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Conheça a D810
Dê o poder de imagem de uns extraordinários 36,3 megapixels efetivos a uma variada gama de cenas. Com a 
D810, a Nikon estabelece um novo padrão para a qualidade de imagem D-SLR tanto nas fotografias como nos 
vídeos. Os seus novíssimos sensor de imagem no formato FX e motor de processamento de imagem EXPEED 4 
funcionam em conjunto para produzirem imagens com uma claridade que supera até a da D800/D800E, 
oferecendo uma gama dinâmica espantosamente ampla e ruído controlado com precisão. A focagem 
automática extremamente precisa e a redução significativa da vibração interna tornam mais fácil capturar 

imagens nítidas com extrema precisão na resolução máxima. A velocidade de disparo mais rápida até 5 fps 
no formato FX e até 7 fps no formato DX, tornam possível o disparo com um número elevado de megapixels  
em mais situações do que anteriormente. Se o vídeo for o seu meio, pode captar filmagens reproduzidas com 
precisão a 1080/60p, com efeito moiré e ruído significativamente reduzidos. Quer ao fotografar, quer ao 
gravar em vídeo, em condições de luz brilhante ou de escuridão, esta câmara vai dar vida à sua próxima  
obra-prima.



Fixe o momento exato a 7 fps1

1 No formato DX, quando utilizado em conjunto com a bateria MB-D12 e uma fonte de alimentação diferente da bateria EN-EL15.

• Lente: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Exposição: Modo [A], 1/8000 seg., f/5.6
• Equilíbrio de brancos: Luz solar direta
• Sensibilidade: 800 ISO
• Picture Control: Vivo

©Lucas Gilman



Descubra a qualidade de imagem perfeita a 64 ISO de base

©Lucas Gilman 



Revele uma sensação de profundidade extra 
com o novo sensor de imagem e o EXPEED 4

• Lente: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
•  Exposição: Modo [M], 1,6 seg. (obturador 

eletrónico com cortina dianteira), f/5
•  Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor definida 

para 5500 K
• Sensibilidade: 64 ISO
• Picture Control: Standard

©Shinichi Sato    Autorizado por TOKYO TOWER
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Leve a sua fotografia para um território novo. O sensor 
de imagem completamente renovado da D810 recolhe 
mais informações de luminosidade de forma a torná-la a 
primeira câmara Nikon a dispor de uma sensibilidade de 
base de 64 ISO. Uma excecional sensibilidade tão baixa 
permite imagens mais nítidas e mais bem definidas 
quando se fotografa em condições de luz brilhante e é 

possível fotografar até 12 800 ISO ou estender o 
intervalo de 32 para o equivalente a 51 200 ISO. Mas 
isso não é tudo. Concebido sem filtro ótico de passagem 
baixa, o sensor funciona em conjunto com o motor de 
processamento de imagem EXPEED 4 da Nikon a fim de 
produzir fotografias e filmagens espantosamente nítidas, 
diferentes de tudo o que alguma vez viu numa D-SLR.

Novíssimo sensor: imagens ricamente detalhadas a partir de 64 ISO

Cenas fantásticas exigem uma máquina de imagens fantástica. Texturas delicadas, detalhes 
pormenorizados, cores extremamente ricas e movimento em alta velocidade: a D810 captura 
tudo com fidelidade sem paralelo. Nunca se viu uma câmara Nikon produzir uma qualidade 
de imagem assim, estabelece um novo padrão da excelência fotográfica.

Redesenhada para máxima qualidade de imagem

D810 Modelo convencional

Os fotodíodos acumulam mais informações de luminosidade

Objetivas  
micro

Fotodíodos

Diagrama conceptual

A velocidade e flexibilidade a que a D810 
pode capturar motivos em movimento 
rápido abre novas e espantosas opor-
tunidades à fotografia de alta resolução. 
Mesmo ao fotografar em imagem completa, 
pode capturar imagens com resolução total 
sem compromissos da ação até 5 fps. Se a 
situação exigir mais velocidade, pode 
disparar até 6 fps no modo de recorte 1,2x 
e até 7 fps no formato DX.2 Desde texturas 
delicadas até movimento em alta velo-
cidade, esta câmara de 36,3 megapixels 
totalmente versátil está pronta para tudo.

Velocidade de disparo até 7 fps

• Lente: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Exposição: Modo [M], 1/2000 seg., f/5.6 
• Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 400 ISO • Picture Control: Standard      
©Lucas Gilman

A substancial saída de dados do sensor de 
imagem da D810 exige um processador 
extremamente avançado. Equipada com o 
mais recente processador de imagem 
EXPEED 4, a D810 executa operações 
sofisticadas a uma velocidade superior à da 
sua antecessora. Esta potência melhorada 
permite imagens com definição mais 
elevada e filmagens a 1080/60p, assim 
como velocidades de disparo mais rápidas 
até 5 fps no formato FX e até 7 fps no 
formato DX.2 Novos e sofisticados 
algoritmos também reduzem o ruído em 
todo o intervalo de sensibilidades, 
produzindo uma claridade notável e uma 
gradação melhorada com uma tangível 
sensação de profundidade.

EXPEED 4: manuseamento de dados de alta velocidade

• Lente: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Exposição: Modo [M], 1/125 seg., f/4 
• Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor definida para 4760 K • Sensibilidade: 64 ISO
• Picture Control: Uniforme (aplicado na pós-produção)         
©Miss Aniela
Fotografia retocada com software de terceiros

2 No formato DX quando utilizado em conjunto com a bateria 
MB-D12 e uma fonte de alimentação diferente da bateria 
EN-EL15.

  ©Lucas Gilman



12 13

A perfeição em precisão de alta resolução

Tirar o melhor partido de uma câmara de elevado número de megapixels exige um nível de sofisticação 
técnica que se estende para além da qualidade de imagem. Concebida para oferecer a máxima fiabilidade e 
estabilidade de imagem, a D810 é uma executante versátil e consistente. Com um desempenho de focagem 
automática emblemático, reduzida vibração mecânica e Picture Control 2.0, esta câmara vai tão longe 
quanto a sua visão exigir.

Quer ao fotografar, quer ao gravar em vídeo, o sistema Picture 
Control de segunda geração da Nikon fornece ferramentas 
inestimáveis para antes e depois da captura. Um botão dedi-
cado no corpo da câmara leva-o diretamente para o menu 
Picture Control, onde pode assumir o controlo preciso sobre 
nitidez, contraste, luminosidade, matiz e saturação. Agora, 

pode personalizar as imagens 
em incrementos mais precisos 
de 0,25,3 enquanto a luminosi-
dade pode ser ajustada num 
intervalo de ±1,5 mais vasto. 

A nova definição Claridade realça ou reduz a vivacidade das 
imagens ajustando o contraste local. Utilize esta definição 
para introduzir maior profundidade e dramatismo em 
fotografias de paisagens ou para conceder maior intensidade 

aos retratos. Ou procure o efeito contrário e utilize a Claridade 
para produzir imagens com um aspeto mais suave e mais 
impressionista.

Para a liberdade suprema na pós-produção, fotografe com a 
nova definição Uniforme. Em comparação com a definição 
Neutro, o Picture Control Uniforme retém com mais 
fidelidade todos os detalhes da imagem e preserva as 

informações de tons ricos tanto nos realces como nas 
sombras. Mesmo após os ajustes, há menos possibilidades 
de recortes nas sombras e nos realces ou de saturação de 
matiz da cor. 

O Picture Control evolui

Nova definição Claridade

Picture Control Uniforme 

Controlo de parâmetros de precisão  
em 0,25 passos

Claridade -4 Claridade 0 Claridade +4 ©Hisao Asano

Retrato Vivo Monocromático ©Hisao Asano

As fotografias com elevado número de megapixels exigem 
uma focagem de nitidez elevada e a D810 atinge um nível de 
controlo de focagem sem precedentes. O sistema AF Multi-
CAM 3500FX de 51 pontos é configurável em definições de 

cobertura de 9 pontos, 21 pontos e 51 pontos e sensível até -2 
EV (100 ISO, 20 °C). O novo modo de AF de área de grupo da 
Nikon oferece aquisição rápida e melhor isolamento do fundo, 
mesmo em condições de iluminação difíceis.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Exposição: Modo [A], 1/250 seg. (obturador eletrónico com cortina dianteira), f/11 • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta • Sensibilidade: 400 ISO  
• Picture Control: Standard
©Hisao Asano 

A vibração mecânica minimizada preserva todos os detalhes
As vibrações mecânicas, mesmo ligeiras, podem ter um 
impacto significativo nas imagens com elevado número de 
megapixels. É por isso que a D810 apresenta uma nova 
arquitetura do obturador/compartimento do espelho e uma 
funcionalidade da cortina dianteira eletrónica. O mecanismo de 
obturador/espelho reduz a vibração da imagem para uma 
imagem estável no visor com blackout mínimo durante o 
disparo de alta velocidade. Quando ativado, o novo obturador 

eletrónico com cortina dianteira 
reduz o risco de microefeito 
tremido mesmo em detalhes 
subtis ao minimizar as vibrações 
internas durante a exposição. 

Para além do limite da fotografia de elevado número de megapixels 

3 Não incluindo o ajuste rápido.
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Magníficas filmagens Full HD até 60p

Leitura da exposição estável e previsível 

Controlo de áudio de alta-fidelidade  

Para filmes com transições de exposição suaves, a D810 
acrescenta dois novos modos de medição. Para motivos 
na área central do enquadramento, a medição central 
ponderada proporciona leituras que não são propensas a 

súbitas alterações de luminosidade. A medição ponderada 
às luzes permite-lhe fotografar motivos sob projetores ao 
mesmo tempo que evita os realces demasiado queimados.

Opções desenvolvidas para controlo de áudio significa que 
a D810 oferece gravação de som melhorada e maior 
flexibilidade geral. Uma entrada de microfone estéreo e 
uma saída de áudio permitem a regulação precisa do áudio 
em isolamento, tanto antes como durante a gravação. Pode 
selecionar a faixa de som (ambiente/voz) e o ruído do vento 

pode ser reduzido quando se 
grava com o microfone 
estéreo incorporado, tornando 
possível obter uma qualidade 
de áudio mais nítida em 
situações difíceis.

Intervalo ISO alargado
É possível definir a sensibilidade desde 64 ISO até ao 
equivalente a 51 200 ISO ao filmar no modo [M] e a função 
de ISO automático permite-lhe configurar as definições de 
ISO máximas com que deseja trabalhar. O EXPEED 4 

minimiza o ruído em todas as sensibilidades, permitindo-lhe 
fotografar com qualidade de imagem elevada com pouca 
luz e gravar cenas brilhantes com uma tonalidade fantástica.

Capturar filmagens com uma câmara tão poderosa como a 
D810 é uma experiência enriquecedora e libertadora. 
Ultrapassando a qualidade de vídeo da sua antecessora, a 
D810 emprega um método completamente novo de 
processamento do sinal de vídeo para gravar filmagens Full 
HD (1080p) a 50p/60p fotogramas por segundo (até ao 
máximo de 20 minutos4) com ruído, efeito moiré e cor falsa 

nitidamente reduzidos. O motor de processamento de 
imagem EXPEED 4 da câmara produz transições de 
exposição reproduzidas com suavidade e belos tons, com 
menos passos de gradação em saída por HDMI sem 
compressão. 

Um mundo de produção de filmes criativos à sua espera. As melhorias na qualidade de imagem e no 
desempenho da D810 combinam-se com o seu corpo compacto para garantir que esta poderosa e flexível 
câmara irá satisfazer mesmo os diretores de fotografia mais exigentes. Os filmes são requintadamente 
reproduzidos com definição mais elevada, com nitidez excecional e tonalidade rica. E com o acesso a 
centenas de objetivas NIKKOR, antigas e atuais, terá a vantagem adicional de que precisa para pôr a sua 
visão em vídeo.

Liberdade de produção de filmes

4 Vinte minutos quando a qualidade de imagem é definida como elevada.
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Para uma transferência de imagens mais rápida e uma 
pós-produção mais fácil, o novo formato de ficheiro RAW 
tamanho S da Nikon produz ficheiros NEF da Nikon de 12 
bits sem compressão com gradações ricas.5 O RAW 

tamanho S tem um quarto da resolução e metade do 
tamanho do RAW tamanho L sem compressão, mas 
exibe a riqueza e a maleabilidade do formato RAW.

RAW tamanho S: acelere o seu fluxo de trabalho

Disparo contínuo ilimitado 

Zoom em ecrã dividido: nivele a sua fotografia 

Produza espetaculares fotografias com rastos de luz com 
a capacidade de disparo contínuo da D810. Fotografe no 
modo de disparo Contínuo com uma velocidade do 
obturador de 4 segundos ou mais lenta e pode gravar 
tantas JPEGs de alta qualidade quantas os seus cartões  
e bateria permitirem. Com um espaço de tempo 
extremamente curto entre cada exposição, pode juntar 
perfeitamente fotografias de rastos de estrelas ou de faróis 
de retaguarda para obter um belo efeito, 
utilizando software de terceiros.

Verifique o nivelamento e a nitidez com total precisão 
utilizando o Zoom de divisão do ecrã da Visualização em 
direto. Esta funcionalidade permite-lhe comparar dois 
pontos da imagem: cada ponto é aumentado e apresentado 
no ecrã dividido e pode ser simultaneamente ampliado na 
mesma proporção. Acessível através do botão “P” da 
câmara, esta função é de grande valor para fotografia de 
arquitetura ou de produtos.

Novo modo de medição ponderada às luzes 
Tente capturar uma bailarina vestida de branco a atuar sob 
um projetor num palco obscurecido: até os fotógrafos mais 
experientes podem ter dificuldade para evitar realces 
demasiado queimados com a medição localizada 

convencional. O novo modo de medição ponderada às luzes 
da Nikon determina automaticamente a exposição e evita 
os realces demasiado queimados dando prioridade às 
partes mais brilhantes da cena.

Flexibilidade criativa

5 Não podem ser aplicadas opções de menu de retoque na câmara.

• Lente: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Exposição: Modo [A], 1/320 seg., f/5.6 • Equilíbrio de brancos: Flash 
• Sensibilidade: 1600 ISO • Picture Control: Vivo          
©Miss Aniela
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Hisao Asano
Paisagem natural
Trabalhar com a D810 faz-me lembrar a câmara 4x5 que utilizava quando estava a dar os primeiros 
passos. Ao confirmar a focagem na Visualização em direto, definir a câmara para o modo de 
Espelho elevado e utilizar obturador eletrónico com cortina dianteira, consigo imagens tão nítidas 
ou mesmo mais nítidas. A D810 adapta-se naturalmente às minhas mãos e o seu obturador 
extraordinariamente silencioso contribui para uma agradável experiência fotográfica. Definir a 
sensibilidade da câmara para 64 ISO faz lembrar algumas excelentes películas de slides e ajustar 
parâmetros como Claridade no Picture Control é como selecionar diferentes tipos de película: 
mas esta câmara torna muito mais fácil do que anteriormente a obtenção das imagens que os 
fotógrafos pretendem. A D810 abriu novas possibilidades. Estou desejoso de as explorar ainda 
mais.

Lucas Gilman
Aventura/Filme
A primeira vez que peguei numa D810, senti que era sólida, elegante e refinada. Mas só 
quando comecei a fotografar senti que a verdadeira magia ganhava vida. Há uma riqueza e 
qualidade vivas nas imagens da D810 como nunca tinha visto até hoje. Os detalhes e a gama 
dinâmica das imagens de surf e de caiaques que fotografei em locais da Islândia e do Havai 
são sem precedentes. Além disso, a focagem automática é tão rápida e fluida que me permite 
concentrar criativamente na energia do momento. Os momentos culminantes dos desportos 
de ação acontecem em milésimos de segundo, por isso, ter 100 por cento de confiança nas 
velocidades de focagem automática e de disparo contínuo da D810 é crucial para mim.

Miss Aniela
Arte/Moda
Estou encantada com a D810: melhorou tudo o que eu apreciava na D800E. A vivacidade dos 
detalhes faz lembrar o formato médio, mas a câmara tem ergonomia, acessibilidade e 
usabilidade de D-SLR. Ter 64 ISO significa que posso fotografar com abertura completamente 
aberta em condições de luz brilhante e mesmo assim manter a melhor qualidade sem perder 
gama dinâmica. Preciso de poder fazer tudo com uma imagem, o que frequentemente quer 
dizer fletir os pixels a fim de incorporar um elemento surreal. A fotografia tem de aguentar esse 
nível de pós-produção e as imagens da D810 aguentam.

Shinichi Sato
Cenário urbano/Arquitetura
As minhas fotografias têm tudo a ver com presença: Quero transmitir a sensação de estar 
realmente lá. Fiquei genuinamente impressionado com a capacidade da D810 de conseguir 
uma sensação de profundidade comparável à das câmaras de grandes formatos 4x5 e 8x10 e 
de películas reversíveis com que normalmente trabalho. Como fotógrafo de arquitetura, a 
função de zoom de divisão do ecrã em Visualização em direto é também um suplemento 
valioso que me ajuda a conseguir o perfeito nivelamento da câmara com as partes horizontais 
dos edifícios. As alterações à D810 podem parecer modestas, mas são na verdade 
melhoramentos bastante radicais. É uma remodelação inovadora.

A D810 no terreno

D-Movie especial “DREAM PARK” com a D810
Escrito e realizado por Sandro, Dream Park é uma história 
acerca da inspiração e da realização dos nossos sonhos. 
Palavras sábias e inspiradoras da avó de Esha motivam-na a 
perseguir os seus sonhos de se tornar realizadora de cinema. 
Essa aspiração transforma-se rapidamente em entusiasmo 
contagiante, que se difunde aos amigos de Esha no recreio e 

leva à realização dos seus sonhos de infância. Rodado 
inteiramente com a Nikon D810 e com uma série de objetivas 
NIKKOR, Dream Park é uma verdadeira experiência 
cinematográfica que excede os limites das filmagens com 
D-SLRs.
Para ver o filme, visite: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, Realizador

Anthony Arendt, Diretor de Fotografia

Rodar Dream Park foi muito divertido: com a D810, as imagens que obtivemos eram tão nítidas e belas que até as 
cenas com luz insuficiente pareciam absolutamente deslumbrantes. Conseguimos uma sensação muito romântica 
e cinematográfica para o filme, independentemente da cena que estivéssemos a rodar. Desde os becos e parques 
industriais com muito pouca luz até esta piscina realmente brilhante e muito iluminada, o intervalo da D810 e a forma 
como cumpriu a tarefa foram absolutamente fenomenais.

Penso que a D810 vai ser tão popular para a comunidade cinematográfica como a D800 o é para a comunidade 
fotográfica. Filmámos exclusivamente com o novo Picture Control Uniforme: foi a forma perfeita de estender o 
intervalo do ficheiro e de realmente conseguir entrar nas zonas de sombra protegendo ao mesmo tempo o espaço 
de cor. E se estiver apaixonado pelas objetivas NIKKOR como eu estou, verá que a D810 é a melhor câmara para 
tirar partido dessas lentes.
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A resolução que uma câmara de elevado número de megapixels exige
As óticas de calibre mais elevado são vitais para uma câmara com um número elevado de megapixels e 
a vasta gama da Nikon de objetivas NIKKOR irá extrair todo o potencial do sensor de 36,3 megapixels da 
D810 com facilidade. Com a excecional capacidade de resolução das objetivas, todos os componentes de 
uma cena podem ser fielmente reproduzidos: conte com uma resolução nítida mesmo na periferia das 
imagens, combinada com uma requintada desfocagem do fundo (bokeh). Os fotógrafos de todas as áreas 
podem capturar melhor a essência da sua visão e reproduzir perfeitamente cada tom ou nuance delicados.

©Hisao Asano ©Lucas Gilman

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED     Zoom de grande angular com abertura fixa de f/2.8 para uma representação superior

Com uma abertura máxima fixa de f/2.8, esta objetiva 
profissional permite uma nitidez de margem a margem em 
todo o enquadramento. O Revestimento de nanocristais 
minimiza os efeitos de ghosting e o reflexo mesmo em 

condições de contraluz, enquanto o vidro ED reduz a 
aberração cromática para assegurar um contraste espantoso. 
Resistente e fiável, esta é uma lente essencial para 
fotógrafos profissionais de todo o mundo.

Concebida para o melhor desempenho com a abertura 
máxima, esta objetiva rápida de distância focal fixa 
ultrapassa bem os limites da qualidade de imagem. 
Excecional para fotografar cenas noturnas, esta objetiva 

reproduz pontos de luz como as luzes da cidade como finos 
pontos arredondados até à extremidade do enquadramento. 
A desfocagem do fundo (bokeh) é extremamente suave 
sem cantos irregulares.

Esta fiável teleobjetiva com zoom de abertura fixa f/2.8 vai 
aumentar o seu potencial fotográfico em situações difíceis. 
Concebida para produzir detalhes e contrastes espantosos 
em todo o enquadramento, a objetiva está equipada com 

Redução da vibração (VR) que lhe permite fotografar com 
velocidades do obturador até 3,5 stops mais lentas6 e 
Revestimento de nanocristais, que reduz muito o efeito 
fantasma e o reflexo.

Com a maior distância focal de todas as objetivas NIKKOR, 
esta objetiva de grande qualidade é a opção perfeita para 
os fotógrafos de desporto e de vida selvagem. Equipada 
com fluoreto, vidro ED e Revestimento de nanocristais, 
esta objetiva produz imagens espantosamente claras com 

aberração cromática, efeito fantasma e reflexo mínimos. A 
objetiva inclui um teleconversor de 1,25x dedicado e 
otimizado de forma personalizada que estende a distância 
focal até 1000 mm.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G     Objetiva rápida de distância focal fixa: desempenho amplo excecional

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II     A teleobjetiva com zoom essencial

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR     A superteleobjetiva mais comprida da Nikon

©Shinichi SatoAutorizado por TOKYO TOWER

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Miss Aniela

©Hisao Asano

©Lucas Gilman

6 Com base na norma CIPA.
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Controlador remoto sem fios WR-1 
O Controlador remoto WR-1 multifuncional avançado permite controlar 

à distância as principais funções da câmara, incluindo a captura de 

filmagens e a fotografia com intervalos de disparo. É possível disparar 

simultaneamente os obturadores de diversas câmaras, quer utilizando 

apenas o WR-1, quer sincronizando as câmaras com uma câmara 

principal com um WR-1 acoplado. É possível controlar separadamente 

grupos de câmaras,7 e a distância de comunicação entre unidades 

WR-1 atinge 120 m,8 com 15 canais disponíveis.

Unidade de comunicação UT-1 
O UT-1 é uma unidade de comunicação do tipo universal que permite 

a transferência de dados a alta velocidade entre a câmara e uma rede. 

É possível criar redes de câmaras com capacidade remota de 

navegação e transferência de imagens, e o controlo remoto das 

definições da câmara e da saída de Visualização em direto é possível 

através de um computador.10 A unidade incorpora apenas a função de 

LAN com fios, mas pode ser atualizada para a funcionalidade de LAN 

sem fios combinando-a com o Transmissor sem fios WT-5.11 

Controladores remotos sem fios 
WR-R10/WR-T10 
O recetor sem fios WR-R10 e o transmissor sem fios WR-T10 da 

Nikon permitem controlar funções essenciais da câmara à distância,9 

mesmo que haja objetos entre si e a câmara. A utilização de ambos 

os dispositivos proporciona um alcance operacional de, pelo menos, 

20 metros. Pode utilizar o recetor WR-R10 e o transmissor WR-T10 

em conjunto para disparar uma única câmara ou ligar os recetores 

WR-R10 ao corpo de várias câmaras e capturar o mesmo momento 

de perspetivas diferentes.

Acessórios opcionais versáteis Flash incorporado e Sistema de iluminação  
criativa (Creative Lighting System)
A D810 dispõe de flash incorporado com um número guia 
de 12 (m, 100 ISO, 20 °C) e uma função de controlador. 
Com o sensor RGB de 91 000 pixels da câmara a 
proporcionar deteção de rostos e análise de realces 
precisas, este flash incorporado pode produzir excelentes 
resultados. Para fotografia com flash mais criativa, o 
Sistema de iluminação criativa (Creative Lighting System) 
da Nikon oferece uma flexibilidade sem rival: dispare 
Speedlights da Nikon opcionais12 através da função de 
controlador do flash incorporado e torne a iluminação tão 
poderosa e completa quanto desejar.

12 Speedlights SB-910, SB-700 ou SB-R200.
Nota: O alcance do iluminador auxiliar de AF pode ser mais curto do que o esperado, 
dependendo da situação fotográfica.

7 A função de agrupamento não pode ser utilizada quando são utilizadas unidades WR-R10 como recetores. 
8 A aproximadamente 1,2 m ou menos de altura, dependendo da existência de obstáculos e das condições atmosféricas.
9 É necessário o Adaptador WR-A10 para ligar à D810, que dispõe de um terminal de dez pinos.
10 Com base em IEEE 802.11a/b/g/n.
11 É necessário instalar no computador o software Camera Control Pro 2 da Nikon.

• Lente: AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED • Exposição: Modo [M], 1/80 seg., f/6.3
• Equilíbrio de brancos: Flash • Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Retrato
©Miss Aniela 
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Tipo de câmara Câmara digital reflex de objetiva simples
Montagem da lente  Encaixe F da Nikon (com conexão AF e contactos AF)
Ângulo de visão efetivo Formato FX da Nikon
Pixels efetivos 36,3 milhões
Sensor de imagem  Sensor CMOS 35,9 × 24,0 mm
Total de pixels  37,09 milhões
Sistema de redução  Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (é necessário o 
de poeira software Capture NX-D)
Tamanho de imagem   • Formato FX (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S) 
(pixels) • 1,2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S) 

• Formato DX (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Fotografias em formato FX tiradas em visualização em direto de filmagem: 6720 × 3776 (L),  
5040 × 2832 (M), 3360 × 1888 (S)
• Fotografias em formato DX tiradas em visualização em direto de filmagem: 4800 × 2704 (L),  
3600 × 2024 (M), 2400 × 1352 (S)

 Nota: As fotografias tiradas em visualização em direto de filmagem têm uma proporção de 16:9; é utilizado o formato DX 
para fotografias tiradas com a área de imagem DX (24×16) 1,5×; é utilizado o formato 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 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  É possível selecionar entre Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme; é 
possível modificar a definição de Picture Control selecionada; armazenamento para Picture Control 
personalizado

Meios de armazenamento Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I; cartões de memória 
CompactFlash Tipo I (compatíveis com UDMA)

Ranhuras duplas  Cada cartão pode ser utilizado para armazenamento principal ou secundário ou para
para cartões 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   • FX (36×24): Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical 
enquadramento • 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  17 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 VIII com marcas de área de AF e grelha de enquadramento
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
Lentes compatíveis  Compatível com objetivas AF NIKKOR, incluindo objetivas do tipo G, E e D (aplicam-se algumas 

restrições às objetivas PC), objetivas DX (utilizando a área de imagem DX (24×16) 1,5×), objetivas 
AI-P NIKKOR e objetivas AI sem CPU (apenas modos de exposição 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 mecânico de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente, obturador 
eletrónico com cortina dianteira (no modo de obturação espelho elevado)

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  X=1/250 seg.; sincronização com o obturador a 1/320 seg. ou mais lento (a gama do flash
sincronização do flash  diminui a velocidades entre 1/250 e 1/320 seg.)
Modos de obturação  S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador 

silencioso), QC (obturador contínuo silencioso),  E (autotemporizador), MUP (espelho elevado)
Velocidade de imagem  • Com baterias EN-EL15 

(FX/5:4) CL: aproximadamente 1 a 5 fps, CH: aproximadamente 5 fps, QC: aproximadamente 3 fps
(DX/1,2×) CL: aproximadamente 1 a 6 fps, CH: aproximadamente 6 fps, QC: aproximadamente 3 fps
• Outras fontes de alimentação  
(FX/5:4) CL: aproximadamente 1 a 5 fps, CH: aproximadamente 5 fps, QC: aproximadamente 3 fps
(1,2×) CL: aproximadamente 1 a 6 fps, CH: aproximadamente 6 fps, QC: aproximadamente 3 fps
(DX) CL: aproximadamente 1 a 6 fps, CH: aproximadamente 7 fps, QC: aproximadamente 3 fps 

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 de 91K pixels
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  • Medição matricial, central ponderada ou ponderada às luzes: De 0 até 20 EV
(100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C) • Medição localizada: De 2 até 20 EV
Acoplamento medidor  CPU e AI combinados
de exposição 
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 botão AE-L/AF-L
Sensibilidade ISO 64 a 12 800 ISO em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV; também podem ser fixos em aproximadamente 
(Índice de exposição recomendado) 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 32 ISO) abaixo de 64 ISO ou em aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 

ou 2 EV (equivalente a 51 200 ISO) acima de 12 800 ISO; controlo automático da sensibilidade ISO 
disponível

D-Lighting ativo  É possível selecionar entre automático, muito elevado, elevado, normal, baixo ou desligado
Bracketing ADL  2 imagens utilizando o valor selecionado para uma imagem ou 3 a 5 molduras utilizando os valores 

predefinidos para todas as imagens
Focagem automática  Módulo do sensor de autofoco Advanced Multi-CAM 3500FX da Nikon com deteção de fase TTL, 

ajuste de precisão, 51 pontos focais (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)

Gama 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): É possível utilizar 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 botão AE-L/AF-L
Flash embutido  Elevação manual com botão de desbloqueio e número guia de aproximadamente 12, 12 com flash 

manual (m, 100 ISO, 20 °C)
Controlo do flash  TTL: controlo de flash i-TTL que utiliza sensor RGB de 91K pixels encontra-se disponível com flash 

embutido; 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  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  Acende-se quando o flash embutido ou a unidade de flash opcional estão completamente
preparado 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  CLS da Nikon suportado; opção de modo de controlador disponível 
criativa da Nikon (CLS) 
Terminal de sincronização Terminal de sincronização do tipo 519 ISO com rosca de bloqueio
Balanço 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); tudo 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 (imagens fixas), visualização em direto de filmagem
em direto (filmagens)
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 com  AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF seguimento do motivo
Visualização em direto 
Focagem automática da  AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara seleciona o ponto
Visualização em direto 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  Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes
de filmagem 
Tamanho de imagem (pixels)  • 1920 × 1080; 60 p (progressivo), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p  
e fotogramas por segundo • 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; todas as opções suportam a qualidade de imagem alta e normal

Formato de ficheiro de filme MOV
Compressão do vídeo  Codificação de vídeo avançada H.264/MPEG-4
Formato de gravação PCM linear
de áudio
Dispositivo de gravação  Microfone estéreo externo ou incorporado; sensibilidade ajustável
de áudio
Filmagem -  • Modos de exposição P, S e A: controlo automático da sensibilidade ISO (64 ISO até Hi 2) com
Sensibilidade ISO  limite superior selecionável

• Modo de exposição M: controlo automático da sensibilidade ISO (64 ISO até Hi 2) disponível com 
limite superior selecionável; seleção manual (64 ISO até 12 800 em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV); 
também é possível definir para aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 51 200 ISO) 
acima de 12 800 ISO

Outras opções de filmagem Marcação de índice, fotografia temporizada
Monitor  Monitor LCD TFT de 8 cm (3,2 pol.), aproximadamente 1 229 000 pontos K (VGA; 640 x RGBW x 

480 = 1 228 800 pontos) com ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de 
aproximadamente 100% e ajuste da luminosidade

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

USB  USB SuperSpeed (conetor micro-B USB 3.0); ligação à porta USB incorporada recomendada
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  Pode ser utilizado para ligar o controlo remoto opcional, o WR-R10 opcional (é necessário o adaptador
para 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 9 pinos D-sub)

Idiomas suportados  Alemão, Árabe, Bengali, Búlgaro, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, 
(podem variar em função   Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, 
do país ou da zona  Italiano, Japonês, Marati, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Portugal e Brasil), Romeno, 
geográfica) Russo, Sérvio, Sueco, Tailandês, Tâmil, Telugu, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Bateria  Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15 
conetor micro-B USB 3.0 Unidade de alimentação múltipla opcional MB-D12 com uma bateria de iões de lítio recarregável 

EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* ou oito pilhas AA alcalinas, de Ni-MH ou de lítio
* Disponível em separado; Requer a tampa do compartimento da bateria BL-5 opcional

Adaptador CA  Adaptador CA EH-5b; é necessário o conetor de alimentação EP-5B (disponível em separado)
Encaixe do tripé 1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P)   Aproximadamente 146 × 123 × 81,5 mm
Peso  Aproximadamente 980 g com bateria e cartão de memória SD, mas sem tampa do corpo; 

aproximadamente 880 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: 0 a 40 °C; Humidade: 85% ou menos (sem condensação)

Especificações

• 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 material  

 são simuladas. 


