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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

support both Hhigh and normal image quality

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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SOU A TODO O GÁS



Aquisição de AF nítida e rápida para capturar mesmo os motivos mais imprevisíveis
Com um desempenho de focagem automática significativamente refinado, a D4S proporciona uma focagem nítida com deteção de AF inicial 
rápida e precisa, mesmo quando os motivos são imprevistamente introduzidos no enquadramento.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/2000 segundos, f/4.5 • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta  
• Sensibilidade: 200 ISO • Picture Control: Standard     © Robert Beck

Seguimento AF persistente: captura de movimentos extremos, mesmo a curta distância
Ao fotografar atividades desportivas, pode ser difícil conseguir estar perto da ação, mantendo ao mesmo tempo a capacidade de 
seguir o seu motivo com precisão e fiabilidade. Com a D4S, essa tarefa é agora muito mais fácil.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/2000 segundos, f/4 • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta  
• Sensibilidade: 320 ISO • Picture Control: Standard     © Robert Beck

 



Nítida e clara independentemente da luz, com redução de ruído muito melhorada
Mesmo em ambientes com iluminação reduzida, a D4S produz uma qualidade de imagem incrível com tons de pele reproduzidos de forma exata. 
Os detalhes delicados fazem realmente sobressair as suas imagens, dando-lhes uma natural sensação de profundidade. 
• Objetiva: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/500 segundos, f/4 • Equilíbrio de brancos: Automático 1  
• Sensibilidade: 6400 ISO • Picture Control: Standard     © Dave Black

Uma AF segura e libertadora permite-lhe concentrar-se mais no enquadramento
Os fotógrafos podem confiar sem reservas no desempenho de focagem automática da D4S, que agarra com firmeza os 
motivos para que eles possam concentrar-se mais no enquadramento. A nova AF de área de grupo deteta e mantém os 
motivos focados com cinco pontos AF, permitindo-lhe fotografar motivos em movimento errático com garantia total. 
• Objetiva: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/1600 segundos, f/7.1  
• Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 1000 ISO • Picture Control: Standard     © Dave Black



Fiabilidade para capturar a imagem com ISO elevado, mantendo uma gradação de tons 
suave e rica 
Aventure-se na natureza com a D4S, mesmo sob um tempestuoso céu cinzento ou uma noite chuvosa. Em conjunto com um corpo resistente 
e impermeável, a elevada capacidade de ISO da D4S permite-lhe levar a sua arte a novos lugares selvagens. 
• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [A], 1/400 segundos, f/18 • Equilíbrio de brancos: Automático 1  
• Sensibilidade: 3200 ISO • Picture Control: Paisagem     © George Karbus

A versátil focagem automática permite-lhe capturar com confiança os momentos mais esquivos 
A fotografia da vida selvagem exige rápida aquisição de AF inicial e capacidades de seguimento implacáveis. Maximizando a capacidade 
de todos os pontos de focagem, a AF de área dinâmica (51 pontos) da D4S proporciona a versatilidade de focagem automática 
necessária para motivos esquivos, tal como a ave retratada acima.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [S], 1/4000 segundos, f/9 • Equilíbrio de brancos: Automático 1  
• Sensibilidade: 3200 ISO • Picture Control: Standard     © George Karbus



No mundo do desporto, é necessária uma combinação 
específica de fatores para se ser um campeão. O mesmo 
se pode dizer dos fotógrafos que cobrem as emoções 
atléticas ao mesmo tempo que estas se desenrolam. Para 
reproduzir a história de um atleta com toda a intensidade 
física e emocional que merece, o fotógrafo precisa de 
equipamento que cumpra os requisitos mais rigorosos. Para 
o fazer de forma consistente, porém, capturando imagens 
que conquistem a atenção de editores e públicos de todo o 
mundo, a câmara deve ir ainda mais além.

A D4S é essa câmara.

Com toda a velocidade e potência que seria de esperar 
de uma nova topo de gama da Nikon, a D4S está equipada 
com funcionalidades e versatilidade expandidas. Em suma: 
fotografa o que quiser, onde quiser, cumprindo fielmente 
as suas intenções com um desempenho de deteção de AF 
inicial e seguimento AF incrivelmente precisos, mesmo 
com ampliações elevadas ou após mudanças repentinas na 
distância do seu motivo. Dispõe de uma incrível qualidade 
de imagem JPEG diretamente da câmara, incluindo um 
novo nível de profundidade, nitidez e maleabilidade. As 
capacidades de vídeo são mais poderosas e versáteis do 
que nunca, com um novo 1080/60p e um modo de recorte 
1920 × 1080 extremamente nítido que só visto se acredita.

A fasquia está mais alta. De perto ou ao longe, a D4S faz 
fotografias dantes inatingíveis. Mesmo em situações 
fotográficas extremamente difíceis, a D4S captura 
fotografias que vendem. 

Amplo desempenho profissional: uma verdadeira mudança de velocidade



Modos de área de AF versáteis para necessidades 
profissionais diferentes

A D4S dá plenos poderes à sua emblemática versatilidade de focagem. 
Além dos quatro modos comprovados (AF de ponto simples, AF de área 
dinâmica, AF de área automática e Seguimento 3D) está agora disponível 
uma quinta opção de modo de área de AF. A nova AF de área de grupo  
foca com mais segurança o motivo pretendido utilizando cinco pontos  
AF simultaneamente como uma rede, em contraste com a AF de área 
dinâmica que utiliza um ponto AF inicial. Isto pode ser extremamente útil 
quando são visados motivos imprevisíveis difíceis de bloquear — ao mesmo 
tempo que se evita a focagem involuntária do fundo. Os fotógrafos podem 
agora sentir-se mais confiantes, sabendo que motivos pequenos, distantes 
e em movimento rápido podem ser capturados de forma mais rápida e mais 
bem-sucedida e reproduzidos com mais nitidez.

Alteração estratégica e rápida do modo de área de 
AF por meio dos botões de operação de focagem nas 
superteleobjetivas NIKKOR

Um bom planeamento do jogo permite-lhe obter as fotografias que pretende. Por 
exemplo, a maioria dos fotógrafos de desporto confiam profundamente no modo 
de AF de área dinâmica com nove pontos, mas pode haver momentos durante 
o mesmo jogo ou atuação em que seja mais adequado um modo de área de AF 
diferente. Pode preferir o modo de AF de ponto simples para focagem precisa 
dos olhos do atleta, mas momentos mais tarde pode precisar de outros modos 

de AF de área dinâmica ou do modo de AF de 
área de grupo se o mesmo motivo começar 
a movimentar-se de forma imprevisível. Com 
a D4S, os botões de operação de focagem 
da sua superteleobjetiva NIKKOR funcionam 
como um atalho estratégico para um modo de 
área de AF previamente registado. Agora, já 
pode alternar instantaneamente entre os seus 

dois modos mais importantes 
e sem ter de tirar os 
olhos do motivo. Basta 
pressionar para trocar 
de modo e, em seguida, 
soltar para voltar ao modo 
anterior.
Nota: Não é possível comutar 
para o modo de área de 
AF previamente registado 
quando o seguimento 3D está 
selecionado na câmara ao 
utilizar a focagem automática.

Eficácia da AF com diferentes combinações de objetivas 
NIKKOR e teleconversores

A D4S dispõe de 51 pontos de focagem com 15 sensores 
de tipo cruzado na zona central do visor, que detetam 
habilmente o contraste nas direções vertical e horizontal 
para melhor desempenho da AF. Todos os 51 pontos têm 
capacidade de resposta com f/5.6 e proporcionam um 
desempenho total com todas as objetivas AF-NIKKOR. 
Além disso, os nove pontos centrais, assim como três 
pontos para a esquerda e para a direita destes nove, são 
compatíveis com aberturas mais lentas que f/5.6 e mais 
rápidas que f/8. Resultado: focagem sem preocupações 
ao utilizar teleconversores de 1,4x ou 1,7x. Além disso, os 
11 pontos de focagem são mesmo compatíveis com f/8, 
permitindo-lhe assim uma significativa eficácia da AF quando 
se combina um teleconversor de 2,0x com superteleobjetivas 
NIKKOR.

Aquisição de AF precisa e acompanhamento 
poderoso para fazer avançar ainda mais os 
profissionais, mesmo em situações extremas

Conte com um nível de desempenho de AF inteiramente novo — 
com o qual pode conquistar objetivos estéticos e, ao mesmo tempo, a 
aprovação do seu editor. Depois de escutar inúmeros profissionais que 
competem nesta área verdadeiramente exigente, a Nikon respondeu 
com um novo e inspirado sistema de AF — o desempenho de focagem 
perfeito para profissionais que enfrentam situações extremas dia após 
dia. Com algoritmos de AF completamente reajustados, o módulo 
de sensor de focagem automática Advanced Multi-CAM 3500FX 
rapidamente se concentra exatamente onde e da forma que pretende — 
quer o seu motivo apareça na cena próximo, afastado ou abruptamente. 
Conte com precisão de deteção, mesmo para motivos em situações 
de baixo contraste. O motivo detetado permanece constantemente 
focado, graças às capacidades de seguimento reforçadas. Imagine um 
patinador a deslocar-se rapidamente na sua direção: a D4S permite-lhe 
acompanhar o motivo com mais confiança até o enquadramento ficar 
preenchido com uma composição mais surpreendente esteticamente. 
Os dias de fotografar constantemente sem exatidão acabaram. Este 
mesmo desempenho de AF de alto nível aplica-se a uma ampla 
diversidade de situações difíceis que o fotógrafo de desporto atual 
tem de enfrentar. Além disso, o desempenho de seguimento continua 
a ser poderoso mesmo quando a visão do motivo pretendido fica 

momentaneamente obstruída, como durante um jogo de futebol ou de 
râguebi. Com uma verdadeira versatilidade de AF como esta, a D4S 
ajuda-o a capturar mais imagens vitoriosas em qualquer situação.

Modo de AF de ponto 
simples

Modo de AF de área 
dinâmica (9 pontos)

Modo de AF de área 
dinâmica (21 pontos)

Modo de AF de área 
dinâmica (51 pontos)

Modo de seguimento 
3D

Modo de AF de área 
automática

Modo de AF de área 
de grupo

Conte com uma focagem nítida mesmo no movimento mais errático, 
por exemplo, quando um executante de ginástica rítmica repentina e 
rapidamente se curva para trás.   © Dave Black

Basta mesmo uma pequena janela de oportunidade para que a D4S 
capture um nadador de estilo mariposa que surge durante uma 
fração de segundo.   © Dave Black

Mesmo num jogo em que os motivos principais mudam, a focagem 
automática da D4S nunca é enganada.
© Robert Beck

A focagem automática precisa da D4S concentra-se rapidamente num esquiador que voa para dentro 
do enquadramento a alta velocidade a partir de uma posição despercebida.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição:  
modo [M], 1/2500 segundos, f/7.1 • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta • Sensibilidade: 2000 ISO • Picture Control: 
Standard     © Robert Beck

10

Compatível com f/8Compatível com 
abertura mais lenta 
que f/5.6 e mais 
rápida que f/8

Compatível com f/5.6

Funcionam como sensores de tipo cruzado
Funcionam como sensores de linha

Precisão e versatilidade de AF imbatíveis
• Novos algoritmos para permitir ainda mais a aquisição de AF precisa de motivos em movimento  

extremamente rápido e errático, ao perto e ao longe
• Seguimento AF persistente para enquadrar de perto motivos em aproximação ou afastamento  

rápidos para um enquadramento dinâmico e profissional
• Seleção do modo de área AF rápida e estratégica por meio de botões de operação de focagem em  

superteleobjetivas NIKKOR, para uma AF otimizada em qualquer situação

11

Siga o seu motivo com mais confiança para um enquadramento surpreendente, sem qualquer recorte.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/1250 segundos, f/2.8 • Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 4000 ISO • Picture Control: Standard      
© Robert Beck

Modo de AF de ponto simples

Modo de AF de área 
dinâmica (9 pontos)

Modo de AF de área de 
grupo

Botões de operação de focagem



Qualidade de imagem fantástica diretamente 
pronta para publicação

Para muitos dos fotógrafos profissionais da atualidade, as imagens 
vitoriosas são esperadas online poucos segundos após a captura. 
A fim de atrair e manter a atenção de um editor de fotografia, é 
necessária qualidade de imagem diretamente da câmara — logo 
que uma imagem é capturada, deve estar pronta a publicar sem 
precisar de pós-produção. A D4S foi concebida com este objetivo 
específico em mente. Poucos segundos depois de pressionar o 
botão de disparo do obturador, o mundo vai ser testemunha de um 
nível completamente novo de nitidez de imagem, riqueza tonal e 

profundidade nas suas fotografias. Os tons de 
pele ficam mais quentes, com um aspeto mais 

natural e desprovidos de ruído que possa 
degradar a imagem a definições 

de ISO elevadas. Pode contar 
com a mesma qualidade 
mesmo quando fotografa 
sob fontes de iluminação 
insuficientes, como 
ginásios mal iluminados 
e estádios durante 

a noite. As imagens 
impressionam à primeira 
vista, mas a nitidez 

mantém-se também a qualquer nível de exame mais minucioso, 
conservando as fotografias os seus atributos vitoriosos mesmo 
depois de recortes agressivos necessários para publicação em 
revistas, jornais e Websites. Capture o rosto de um atleta com a D4S e, 
em seguida, examine com atenção todos os detalhes da imagem. Só 
então irá perceber o tipo de pormenor imediato que a D4S controla.

Um nível completamente novo de claridade com uma 
redução de ruído sem precedentes

A partir do seu intervalo standard de 100 ISO até 25 600 ISO, a D4S 
produz de forma consistente margens nítidas e cores limpas — 
obtidas através dos próprios procedimentos de testes meticulosos 
e intransigentes da Nikon. A Nikon está constantemente a melhorar 
os seus conhecimentos sobre controlo de ruído. O poderoso motor 
de processamento de imagem EXPEED 4 incorpora um algoritmo 
totalmente novo para a redução de ruído a ISO elevado e fidelidade 
de cores, que resulta numa nitidez e claridade gerais melhoradas com 
uma rápida vista de olhos sem sacrificar texturas subtis e detalhes 
luminosos. A qualidade de imagem é mantida mesmo quando os 
níveis de redução de ruído são definidos como "Elevados". O ruído é 
mantido a um nível mínimo mesmo em planos uniformes na gama 
de tonalidades média. Em conjunto com muitas outras melhorias de 
processamento de imagem da câmara, as suas imagens vão fixar 
tons mais profundos, uma saturação mais vigorosa e projetar um 

visual geral mais ousado. Mesmo 
no domínio do equipamento 
profissional, a qualidade de 
imagem da D4S atinge um novo 
nível de realização. Veja por si 
mesmo.  

Tons de pele saudáveis com equilíbrio de brancos exato

O motor de processamento de 
imagem EXPEED 4 utiliza um 
algoritmo novo e inteligente 
para o equilíbrio de brancos 
automático que deteta com mais 
exatidão as fontes de luz por 
meio de uma análise da imagem 
rigorosamente detalhada. Isto 
contribui significativamente para 
tons de pele de aspeto mais 

saudável e com melhor saturação sob uma variada gama de fontes 
de luz. Cada opção de equilíbrio de brancos, incluindo o automático, 
também pode ser calibrada em passos ainda mais finos do que 
anteriormente para um controlo de cores mais granular. Além disso, 
a nova funcionalidade Equilíbrio de brancos localizado da câmara 
permite-lhe calcular um equilíbrio de brancos de predefinição manual 
no local durante a visualização em direto, utilizando uma minúscula 
área de aquisição de dados selecionada no enquadramento. Atingindo 
o nível de precisão que os profissionais exigem, qualquer área de 
aquisição de dados predefinida que definir irá manter o seu tamanho, 
mesmo quando a imagem da visualização em direto é ampliada. Se 
não ficar satisfeito com o resultado, basta mover a área de aquisição 
manualmente para receber uma nova leitura de Equilíbrio de brancos 
localizado. Faça isto quantas vezes for preciso, sem ter de repetir 
o processo desde o início — outra comodidade do mundo real que 
proporciona a eficiência que os profissionais apreciam.

Tecnologias formidáveis no coração das suas imagens

Cada fotografia vitoriosa que fizer com a D4S só é possível devido a 
um formidável quarteto de tecnologias de imagem exclusivas da Nikon. 
O recém-concebido sensor de imagem CMOS de formato FX oferece 
uma resolução de 16,2 megapixels e uma gama de sensibilidade à luz 
notavelmente vasta: 100 a 25 600 ISO como standard sem sacrificar a 
gama dinâmica, que pode ser expandida até ao equivalente a 50 a  
409 600 ISO. O acompanhamento perfeito para um sensor assim é a 
linha de objetivas NIKKOR. Inigualáveis em nitidez, claridade e precisão, 
cada objetiva destaca todo o potencial do sensor da D4S em diferentes 
condições de iluminação. O poderoso motor de processamento de 
imagem EXPEED 4 recebe dados convertidos A/D de 14 bits do 
sensor e efetua um completo processamento para 16 bits a fim de 
manter a máxima excelência das informações das suas imagens sem 
perda de velocidade. A energia é utilizada de forma inteligente: conte 
com entre 3020 disparos*1, 3 (modo de obturação imagem a imagem) 
e 5960 disparos*2, 3 (modo de obturação contínuo) com uma única 
carga de bateria. Por fim, há o excecional Sistema Picture Control, que 
torna reais imagens que exemplificam os mais elevados standards da 
Nikon, mas que também permite aos profissionais definir o seu aspeto 
próprio controlando uma diversidade de parâmetros de imagem tanto 
na fotografia como no vídeo.
*1 Com base nas normas CIPA. *2 Com base em testes da Nikon. *3 Ao utilizar um cartão XQD.

Sistema avançado de reconhecimento de cenas exclusivo 
da Nikon

Os profissionais podem confiar sem reservas na 
D4S no que toca a precisão e sinergia coerente 
dos controlos cruciais da câmara, como a 
focagem automática, a exposição automática, o 
equilíbrio automático de brancos e a exposição 
de flash i-TTL. Com o seu sensor RGB de 91K 
pixels que também funciona como sensor de 
medição de precisão, o Sistema avançado 

de reconhecimento de cenas da D4S examina todos os cenários 
fotográficos em relação a luminosidade, contraste, cor, distribuição 
de realces e mesmo existência de rostos humanos. Depois, aplica 
estas informações de forma a obter a melhor análise de cena possível 
— com precisão, e em milésimos de segundo antes do disparo do 
obturador, com todas as imagens que fizer, mesmo durante o disparo 
contínuo a alta velocidade. Silenciosa e subtilmente, o Sistema 
avançado de reconhecimento de cenas trabalha em segundo plano 
para o ajudar a conseguir as melhores imagens possíveis. Conte com 
um seguimento de focagem mais poderoso, focagem dos rostos 
com nitidez elevada, exposições bem equilibradas que conservam 
os realces e um equilíbrio de brancos ainda mais fiel. O sistema 
utiliza também informações do sensor de imagem para reprodução 
ampliada do rosto do seu motivo, assim como controlo da exposição 
automática e focagem automática de disparo de visualização em 
direto, incluindo vídeo.

6400 ISO

1600 ISO 3200 ISO

12 800 ISO

Sensor RGB  
de 91 000 pixels

25 600 ISO

Um equilíbrio de brancos automático preciso 
produz tons de pele saudáveis.

Qualidade de imagem vitoriosa quando a 
velocidade é a alma do negócio

• Nitidez fantástica, tons de pele saudáveis e melhor profundidade nos JPEGs diretamente da câmara  • Poderoso motor de processamento de 
imagem EXPEED 4 para imagens claras com ruído minimizado desde 100 a 25 600 ISO  • Versátil equilíbrio de brancos automático e cómodo 

Equilíbrio de brancos localizado que proporcionam precisão com rapidez — indispensável para profissionais
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Os JPEGs diretamente da câmara conservam a nitidez pronta para publicação, mesmo depois de recortes agressivos.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualidade de imagem: JPEG fine • Exposição: modo [M], 1/2000 segundos, f/4.5 • Equilíbrio de brancos: Nublado • Sensibilidade: 320 ISO • Picture Control: Standard   © Robert Beck

Enquadramento original da imagem apresentada acima, antes de ser recortada. 
© Robert Beck



Sistema de iluminação criativa da Nikon: iluminação ao 
nível de estúdio, virtualmente em toda a parte

Ir mais além da luz disponível é fácil com o imbatível Sistema de 
iluminação criativa (Creative Lighting System - CLS) da Nikon.  
Os Speedlights (opcionais) portáteis da Nikon podem transformar 
qualquer local no seu próprio estúdio privado, utilizando o conjunto 
diverso de funcionalidades de flash CLS para adicionar mais 
profundidade e dinamismo às suas imagens. A Iluminação avançada 
sem fios dá-lhe um controlo preciso das unidades de flash remotas: 
controle até três grupos de Speedlights, com número ilimitado de 
unidades em cada grupo. O funcionamento é tão intuitivo como 
controlar um Speedlight montado na câmara, utilizando uma interface 
simples e fácil de entender. Graças ao exclusivo controlo de flash 
i-TTL da Nikon, os resultados serão misteriosamente precisos. Além 
disso, a D4S oferece uma opção de compensação de exposição 
que afeta apenas o fundo da sua imagem. Ao contrário da opção de 
compensação de todo o enquadramento que altera as exposições do 
flash e do fundo, esta funcionalidade permite aos fotógrafos acentuar 
o que mais desejam no enquadramento sem cálculos complicados. 

D-Lighting ativo com opção “Muito elevado 2”

Ao trabalhar com iluminação de 
contraste extremamente elevado, tal 
como em condições de contraluz que 
excedam a já ampla gama dinâmica da 
câmara, a funcionalidade D-Lighting 
ativo da D4S proporciona a capacidade 
única de preservar detalhes tanto em 
realces como em sombras. Fá-lo ao 
mesmo tempo que mantém um contraste adequado e um aspeto 
fotográfico natural. O poderoso motor de processamento de imagem 
EXPEED 4 consegue elevada fidelidade de cores com tempo de 
processamento mais curto — trabalhando em tempo real à medida que 
fotografa. Em condições de iluminação mais rigorosas, experimente 
a opção “Muito elevado 1” ou “Muito elevado 2”. O D-Lighting ativo 
funciona com um simples disparo do obturador e pode revelar-se muito 
eficaz quando o movimento é inerente à sua imagem. 

HDR (Gama dinâmica elevada)

No modo HDR, a D4S combina duas imagens 
tiradas com exposições diferentes (o diferencial 
pode estender-se até 3 EV) com um disparo do 
obturador, para produzir um enquadramento único 
que abrange uma latitude mais vasta do que a 
gama dinâmica original da câmara. A suavidade 
das extremidades onde as duas exposições se 
encontram pode ser ajustada. Mais adequado 
para paisagens, interiores e trabalho de estúdio, 
as imagens resultantes mantêm uma saturação e 
uma tonalidade ricas com o mínimo de ruído.
Nota: Recomenda-se a utilização de um tripé.

Definição da velocidade mínima do obturador para evitar 
o efeito tremido para controlo 
automático da sensibilidade ISO 

Na opção de controlo automático da 
sensibilidade ISO, a câmara ajusta 
automaticamente a sensibilidade ISO 
quando não consegue obter a exposição 
correta na sensibilidade selecionada.  
A sensibilidade máxima pode ser definida 
desde 200 ISO até Hi 4. No modo P ou A, a velocidade mínima do 
obturador para ativar o controlo automático da sensibilidade ISO 
pode ser selecionada desde 1/4000 até 30 seg. Se a luminosidade 
do seu motivo estiver em modificação constante, como quando as 
nuvens se movimentam rapidamente ou para fotografar numa zona 
desportiva parcialmente à sombra, selecione a velocidade rápida do 
obturador como a velocidade mínima do obturador a fim de evitar o 
efeito tremido indesejado. Utilizando a opção automática ao definir a 
velocidade mínima do obturador, a D4S seleciona automaticamente 
a velocidade do obturador que ativa o controlo automático da 
sensibilidade ISO com base na distância focal da objetiva montada — 
muito útil quando se fotografa com uma objetiva NIKKOR com zoom. 

Quatro opções de área de imagem

A combinação da D4S com objetivas NIKKOR proporciona-lhe uma 
versatilidade sem precedentes. Além do formato FX (36,0 × 23,9 mm), 
a D4S também fotografa com um recorte de 5:4 (29,9 × 23,9 mm) e 
um recorte de 1,2× (29,9 × 19,9 mm), assim como com o formato DX 
(23,4 × 15,5 mm). As duas últimas são opções de aproximadamente 

1,2x ou 1,5x, que podem ser extremamente úteis para criar um efeito 
de teleobjetiva numa objetiva existente.

Arte melhorada para profissionais —  
Sistema Picture Control da Nikon

A D4S proporciona uma qualidade de imagem excecional em todas 
as predefinições JPEG diretamente da câmara, mas as vantagens 
não ficam por aqui. A superior maleabilidade dos ficheiros 
de imagem da câmara significa que os profissionais podem 
facilmente expandir o seu impacto artístico tirando partido do 
original sistema Picture Control da Nikon. Basta aplicar uma opção 
de Picture Control predefinida de acordo com a sua preferência e 
desfrutar de imagens distintas. Ajuste ligeiramente os sliders dos 
parâmetros para melhorar ainda mais o aspeto. Pode mesmo criar 
Picture Controls personalizados modificando opções predefinidas 
com o Picture Control Utility* num PC. O sistema Picture Control 
permite-lhe explorar completamente o potencial fotográfico de 
cada fotografia sem comprometer a integridade da imagem. 
*Software acessível a partir do ViewNX 2 (fornecido com a D4S) ou o Capture NX 2 (opcional). 

Resposta melhorada para exposições com um 
único flash i-TTL Speedlight

A D4S proporciona uma resposta melhorada 
para exposições de flash i-TTL que utilizem um 
Speedlight otimizando ainda mais os pré-flashes de 
avaliação. A câmara efetua rapidamente o controlo 
de flash i-TTL para lhe dar os resultados ideais sem 
falhar momentos críticos: uma vantagem que se 
aprecia melhor durante o disparo contínuo.

Fotografia original tirada com 
a opção "Paisagem" do Picture 
Control

Sem compensação de exposição para o motivo 
e para o fundo

Exposição de compensação “Enquadramento 
completo” (-2 EV)

Exposição de compensação “Apenas fundo”  
(-2 EV)

Formato FX Recorte de 5:4 Recorte de 1,2× Formato DX

Arte profissional melhorada,  
tudo sob o seu controlo

• A excelente maleabilidade de ficheiros e o sistema Picture Control da Nikon mantêm a integridade da imagem ao mesmo tempo que expandem a 
liberdade criativa  • Sistema de iluminação criativa da Nikon com a opção de compensação de exposição “Apenas fundo” separado da compensação 
do flash  • D-Lighting ativo para reter mais detalhes de realces e de sombras com luz intensa para resultados de aspeto natural — exclusivo da Nikon
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Muito elevado 1

Ajustando o Picture Control pode melhorar subtil ou significativamente o aspeto das suas imagens, mantendo ao mesmo tempo a integridade fotográfica.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [S], 1/3200 segundos, f/11 • Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 3200 ISO • Picture Control: Mudado para "Vivo" 
e ajustado na pós-produção     © George Karbus

A sincronização de alta velocidade do plano focal automático foi conseguida utilizando quatro Speedlights 
Nikon SB-910 remotos que foram controlados sem fios a partir do controlador SU-800 montado na D4S.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 
1/2500 segundos, f/6.3 • Equilíbrio de brancos: Automático 2 • Sensibilidade: 160 ISO • Picture Control: Standard 
© Dave Black

A aparência da fotografia original foi significativamente modificada 
na pós-produção comutando o Picture Control para "Vivo", com os 
parâmetros otimizados com o Picture Control Utility e ainda mais 
melhorada com os Pontos de controlo de cor do Capture NX 2.  
A fotografia modificada é mostrada na parte superior desta página.  

Diferença de exposições;  
3 EV, Suavizar; normal

Fotografia com o modo “Paisagem” com 
parâmetros otimizados

O modo "Paisagem" cria um contraste mais impressionante em retratos

Dê às suas imagens uma vantagem extra experimentando os 
Picture Controls
Tente aplicar Picture Controls predefinidos a motivos invulgares como 
forma de descobrir um aspeto ou estilo diferente para as suas fotografias.

O modo “Retrato” melhora a aparência suave de fotografias de paisagens

Fotografia com o 
modo “Retrato”

Fotografia com o 
modo “Paisagem”

Fotografia com o modo “Retrato” com 
parâmetros otimizados 



Preparação estratégica antes de disparar para resultados 
eficazes

• Personalização das funções de AF para controlos mais seguros
As funções de AF da D4S estão preparadas para serem 
personalizadas a fim de servirem mais atentamente as muitas 
necessidades de um profissional. Além de poder armazenar seleções 
de pontos de focagem diferentes para enquadramentos horizontais e 
verticais, pode agora fazê-lo com diferentes modos de área de AF em 
conjunto com a orientação da câmara. Com a personalização do ponto 
de focagem predefinido, pode voltar ao ponto de focagem designado 
carregando num botão. Para evitar a escolha de combinações 
indesejadas de servo da objetiva e modo de área de AF, a D4S 
permite-lhe personalizar e manter apenas os modos que desejar.

• Personalização das cores do monitor LCD
Uma preparação cuidadosa produz 
melhores resultados. O LCD da D4S foi 
meticulosamente calibrado para apresentar 
as cores corretas. Além disso, pode ajustar 
o equilíbrio de cores do monitor LCD 
segundo a sua preferência.

Desempenho e fiabilidade profissionais melhorados 
durante o disparo

• Alterações mínimas nos contornos do corpo, localizações dos 
botões e textura

Com ela nas mãos, os profissionais vão sentir as melhorias 
operacionais da D4S. O contorno otimizado do punho faz com 
que segurar a câmara se torne ainda mais seguro tanto para 
enquadramentos na horizontal como na vertical. Os botões AF-ON 
para disparos na horizontal e na vertical foram ligeiramente ajustados 
para uma melhor localização e uma pressão mais confiante. O seletor 
secundário incorpora um novo design do material e da superfície 
para um funcionamento melhorado. Todos os detalhes foram 
cuidadosamente considerados e sujeitos a um escrutínio intransigente 
a fim de lhe proporcionar a melhor velocidade e desempenho 
possíveis. 

•  Processamento de imagens mais rápido com o EXPEED 4 e 
 RAW tamanho S

A D4S oferece uma série de formas rápidas e eficazes de enviar 
imagens de qualidade ao seu editor ou a qualquer outro público. 

Se a sua missão for enviar imagens JPEG sem edição de pós-
produção, então pode confiar no EXPEED 4 para um processamento 
30% mais rápido mantendo ao mesmo tempo um nível sem 
precedentes de qualidade de imagem. Se precisar de melhoria 
de pós-produção e também de velocidade, a D4S permite-lhe 
disparar em RAW tamanho S* (12 bits, sem compressão), que tem 
uma quarta parte da resolução do RAW tamanho L (12 bits, sem 
compressão; o tamanho do ficheiro do RAW tamanho S é de cerca de 
metade), embora mantendo a nitidez e o nível de ruído equivalentes 
ao JPEG tamanho S.
* Algumas opções de retoque, como processamento NEF (RAW) e sobreposição de imagens, não 
podem ser aplicadas

• Completa fiabilidade profissional
Sendo a perfeição no que toca a equipamento profissional, não conte 
com compromissos em relação à durabilidade da câmara. Desde  
o leve e resistente corpo em liga de magnésio com isolamento à 
prova de humidade e de pó, até ao obturador testado mais de  
400 000 vezes em modelos totalmente montados, a D4S está pre-
parada para uma variada gama de tarefas exigentes, com ranhuras 
duplas para cartões de memória de alta velocidade (uma para XQD 
e outra para CF) para capturar imagens vitoriosas consecutivas. 
Pode mesmo disparar na escuridão, com os botões iluminados que 
tornam fácil trabalhar com a câmara. O claro visor ótico proporciona 
aproximadamente 100% de cobertura do enquadramento. 

Transmissão de imagens mais rápida quase simultânea 
com a captura

• Terminal LAN com fios incorporado compatível com 1000BASE-T
Um trabalho profissional só está completo quando a imagem é 
enviada. Para o ajudar a atingir os seus objetivos com rapidez, a D4S 
permite transmissão de dados de alta velocidade (a velocidade de 
transmissão de uma imagem JPEG tamanho L é três vezes mais 
rápida do que na D4) com um terminal LAN com fios incorporado 
(1000BASE-T), que envia as imagens no seu formato preferido (JPEG, 
NEF [RAW] ou TIFF) para um editor numa fração de segundo. Para 
poupar aos fotógrafos o trabalho demorado de anexar os atributos de 
cada imagem (ou seja, autor, tema, locais, etc.), a D4S permite-lhe 
registar dados IPTC antes de disparar.

• Transmissor sem fios WT-5A/B/C/D opcional
Pequeno e leve, o WT-5A/B/C/D liga-se à D4S para uma poderosa 
transmissão de dados sem fios. É compatível com IEEE802.11n 
(1x1 HT40: máximo 150 Mbps), assim como IEEE802.11a/b/g para 
velocidade melhorada.

• Capacidades de rede de LAN com fios ou WT-5A/B/C/D
Com a LAN com fios ou o Transmissor sem fios WT-5A/B/C/D, pode 
transmitir dados de fotografia e de vídeo armazenados no cartão de 
memória da câmara, assim como fotografias "acabadas de capturar" 
para um servidor FTP ou um computador. Estão também disponíveis 
o disparo remoto a partir de um computador por meio de software de 
Controlo da câmara 2 (opcional) e a transferência e armazenamento 
de fotografias e filmes num computador. No modo servidor de HTTP, 
pode visualizar fotografias armazenadas no cartão de memória da 
câmara e efetuar o disparo remoto por meio de um browser da Web 
num computador ou num iPhone. A montagem do WT-5A/B/C/D 
na D4S ou na D4, configurada como câmara 
principal, permite o disparo sincronizado de 
até 10 câmaras D4S ou D4 remotas, 
cada uma delas 
com uma 
unidade 
WT-5 
montada.

Novo mecanismo de movimento do espelho 
para melhor visibilidade do visor ao fazer o 
seguimento de motivos em disparo contínuo a 
alta velocidade

A inspirada qualidade de imagem da D4S e o 
desempenho de AF só podem atingir pleno potencial 
se o fotógrafo tiver uma visualização clara daquilo que 
está a fotografar. Mesmo ao capturar motivos em 
movimento rápido e errático com disparo contínuo 
a alta velocidade, a D4S conserva uma visualização 
clara do seu alvo para que possa acompanhar melhor 
esses ágeis motivos. Para o conseguir, o recém-concebido 
mecanismo de movimento da Nikon emprega estabilizadores duplos 
dos espelhos para o espelho principal que, com eficácia, absorvem 
o batimento do espelho. Existem também incorporados pinos 
recetores dedicados de ambos os lados do espelho secundário que 
rapidamente e com precisão interrompem o movimento do espelho. 
Ambos contribuem para um seguimento de AF preciso durante 
disparos contínuos a alta velocidade de 11 fps com AF permanente 

e compatibilidade AE, em que a imagem do visor é mais estável 
com tempo de blackout da imagem minimizado, mantendo esta 
visualização nítida até 200 disparos JPEG* sem interrupções. Além 
disso, um ponto de focagem selecionado permanece constantemente 
iluminado sem piscar no visor a cada disparo do obturador durante o 
disparo contínuo a alta velocidade, ajudando o fotógrafo a concentrar-
se durante o seguimento de motivos em movimento rápido e errático.

*Ao utilizar um cartão Sony  
XQD da série S QD-S32E  

 de 32 GB.

Orientação horizontal

Pinos recetores 
do espelho 
secundário

Câmara rodada 90° no 
sentido dos ponteiros 
do relógio

Câmara rodada 90° no 
sentido inverso ao dos 
ponteiros do relógio

Pode ser selecionado um ponto de focagem diferente para cada orientação da câmara.

O tempo de blackout do visor minimizado em conjunto com um 
ecrã do ponto de focagem constantemente iluminado aumenta 
a sua concentração visual durante o disparo contínuo a alta 
velocidade.  © Dave Black

Um fluxo de trabalho de vanguarda  
sem intransigências

• A visualização nítida do motivo com efeito tremido minimizado causado pelo movimento do espelho produz melhores resultados de 
seguimento durante o disparo contínuo a alta velocidade  • Uma vasta gama de opções práticas de personalização para lidar com diferentes 

necessidades profissionais  • Terminal LAN com fios incorporado (1000BASE-T) para transmissão rápida de dados
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A nítida visibilidade do visor durante o disparo contínuo a alta velocidade permite-lhe seguir melhor qualquer motivo.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/1600 segundos, f/4.5 • Equilíbrio de brancos: Automático 2 • Sensibilidade: 3200 ISO • Picture Control: Standard      
© Dave Black

A D4S permite-lhe disparar a 11 fps com desempenho AF e AE total e mantém as altas velocidades com qualquer abertura.  © Dave Black

Velocidade de fluxo de trabalho total para o manter no topo da carreira

Estabilizadores  
de espelhos



A Marcação de índice pode ser 
registada durante a gravação para 
uma edição eficaz
Poupe tempo valioso utilizando a 
funcionalidade de marcação de índice, que 
lhe permite designar imagens importantes 
enquanto filma. Isto facilita a localização dos 

pontos-chave dos seus filmes durante as fases posteriores da edição 
na câmara. As marcações são indicadas juntamente com a barra de 
progresso e são fáceis de confirmar visualmente.  

Saída por HDMI sem compressão de 
1920 × 1080/60p para um gravador 
externo
Para a mais pura qualidade de vídeo, a D4S 
permite a saída direta de ficheiros sem 
compressão por meio de HDMI. A saída pode 
ser editada utilizando o formato ProRes*, 
com a vantagem de um fluxo de trabalho 

de edição eficiente. Novidade na D4S é a capacidade para gravar vídeo 
na câmara (com compressão no formato H.264/MPEG-4 AVC) enquanto 
simultaneamente se retiram ficheiros sem compressão. Utilizando o cabo 
opcional HC-E1 HDMI e o clipe para cabo HDMI fornecido, também pode 
contar com uma operação estável sem deslocamento acidental do cabo. 
O clipe para cabo também impede o conetor do cabo de se danificar.
*ProRes é um codec da Apple Inc. e é uma marca comercial registada da empresa.

Transição de exposição mais suave 
durante fotografia temporizada e com 
intervalos de disparo
A criação de espetaculares filmagens 
temporizadas é ainda mais fácil com a D4S. 
Numa filmagem temporizada de cenas em 
que a luminosidade muda gradualmente, 
como de madrugada ou ao crepúsculo, até 
uma ligeira diferença de exposição de cada 
imagem pode criar cintilações indesejadas. 
A D4S mede inteligentemente as variações 
de exposição e efetua a transição com 
suavidade sem precedentes. Dantes, essas 

cenas eram difíceis de 
capturar, mas agora pode 
aplicar confiadamente 
a exposição automática 

para conseguir fotografias temporizadas e com intervalos de disparo 
de classe profissional. O número máximo de exposições disponível em 
intervalos de disparo é 9999, aumentado de 999 com a D4. 

Abertura motorizada para controlo suave da abertura 
durante a gravação num dispositivo HDMI externo
Em vez de rodar o disco de controlo secundário, a abertura motorizada* 
permite-lhe afinar as definições de abertura durante a visualização em 
direto de filmes, utilizando o botão de pré-visualização e um botão de 
função que pode designar por meio do menu personalizado. A abertura 
motorizada é compatível com a gravação num dispositivo externo através 
de HDMI. 
*Disponível nos modos A e M.

Controlo automático do ISO enquanto 
a velocidade do obturador e a 
abertura são fixos
Imagine que está a fotografar uma longa 
sequência que tem início num corredor 
escuro e termina num exterior brilhante.  
A D4S permite-lhe manter a exposição 

manual para velocidades do obturador e definições da abertura controla-
das enquanto a câmara determina automaticamente a sensibilidade para  
a exposição correta. A sensibilidade máxima pode ser definida  
desde 400 ISO até Hi 4. Para trabalhos com grandes variações de 
iluminação, isto pode ser uma ferramenta extraordinariamente útil.

Controlo de som Hi-fi antes e durante 
a gravação por meio de auscultadores 
e monitorização do nível de áudio
A D4S foi concebida para gravação de áudio 
pura com um conetor de microfone estéreo 
externo. Monte o compacto microfone 
estéreo (opcional) ME-1 para gravar sons  

de elevada qualidade e reduzir significativamente os ruídos mecânicos. 
Um conetor de auscultadores permite a utilização de auscultadores  
para monitorizar e controlar eficazmente o áudio em isolamento sonoro. 
Os indicadores do nível de som oferecem confirmação visual do nível  
de áudio e a sensibilidade do microfone pode ser controlada em  
20 passos incrementais. Também pode selecionar “Grande alcance” 
(para gravar atuações musicais ou o som ambiente das ruas citadinas) ou 
“Alcance vocal” (para gravar vozes humanas). Ao gravar com o microfone 
incorporado, pode aplicar a redução do ruído do vento.

Opção de personalização do botão 
de disparo do obturador para iniciar/
terminar a gravação de vídeo 
A função personalizada da D4S permite-lhe 
personalizar o botão de disparo do obturador 
como botão de início/fim de gravação 
de filmes. Isto significa que pode gravar 

vídeo remotamente tanto com um cabo de disparo remoto como com 
o Controlador remoto sem fios WR-1, mesmo quando a câmara estiver 
colocada num local distante ou pouco acessível, como num helicóptero 
controlado remotamente para imagens aéreas.

Vídeo em Full HD 1080/60p com controlo 
totalmente manual e vasta gama ISO standard 
de 200 até 25 600

Os trabalhos profissionais raramente têm lugar em condições ideais, 
quer ao fotografar, executar uma produção em vídeo ou ambos. 
Os fotojornalistas que gravam vídeos muitas vezes precisam de se 
movimentar rapidamente, com o mínimo de peso de equipamento 
possível. A D4S produz de forma fiável espantosos vídeos de 
qualidade broadcast nesses ambientes, com capacidade Full HD 
1080/60p no seu corpo robusto. Graças ao seu processamento 
de imagens otimizado, a câmara produz vídeos que apresentam 
extraordinária nitidez e profundidade — mesmo os pequenos detalhes 
ficam sem efeito moiré e irregularidades. A vasta gama ISO standard — 
desde 200 até 25 600 — também ajuda os profissionais a atingir os 
seus objetivos apenas com a D4S, sem qualquer necessidade de levar 
atrás o incómodo equipamento de iluminação adicional. Quando se 
trabalha em situações de escuridão extrema, o ISO pode ser elevado 
até ao equivalente a 409 600 ISO. Selecione uma velocidade de 
disparo adequada às suas intenções, escolhendo dentre 60p, 50p, 

30p, 25p e 24p. A velocidade 
de disparo de 60p é ideal para 
capturar movimentos suaves.

EXPEED 4 poderoso para exposições suaves, 
tons ricos e mínimo ruído

Além da captura suave de movimentos, a D4S também produz 
suavemente transições de exposição. Quando a exposição de 
uma cena se altera significativamente, tal como em filmagens de 
madrugada ou em panorâmicas de um nível de luz para outro, o 
sensor de imagem da D4S e o EXPEED 4 trabalham lado a lado a 
fim de produzirem uma transição natural entre cenas brilhantes e 
escuras, produzindo ao mesmo tempo tons ricos, margens nítidas 
e ruído minimizado, mesmo com ISOs elevados.

Vídeo em Full HD de modo de área múltipla com o 
extraordinariamente nítido modo de recorte 1920 × 1080

Os profissionais têm de viajar com pouco peso, mas também necessitam 
de imensas opções criativas. Ao trabalhar com multimédia, ter mais 
opções visuais para os seus filmes pode ser a chave do sucesso, mas 
também pode significar ter de transportar uma porção de material extra. 
O design da D4S resolve isso frontalmente, servindo essencialmente 
como três câmaras numa só. Os seus modos de área múltipla permitem-
lhe disparar com três áreas diferentes do sensor de imagem: formato 
com base em FX, formato com base em DX e formato de recorte 
1920 × 1080. Enquanto o formato com base em FX proporciona uma 
profundidade de campo mais baixa e melhor desempenho do ruído, o 
formato com base em DX e o formato de recorte 1920 × 1080 oferecem 
uma maior profundidade de campo e uma distância focal ainda maior da 
objetiva a ser utilizada — 1,5x com o formato DX e 2,7x com o recorte 
1920 × 1080. Para uma nitidez excecional das imagens de vídeo, o 
formato de recorte 1920 × 1080 utiliza exatamente  

1920 × 1080 pixels para 
conseguir Full HD 1080p. 
O resultado é uma nitidez 
de imagens simplesmente 
extraordinária. Alterando os 
modos, as suas objetivas 
NIKKOR, incluindo as 
NIKKOR DX, podem duplicar 
e triplicar a sua utilidade, 
o que pode ser uma ajuda 
imensa quando transportar 
objetivas adicionais for  
difícil ou 
impossível. 

Desempenho profissional

Versatilidade de vídeo avançada,  
multimédia extraordinária

• Vídeo em Full HD 1080/60p com EXPEED 4, produzindo tonalidades ricas e suaves com ruído minimizado desde 200 a 25 600 ISO
• O modo de recorte 1920 × 1080 produz nitidez espantosa sem redimensionamento, com um aumento de aproximadamente 2,7x da distância focal

• Transição de exposição suave em fotografia temporizada e com intervalos de disparo de cenas com alterações graduais de luminosidade
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A D4S, com o seu elevado desempenho da 
sensibilidade ISO, permite que os profissionais 
de vídeo se movimentem rapidamente com 
uma quantidade mínima de equipamento.

O sensor de imagem da D4S e o EXPEED 
4 garantem uma suave transição da 
exposição numa sequência de vídeo que 
se movimenta entre ambientes escuros e 
brilhantes, algo que antes era impossível.

A imagem acima mostra três opções da área de imagem (proporção 16:9) numa área de imagem de 
formato FX para disparo do visor ou fotografia de visualização em direto

     Clipe para cabo HDMI

Formato com base em FX

Formato com base em DX

Recorte 1920 × 1080

O vídeo em Full HD 1080/60p, em conjunto com o desempenho da sensibilidade ISO elevada, produz movimento suave com o mínimo ruído.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Uma objetiva rápida grande angular, que produz nitidez 
e desfocagem do fundo (bokeh) espantosas, ao mesmo 
tempo que cobre um ângulo de visão de 84°. Ideal para 
fotografar com a câmara na mão paisagens noturnas 
ou interiores com iluminação insuficiente. Imagens 
nítidas com efeitos de reflexo e ghosting reduzidos, que 
são facilmente produzidas graças ao Revestimento de 
nanocristais.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Esta objetiva grande angular com zoom premiada 
exemplifica o espírito NIKKOR, com nitidez de margem 
a margem em todo o enquadramento. O Revestimento 
de nanocristais e as objetivas asféricas que incluem 
elementos PGM de grande diâmetro garantem uma 
qualidade de imagem extraordinária, mesmo em 
condições de contraluz. Uma objetiva essencial para 

todas as situações 
que um fotógrafo 
profissional pode 
encontrar.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Esta superteleobjetiva com zoom mantém o peso 
no mínimo durante os trabalhos fotográficos com 
superteleobjetiva que exigem uma qualidade de 
imagem extraordinária. O Revestimento de nanocristais 
e o suporte de VR (até 3,0 stops*) contribuem para 
a obtenção de imagens mais nítidas sob condições 
exigentes. 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Uma superteleobjetiva que produz imagens 
incrivelmente nítidas e uma bela desfocagem do 
fundo (bokeh) com uma rápida abertura máxima de 
f/2.8, suporte VR (até 3,0 stops*) e Revestimento de 
nanocristais. O leve e resistente barril da objetiva em 
magnésio fundido significa verdadeira fiabilidade.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Esta objetiva grande angular de distância focal fixa 
produz imagens espantosas com desfocagem do fundo 
(bokeh) natural, ao mesmo tempo que atinge um nível 
impressionante de correção da aberração dos efeitos de 
coma, mesmo com a abertura máxima. O Revestimento 
de nanocristais reduz os efeitos de ghosting e os 
reflexos sob iluminação forte. A objetiva mais adequada 
para natureza, paisagens e céus estrelados.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Esta objetiva com zoom standard consegue uma 
fidelidade ótica natural e extrema nitidez através 
de todo o alcance do zoom, ao mesmo tempo que 
mantém a abertura máxima de f/2.8. Elogiada não 
só pela qualidade de imagem, mas também pela 
fiabilidade. Excelente versatilidade para um notável 
grande alcance de motivos. 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Uma superteleobjetiva que produz imagens com nitidez 
cristalina, com vidro ED e Super ED a reduzir a aberração 
cromática, enquanto o Revestimento de nanocristais 
minimiza o reflexo e o efeito de ghosting. É possível 
fotografar com a câmara na mão graças ao suporte VR 
(até 3,0 stops*) e a uma rápida abertura máxima de f/2.

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Esta poderosa superteleobjetiva oferece uma 
reprodução de imagem incrível. Dispondo de suporte 
VR (até 3,0 stops*) e Revestimento de nanocristais, 
a conceção leve e resistente da objetiva dá-lhe 
confiança adicional quando está no terreno. Ideal para 
desportos motorizados, atletismo ao ar livre e vida 
selvagem. 

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Uma objetiva rápida standard de distância focal fixa, 
que proporciona alta resolução e o aspeto soberbo 
de uma desfocagem (bokeh) magnífica e contínua e 
profundidade natural. Na fotografia de paisagem noturna, 
a objetiva define os pontos de luz como imagens de 
pontos, mesmo nas áreas periféricas e com a abertura 
máxima. A requintada desfocagem do fundo (bokeh) 
retrata os motivos de forma ainda mais atraente em 

fotografias de retratos ou  
de naturezas mortas. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Uma teleobjetiva com zoom com impressionante 
suporte de Redução da vibração (VR) de até  
3,5 stops*, oferecendo assim mais oportunidades 
para fotografar com a câmara na mão. Conte com  
uma desfocagem do fundo (bokeh) desde infinito  
até à distância de focagem mínima de 1,4 m, ao 
mesmo tempo que o Revestimento de nanocristais 
minimiza o reflexo e o efeito de ghosting.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Esta teleobjetiva de grande abertura, conceituada para 
uso profissional, permite fotografar com a câmara na 
mão com suporte VR (até 3,0 stops*). O Revestimento 
de nanocristais reduz os efeitos fantasma e os reflexos, 
ajudando a criar imagens espantosamente nítidas e claras. 
A melhor opção para desportos de interior e de ação. 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
A mais comprida de todas as objetivas NIKKOR 
conserva um corpo muito leve, permitindo-lhe produzir 
imagens com superteleobjetiva surpreendentemente 
nítidas, utilizando fluoreto, vidro ED e Revestimento de 
nanocristais na sua construção. A função VR proporciona 
um efeito poderoso equivalente a velocidades do 
obturador 4,5 stops* mais rápidas. Um mecanismo de 
diafragma eletromagnético assegura um controlo da 
abertura estável mesmo quando a objetiva é utilizada 
com o teleconversor dedicado de 1,25x (fornecido com 
esta objetiva), estendendo o seu alcance aos 1000 mm.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits  
• Exposição: modo [M], 1/8 segundos, f/18 • Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor (3030 K)  
• Sensibilidade: Lo 1 • Picture Control: Standard     © Dave Black

• Objetiva: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits  
• Exposição: modo [M], 1/640 segundos, f/1.8 • Equilíbrio de brancos: Automático 2  
• Sensibilidade: 400 ISO • Picture Control: Standard     © Dave Black

Objetivas NIKKOR: o poder decisivo para 
fotografias e vídeos vencedores

• Nitidez excecional, desde o centro da imagem até à periferia  • Resolução nítida que reproduz um ponto de luz como um ponto
• Transições suaves desde focagem nítida até desfocagem do fundo (bokeh) suave, definindo fielmente o espaço tridimensional das suas 

imagens  • Nitidez de imagem sem efeitos de ghosting e reflexo sob condições de iluminação difíceis
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Objetivas NIKKOR: obras-primas da ótica 
para D-SLRs da Nikon

Quer fotografem com Nikon ou não, os profissionais elogiam 
unanimemente o excecional desempenho ótico das objetivas 
NIKKOR. Transformando em realidade a total qualidade e 
desempenho profissional da mais recente topo de gama da Nikon, 
as objetivas NIKKOR representam a vantagem evidente de fotografar 
com o sistema Nikon. Enquanto os profissionais continuarem a 
procurar uma melhor qualidade de imagem, os designers da Nikon 
irão refinar incansavelmente as tecnologias das suas objetivas a fim 
de produzirem as melhores imagens possíveis. Ao mesmo tempo 
que as objetivas NIKKOR continuam a avançar, hão de herdar sempre 
os intemporais padrões de produção de objetivas da Nikon: pontos 
de luz reproduzidos como imagens de pontos, alta resolução mesmo 
na periferia, desfocagem do fundo (bokeh) natural acompanhada de 
profundidade natural e reduzidos efeitos de ghosting e de reflexo. 
As objetivas NIKKOR são concebidas com base em critérios estritos 
de produção de objetivas da Nikon e cumprem as exigências de 
profissionais de vídeo e de imagem fixa. Este nível de desempenho 
ótico não é igualado por nenhum outro fabricante de objetivas.  
Da confiança de profissionais de fotografia e de vídeo, as objetivas 
NIKKOR são altamente conceituadas em todo o setor. A incrível 
variedade de objetivas NIKKOR disponíveis dá-lhe um conjunto 
imbatível de opções para selecionar as objetivas mais adequadas 
para utilização com fotografia e com vídeo, para que possa atingir a 
mais perfeita qualidade de imagem em qualquer situação fotográfica. * Com base na norma CIPA. Este valor é atingido quando montada numa câmara digital SLR no formato FX, com o zoom definido na posição 

máxima da teleobjetiva.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/2500 segundos, f/5.6 • Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 500 ISO • Picture Control: Standard      
© Dave Black



Serviços Profissionais da Nikon:  
manter os profissionais a disparar
Os Serviços Profissionais da Nikon (NPS) ajudam os fotógrafos 
que ganham a vida utilizando equipamento Nikon. Com uma 
atenção especializada e individualizada, os NPS prestam 
atenção ao conjunto de necessidades específicas de cada 
fotógrafo profissional a fim de proporcionarem soluções reais 
para cada problema técnico ou logístico que aqueles enfrentem. 
Quer precise de reparações, manutenção de equipamento ou 
limpeza do sensor de imagem, os NPS estão ao seu dispor. Se 
as reparações forem demoradas e surgir um trabalho, os NPS 
estão preparados para alugar equipamento a fim de o manter 
a fotografar e cumprir os seus prazos. Os grandes eventos 
desportivos e culturais são frequentemente de “ou vai ou racha” 
para os profissionais. É por isso que o ponto de assistência da 
Nikon está presente nos principais eventos em todo o mundo 
para assegurar que os fotógrafos Nikon têm tudo aquilo de 
que precisam para vencer. A Nikon é uma verdadeira empresa 
de imagens, por isso os NPS estão disponíveis não só para os 
fotógrafos, mas também para os diretores de fotografia e de 
produções de filmes.

Controladores remotos sem fios (opcionais)

Utilizando a banda de radiofrequência de 2,4 GHz, os 
Controladores remotos sem fios WR-1 e WR-R10/WR-
T10 permitem o controlo remoto a longas distâncias. 
A unidade WR-1 também expande os seus cenários 
fotográficos possíveis com diversas opções de disparo 
remoto. Pode comunicar entre unidades WR-1 isoladas 
até 120 m*. Estão disponíveis quinze canais. Instalando 
unidades WR-1 em várias câmaras, experimente 
disparar simultaneamente o obturador ou dispare os 
obturadores sincronizados com uma câmara principal que 
também tenha uma unidade WR-1 montada. Também pode controlar 
remotamente cada grupo de câmaras em separado ou experimentar a 
fotografia com intervalos de disparo.
* Alcance aproximado a uma altura de cerca de 1,2 m; varia com as condições atmosféricas e com  
a existência ou ausência de obstáculos. 

Unidade GPS GP-1A (opcional)

Com a unidade GPS GP-1A opcional pode armazenar informações de 
imagem como latitude, longitude, altitude e UTC (Tempo Universal 
Coordenado) como dados Exif em qualquer imagem da D4S. Essas 
imagens podem ser mostradas no espaço de trabalho GeoTag do ViewNX 
2 (fornecido) e essas informações também podem ser utilizadas no serviço 
de partilha de imagens e de armazenamento da Nikon, o NIKON IMAGE 
SPACE, assim como noutros serviços de partilha de imagens ou software 
digital de mapeamento online existentes no mercado.

Acessórios/Gráfico do sistema/Nomenclatura

WR-1

Gráfico do sistema
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SPEEDLIGHTS

ACESSÓRIOS PARA CONTROLO 
REMOTO E GPS

ACESSÓRIOS PARA O VISOR

ACESSÓRIOS 
RELACIONADOS COM  
O COMPUTADOR

MICROFONE

AUSCULTADOR

ADAPTADORES CA, BATERIAS E CARREGADORES

Speedlight SB-910

Speedlight SB-700 

Speedlight SB-300

Controlador de Speedlight sem fios SU-800

Kit de controlador de Speedlight de primeiro plano R1C1

Conjunto de 
controlo remoto 
modulite ML-3

Cabo de disparo 
remoto MC-36A

Cabo de disparo remoto MC-36A

Cabo de disparo remoto MC-30A

Cabo de disparo remoto MC-22A

Conjunto de controlo remoto  
modulite ML-3

Cabo de ligação MC-23A

Cabo adaptador MC-25/25A

Adaptador  
WR-A10

Controlador remoto sem 
fios WR-R10

Controlador remoto sem 
fios WR-T10

Controlador remoto sem 
fios WR-1

Controlador remoto 
sem fios WR-T10

Controlador remoto 
sem fios WR-1

Cabo de disparo 
remoto MC-30A

Cabo de disparo 
remoto MC-22A

Cabo de extensão 
MC-21A

Cabo de ligação 
MC-23A

Cabo adaptador 
MC-25/25A

Acessórios remotos 
de dois pinos

Cabo adaptador 
GPS MC-35 

Auscultador**

Unidade GPS**

Monitor de TV**

Clipe para cabo 
HDMI*Gravador de 

vídeo de entrada 
HDMI**

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

Ocular  
DK-17*

Lente de correção da 
ocular DK-17C 

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

Ocular de borracha 
DK-19

Adaptador  
para ocular  

DK-18

Lente de 
ampliação da 
ocular DG-2

Lente de  
ampliação da  

ocular DK-17M

Adaptador de 
visualização em 
ângulo reto DR-5

Ocular de visor 
antiembaciamento 

DK-17A

Adaptador de cartões para PC**
Leitor de cartões CompactFlash**
Leitor de cartões de memória XQD**

Cartão CompactFlash**

Cartão de memória XQD**

Computador 
pessoal**

Impressora**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Adaptador  
CA EH-6b 

Bateria de iões  
de lítio recarregável EN-EL18a* Conetor de 

alimentação 
EP-6

Microfone estéreo ME-1

Transmissor sem fios 
WT-4A/B/C/D/E

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

Unidade de 
comunicação 
UT-1

Bateria de iões de 
lítio recarregável 
EN-EL3e

Adaptador CA 
EH-6b

Cabo USB UC-E15*

Clipe para  
cabo USB*

*Acessórios fornecidos   **Produtos de outras marcas  

Cabo LAN**

Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15

Conetor de  
alimentação EP-5B

Adaptador CA EH-5b

Carregador de 
baterias MH-26a*

Unidade GPS  
GP-1A

Unidade de  
alimentação de alto 

desempenho SD-9

Speedlight  
SB-910

Speedlight  
SB-700

Speedlight  
SB-300

Cabo remoto  
TTL SC-28/29

Cabo de disparo remoto MC-DC2

ACESSÓRIOS PARA TV E VÍDEO

OBJETIVAS NIKKOR
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Disco de controlo secundário

Botão Pv

Espelho

Alavanca de acoplamento para medição

Microfone (para filmagens)

Luz do autotemporizador

Terminal de sincronização do flash (tapado)

Terminal de 10 pinos para controlo remoto 
(tapado)

Marca de montagem da objetiva

Botão de desbloqueio da objetiva

Botão de modo de AF

Seletor do modo de focagem

Botão Fn (vertical)

Botão de disparo do obturador para fotografia 
vertical

Bloqueio do botão de disparo do obturador 
para fotografia vertical

Disco de controlo secundário para disparo 
vertical

Botão Fn

Encaixe do tripé

Botão Reprodução

Ecrã do visor

Painel de controlo superior

Painel de controlo traseiro

Nomenclatura
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Botão Apagar/Botão de formatação de 
cartões de memória

Alavanca do obturador da ocular

Ocular do visor

Monitor

Botão AF-ON

Disco de controlo principal

Ilhó para a correia da câmara

Seletor secundário

Multisseletor

Tampa da ranhura do cartão de memória

Sensor de luminosidade ambiente para 
controlo automático do brilho do monitor

Bloqueio do seletor de focagem

Botão de desbloqueio da tampa da ranhura 
do cartão (tapado)

Luz de acesso ao cartão de memória

Botão AF-ON para disparos verticais

Disco de controlo principal (vertical)/ 
Altifalante

Painel de controlo traseiro

Botão de sensibilidade ISO/Botão de  
controlo automático da sensibilidade ISO/
Botão restauro por dois botões

Botão de qualidade de imagem/Botão de 
tamanho de imagem

Botão de equilíbrio de brancos/Botão 
restauro por dois botões

Botão de microfone

Botão de visualização em direto

Seletor de visualização em direto

Microfone (para memórias de voz)

Multisseletor (vertical)

Botão de menu

Botão de proteção/Botão Picture Control/
Botão de ajuda

Botão zoom de reprodução de aproximação

Botão de miniaturas/Botão zoom de repro-
dução de afastamento

Botão OK

Botão informações

Botão de desbloqueio do disco do modo de 
obturação

Botão de bracketing

Botão do modo de exposição/Botão de 
formatação de cartões de memória

Botão de filmagem

Botão de alimentação

Botão de disparo do obturador

Botão da compensação de exposição

Botão de modo de flash/Botão de  
compensação do flash

Botão de medição

Disco do modo de obturação

Sapata de acessórios (para unidade de flash 
opcional)

Indicador do plano focal

Controlo de ajuste dióptrico

Painel de controlo superior

Conetor periférico

Conetor para auscultadores

Conetor Ethernet

Conetor USB

Conetor para microfone externo

Conetor HDMI do tipo C

Patilha da tampa do compartimento da  
bateria

Compartimento da bateria (tapado)
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Especificações da câmara digital SLR D4S da Nikon
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  16,2 milhões
Sensor de imagem  Sensor CMOS de 36,0 × 23,9 mm (formato FX da Nikon) 
Total de pixels  16,6 milhões
Sistema de redução de poeira Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (requer o software Capture NX 2 

opcional)
Tamanho de imagem (pixels) • Formato FX (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1,2× (30×20): 4096 × 2720 

(L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • Formato DX (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 
1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S)  
• Fotografias no formato FX tiradas em visualização em direto de filmagem (16:9): 4928 × 2768 (L),  
3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S) • Fotografias no formato DX tiradas em visualização em direto de 
filmagem (16:9): 3200 × 1792 (L), 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • Fotografias no formato FX tiradas 
em visualização em direto de filmagem (3:2): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)  
• Fotografias no formato DX tiradas em visualização em direto de filmagem (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S)
É utilizado um formato com base em DX para fotografias tiradas com a área de imagem DX (24×16) 1,5x; é utilizado um 
formato com base em FX para todas as outras fotografias

Formato de ficheiro  • NEF (RAW): 12 ou 14 bits, compressão sem perda, com compressão ou sem compressão; tamanho 
pequeno disponível (apenas 12 bits sem compressão) • TIFF (RGB) • JPEG: compatível com JPEG 
linha base com compressão fine (aproximadamente 1:4), normal (aproximadamente 1:8) ou basic 
(aproximadamente 1:16) (Prioridade ao tamanho); compressão 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; o Picture Control selecionado pode ser 
modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados

Meios de armazenamento Cartões de memória XQD e CompactFlash de tipo I (compatíveis com UDMA)
Ranhuras duplas para cartões Cada cartão pode ser utilizado para armazenamento principal ou secundário ou para armazenamento 

separado de imagens NEF (RAW) e JPEG; é possível copiar imagens 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 • 5:4 (30×24): aproximadamente 97% na horizontal e 100% na vertical

Ampliação Aproximadamente 0,7× (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 -3 a +1 m-1

Ecrã de focagem Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VIII com marcas de área AF (a grelha de enquadramento pode ser 
apresentada)

Espelho reflex Retorno rápido
Pré-visualização da  Ao pressionar o botão Pv, a abertura da objetiva para até ao valor selecionado pelo utilizador  
 profundidade de campo  (modos A e M) ou pela câmara (modos P e S)
Abertura da objetiva Retorno instantâneo, controlo eletrónico
Objetivas compatíveis Compatível com objetivas NIKKOR AF, incluindo objetivas tipo G, E e D (aplicam-se algumas restrições a 

objetivas NIKKOR PC), objetivas DX (utilizando área de imagem DX 24×16 1,5x), objetivas NIKKOR AI-P 
e objetivas AI sem CPU (apenas modos de exposição A e M); objetivas NIKKOR IX, objetivas para F3AF 
e objetivas sem AI não podem ser utilizadas: o telémetro eletrónico pode ser utilizado com objetivas que 
disponham de uma abertura máxima de f/5.6 ou mais rápida (o telémetro eletrónico suporta os  
11 pontos de focagem com objetivas que disponham de 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 1/8000 a 30 seg. em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV, exposição B, tempo, X250
Velocidade de sincronização X=1/250 seg.; sincronização com o obturador a 1/250 seg. ou inferior 
do flash
Modos de obturação  S (imagem-a-imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador 

silencioso),  E (autotemporizador), MUP (espelho elevado)

Velocidade de avanço de imagem Até aproximadamente 10 fps (CL) ou aproximadamente 10 a 11 fps (CH)
Autotemporizador 2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1-9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.
Medição da exposição Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 91K (91 000) pixels
Método de medição • Matricial: medição matricial da cor 3D III (objetivas 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 
dados sobre a objetiva • Central ponderada: ponderação de 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 (as objetivas sem CPU utilizam um círculo de 12 mm)  
• Localizada: mede o círculo de 4 mm (aproximadamente 1,5% do enquadramento) centrado no ponto de 
focagem selecionado (no ponto de focagem central quando utilizar uma objetiva sem CPU)

Gama de medição • Medição matricial ou central ponderada: -1 a +20 EV  
(100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C) • Medição localizada: 2 a 20 EV
Acoplamento de exposímetro CPU e AI combinados
Modos de exposição Programação automática com programa flexível (P); automático com prioridade ao obturador (S); 

automático com prioridade à abertura (A); manual (M)
Compensação de exposição De -5 até +5 EV em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 EV
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 centro do seletor secundário
Sensibilidade ISO  100 a 25 600 ISO em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV; também podem ser fixos em aproximadamente 0,3, 0,5,  
(Índice de exposição recomendado)   0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou em aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 ou 4 EV 

(equivalente a 409 600 ISO) acima de 25 600 ISO, controlo automático da sensibilidade ISO disponível
D-Lighting ativo É possível selecionar entre automático, muito elevado +2/+1, elevado, normal, reduzido ou desligado
Bracketing ADL  2 imagens utilizando o valor selecionado para uma imagem ou 3 a 5 imagens utilizando os valores predefini-

dos para todas as imagens
Focagem automática Módulo do sensor de focagem automática Advanced Multi-CAM 3500FX da Nikon com deteção de fase TTL; 

ajuste de precisão e 51 pontos de focagem (incluindo 15 sensores de tipo cruzado; f/8 suportado por 11 sensores)
Intervalo de deteção  De -2 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); seguimento da 

focagem previsível ativado automaticamente em função do estado do motivo • Focagem manual (M): pode 
ser utilizado o telémetro eletrónico

Ponto de focagem É possível selecionar entre 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 centro do seletor secundário

Controlo de flash TTL: controlo de flash i-TTL com sensor RGB com aproximadamente 91K (91 000) pixels disponível com SB-910, 
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ou SB-300; flash de enchimento equilibrado i-TTL para SLR digital utili-
zado com a medição matricial e central ponderada, flash i-TTL standard para SLR digital com medição localizada

Modos de flash Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina traseira, redução do efeito 
de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos vermelhos com sincronização lenta, sincronização lenta de 
cortina traseira, desligado; sincronização de alta velocidade do plano focal automático suportada

Compensação do flash  De -3 até +1 EV em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 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 a unidade de flash opcional está carregada; 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   A Iluminação avançada sem fios é suportada com o SB-910, SB-900, SB-800 ou SB-700 como flash 
criativa da Nikon (CLS) principal e SB-600 ou SB-R200 como remotos ou SU-800 como controlador; a sincronização de alta veloci-  
 dade do plano focal automático e a iluminação de modelação são suportadas por todas as unidades de  
 flash compatíveis com CLS, exceto SB-400 e SB-300; a Comunicação da informação de cor do flash e o  
 Bloqueio de FV (valor do flash) são suportados com todas as unidades de flash compatíveis com CLS
Terminal de sincronização Terminal de sincronização do tipo 519 ISO com rosca de bloqueio
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 de equilíbrio de brancos localizado 
disponível na visualização em direto), seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K); todas com 
ajuste de precisão

Bracketing de equilíbrio De 2 a 9 enquadramentos em passos de 1, 2 ou 3 
de brancos
Modos de visualização Fotografia de visualização em direto (silenciosa ou sem som), visualização em direto de filmes 
em direto
Servo da objetiva de • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F)  
visualização em direto  • Focagem manual (M)  
Modos 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)
Medição de filmagem Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal
Tamanho de imagem (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressivo), 50p, 30p, 25p, 24p • recorte 1920 × 1080; 30p, 25p, 24p  
e fotogramas por segundo • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

As velocidades de disparo reais para 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps respetivamente; 
todas as opções suportam  H 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 monofónico incorporado; sensibilidade ajustável
Sensibilidade ISO • Modos de exposição P, S e A: o limite superior do Controlo automático de sensibilidade ISO é selecionável 

a partir de 400 ISO até Hi 4 • Modo de exposição M: controlo automático de sensibilidade ISO (200 ISO até 
Hi 4) disponível com limite superior selecionável (400 ISO até Hi 4); seleção manual (200 ISO até 25 600 em 
passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV) com opções adicionais disponíveis equivalentes a aproximadamente 0,3, 0,5, 
0,7, 1, 2, 3 ou 4 EV (equivalente a 409 600 ISO) acima de 25 600 ISO.

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 921 000 pontos (VGA), com um ângulo de visualização de 

170°, aproximadamente 100% de cobertura do enquadramento, controlo manual do brilho do monitor e 
controlo automático do brilho do monitor utilizando um sensor de luminosidade ambiente

Reprodução Reprodução de imagem completa e de miniaturas (4, 9 ou 72 imagens) com zoom de reprodução, 
reprodução de filmes, apresentação de diapositivos de fotografias e/ou filmes, visualização de histograma, 
destaques, informações de fotografia, visualização de dados de localização, rotação automática da 
imagem, entrada e reprodução de memória de voz e incorporação e visualização de informações IPTC

USB USB Hi-Speed
Saída por HDMI  Conetor HDMI do tipo C
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)
Terminal de 10 pinos para Pode ser utilizado para ligar o controlo remoto opcional, o WR-R10 opcional (é necessário o adaptador  
controlo remoto   WR-A10) ou o Controlador remoto sem fios WR-1, uma unidade GPS GP-1/GP-1A ou um dispositivo GPS 

compatível com NMEA0183 versão 2.01 ou 3.01 (é necessário o Cabo adaptador GPS MC-35 opcional e um 
cabo com conetor de nove pinos D-sub)

Ethernet Conetor RJ-45 • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T) 
• Velocidades de transmissão: 10/100/1000 Mbps com deteção automática (velocidades de transmissão 
lógicas máximas segundo o padrão IEEE; as velocidades reais podem ser diferentes) • Porta: 1000BASE-T/ 
100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Conetor periférico Para Transmissor sem fios WT-5A/B/C/D 
Idiomas suportados Alemão, Árabe, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, 

Francês, Holandês, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco, Português (Portugal e Brasil), 
Romeno, Russo, Sueco, Tailandês, Turco, Ucraniano

Bateria Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL18a
Adaptador CA  Adaptador CA EH-6b; é necessário o Conetor de alimentação EP-6 (disponível em separado)
Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P) Aproximadamente 160 × 156,5 × 90,5 mm
Peso Aproximadamente 1350 g com bateria e cartão de memória XQD, mas sem tampa do corpo e tampa da 

sapata de acessórios; aproximadamente 1180 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: 0 a 40 °C; humidade: 85% ou inferior (sem condensação)
Acessórios fornecidos   Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL18a, Carregador de baterias MH-26a, Cabo USB UC-E15,
(podem variar em função do país Correia da câmara AN-DC11, Tampa do corpo BF-1B, Tampa da sapata de acessórios BS-2, Ocular DK-17, 
ou da zona geográfica)   Tampa do compartimento da bateria BL-6, Tampa do conetor UF-2 para cabo de minificha estéreo, Clipe 

para cabo USB, Clipe para cabo HDMI, CD-ROM ViewNX 2 

• XQD é uma marca comercial da SONY Corporation. • iPhone® é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos Estados 
Unidos e noutros países. • PictBridge é uma marca comercial. • CompactFlash é uma marca comercial registada da SanDisk 
Corporation. • HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais 
registadas da HDMI Licensing, LLC. • 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 
folheto são simuladas.


