 
na D810, e é utilizado material de borracha para a tampa da 
ranhura do cartão de memória no punho para maior conforto.

Três opções de área de imagem para alterar o seu 
ângulo de visão

A D750 permite-lhe escolher dentre três tamanhos de imagem 
para fazer fotografia: [FX (36 × 24) 1,0×] para formato FX  
(35,9 × 24,0 mm) oferecendo ao mesmo tempo um ângulo  
de visão equivalente a uma câmara de formato 35 mm;  
[1,2× (30 × 20) 1,2×] oferece o tamanho de 29,9 × 19,9 mm;  
e [DX (24 × 16) 1,5×] oferece o formato de DX  
(23,5 × 15,7 mm). O ângulo de visão real será equivalente a 
aproximadamente 1,2× ou 1,5× da distância focal da objetiva. 
Com ambas as opções FX e DX numa câmara compacta e 
leve, juntamente com uma poderosa teleobjetiva, pode tirar 
partido das vantagens que um sistema versátil e altamente 
portátil oferece. Outra vantagem do formato DX é que os  
51 pontos de focagem cobrem praticamente o enquadramento 
completo, facilitando a captura de motivos em movimento 
rápido. Quando é montada uma objetiva DX, a câmara 
seleciona automaticamente [DX (24 × 16) 1,5×].

Liberdade para 

Explorar

Formato FX 1,2× Formato DX

Expandindo o potencial, estimulando a curiosidade
É verdade que antigamente as câmaras tinham de ser pesadas e volumosas para oferecer muitas funções  
topo de gama, mas isso já não é verdade. A qualidade de imagem de alta definição que resulta da resolução 
de 24,3 megapixels efetivos e as especificações de elevado desempenho que se encontram nos modelos 
profissionais da Nikon são agora acondicionados num corpo compacto, leve e elegante que proporciona 
mobilidade e agilidade superiores. 
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• Objetiva: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [M], 1/5 segundos, f/9  • Equilíbrio de brancos: Nublado  • Sensibilidade: 100 ISO  • Picture Control: Neutro  ©Joshua Cripps



Princípios da liberdade: 

Resposta excecional
Flexibilidade expandida para criação de imagem e filmagem

Wi-Fi incorporado para integração fácil com  
dispositivos inteligentes

Com o Wireless Mobile Utility da Nikon, a D750 transfere 
imagens da câmara para um dispositivo inteligente e 
transforma o seu dispositivo inteligente no controlo remoto da 
câmara. Apesar de ser utilizado magnésio na parte superior, 
a distância de transmissão por rádio é de aproximadamente 
30 m* (linha de vista). O funcionamento da câmara não é 
interrompido, mesmo durante a transferência de imagens, 
o que permite o funcionamento contínuo.

*  Não assume qualquer interferência; o alcance pode variar consoante a força do sinal e a 
presença ou ausência de obstáculos.

•  O Wireless Mobile Utility deve ser transferido para um dispositivo inteligente (compatível 
com iOS/AndroidTM) para utilizar a função Wi-Fi. O Wireless Mobile Utility pode ser 
transferido gratuitamente a partir da loja de aplicações adequada.

•  Este produto, que contém software de criptografia desenvolvido nos Estados Unidos,  
é controlado pelos Regulamentos da Administração de Exportação dos Estados Unidos 
e não pode ser exportado ou reexportado para nenhum país sujeito a embargo de 
mercadorias pelos Estados Unidos. Estão atualmente sujeitos a embargo os seguintes 
países: Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria. 

• A funcionalidade Wi-Fi integrada não é compatível com o Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility para transmissão 
por Wi-Fi

Esta aplicação dedicada liga sem fios câmaras digitais 
Nikon e dispositivos inteligentes (smartphone ou PC tablet, 
compatíveis com iOS/AndroidTM) para permitir a transferência 
de imagens e o controlo remoto. O Wireless Mobile Utility 
pode ser transferido gratuitamente a partir da loja de 
aplicações do fabricante adequado.

Fluxo de trabalho sem dificuldades para transmissão 
profissional de imagens

Os jornalistas e os documentalistas vão apreciar o facto 
de, como a sua antecessora, a D4S, a D750 ser capaz de 
transmissão de dados com qualidade profissional através dos 
dispositivos opcionais Unidade de comunicação UT-1  
e Transmissor sem fios WT-5A/B/C/D. Com a UT-1 ligada, 
a D750 é capaz de uma ligação LAN com fios (via Ethernet). 
Instale o WT-5 na UT-1 para uma ligação LAN sem fios*1  
para um servidor FTP ou um PC*2. Pode transmitir as imagens 
ou filmagens armazenadas no cartão de memória  
SD da câmara, assim como imagens capturadas em tempo 
real e, em seguida, enviá-las diretamente para o servidor  
FTP ou para um computador. O Camera Control Pro 2 opcional 
permite o controlo remoto da câmara e a transmissão de 
imagens e filmagens para um computador. Também pode 
visualizar as imagens armazenadas num cartão de memória da 
câmara ou controlar a câmara a partir do browser da Web num 
computador ou iPhone*3.

*1 Com base em IEEE802.11a/b/g/n.
*2 O Wireless Transmitter Utility tem de ser instalado transferindo-o do Website da 
Nikon com o instalador do CD-ROM ViewNX 2 fornecido.

*3 iPhone é uma marca comercial da Apple Inc. Camera Control Pro 2 (opcional) -  
software de controlo remoto

O Camera Control Pro 2 é um software de controlo remoto 
capaz de operar uma série de funções da D750 a partir de 
um computador. Funcionalidades de visualização avançadas 
e visualização em direto também suportadas. A maioria das 
definições de SLR digital da Nikon que são normalmente 
controladas através de um cabo USB podem ser controladas 
remotamente a partir de um computador, incluindo o modo 
de exposição, a velocidade do obturador e a abertura. Está 
também disponível uma ligação LAN (Wi-Fi) sem fios ou 
Ethernet com fios quando se utiliza um transmissor sem fios 
opcional montado numa câmara compatível.

Visor ótico com aproximadamente 100% de cobertura 
do enquadramento para mais claridade e visibilidade

O visor ótico da D750 utiliza objetivas de oculares recém-
concebidas para condizer com a elegância do corpo. O seu 
pentaprisma de vidro proporciona aproximadamente 100% 
de cobertura do enquadramento, enquanto o novo ecrã de 
focagem oferece visibilidade melhorada. Como a D4S e a 
D810, o espelho principal tem revestimento multicamada para 
resultados de cor neutra.

Controlo de ângulo flexível com design de  
articulação de 3 eixos

A D750 dispõe de um monitor LCD inclinável que se ajusta 
rapidamente para cima até 90° e para baixo até 75°. Graças 
à original estrutura de articulação de 3 eixos da Nikon, o 
monitor move-se ligeiramente para fora, pelo que não existe 
vinhetagem com a peça da ocular quando o monitor é 
inclinado até 90°. Também quando é inclinado para baixo até 
75°, o monitor roda para trás para não tocar na base do tripé. 
Pode inclinar confortavelmente o monitor mesmo quando a 
câmara está montada num tripé.

Monitor LCD de alta resolução com possibilidade  
de personalização das cores

O monitor LCD de 8 cm (3,2 pol.) tem uma resolução de 
aproximadamente 1 229 000 pontos. Isto e o alinhamento 
RGBW e a estrutura integrada de vidro e painel criam uma 
visualização clara e nítida das suas imagens. Com um amplo 
ângulo de visualização de 170° (para cima, para baixo, para a 
esquerda e para a direita), a D750 é simultaneamente cómoda 
e confortável. Também pode calibrar a cor do monitor LCD 
de forma a condizer perfeitamente com a do computador, 
aumentando assim a eficácia do seu fluxo de trabalho.

Flash incorporado com a função de controlador para 
funcionamento com flashes múltiplos sem fios

Com a sua cobertura de objetiva grande angular de 24 mm 
e um número guia de aproximadamente 12 (m, 100 ISO, 

20 °C), o flash incorporado da D750 oferece múltiplas 
possibilidades. O seu controlo de flash i-TTL integrado 

não só preenche os motivos em contraluz, mas 
também proporciona um controlo de intensidade 

superior num padrão profissional. Talvez mais 
importante é a sua compatibilidade com a 

Iluminação avançada sem fios exclusiva 
da Nikon, que permite que o flash 
incorporado controle até dois grupos de 
Speedlights opcionais sem fios.
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UT-1

UT-1 montada na D750 com 
cabo LAN ligado

UT-1 e WT-5A/B/C/D 
montados na D750

WT-5



Quatro tecnologias chave e software original para 
conseguir imagens com a qualidade da Nikon

O desempenho ótico sem precedentes das objetivas NIKKOR 
exibe o real potencial do sensor de alta resolução da D750. 
Este recém-desenvolvido sensor CMOS de formato FX (24,3 
megapixels efetivos) da Nikon apresenta uma gama dinâmica 
excecionalmente ampla e razão sinal/ruído elevada, produzindo 
imagens com definição bem equilibrada e baixo ruído mesmo 
a sensibilidades elevadas. O EXPEED 4, exclusivo da Nikon, 
motor de processamento de imagem de alta velocidade, 
consegue um desempenho de redução de ruído sem 
precedentes, precisão do equilíbrio de brancos e capacidade de 
filmagem a 1080/60p. Além do mais, o original sistema Picture 
Control da Nikon permite estilos de criação de imagem capazes 
de refletir com mais precisão as intenções do fotógrafo. Todas 
estas funcionalidades funcionam em conjunto para atingir uma 
qualidade de imagem suprema, tanto em imagens fixas como 
em filmagens. A D750 supera mesmo a D810 em qualidade de 
imagem a sensibilidades elevadas, assim como em definição, 
profundidade, gradação de tons e clear color. Fortaleça a sua 
criatividade ou faça-a avançar ainda mais com imagens JPEG e 
ficheiros de filmes bem equilibrados e de alta qualidade saídos 
diretamente da câmara tirando partido do processamento 
Capture NX-D próprio da Nikon para ficheiros NEF (RAW).

Sistema Picture Control melhorado para flexibilidade 
mais criativa

O original sistema Picture Control da Nikon permite-lhe controlar 
livremente o aspeto dos filmes e das imagens fixas. Quando 
pretender criar belas imagens ou filmagens que possam ser 
utilizadas diretamente da câmara ou procurar obter níveis de 
criatividade na pós-produção, basta selecionar a partir de Standard, 
Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem e Uniforme. 
Como na D810, a claridade*1 pode ajustar a caraterística distintiva 
de uma imagem. Todos os parâmetros podem ser definidos 
com precisão em incrementos de 0,25*2. O mais recente Picture 
Control, “Uniforme”, utiliza uma curva de tonalidades mais 
próxima de uma linha reta do que a definição Neutro. Uniforme 
também proporciona uma manipulação artificial mínima e 
pode, por isso, manter uma informação do motivo com mais 
fiabilidade. Agora, quando se ajusta uma imagem, não temos 
que nos preocupar tanto com realces demasiado queimados, 
sombras bloqueadas ou excessiva saturação da cor. Em vez disso, 
podemos concentrar-nos em tirar o maior partido de uma imagem 
com tonalidade rica, tanto na luminosidade como nos tons de cor. 
Se processar ficheiros NEF (RAW) com Capture NX-D*3, dispare 
com Uniforme ou aplique Uniforme a uma imagem tirada com 
outro Picture Control e depois ajuste a curva de tonalidades de 
forma a refletir mais facilmente as suas intenções.
*1 Só pode aplicar-se a imagens fixas.
*2 Excluindo Ajuste rápido e efeitos de filtro.
*3 Pode ser transferido gratuitamente a partir do Website da Nikon.

Picture Control Utility 2 para criar e gerir o Picture  
Control personalizado (incluído no CD-ROM ViewNX 2)

Com este software, pode criar Picture Controls personalizados 
de forma a refletir os seus gostos. Por si só, permite o ajuste de 
parâmetros através de curvas de tonalidade personalizadas. O ecrã 
de pré-visualização permite-lhe confirmar alterações subtis em 
tempo real e alargar o seu ponto de interesse ajustando o tamanho 
da janela. Também é possível ajustar a exposição e o equilíbrio 
de brancos da imagem de pré-visualização e, quando pretendido, 
transferir as definições para a câmara através do cartão de 
memória. Quaisquer Picture Controls personalizados que criar 
podem ser automaticamente registados na lista do Picture Control 
do ViewNX 2 e do Capture NX-D no mesmo computador, o que 
ajuda a tornar a aplicação de quaisquer ficheiros NEF (RAW) num 
processo mais fácil.

Software original da Nikon para obter imagens com 
a qualidade da Nikon

Capture NX-D para desenvolver ficheiros NEF (RAW) 
(transferência gratuita)

Especificamente concebido para processar NEF (Nikon 
Electronic Format), o formato RAW exclusivo da Nikon, o 
software Capture NX-D tira o máximo partido de ficheiros 
extremamente ricos em dados. Além de compensação de 
exposição e fáceis ajustamentos do equilíbrio de brancos e 
do tom, o Picture Control oferece ainda mais oportunidades. 
A nova opção Uniforme e ajustamentos da claridade podem 
ser aplicados a imagens NEF (RAW) capturadas mesmo 
com câmaras lançadas antes da D810. Seja qual for a câmara 
que utilizar, agora pode fazer a regulação precisa de cada 
parâmetro em incrementos de 0,25*. Os resultados, incluindo 
os ajustamentos do Picture Control, podem ser guardados e 
facilmente aplicados a outras imagens com o Capture NX-D.

*Excluindo Ajuste rápido e efeitos de filtro.
Nota: O Capture NX-D pode ser transferido gratuitamente a partir do Website da Nikon.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX 2 para procura e edição de imagem (incluído)
Tirando partido de funções de edição de imagens de uso 
frequente, como redimensionar e ajustar a luminosidade, o 
ViewNX 2 é útil para importar, editar e procurar imagens fixas 
e filmagens. As suas funções de edição de filmagens são 
equivalentes às existentes nas SLR digitais e também é fácil 
aplicar, alterar e ajustar o Picture Control a imagens NEF (RAW) 
tiradas com câmaras digitais SLR da Nikon.

Sistema avançado de reconhecimento de cenas 
exclusivo da Nikon

A D750 está equipada com o Sistema avançado de 
reconhecimento de cenas próprio da Nikon, utilizando um 
sensor RGB de 91K pixels que produz resultados altamente 
precisos. Digitaliza meticulosamente a cena com os seus 91K 
pixels para ler a luminosidade, o contraste, a cor, a distribuição 
de zonas de realces e a presença ou ausência de rostos 
humanos*. Utilizando estas informações, a câmara implementa 
diversos controlos automáticos, como a focagem automática, 
a exposição automática, o equilíbrio automático de brancos 
e a exposição de flash i-TTL. Isso significa que pode contar com 
seguimento do motivo com AF, controlo da exposição e controlo 
de flash mais precisos, com prioridade adicional aos rostos 
humanos. Também produz um controlo da exposição bem 
equilibrado tendo em conta as zonas de realces e um equilíbrio 
de brancos preciso que acentua as zonas de realces. O Sistema 
avançado de reconhecimento de cenas também utiliza 
informações do sensor de imagem para melhorar a totalidade 
da experiência fotográfica: aumenta a rapidez do zoom de 
reprodução de rostos e melhora a precisão da exposição e do 
controlo de AF durante a visualização em direto e a filmagem.

*O controlo da deteção de rostos não pode ser confirmado num ecrã do visor.

Equilíbrio de brancos automático preciso que identifica 
uma fonte de luz de forma altamente precisa com o 
Sistema avançado de reconhecimento de cenas

A D750 utiliza toda a sua avançada tecnologia para registar e 
reproduzir com precisão a cor e a luminosidade da sua cena. 
Utilizando a identificação da fonte de luz e a deteção de rostos 
no plano da imagem do Sistema avançado de reconhecimento 
de cenas, a câmara deteta as informações de cor e de 
luminosidade que correspondem à fonte de luz, utilizando 
a sua enorme coleção de dados de referência incorporada. 
A D750 também lhe permite definir um segundo modo de 
equilíbrio de brancos automático - Auto 2 - para manter uma 
atmosfera mais quente ao fotografar com luz incandescente.

Flexibilidade em todos os aspetos do ajuste de imagens

O sistema Picture Control da Nikon permite-lhe personalizar o 
aspeto e a sensação das imagens de acordo com os seus gostos 
pessoais, mas também torna mais fácil ajustar parâmetros como 
claridade*, nitidez, contraste, saturação e matiz (coloração). Cada 
parâmetro é capaz de ajustes de precisão em incrementos de 
0,25, com ajustes do equilíbrio de brancos de 0,5 passos para 
a direção A-B e 0,25 passos na direção G-M. Isto permite uma 
quantidade quase infinita de personalizações a fim de obter a 
reprodução de cores que pretende.

*Só pode aplicar-se a imagens fixas.

D-Lighting ativo para reproduzir luminosidade natural

Mesmo quando uma cena tem 
fortes diferenças entre luz e 
escuridão, o D-Lighting ativo 
reproduz detalhes naturais nos 
realces e sombras. Em certas 
situações, como motivos em 
contraluz, a escuridão e a luz podem 
não ser abrangidas pela ampla gama 
dinâmica da câmara, mas graças ao motor de processamento de 
imagem EXPEED 4, a D750 pode executar um processamento 
em tempo real rápido e altamente preciso, tendo como resultado 
uma reprodução de cores ainda mais melhorada em curto tempo 
de processamento. Basta selecionar um nível de intensidade: 
automático, muito elevado, elevado, normal e baixo (desligado 
também disponível). O D-Lighting ativo funciona eficazmente com 
a medição matricial e, ao contrário da HDR, não combina imagens 
e é, por esse motivo, eficaz para fotografar com a câmara na mão 
ou para capturar motivos em movimento.

HDR (Gama Dinâmica Elevada) para fazer sobressair 
mais os contrastes

Para uma gama dinâmica incrivelmente ampla numa 
fotografia, a D750 pode combinar duas imagens tiradas 
com um disparo do obturador com exposições diferentes. 
O resultado são imagens com menos ruído e gradação de 
tons rica, tanto nas sombras como nos realces, mesmo ao 
fotografar cenas em condições de alto contraste. O grau pode 
ser selecionado - automático, muito elevado, elevado, normal 
e baixo - e a suavidade da margem onde duas exposições 
se encontram é automaticamente definida de acordo com o 
nível de intensidade. O modo HDR é mais eficaz com motivos 
estacionários como paisagens e naturezas mortas.

Nota: Recomenda-se a utilização de um tripé.
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Fotografia com o Picture Control 
com base em Paisagem

Fotografia com Retrato

Princípios da liberdade: Qualidade de imagem e expressão
Qualidade de imagem rica, expressiva e refinada para uma liberdade criativa otimizada



Modo de Cena para definições otimizadas de acordo 
com o cenário fotográfico

A D750 pode selecionar 
automaticamente as definições 
mais adequadas para a sua cena 
ou motivo. Basta selecionar 
o Modo de Cena adequado e 
deixar a câmara fazer o resto. 
Compensação de exposição e 
compensação do flash também 
disponíveis quando se utiliza o 
Modo de Cena.

Visor ótico que incorpora o elemento do ecrã  
EL orgânico para visibilidade melhorada,  
mesmo sob luz brilhante

O ecrã de informações por 
baixo da área de imagem do 
visor utiliza um elemento do 
ecrã EL orgânico para uma 
visualização clara e de alto 
contraste com consumo de 
energia reduzido. É possível 
ter elevada visibilidade 
mesmo sob luz solar intensa, com velocidade de resposta 
mais rápida a baixas temperaturas.

Funcionamento  
confortável e intuitivo  
e GUI superior

A D750 está equipada 
com uma nova e mais 
intuitiva GUI (interface 
gráfica do utilizador). Para 
uma visibilidade clara com 
qualquer luz, a cor do texto pode ser selecionada manual 
ou automaticamente, dependendo do nível de luz ambiente. 
O painel de controlo superior foi renovado para se ajustar ao 
estilo de corpo elegante e mostra as informações necessárias 
num formato de visualização mais claro e mais confortável.

Botão “P” intuitivo para acesso direto a operações 
de uso frequente

Na fotografia através do 
visor ou de visualização em 
direto, aceder às funções 
de utilização mais frequente 
é tão fácil como premir um 
botão. Também é possível 
saltar para o menu de 
retoque durante a reprodução 
ou indicar imagens a 
transferir para um smartphone ou PC tablet.

Ranhuras duplas para cartões SD para gestão 
 eficiente da memória

A D750 utiliza duas ranhuras 
de cartão de memória 
SD, com uma série de 
opções de gravação, como 
“Capacidade excedida” ou 
“Cópia de segurança” ou 
para gravar RAW e JPEG em 
cartões diferentes. Também 
é possível copiar imagens 
entre os dois cartões de 
memória, assim como selecionar a ranhura para filmagem 
de acordo com a capacidade restante nos cartões. A câmara 
suporta cartões de memória SDXC UHS-I - em conjunto 
com a maior velocidade do motor de processamento de 
imagem EXPEED 4, a D750 pode processar e escrever dados 
de imagem com elevado número de pixels a velocidades 
incríveis.

Horizonte virtual que 
deteta a inclinação do 
corpo da câmara

A D750 incorpora um 
horizonte virtual na câmara 
que deteta a rotação 
(inclinação horizontal)  
e a inclinação (inclinação 
para a frente ou para trás). 
A inclinação das direções de rotação e de inclinação são 
indicadas no monitor LCD, enquanto que a direção de  
rotação pode ser vista no visor. Esta função é especialmente 
útil para fotografar tipos de motivos como natureza morta, 
paisagem e arquitetura.

Corpo robusto e isolamento para proteção fiável  
contra poeira e chuva

Um isolamento completo 
equivalente ao da D810 
é aplicado à câmara para 
defesa eficaz contra a poeira 
e a humidade. A Unidade de 
alimentação múltipla MB-D16 
opcional dispõe da mesma 
qualidade de isolamento.

Mecanismo de sequência 
resistente e de alta  
precisão que satisfaz o teste de 150 000 disparos

A D750 foi concebida com 
um mecanismo de alta 
velocidade e alta precisão 
que controla o obturador, 
o espelho e a abertura 
de modo independente. 
O obturador foi testado 
para 150 000 ciclos com a 
unidade do obturador e o 
mecanismo de transmissão 
verdadeiramente carregados para provar a sua extremamente 
elevada durabilidade. Modos de obturador silencioso e 
obturador contínuo silencioso disponíveis, permitindo o 
funcionamento menos intrusivo do obturador.

Baixo consumo de energia e bateria  
de longa duração

Os circuitos elétricos melhorados e o motor 
de processamento de imagem EXPEED 
4 proporcionam um sistema de consumo 
de energia eficaz que o ajuda a disparar 
durante mais tempo. A D750 utiliza a bateria 
de iões de lítio recarregável EN-EL15 - a 
mesma utilizada na D810, D610 e D7100. 
Isto permite-lhe disparar aproximadamente 
1230* imagens, se o flash for disparado 
alternadamente. Também permite 4420 
imagens e filmagens de aproximadamente 
55 minutos, de acordo com o teste de 
simulação de utilização profissional da 
própria Nikon. Para além da EN-EL15, o 
adaptador CA opcional EH-5b (necessário 
o conetor de alimentação EP-5B) e 
a unidade de alimentação múltipla MB-D16 também estão 
disponíveis como fontes de alimentação.
*Com base nas normas CIPA.

Medição ponderada às luzes para evitar realces 
demasiado queimados

Quando este modo é 
selecionado, a D750 deteta 
automaticamente as áreas 
mais brilhantes da sua 
cena e determina uma 
exposição que evite realces 
demasiado queimados. Este 
novo sistema de medição 
ponderada às luzes é 
especialmente eficaz em 
fotografias de espetáculos 
em que o motivo principal é 
iluminado por um projetor.

Equilíbrio de brancos localizado para capturar 
instantaneamente dados de predefinição manual 
através de visualização 
em direto

A D750 permite-lhe obter 
instantaneamente dados 
de equilíbrio de brancos 
de predefinição manual 
ao selecionar uma área 
branca ou cinzenta dentro 
do enquadramento durante 
a visualização em direto. Os 
dados de predefinição manual podem 
ser mantidos mesmo quando a imagem 
de visualização em direto é ampliada 
até ao máximo, proporcionando-lhe um 
equilíbrio de brancos preciso nas áreas 
mais pequenas. Se não ficar satisfeito 
com o resultado, pode simplesmente 
mover a área de aquisição sem precisar de  
percorrer todo o processo de aquisição  
desde o início.

Princípios da liberdade: Desempenho e fiabilidade
Apoio criativo de todas as formas que precisar

Modo de Cena incorporado na D750:  
Retrato, Paisagem, Criança, Desporto, Primeiro plano, Retrato noturno, 
Paisagem noturna, Festa/Interior, Praia/Neve, Pôr do sol, Crepúsculo/
Madrugada, Retrato animal de estimação, Luz da vela, Desabrochar, 
Cores de outono, Alimentos
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• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [A], 1/400 segundos, f/3.2  • Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor (2700 K)  
• Sensibilidade: ISO 3200  • Picture Control: Standard  ©Ray Demski

O motivo fotografado com medição 
matricial apresenta realces 
demasiado queimados.

Fotografia com Crepúsculo/ 
Madrugada

Equilíbrio de brancos localizado

Equilíbrio de brancos  
automático

MB-D16 montada na 
D750

Fotografia com medição ponderada às luzes



Princípios da liberdade: Objetivas NIKKOR
Qualidade ótica superior para extrair a real beleza do formato FX

Princípios da liberdade: Speedlights da Nikon
Sistema de flash exclusivo para controlar a luz ao seu gosto

Cobrindo da ultragrande angular de 107° até uma grande angular 
normal de 63°, esta excecional objetiva com zoom extrai a alta 
definição do formato FX e dos 24,3 megapixels efetivos da 
câmara. A Redução da vibração (VR) proporciona um efeito 
equivalente a uma velocidade do obturador 2,5 stops* mais 
rápida. Explore ainda mais a fotografia de grandes angulares com 
a câmara na mão - mesmo com pouca luz interior ou durante a 
fotografia de paisagem ao pôr do sol.

Esta objetiva com zoom standard de aproximadamente 5×, compatível 
com o formato FX, cobre a ampla gama do ângulo de visão desde 
a grande angular de 84° até ao alcance de teleobjetiva. A abertura 
máxima constante de f/4 assegura uma elevada qualidade consistente 
a partir da sua abertura máxima. Foi aplicado o Revestimento de 
nanocristais para produzir imagens claras com efeito fantasma e 
reflexo minimizados. Inclui Redução da vibração (VR) para minimizar 
eficazmente a vibração da câmara, proporcionando um efeito 
equivalente a uma velocidade do obturador 3,5 stops* mais rápida.

Com uma abertura máxima de f/5.6 com o zoom no máximo, 
esta objetiva com zoom de razão ultra elevada de 10,7× cobre 
o intervalo focal de 28-300 mm. A Redução da vibração (VR) 
proporciona o equivalente a uma velocidade do obturador 3,5 
stops* mais rápida. Com uma tal versatilidade, esta objetiva 
proporciona imagens de alta qualidade num conjunto diverso de 
situações fotográficas.

O flash incorporado foi utilizado como controlador para disparar três  
Speedlights SB-500 remotos sem fios a fim de criar um efeito tridimensional 
dinâmico. A saída de flash de cada Speedlight pode ser controlada  
manualmente para obter o resultado desejado.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR  • Qualidade de imagem: 14-bit RAW (NEF)
• Exposição: modo [A], 1,6 segundos, f/11  • Equilíbrio de brancos: Auto 1  
• Sensibilidade: 100 ISO  • Picture Control: Standard  ©Ryo Ohwada

• Objetiva: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR  •  Qualidade de imagem: 14-bit RAW (NEF)
• Exposição: modo [M], 1/80 segundos, f/8  • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta   
• Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Neutro  ©Joshua Cripps

• Objetiva: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR  • Qualidade de imagem: 14-bit RAW (NEF)
• Exposição: modo [M], 1/640 segundos, f/5  • Equilíbrio de brancos: Auto 1   
• Sensibilidade: 3200 ISO  • Picture Control: Standard  ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Objetiva com zoom de ultragrande angular com 
função VR e poder de resolução magníficos

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Prática objetiva com zoom standard para 
cobrir um amplo alcance do zoom

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Objetiva com zoom de razão ultra elevada 
(10,7×) para diferentes situações fotográficas

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Objetiva bem equilibrada com zoom standard e VR.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nova]
Objetiva rápida ultragrande angular de distância 
focal fixa, compacta e leve, que produz elevada 
qualidade de imagem.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Objetiva rápida de distância focal fixa que produz 
imagens dramáticas com baixa profundidade de 
campo e desfocagem do fundo (bokeh) natural.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Teleobjetiva com zoom clara que satisfaz as  
necessidades dos profissionais.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Objetiva rápida grande angular de distância focal 
fixa para uma resolução superior e reprodução de 
desfocagem do fundo (bokeh).

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Objetiva micro com reprodução nítida e natural.

Sistema de iluminação criativa da Nikon para 
 iluminação com qualidade de estúdio em toda a parte

Para uma iluminação precisa e flexível em qualquer situação, 
não há melhor solução que o Sistema de iluminação criativa 
da Nikon (CLS). Utilizando Speedlights (opcionais) da Nikon 
leves, robustos e extremamente portáteis com a compacta 
D750, tem agora o poder de criar iluminação com qualidade de 
estúdio em qualquer local.

Speedlight SB-500, compacto e leve, com Luz LED de 
alto desempenho (opcional)

Com um número guia de 24 
(m, 100 ISO, formato FX com 
posição de cabeça do zoom 
a 24 mm), o SB-500 é um 
Speedlight compacto, leve e fácil 
de transportar que funciona com 
duas pilhas R6/AA. A cabeça do 
flash inclina-se até 90° e roda 
180° horizontalmente para a 
esquerda e para a direita. Uma 
vez que a temperatura de cor da 
recém-instalada luz LED (3 níveis 
de saída selecionáveis) é muito 
semelhante à luz solar, pode 
ser naturalmente utilizado como 
luz auxiliar, tanto para fotografia 
como para filmagem. Com o 
Speedlight fora da câmara, o efeito de iluminação 
pode ser monitorizado no monitor de visualização 
em direto. Ligado à D750, o controlo do equilíbrio 
de brancos da luz LED pode ser automaticamente 
executado. Na Iluminação avançada sem fios, 
o SB-500 pode funcionar como controlador de 
vários Speedlights remotos ou como flash remoto 
utilizando o flash incorporado da câmara como 
unidade principal. A configuração do Speedlight 
SB-500, incluindo a função de controlador, pode 
ser efetuada a partir do menu personalizado da D750.

*Com base nas normas CIPA. O valor é atingido quando montada numa câmara digital 
SLR de formato FX, com o zoom definido na posição máxima da teleobjetiva.

2120

• Objetiva: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR  • Qualidade de imagem: 14 bits RAW (NEF)  • Exposição: modo [M], 1/1000 segundos, f/6.3  • Equilíbrio de brancos: Flash  
• Sensibilidade: 1250 ISO  • Picture Control: Standard   ©Ray Demski

Speedlight 
SB-500



Controlador remoto sem fios WR-1 multifuncional 
avançado (opcional)

O WR-1 é um controlador remoto multifuncional avançado. 
Com um WR-1 configurado como transmissor e outro WR-1 
ou WR-R10 montado na D750 como recetor, é possível 
visualizar ou alterar as definições da câmara*1 utilizando 
o ecrã do transmissor (necessária atualização de firmware 
para a versão 2.00). Utilizando ondas de rádio, o intervalo de 
comunicação entre unidades WR-1 estende-se até 120 m*2. 
Estão disponíveis 15 canais. Além do controlo remoto 
de uma câmara com um WR-1 (utilizado como recetor) 
montado, obtido pelo funcionamento de outro WR-1 
(utilizado como transmissor)*3, existem diversas 
opções de disparo remoto, tais como: disparo 
simultâneo de obturadores em diversas câmaras; 
disparo de obturadores em diversas câmaras 
sincronizadas com uma câmara principal com 
um WR-1 instalado*4; controlo remoto de cada 
grupo de câmaras separadamente e fotografia 
com intervalos de disparo. Também é possível 
o disparo remoto combinando o WR-1 
com o WR-R10/WR-T10*3.

*1 Funções limitadas.
*2  Alcance aproximado a uma altura de cerca de  

1,2 m; varia com as condições atmosféricas e com a 
existência de obstáculos.

*3  O WR-R10 e o WR-T10 em utilização precisam de ser 
configurados para o mesmo canal e emparelhamento; 
o WR-1 em utilização deve ser configurado no mesmo 
canal e emparelhamento ou atribuído um nome de  
ID. Número máximo de controladores: 20 unidades 
(WR-1) ou 64 unidades (WR-R10).

*4  Apenas uma câmara com um terminal de  
10 pinos para controlo remoto pode ser utilizada como  
câmara principal no disparo sincronizado.

Controlo remoto fácil com Controladores remotos 
sem fios WR-R10/WR-T10 (opcional)

Utilizando ondas de rádio de 2,4 GHz, os Controladores remotos 
sem fios WR-R10/WR-T10 expandem largamente a flexibilidade 
do controlo remoto. Ao contrário das unidades que utilizam 
raios infravermelhos, o WR-R10/WR-T10 permite o controlo 
remoto a grandes distâncias, capaz de funcionar mesmo com 
obstáculos, como árvores ou paredes, no caminho. Com uma 
distância máxima de comunicação de 20 m*1, pode controlar 
um número ilimitado de câmaras. Além disso, a possibilidade 
de controlar várias câmaras abre novas 
e excitantes oportunidades fotográficas. 
Experimente capturar fotografias e filmagens*2 
simultaneamente em câmaras diferentes ou 
fotografe simplesmente as mesmas imagens 
fixas em vários corpos de câmaras com 
objetivas diferentes montadas. Também pode 
dividir as suas câmaras em grupos e atribuir 
um canal a cada um, controlando cada grupo 
de forma independente, e efetuar operações 
diferentes de acordo com a sua decisão criativa. 
As possibilidades são infinitas.

*1 Alcance aproximado a uma altura de cerca de 1,2 m; varia com 
as condições atmosféricas e com a existência de obstáculos.

*2 A gravação de filmagens é possível com a série D4, D810,  
série D800, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 e 
D3300.

Unidade GPS GP-1A (opcional)

Alguns tipos de fotografia podem beneficiar de informações 
de localização como latitude, longitude, altitude e UTC (Tempo 
Universal Coordenado). Com o GP-1A, tudo isto pode ser 
armazenado nos dados EXIF. As imagens com informações de 
localização podem ser mostradas no 
espaço de trabalho Map (Mapa) do 
ViewNX 2 e as informações também 
podem ser utilizadas nos serviços de 
partilha de imagens e software digital 
de mapeamento online, assim como 
no NIKON IMAGE SPACE, o serviço 
de partilha e armazenamento de 
imagens da própria Nikon.

Unidade de alimentação múltipla MB-D16 para 
manuseamento firme no disparo vertical e horizontal 
(opcional) [Novo]

A Unidade de alimentação múltipla MB-D16 suporta dois tipos de 
carga da bateria: uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15 
ou seis pilhas R6/AA alcalinas, Ni-MH ou de lítio. O adaptador 
CA EH-5b (com o Conetor de alimentação EP-5B) também é 
opção. Uma contínua troca de energia entre a bateria do corpo 
da câmara e as da MB-D16 é possível quando uma EN-EL15 
está carregada em cada uma. Isto permite ao utilizador fotografar 
aproximadamente o dobro das imagens da D750 só por si. Isto 
quer dizer que os fotógrafos podem concentrar-se nos disparos 
sem se preocuparem com a duração 
da bateria. Com a sua resistente liga 
de magnésio exterior, a Unidade de 
alimentação múltipla MB-D16 incorpora 
controlos intuitivos para disparos 
verticais: botão de disparo do obturador, 
bloqueio do botão de disparo do obturador, botão AE-L/AF-L, 
multisseletor e discos de controlo principal/secundário.

NIKON IMAGE SPACE - simples e poderoso serviço de 
partilha e armazenamen-
to de imagens da Nikon

As suas imagens merecem 
um espaço confiável na 
Internet. Esse espaço é o 
NIKON IMAGE SPACE, um 
serviço gratuito de partilha 
e armazenamento de 
imagens online. Com a sua 
interface do utilizador rápida 
e simples, pode carregar, 
transferir, navegar, organizar e partilhar fotografias e filmagens, 
bem como ligar-se facilmente com diversas redes sociais. 
Está disponível uma conta básica para todos os utilizadores 
registados que oferece um espaço máximo de armazenamento 
de 2 GB. Os proprietários de câmaras digitais Nikon podem 
obter contas especiais com armazenamento até 20 GB e uma 
série de funções úteis, que incluem ficheiros protegidos por 
palavra-passe para partilha de imagens.

Princípios da liberdade: Acessórios e software
Concebidos exclusivamente para a Nikon

Controlador  
remoto sem fios 
WR-R10Controlador 

remoto sem 
fios WR-1

Unidade de alimentação 
múltipla MB-D16

Ecrã do visor

Painel de controlo

Controlador 
remoto sem fios 
WR-T10

Nomenclatura Gráfico do sistema
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Lente de 
ampliação da 
ocular DG-2

Controlador remoto 
sem fios WR-T10

Bateria de iões  
de lítio recarregável 

EN-EL15*

Cabo USB UC-E17*

Unidade de 
comunicação UT-1

Transmissor sem fios 
WT-5A/B/C/D

Bateria de iões de lítio 
recarregável EN-EL15*

Cabo LAN**

Computador 
pessoal**

Impressora**
Cartão de memória SD**

Speedlights  
SB-910/700/T133/300

Speedlights de 
estúdio**

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

ViewNX 2*
Capture NX-D†

Camera Control Pro 2
Conetor de alimentação 
EP-5B

Adaptador CA EH-5b

Carregador de baterias 
MH-25a*/MH-25

Unidade de alimentação 
múltipla MB-D16

Seis pilhas  
R6/AA**

Conetor de 
alimentação EP-5B

Adaptador  
CA EH-5b

Gravador de vídeo  
de entrada HDMI**

Monitor de TV**

Controlador remoto 
sem fios WR-1
(Transmissor)

Controlador remoto 
sem fios WR-1

(Recetor)

Unidade GPS GP-1ACabo de 
disparo remoto 

MC-DC2

Controlo remoto ML-L3

Controlador remoto 
sem fios WR-R10

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

Adaptador para ocular  
DK-22

Lente de ampliação da 
ocular DK-21M

Tampa da ocular DK-5*

Speedlight SB-910

Unidade de alimentação de 
alto desempenho SD-9

Speedlight SB-700

Speedlight SB-300

Controlador de Speedlight 
sem fios SU-800

Kit de controlador de 
Speedlight de primeiro 
plano R1C1

Adaptador do terminal de 
sincronização AS-15

Dispositivo inteligente**
(iOS/SO Android™)

Wireless Mobile Utility†

Cabo remoto TTL SC-28, 29

Speedlight SB-500

Ocular de borracha DK-21*

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

Microfone  
estéreo ME-1

Bolsa semirrígida 
CF-DC5

Bolsa semirrígida 
CF-DCXX

Bolsa semirrígida 
CF-DC4

Cabo HDMI HC-E1 
(Conetor tipo C n  
Conetor tipo A)

Adaptador de 
visualização em 
ângulo reto DR-6

ACESSÓRIOS PARA O 
VISOR

OBJETIVAS NIKKOR SPEEDLIGHTS

ACESSÓRIOS DE 
DIGISCOPING

MICROFONE

BOLSA

ACESSÓRIOS PARA TV 
E VÍDEO

APLICAÇÕES DO DISPOSITIVO 
                 INTELIGENTE

CONTROLO REMOTO, 
ACESSÓRIOS PARA GPS

ADAPTADORES CA,  
BATERIAS E CARREGADORES

ACESSÓRIOS RELACIONADOS 
COM O COMPUTADOR

*Acessórios fornecidos  **Produtos de outras marcas  †Pode ser transferido do Website da Nikon (gratuito).

Sapata de acessórios (para unidade de flash opcional)
Disco do modo de obturação
Botão de desbloqueio do disco do modo de obturação
Ilhó para a correia da câmara
Botão de desbloqueio do disco de modos
Disco de modos
Botão de medição/Botão de formatação de cartões  
de memória
Botão de filmagem
Disco de controlo secundário
Botão de alimentação
Botão de disparo do obturador
Botão da compensação de exposição/Botão de  
restauro por dois botões
Indicador do plano focal
Disco de controlo principal
Painel de controlo
Flash incorporado
Botão de modo de flash/Botão de compensação  
do flash
Recetor de infravermelhos (frente)
Tampa para terminal para acessórios
Tampa do conetor de áudio
Tampa do conetor HDMI/USB
Botão de desbloqueio da objetiva
Botão de modo AF

Seletor do modo de focagem
Marca de montagem da objetiva
Botão do bracketing
Espelho
Alavanca de acoplamento para medição
Terminal para acessórios
Conetor para auscultadores
Conetor para microfone externo
Conetor HDMI
Conetor USB
Microfone estéreo
Contactos CPU
Montagem da objetiva
Tampa dos contactos da unidade de alimentação  
opcional MB-D16
Encaixe do tripé
Acoplamento AF
Botão Fn
Patilha da tampa do compartimento da bateria
Tampa do compartimento da bateria
Tampa do conetor de alimentação
Tampa da ranhura do cartão de memória
Botão Pv
Iluminador auxiliar de AF/luz do autotemporizador/ 
luz de redução do efeito de olhos vermelhos
Ocular do visor

Ocular de borracha
Controlo de ajuste dióptrico
Botão de bloqueio AE/AF
Botão informações
Multisseletor
Botão OK
Bloqueio do seletor de focagem
Luz de acesso ao cartão de memória
Recetor de infravermelhos (traseira)
Seletor de visualização em direto
Botão de visualização em direto
Altifalante
Monitor inclinável
Botão P
Botão zoom de reprodução de afastamento/botão  
de miniaturas/botão de sensibilidade ISO/botão do  
controlo automático de sensibilidade ISO/botão de 
restauro por dois botões
Botão zoom de reprodução de aproximação/botão  
qualidade/tamanho da imagem
Botão de ajuda/botão de proteção/botão de equilíbrio  
de brancos
Botão de menu
Botão reprodução
Botão Apagar/botão de formatação de cartões  
de memória
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Especificações da câmara digital SLR D750 da Nikon
Bracketing de equilíbrio de 
brancos

De 2 a 3 enquadramentos em passos de 1, 2 ou 3

Modos de visualização em direto Fotografia de visualização em direto (imagens fixas), visualização em direto de filmagem (filmagens)
Servo da objetiva de visualização 
em direto

• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F) • 
Focagem manual (M)

Modos de área de AF AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF seguimento 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)

Medição de filmagem Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal
Método de medição de filmagem Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes
Tamanho de imagem (pixels) e 
fotogramas por segundo

• 1920 × 1080; 60p (progressivo), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p  
As velocidades de disparo reais para 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps 
respetivamente; as opções suportam Ha qualidade de imagem alta e normal 

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 de áudio Microfone estéreo externo ou incorporado; sensibilidade ajustável
Duração máxima 29 min. e 59 seg. (10 ou 20 min. dependendo do tamanho/velocidade do enquadramento e das 

definições de qualidade de filmagem)
Outras opções de filmagem Marcação de índice, fotografia temporizada
Monitor LCD TFT de 8 cm (3,2 pol.), aproximadamente 1 229 000 pontos K  

(VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 pontos), de polissilício de baixa temperatura inclinável 
com ângulo de visualização de aproximadamente 170°, cobertura do enquadramento de 
aproximadamente 100% e ajuste da luminosidade e do ângulo

Reprodução Reprodução de enquadramento completo e miniatura (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com 
zoom de reprodução, reprodução de filmagens, apresentações de diapositivos de fotografia e/ou 
filmagens, apresentação de histograma, realces, informações de fotografia, visualização de dados 
de localização e rotação automática da imagem

USB USB Hi-Speed; ligação à porta USB incorporada recomendada
Saída por HDMI Conetor HDMI do tipo C
Terminal para acessórios Controladores remotos sem fios: WR-1 e WR-R10, cabo de disparo remoto: MC-DC2, Unidade GPS: 

GP-1/GP-1A (tudo disponível em separado)
Entrada de áudio Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro; alimentação plug-in suportada)
Saída de áudio Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro)
Padrões sem fios IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocolos de comunicação • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frequência de funcionamento 2412 a 2462 MHz (canais 1 a 11)
Alcance (linha de visão) Aproximadamente 30 m (não assume qualquer interferência; o alcance pode variar consoante a 

força do sinal e a presença ou ausência de obstáculos)
Velocidade de transmissão 54 Mbps; velocidades de transmissão lógicas máximas segundo o padrão IEEE; as velocidades 

reais podem ser diferentes
Segurança • Autenticação: Sistema aberto, WPA2-PSK • Criptografia: AES
Configuração sem fios Suporta WPS
Protocolos de acesso Infraestrutura
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

Bateria Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15
Unidade de alimentação Unidade de alimentação múltipla opcional MB-D16 com uma bateria de iões de lítio recarregável 

EN-EL15 ou seis pilhas R6/AA alcalinas, Ni-MH ou de lítio
Adaptador CA Adaptador CA EH-5b; requer Conetor de alimentação EP-5B (disponível em separado)
Encaixe do tripé 1/4 pol. (ISO 1222)
Dimensões (L × A × P) Aproximadamente 140,5 × 113 × 78 mm
Peso Aproximadamente 840 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; 

aproximadamente 750 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: De 0 a 40 °C; humidade: 85% ou menos (sem condensação)
Acessórios fornecidos  
(podem variar em função do país ou da 
zona geográfica)

Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15, Carregador de baterias MH-25a, Cabo USB UC-E17, 
Correia da câmara AN-DC14, Tampa do corpo BF-1B, Tampa da sapata de acessórios BS-1, Tampa 
da ocular DK-5, Ocular de borracha DK-21, CD-ROM ViewNX 2

Método de medição • Matricial: Medição matricial da cor 3D III (objetivas de tipo G, E e D); medição matricial da cor 
III (outras objetivas com CPU); medição matricial da cor disponível com objetivas sem CPU se o 
utilizador fornecer os dados da objetiva • Central ponderada: Ponderação de aproximadamente 
75% atribuída ao círculo de 12 mm no centro do enquadramento; o diâmetro do círculo pode 
ser alterado para 8, 15 ou 20 mm, ou a ponderação pode ser baseada na média de todo o 
enquadramento (objetivas sem CPU utilizam o círculo de 12 mm) • Localizada: Mede o círculo de 
4 mm (cerca de 1,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado (no ponto de 
focagem central quando são utilizadas objetivas sem CPU) • Ponderada às luzes: Disponível com 
objetivas tipo G, E e D; equivalente a central ponderada quando são utilizadas outras objetivas

Gama de medição  
(100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C)

• Medição matricial, central ponderada ou ponderada às luzes: De 0 até 20 EV 
• Medição localizada: De 2 até 20 EV 

Acoplamento de exposímetro CPU e AI combinados
Modos de exposição Modos automáticos (i  automático; j automático [flash desligado]); modos de cena (k  retrato; 

l paisagem; p criança; m desporto; n  primeiro plano; o retrato noturno; r paisagem noturna; 
s festa/interior; t praia/neve; u pôr do sol; v crepúsculo/madrugada; w retrato animal 
estimação; x luz da vela; y desabrochar; z cores de outono; 0 alimentos); modos de efeitos 
especiais (% visão noturna; g desenho a cores; i efeito de miniatura; u cor seletiva; 1 
silhueta; 2 brilho; 3 escuro); programação automática com programa flexível (e);  automático 
com prioridade ao obturador (f); automático com prioridade à abertura (g); manual (h); j 
(definições do utilizador 1); k (definições do utilizador 2)

Compensação de exposição Pode ser ajustada para -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV  
nos modos e, f, g, h, h e %

Bracketing de exposição 2 a 9 imagens em passos de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 EV; 2 a 5 imagens em passos de 2 ou 3 EV
Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detetado com o botão AE-L/AF-L A
Sensibilidade ISO  
(Índice de exposição recomendado)

ISO de 100 a 12 800 em passos de 1/3 ou 1/2 EV, também pode ser definido para aproximadamente 
0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou para aproximadamente 0,3, 0,5, 
0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 51 200 ISO) acima de 12 800 ISO; controlo automático de sensibilidade 
ISO disponível

D-Lighting ativo Automático, muito elevado, elevado, normal, baixo ou desligado
Bracketing ADL 2 imagens utilizando o valor selecionado para uma imagem ou 3 a 5 imagens utilizando os valores 

predefinidos para todas as imagens
Focagem automática Módulo do sensor de focagem automática Advanced Multi-CAM 3500 II da Nikon com deteção 

de fase TTL, ajuste de precisão, 51 pontos de focagem (incluindo 15 sensores de tipo cruzado; f/8 
suportado por 11 sensores) e iluminador auxiliar de AF (alcance de aproximadamente 0,5 a 3 m)

Intervalo de deteção -3 a +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 (M): É possível utilizar o telémetro eletrónico

Ponto de focagem Pode ser selecionado a partir de 51 ou 11 pontos de focagem
Modos de área de AF AF de ponto simples; AF de área dinâmica de 9, 21 ou 51 pontos, seguimento 3D, AF de área de 

grupo, AF de área automática
Bloqueio de focagem A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador  

(AF de servo simples) ou pressionando o botão AE-L/AF-L A
Flash incorporado i , k , p, n , o, s, w, g: Flash automático com elevação automática 

e, f, g, h, 0: Elevação manual ao libertar 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 o sensor RGB com aproximadamente 91K (91 000) pixels 

encontra-se disponível com flash incorporado; o flash de enchimento equilibrado i-TTL para SLR 
digital é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes, flash i-TTL 
standard para SLR digital com medição localizada

Modos 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, cortina traseira com sincronização lenta, sincronização de 
cortina traseira, desligado; sincronização de alta velocidade do plano focal automático suportada

Compensação do flash De -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV
Bracketing de flash 2 a 9 imagens em passos de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 EV; 2 a 5 imagens em passos de 2 ou 3 EV
Indicador de flash preparado Acende-se quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional estão completamente 

carregados; pisca depois de o flash ser disparado com a intensidade máxima
Sapata de acessórios Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança
Sistema de iluminação criativa da 
Nikon (CLS)

CLS da Nikon suportado; opção de modo de controlador disponível 

Terminal de sincronização Adaptador do terminal de sincronização AS-15 (disponível em separado)
Equilíbrio de brancos Automático (2 tipos), incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash, nublado, sombra, 

predefinição manual (podem ser armazenados até 6 valores, medição do equilíbrio de brancos 
localizado disponível na visualização em direto), seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K), 
tudo com ajuste de precisão

Tipo de câmara Câmara digital reflex de objetiva simples
Montagem da objetiva Encaixe F da Nikon (com conexão AF e contactos AF)
Ângulo de visão efetivo Formato FX da Nikon
Pixels efetivos 24,3 milhões
Sensor de imagem Sensor CMOS 35,9 × 24,0 mm
Total de pixels 24,93 milhões
Sistema de redução de pó Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (software Capture NX-D 

opcional obrigatório)
Tamanho de imagem (pixels) • Área de imagem FX (36×24): 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • Área de 

imagem 1,2× (30x20): 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • Área de imagem DX 
(24×16): 3936 × 2624 [L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Fotografias de formato FX tiradas em 
visualização em direto de filmes: 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Fotografias 
de formato DX tiradas em visualização em direto de filmes: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M], 
1968 × 1112 [S] 
Nota: As fotografias tiradas em visualização em direto de filmes têm uma proporção de 16:9; 
a câmara dispõe das opções de formatos com base em DX e FX.

Formato de ficheiro • NEF (RAW): 12 ou 14 bits, compressão sem perda ou com compressão • JPEG: Compatível 
com JPEG linha base com compressão fine (aproximadamente 1:4), normal (aproximadamente 
1:8) ou básica (aproximadamente 1:16) (Prioridade ao tamanho); Compressão de qualidade ótima 
disponível • NEF (RAW)+JPEG: Uma fotografia registada em ambos os formatos NEF (RAW) e 
JPEG

Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme; o Picture Control 
selecionado pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados

Meios de armazenamento Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I
Ranhuras duplas para cartões A ranhura 2 pode ser utilizada para armazenamento quando a capacidade é excedida ou para 

cópia de segurança, ou para armazenamento separado de cópias criadas através da utilização de 
NEF+JPEG; é possível copiar fotografias entre cartões.

Sistema de ficheiros DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Visor Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho
Cobertura do enquadramento • FX (36×24): Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical • 1,2× (30×20): 

Aproximadamente 97% na horizontal e 97% na vertical • DX (24×16): Aproximadamente 97% na 
horizontal e 97% na vertical

Ampliação Aproximadamente 0,7× (objetiva de 50 mm f/1.4 em infinito; -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho 21 mm (-1,0 m-1; da superfície central da objetiva da ocular do visor)
Ajuste de dioptria -3 a +1 m-1
Ecrã de focagem Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark III com marcas de área AF (a grelha de enquadramento 

pode ser apresentada)
Espelho reflex Retorno rápido
Pré-visualização da profundidade 
de campo

Ao pressionar o botão Pv, a abertura da objetiva para até ao valor selecionado pelo utilizador 
(modos A e M) ou pela câmara (outros modos)

Abertura da objetiva Retorno instantâneo, controlado eletronicamente
Lentes compatíveis Compatível com objetivas AF NIKKOR, incluindo objetivas do tipo G, E e D (aplicam-se algumas 

restrições às objetivas PC) e objetivas DX (utilizando a área de imagem DX (24×16) 1,5×), objetivas 
AI-P NIKKOR e objetivas AI sem CPU (apenas modos A e M); não é possível utilizar objetivas 
IX-NIKKOR, objetivas para F3AF e objetivas sem AI 
O telémetro eletrónico pode ser utilizado com objetivas que tenham uma abertura máxima de f/5.6 
ou mais rápida (o telémetro eletrónico suporta os 11 pontos focais com objetivas que tenham uma 
abertura máxima de f/8 ou mais rápida)

Tipo de obturador Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente
Velocidade do obturador De 1/4000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV, Exposição B, tempo, X200
Velocidade de sincronização 
do flash

X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/250 seg. ou inferior (a gama do flash diminui a 
velocidades entre 1/200 e 1/250 seg.)

Modos de obturação S (imagem a imagem), T (contínuo a baixa velocidade), U (contínuo a alta velocidade), 
J (obturador silencioso), M (obturador contínuo silencioso), E (autotemporizador),  
V (espelho elevado)

Velocidade de avanço de imagem 1 a 6 fps (T), 6,5 fps (U) ou 3 fps (M)
Autotemporizador 2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1-9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.
Modos de controlo remoto 
(ML-L3)

Atraso remoto, remoto de resposta rápida, espelho elevado remoto

Medição da exposição Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 91K (91 000) pixels

• Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD Card Association. 
• 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. 
• Google e AndroidTM são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc. 
•  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.


