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JAZ SEM TVOJ FOTO POMOČNIK



Ganljiva izkušnja fotografiranja za vsakogar.

Z novim D3100 lahko preprosto zajamete čudovite, a minljive trenutke v življenju. Digitalni zrcalno-
refleksni fotoaparat s številnimi funkcijami vas bo presenetil s svojo preprostostjo in naravnost očaral 
z izjemnimi rezultati. Ne glede na to, ali fotografirate naključne motive, natančno postavljeno tihožitje 
ali kakovostne videoposnetke HD – zaljubili se boste v D3100, ki je preprost za uporabo, a kljub temu 
zagotavlja veliko zmogljivost.

•   Format DX, slikovni senzor CMOS s  
14,2 milijona efektivnih slikovnih točk

•   Nov Nikonov mehanizem za obdelavo  
slik EXPEED 2

•   Občutljivost ISO 100–3200 (razširitev  
do nastavitve, enakovredne ISO 12800)

•   Način pomočnika

•   D-Film – Snemanje videoposnetkov  
HD s polno ločljivostjo 1080p

•   7,5-cm (3-palčni) zaslon in  
fotografiranje z ogledom  
v živo

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Osvetlitev: Samodejna nastavitev hitrosti sprožilca, 1/2000 sekunde, f/6,3 • Nastavitev beline: Samodejna  
• Občutljivost ISO: 200 • Picture Control: Živahno

Uživajte  

v lepoti

Uživajte  v udobju

Črna Rdeča
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Nežna neostra ozadja, ki jih lahko ustvari le digitalni 
zrcalno-refleksni fotoaparat

Vrhunski rezultati in manjša zamegljenost v  
slabših svetlobnih pogojih

Natančna reprodukcija barv in gladki, 
čudoviti prehodi

•  Format DX, slikovni senzor CMOS s 14,2 milijona efektivnih  
slikovnih točk NOVO

D3100 z Nikonovo opremo in najnovejšim senzorjem CMOS omogoča zajemanje neverjetnih podrobnosti 
motiva ter gladko prehajanje barv. Senzor je ključen za kakovost slike tako pri fotografiranju kot pri sne-
manju videoposnetkov HD visoke ločljivosti. Zaradi velikega števila slikovnih pik lahko senzor v fotoaparatu 
D3100 zajema fotografije osupljive čistosti, ki odkrivajo vse odtenke izvornega prizora skoraj brez šuma, 
zato je najboljša izbira pri zapletenih strukturah z veliko podrobnostmi ter razostritvi ozadja brez zrnatosti.

  • Nov Nikonov mehanizem za obdelavo slik EXPEED 2 NOVO
Spoznajte novo stopnjo izjemnosti – EXPEED 2. Za razvoj doslej najnaprednejšega Nikonovega me-
hanizma za obdelavo slik smo uporabili vso naše obsežno tehnološko znanje in izkušnje. EXPEED 2 
izboljša izkoristek slikovnega senzorja CMOS in zagotavlja jasno in resničnostno sliko z živahnimi barva-
mi, manjšim šumom in gladkimi tonskimi prehodi za izjemne fotografije in videoposnetke. 

•  Občutljivost ISO 100–3200  
(razširitev do nastavitve, enakovredne ISO 12800)

Z največjo občutljivostjo ISO 3200 (standardni doseg) lahko fotografirate pri velikih hitrostih sprožilca in tako zmanjšate 
zameglitev zaradi tresenja fotoaparata pri slabših svetlobnih pogojih. Tako bodo fotografije ob somraku in v zaprtem 
prostoru dobile svež videz, za katerega ne boste potrebovali trinožnika ali bliskavice. Poleg tega lahko pri večjih hitrostih 
sprožilca enostavno zamrznete sicer dinamično dogajanje, kot je igra otrok ali tekma. Za dodatno razvajanje vsebuje D3100 
nastavitvi Hi 1 in Hi 2, s katerima učinkovito povišate občutljivost ISO na vrednost, enakovredno ISO 6400 oziroma 12800.

Fotoaparat, ki vas osupne.
Fotografirajte z D3100 in uživajte v lepoti.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Osvetlitev:Samodejna nastavitev zaslonke, 1/125 sekunde, f/5.6 • Nastavitev beline: Samodejna  
• Občutljivost ISO: 100• Picture Control: Živahno

Senzor CMOS

ISO 1600Hi 2 (pri vrednosti, enakovredni ISO 12800) ISO 3200

Uživajte  

v lepoti

Izjemne

podrobnosti

Naravne 

barve

Osupljive

fotografije

pri šibki 

svetlobi
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 Shoot movies

Fotoaparat, ki vas nauči, kako ...
Naj D3100 uresniči vaše sanje o kakovostnejših 
fotografijah.

Način pomočnika – Najzanesljivejša pot do želenih rezultatov

Očarljiv portret v nežnem, neostrem ozadju ali zaljubljeni par v soju luči. Z 
načinom pomočnika v D3100 je fotografiranje preprosto – vgrajeni pomočnik 
vam pokaže celoten postopek prilagoditve nastavitev fotoaparata. Samo 
izberite način pomočnika, ki ustreza trenutnemu prizoru, in dovolite, da vam 
pomaga. Tako boste dosegli želeni rezultat, hkrati pa se boste naučili tudi, 
kako priti do njega. Način pomočnika prikaže tudi vzorčne fotografije, da 
boste vedeli, kaj pričakovati od določenega prizora.

Pomočnik prikaže vzorčno fotografijo, ki 
odraža izbrane nastavitve fotoaparata.

• Samodejno

• Brez bliskavice

• Oddaljeni motivi

• Mehčanje ozadja

• Dodatna izostritev

• Bližnji posnetki

• Speči obrazi

• Premikajoči se motivi

• Zamrznitev gibanja (ljudje)

• Zamrznitev gibanja (vozila)

• Pokrajine

• Portreti

• Nočni portret

• Prikaz valovanja vode

Preprosto upravljanje

Napredno upravljanje

Uporaba iskala Uporaba ogleda v živo Snemanje videoposnetkov

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G • Osvetlitev: Samodejna nastavitev zaslonke, 1/1600 sekunde, f/2.2 • Nastavitev beline: Samodejna  
• Občutljivost ISO: 400 • Picture Control: Portret

Mehčanje ozadja

Način pomočnika

Bližnji posnetki

Način pomočnika

Nočni portret

Način pomočnika

Speči obrazi

Način pomočnika

Pokrajine

Način pomočnika

Uživajte  

v udobju

Preprosto

fotografiranje

Način 
vodnika

Izberite

Slikanje
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Uživanje v preprostosti.
Ustvarjanje čudovitih fotografij in HD-videoposnetkov 
visoke ločljivosti še nikoli ni bilo tako preprosto.

Novi načini AF za fotografiranje hitro premikajočih se motivov Naj D3100 izbere najustreznejši način glede na prizor

Osupljivi HD-videoposnetki s polno ločljivostjo 1080p

•  Ogled v živo z novimi načini AF in 
velikim 7,5-cm (3-palčnim) zaslonom 

Ogled v živo omogoča intuitiven in dobro znan postopek 
fotografiranja živahnih živali ali otrok v gibanju. Samo obrnite 
stikalo in že ste pripravljeni. Ko vklopite Live View, bo ta z novim 
stalnim servom AF (AF-F) zaklenil izostritev na motiv brez pritiska 
gumba za sprostitev sprožilca, kar je priporočljivo za fotografiranje 
in snemanje videoposnetkov. Na voljo je tudi nov AF s prednostjo 
obrazov, ki zaklene izostritev na obraze, tudi če ljudje niso 
obrnjeni neposredno proti fotoaparatu. Zaradi ogleda v živo je 
D3100 tako preprost za uporabo kot kompaktni fotoaparat.

•  Samodejni izbor scene
D3100 samodejno izbere scenski način delovanja, ki ustreza 
pogojem in motivu fotografiranja. Med fotografiranjem v 
načinu ogleda v živo, ko je gumb za izbiro načina delovanja na 
Samodejno ali Samodejno (brez bliskavice), bo Samodejni izbor 
scene* samodejno vklopil način Portret, Pokrajina, Z bližine ali 
Nočni portret glede na prizor. O tem vas bo obvestila priročna 
ikona v zgornjem levem kotu zaslona LCD, ki predstavlja 
izbrani način. 

Stalni servo AF (AF-F) NOVO  

AF s prednostjo obrazov

Samodejna izostritev, ki se 
vklopi takoj po izbiri načina 
ogleda v živo, neprestano sledi 
motivu brez pritiska gumba za 
sprostitev sprožilca. 
Opomba: Pri snemanju videoposnetkov bo 
morda posnet šum motorčka objektiva.

Fotoaparat lahko prepozna 
največ 35 obrazov hkrati in 
izostri obraz, za katerega 
fotoaparat določi, da je najbližji 
fotoaparatu. Fotoaparat bo 
s sledenjem in izostritvijo 
nadaljeval, tudi če se ljudje v 
okvirju premikajo. 

Velik
 7,5-cm
 (3-palčni) 

zaslon
*  Razen pri ročni izostritvi.
**  Izbrano, kadar fotoaparat prepozna prizor brez ustreznega scenskega načina ali pri prizorih, 

ki jih je mogoče fotografirati v načinu Samodejno ali Samodejno (brez bliskavice). 

*  Prek reže za HDMI.
** Samo pri televizorjih, združljivih s funkcijo HDMI CEC:

•  D-Film – Polna visoka ločljivost NOVO
Odkrijte prednosti digitalnega zrcalno-refleksnega fotoaparata pri snemanju videoposnetkov. Širok nabor objektivov NIKKOR vam 
omogoča odkrivanje različnih kotov in očarljivih neostrih ozadij, medtem ko napredni sistem za zajem slik v D3100 zagotavlja 
vrhunsko kakovost.  V zelo razgibanih prizorih bo način AF za sledenje motivu poskrbel, da bodo motivi pravilno izostreni. Po 
snemanju si oglejte videoposnetek na velikem 7,5-cm (3-palčnem) LCD-zaslonu, kjer ga lahko tudi uredite, na primer odrežete 
prizore pred želenim posnetkom ali po njem ter iz njega zajamete sliko. Zaradi združljivosti s HDMI* lahko fotoaparat D3100 
povežete s televizijo visoke ločljivosti (HDTV) in predvajate videoposnetek s televizijskim daljinskim upravljalnikom**.

Visokokakovostne 
HD-videoposnetke 

polne visoke 
ločljivosti in 

fotografije si oglejte 
na HDTV. 

Samodejno** Samodejno  
(brez bliskavice)**

Pokrajina

Bližnji posnetek Portret Nočni portret

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Osvetlitev: Športni način,1/500 sekunde, f/5,3 • Nastavitev beline: Samodejna  
• Občutljivost ISO: Samodejna (900) •  Picture Control: Standardno

Gumb za izbiro načina delovanja na Samodejno, samodejni izbor 
scene vklopi način Pokrajina.

Kabel: kabel HDMI tipa C z majhnimi nožicami
(na voljo ločeno pri dobaviteljih drugih proizvajalcev)
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11 točk AF 

Tehnologija Nikon.
Ključ do enostavnega fotografiranja in prepričljivih rezultatov.

Hitra in natančna samodejna izostritev, pripravljena na odločilni trenutek Prilagoditev slik pred fotografiranjem

Urejanje slik in videoposnetkov v fotoaparatu 

Inteligentno delovanje v vsakem okolju 

Čudovito prepletanje svetlobe in senc

•  11-točkovni sistem AF
Natančna in hitra samodejna izostritev fotoaparata D3100 se takoj odzove na spremembe v 
prizoru ali kompoziciji in obdrži natančno izostritev, ki omogoča zajem bežnih izrazov in hitrih 
športov. Najpomembnejša sredinska točka izostritve vključuje križni senzor, ki skupaj 
z novim zloženim zaslonom predstavlja pregledno iskalo. Različni načini 
samodejne izostritve omogočajo fotografiranje skoraj vseh prizorov, 
med njimi sta AF s samodejno izbiro področij, ki samodejno izbere motiv 
za izostritev, ter 3D-sledenje,* ki ohrani izostritev na želenem motivu ne 
glede na spremembe v kompoziciji, dokler gumb za sprostitev sprožilca 
zadržite pritisnjen do polovice. 

* Ko je samodejna izostritev nastavljena na AF-A ali AF-C.

•  Picture Control
S funkcijami Picture Control razširite obseg ustvarjalnega izražanja. Šest nastavitev – Standardno, Nevtralno, Živahno, Enobarvna 
slika v več odtenkih, Portret in Pokrajina – vam omogoča določanje videza fotografij in HD-videoposnetkov pred zajemom. Poleg 
tega lahko prilagodite nastavitev ostrine, kontrasta, svetlosti in nasičenosti.

•  Velik nabor funkcij za urejanje slik in videoposnetkov
Zvišajte raven udobja s širokim naborom funkcij za urejanje fotografij in videoposnetkov v fotoaparatu D3100. Popravek učinka 
rdečih uči, hitro retuširanje ali učinke filtra opravite v fotoaparatu, kar je zelo praktično, saj za obdelavo slik ne potrebujete 
računalnika. Prav tako lahko iz videoposnetkov zajamete slike in obrežete nepotrebne okvirje. 

•  Sistem za prepoznavanje scene
Nikonov ekskluzivni sistem za 
prepoznavanje scene uporablja senzor 
RGB s 420 slikovnimi točkami, s 
katerim takoj analizira kompozicijo. 
Nato samodejno optimizira osvetlitev, 
samodejno ostrenje in nastavitev beline, 
s čimer dobite čudovite fotografije, 
ne da bi se vam bilo treba mučiti z 
zapletenimi prilagoditvami fotoaparata. 
Sistem za prepoznavanje scene izboljša 
tudi prepoznavanje obrazov, saj poveča 
natančnost in ostrino ter omogoči 
takojšnjo izostritev obraza v načinu 
predvajanja.

•  Active D-Lighting
Če fotografirate pri močni svetlobi, pogosto dobite fotografije z 
ekstremnim kontrastom med svetlimi in temnimi deli slike, zaradi 
česar odtenki barvnih tonov 
in podrobnosti izginejo. Active 
D-Lighting to učinkovito odpravi 
in ohrani pomembne podrobnosti 
v zasenčenih in osvetljenih delih. 
Rezultat so pravilno osvetljene 
fotografije, ki sceno odražajo 
bolje, kot ste jo videli.

Senzor RGB s 420 
slikovnimi točkami 

Slikovni 
senzor

Drugi elementi menija za retuširanje

• D-Lighting • Popravek učinka rdečih oči 
• Obrezovanje (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
•  Enobarvna slika v več odtenkih (Črno-bela, Sepija, 

Cianotipija) • Učinki filtra (Svetloba neba, Topli filter, 
Poudarjanje rdeče, Poudarjanje zelene, Poudarjanje 
modre, Zvezdni učinek) 

• Barvno ravnotežje • Majhna slika • Prekrivanje slik 
•  Obdelava slik NEF (RAW) • Hitro retuširanje • Poravnava
• Nadzor popačenja • Ribje oko • Uredi videoposnetek 

Samodejno 
ostrenje

Samodejna 
osvetlitev, 

nadzor i-TTL

Samodejna 
nastavitev 

beline
Predvajanje

•  Prepoznavanje 
motiva

•  Prepoznavanje 
sprememb 
kompozicije

•  AF s 
prednostjo 
obrazov

•  Analiza 
osvetljenih 
delov

•  Zaznavanje 
obrazov

•  Prepoznavanje 
izvora svetlobe 

•  Zaznavanje 
obrazov

•  Povečava 
obraza

Opomba: 11 prikazanih točk AF služi samo 
ponazoritvi. Dejanska podoba je drugačna.

S funkcijo Active D-LightingBrez funkcije Active D-Lighting

Naraven, lep videz kože Povečana nasičenost barve Črno-bele fotografije v več odtenkih

Portret

Nadzor 
perspektive izvirnik

Učinek pomanjšanja Izvirnik Mehki filter 

Živahno Enobarvna slika v več odtenkih

Ustvari učinek fotografije pomanjšanega modela resničnega prizora, kar je učinkovito zlasti pri 
fotografiranju pokrajin z višine. 

Ustvari slike, podobne tistim, fotografiranim z 
mehkim filtrom.

Barvni obris

Pretvori fotografijo v oris slike, ki 
ga lahko natisnete in nato ročno 
pobarvate.

Popravi perspektivo oblik (npr. stavb) in tako ustvari naravnejši videz. 
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Vedno in povsod.
Prave funkcije za udobno fotografiranje in predvajanje.

Objektivi NIKKOR.
Prava izbira za neverjetne fotografije  
in videoposnetke polne visoke ločljivosti.

* Z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrovčka ohišja.

Preprosta uporaba in praktična mobilnost Oglejte si svetovna čudesa še na druge načine

Dodatna svetloba,  
kadar koli jo potrebujete

Preprečite, da bi fotografije uničil prah

Zmanjšanje zamegljenosti na slikah v iskalu zaradi tresenja fotoaparata

•  Kompakten in lahek
Kompakten in lahek D3100 vas lahko s težo le približno 505 g  
(1 funt/1,8 unče)* spremlja povsod. Po zaslugi ergonomskega držala, 
ki poenostavi fotografiranje v vodoravnih in navpičnih položajih, pa 
je tudi zelo preprost za uporabo. Dodatno preprostost uporabe 
zagotavljajo novi vnaprej nastavljeni gumbi za pogosto uporabljene 
funkcije, kot so ogled v živo, D-Film in načini sprostitve zaklopa.

•  Visokozmogljivi objektivi NIKKOR

•  Vgrajena bliskavica
Pri šibki svetlobi ali fotografiranju pri osvetlitvi 
od zadaj uporabite vgrajeno bliskavico za 
osvetlitev scene. Glede na način osvetlitve* 
se po potrebi samodejno vključi ali pa jo 
omogočite ročno. Poleg tega podpora za 
nadzor bliskavice i-TTL poveča natančnost 
osvetlitve. 

•  Nikonov vgrajeni sistem za odpravljanje  
prašnih delcev

D3100 je opremljen z Nikonovim vgrajenim sistemom za odpravljanje prašnih delcev. Ta 
rešitev vključuje poseben sistem nadzora pretoka zraka, ki odstrani prah z nizkoprepust-
nega filtra pred senzorjem. Poleg tega pri vklopu ali izklopu fotoaparata filter samodejno 
vibrira pri točno določenih frekvencah, da se očisti vseh prašnih delcev, ki kvarijo sliko.

•  Nikonov izvirni sistem VR
Objektivi NIKKOR VR zmanjšajo* zameglitev na 
fotografijah in HD-videoposnetkih, ki jo povzroča 
tresenje fotoaparata, do katerega navadno pride 
zaradi fotografiranja pri nizkih hitrostih sprožilca, na 
primer v slabo osvetljenih okoljih ali pri fotografiranju 
z mikro ali telefoto objektivi. V nasprotju s sistemi za 
stabilizacijo slike v fotoaparatu je Nikonov sistem VR 
nameščen v objektivu, zato lahko odpravi zameglitev 
v iskalu ter tako na stabilni sliki izboljša kompozicijo in 
izostritev.

Praktičen in zmogljiv
Speedlight SB-400  

(ni priloženo) 

Nizkopasovni filter

Slikovni senzor

Oglejte si fotografije z osupljivimi posebnimi učinki 

• Predvajanje slike s prehodi NOVO
Med ogledovanjem fotografij si lahko izberete različne posebne prehode. Pri 
diaprojekcijah lahko uporabite zanimive učinke, kot sta povečava/pojemanje ali kocka. Pri 
ogledu posameznih fotografij lahko uporabite drsenje navznoter ali povečavo/pojemanje. 
Pri vsem tem pa boste uživali ob velikem in svetlem LCD-zaslonu.

85-mm mikroobjektiv – preprosta ročna makrofotografija

Telefoto objektiv s približno 5,5-kratno povečavo pri VR – posname oddaljene obraze

Odličen 35-mm glavni objektiv za izredno zameglitev ozadja

Opomba: D3100 je izdelan izključno za uporabo z objektivi NIKKOR AF-S in AF-I, ki so opremljeni z motorčkom za samodejno izostritev.

*  Če je izbran scenski način delovanja Samodejno, Portret, Otrok, Bližnji 
posnetek ali Nočni portret.

55 mm

200 mm 300 mm

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm 
f/4.5-5.6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR  
85 mm f/3.5G ED VR 

AF-S DX NIKKOR
35 mm f/1.8G

NOVO

*  VR omogoča fotografiranje v roki največ tri korake počasneje (štiri korake pri VR II) kot pri uporabi objektivov brez VR  
(na podlagi Nikonovih meritev). Popravek je odvisen od pogojev fotografiranja in uporabnika.Diaprojekcija z učinkom kocke

Brez zmanjšanja tresenja fotoaparata Z Nikonovim sistemom VR v objektivu

Mehanizem za čiščenje 
slikovnega senzorja

Odprtina za 
nadzorni sistem 
zračenja

Teža znaša 
približno

505 g
(1 funt/1,8 unče)
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http://www.capturenx.com

Pametno upravljanje slik v računalniku

Skupna raba fotografij in videoposnetkov v spletu

Intuitivno delovanje za dovršene rezultate 

•  Programska oprema ViewNX 2 –  
komplet orodij za fotografije (priloženo) NOVO

ViewNX 2  je komplet priročnih orodij za upravljanje slik, ki vključuje funkcije shranjevanja, brskanja, urejanja ter skupne rabe 
fotografij in videoposnetkov. Za lažje iskanje lahko fotografijam dodate oznake. Priložena programska oprema vsebuje širok nabor 
urejevalnih funkcij, vključno z obračanjem, spreminjanjem velikosti, obrezovanjem, poravnavo, samodejnim popravkom učinka 
rdečih oči idr. Funkcije za urejanje videoposnetkov vključujejo možnost brisanja scen. ViewNX 2 se brez težav poveže v storitev my 
Picturetown, kar omogoča preprosto nalaganje in spletno brskanje po načelu povleci in spusti. 

•  my Picturetown - brezplačno shranjevanje in 
skupna raba slik 

Nikonovo spletno mesto za shranjevanje in skupno rabo slik omogoča preprosto shran-
jevanje, upravljanje ter skupno rabo slik z družino in prijatelji z vsega sveta. Članstvo je 
brezplačno in vključuje shrambo največ 2 GB fotografij in/ali videoposnetkov. (Za dodatno 
plačilo je na voljo celo 200 GB prostora*). Storitev podpira videodatoteke MOV in AVI ter 
slikovne datoteke JPEG in RAW (NEF, NRW). Dajte svoj-
im fotografskim užitkom krila v storitvi my Picturetown!

•  Programska oprema Capture NX 2 –  
napredno ustvarjalno orodje (ni priloženo)

Preprosta orodja za urejanje programa Capture NX 2 popolnoma izkoristijo 
potencial slike, ne da bi se s tem zmanjšala njena kakovost. Ta programska 
oprema je idealna za optimiziranje datotek Nikon  
NEF (RAW) ter slik JPEG in TIFF. S pomočjo  
nagrajene tehnologije U Point® obširni postopki  
urejanja še nikoli niso bili tako enostavni.

Deli in kontrolniki

Sistemska tabela

1  Gumb za izbiro načina

2  Izbirnik za način sprostitve 
 zaklopa

3  Gumb za informacije

4  Gumb za izravnavo osvetlitve/
 gumb zaslonke/gumb za 
 izravnavo bliskavice

5  Gumb za sprostitev sprožilca

6  Stikalo za vklop/izklop

7  Pomožna luč za AF/lučka za 
 samosprožilec/lučka za 
 zmanjšanje učinka rdečih oči

8  Nastavek za dodatno opremo 
 (za dodatne bliskavice)

9  Gumb za način bliskavice/za 
 izravnavo bliskavice

10  Mikrofon

11  Funkcijski gumb

12  Gumb za sprostitev objektiva

13  Gumb za predvajanje

14  Gumb za meni

15  Gumb za sličice/pomanjšavo med 
 predvajanjem/pomoč

16  Gumb za povečavo med 
 predvajanjem

17  Gumb za urejanje informacij

18  Okular iskala

19  Gumb za prilagajanje dioptrije

20  Gumb AE-L/AF-L/gumb za zaščito

21  Gumb za ukaze

22  Stikalo za pogled v živo

23  Gumb za snemanje videoposnetka

24  Večnamenski izbirnik

25  Gumb OK

26  Gumb za brisanje

27  Zvočnik

28  Zaslon

Izvirnik

Opomba: Zasnova spletnega mesta se lahko 
spremeni brez predhodnega obvestila. 

*Razpoložljivost in plačilo se lahko razlikujeta glede na državo.

Leče za popravljanje 
DK-20C

Povečevalo
DG-2

Vmesnik okularja DK-22

Pokrovček okularja DK-5*1

Gumijast nastavek
za oči DK-20*1Priključek za

pravokotni
prikaz
DR-6

GPS enota GP-1 Kabel za daljinsko fotografiranje MC-DC2

Polnilnik baterij
MH-24*1   

Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14*1

Električni vmesnik EH-5b Električni priključek 
EP-5A

Poltrda torbica
CF-DC1

Kabel USB UC-E4 Nadgradna različica 
programa Capture NX 2

Capture NX 2

ViewNX 2*1

Pomnilniška 
kartica SD*2

Adapter za kartice PC*2

Bralnik pomnilniških kartic SD*2

Osebni računalnik*2

Televizijski zaslon*2

Kabel HDMI*2

Video kabel EG-D2

D3100 je zasnovan izključno za uporabo z
objektivi NIKKOR AF-S in AF-I, opremljenimi

z motorčkom za samodejno ostrenje.

Opomba: Pomožna luč za AF je
pri bliskavici SB-400 onemogočena.

Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-700

Speedlight
SB-400

Komplet za 
upravljanje zoomiranja 

Speedlight
Paket R1C1

Studijske
Bliskavice*2

Nikonove bliskavice
SB-910/800/

700/400

TTL oddaljeni kabel
SC-28/SC-29

Nastavek za dodatno 
opremo Vmesnik AS-15

*1: Priložena dodatna oprema *2: Izdelki drugih proizvajalcev

DODATNA OPREMA ZA ISKALO

DODATNA OPREMA ZA TV

OBJEKTIVI NIKKOR

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

ELEKTRIČNI VMESNIKI, BATERIJE IN PAKETI BATERIJ TORBICA

DALJINSKI UPRAVLJALNIK

BLISKAVICE

Zmogljivost pomnilniške kartice*1 Odobrene pomnilniške kartice
Spodnja tabela prikazuje približno število slik, ki jih je mogoče shraniti na pomnilniško 
kartico 4 GB SanDisk Extreme SDHC pri različnih nastavitvah kakovosti in velikosti slike.
 

Za uporabo s fotoaparatom D3100 so bile preizkušene in odobrene spodaj navedene pomnilniške 
kartice SD. Kartice z razredom zapisovanja 6 so priporočljive za snemanje videoposnetkov. 
Snemanje se lahko nepričakovano prekine, če se uporabljajo kartice z manjšo hitrostjo zapisovanja.

 

Kakovost slike Velikost slike Velikost datoteke*1 Št. slik*1 Zmogljivost predpomnilnika*2

NEF (RAW) + 
Kakovostni JPEG*3

Kakovostni JPEG

NEF (RAW)

Običajni JPEG

Osnovni JPEG

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Vse številke so približne. Velikost datotek je različna glede na slikane motive.
*2 Največje število posnetkov, ki so lahko shranjeni v predpomnilniku pri ISO 100.
    Število se zmanjša, če je vklopljeno zmanjšanje šuma.

*3 Velikost slike velja samo za slike JPEG. Velikosti slik NEF (RAW) ni mogoče spremeniti. 
    Velikost datoteke je skupna velikost slik NEF (RAW) in JPEG.

SanDisk
Pomnilniške kartice SD Pomnilniške kartice SDHC*2 Pomnilniške kartice SDXC*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Profesionalni
Platinum II

-
-
-

*1 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali naprava podpira kartice velikosti 2 GB.
*2 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali je naprava združljiva z SDHC.
*3 Če boste kartico uporabljali tudi v bralniku kartic ali drugi napravi, preverite, ali je naprava združljiva z SDXC.

Opombe:
• Funkcije, specifikacije, garancijske pogoje in druge informacije v zvezi s pomnilniško kartico SD preverite pri proizvajalcu.
   Nikon ne more zagotavljati združljivosti s karticami SD, ki niso navedene na zgornjem seznamu.
• Omejeno na kartice, testirane v času tiskanja brošure. Morda bodo združljive tudi druge kartice.
   Za dodatne informacĳe se obrnite na Nikonovo tehnično pomoč. 

Zmogljiva litij-ionska baterija
Z enim polnjenjem* priložene litĳ-ionske baterĳe za polnjenje 
EN-EL14 lahko posnamete približno 550 slik. 

* Na osnovi standardov CIPA.
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Vrsta
Vrsta Digitalni fotoaparat z zrcalno-refleksnim objektivom
Nastavek za objektiv Nikonov nastavek F (s kontakti za AF)
Efektivni kot prikaza Pribl. 1,5-kratna goriščna razdalja objektiva (format Nikon DX)

Efektivno število slikovnih točk
Efektivno število slikovnih točk 14,2 milijona

Slikovni senzor
Slikovni senzor 23,1 x 15,4-milimetrski senzor CMOS
Skupno število slikovnih točk 14,8 milijona
Sistem za odstranjevanje prahu Čiščenje slikovnega senzorja, nadzorni sistem zračenja, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike 

(potreben je dodaten program Capture NX 2)

Shranjevanje

Velikost slike (v slikovnih točkah) • 4608 x 3072 [L]  • 3456 x 2304 [M]  • 2304 x 1536 [S]
Format datotek • NEF (RAW)

• JPEG: Osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (pribl. 1:4), normalnim (pribl. 1:8) ali osnovnim (pribl. 1:16) 
stiskanjem
• NEF (RAW) + JPEG: Fotografija, posneta tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, enobarvno, portret, pokrajina; izbrano funkcijo nadzora slike je mogoče spremeniti
Mediji Pomnilniške kartice SD (Secure Digital), SDHC in SDXC
Datotečni sistem DCF (standard oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) 2.0, DPOF (oblika zapisa Digital Print Order Format), 

Exif 2.21 (datotečni format izmenljivih slik za digitalne fotoaparate), PictBridge

Iskalo

Iskalo Zrcalno-refleksno iskalo s petstranim ogledalom v višini oči
Pokritost slike Pribl. 95 % vodoravno in 95 % navpično
Povečava Pribl. 0,8-krat (50-milimetrski objektiv f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m-1)
Razdalja okular–oko 18 mm (-1,0 m-1)
Prilagajanje dioptrije od –1,7 do +0,5 m-1

Zaslon izostritve Zaslon BriteView Clear Matte Mark VII tipa B
Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana

Objektiv

Združljivi objektivi • AF-S in AF-I: podprte so vse funkcije.
• Objektivi tipa G ali D AF NIKKOR brez vgrajenega motorja za samodejno izostritev: podprte so vse funkcije razen 
samodejne izostritve. Uporaba objektivov IX NIKKOR ni podprta.
• Drugi objektivi AF NIKKOR: podprte so vse funkcije razen samodejne izostritve in 3D barvnega matričnega merjenja II. 
Objektivi za F3AF niso podprti.
• Tip D PC NIKKOR: podprte so vse funkcije razen samodejne izostritve in nekaterih načinov fotografiranja.
• AI-P NIKKOR: podprte so vse funkcije razen samodejne izostritve in 3D barvnega matričnega merjenja II.
• Brez CPE: samodejna izostritev ni podprta. Uporabi se lahko le v načinu osvetlitve M, vendar merilnik osvetlitve ne deluje.
Opomba: Elektronski daljinomer se lahko uporablja, če ima objektiv največjo zaslonko f/5,6 ali hitrejšo.

Zaklop

Vrsta Elektronsko nadzorovan zaklop v goriščni ravnini
Hitrost 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 EV, podaljšana osvetlitev
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/200 s; z zaklopom se sinhronizira pri času osvetlitve 1/200 s ali počasneje

Sprostitev

Način sprostitve zaklopa        posamezni posnetek,          neprekinjeno,       samosprožilec,        tihi sprožilec
Hitrost (menjavanja sličic) Do 3 posnetke na sekundo (ročna izostritev, način M ali S, čas osvetlitve 1/250 s ali krajši, vse ostale nastavitve 

nastavljene na privzete vrednosti).

Samosprožilec 2 s, 10 s

Osvetlitev

Merjenje Merjenje osvetlitve TTL s senzorjem RGB s 420 slikovnimi točkami
Način merjenja • Matrika: 3D-barvno matrično merjenje II (objektivi tipov G in D); barvno matrično merjenje II (drugi objektivi CPE)

• Sredinsko utežen: 75 % teže ima 8-milimetrski krog v sredini fotografije
• Točkovno: izmeri 3,5-milimetrski krog (pribl. 2,5 % posnetka) v izbrani točki izostritve

Obseg (ISO 100, objektiv f/1,4, 
20 °C/68 °F)

• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: od 0 do 20 EV
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV

Priključek za merjenje
osvetlitve

CPE

Način osvetlitve Samodejni načini delovanja (Samodejno, Samodejno [brez bliskavice]); Scenski načini delovanja (Portret; Pokrajina; 
Otrok; Šport; Bližnji posnetek; Nočni portret); Programirano samodejno s prilagodljivim programom (P); Samodejna 
nastavitev hitrosti sprožilca (S), Samodejna nastavitev zaslonke (A) in Ročno (M) 

Izravnava osvetlitve Od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 EV
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev je zaklenjena pri ugotovljeni vrednosti z gumbom AE-L/AF-L
Občutljivost ISO (indeks
priporočene osvetlitve)

ISO 100 do 3200 v korakih po 1 EV; mogoče nastaviti tudi na približno 1 EV nad ISO 3200 (enakovredno ISO 6400) 
ali na približno 2 EV nad ISO 3200 (enakovredno ISO 12800); na voljo samodejni nadzor občutljivosti ISO

Aktivno D-Lighting Vklop, Izklop

Izostritev

Samodejna izostritev Modul za samodejno izostritev Nikon Multi-CAM 1000 z zaznavanjem faze TTL, 11 točkami izostritve (vključno z 
enim križnim senzorjem) in pomožno lučjo za AF (doseg približno 0,5–3 m)

Območje zaznavanja Od –1 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejna izostritev (AF): enojni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C), samodejna izbira AF-S/AF-C 

(AF-A), predvidljivo sledenje izostritve se samodejno vklopi glede na stanje motiva
• Ročna izostritev (MF): Uporabite lahko elektronski daljinomer

Točka izostritve Izbirate lahko med 11 točkami izostritve
Način delovanja s področjem AF Enotočkovno samodejno ostrenje, AF z dinamičnim področjem, AF s samodejno izbiro področij, AF s 3D-sledenjem (11 točk)
Zaklepanje izostritve Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enojni servo AF) ali s pritiskom gumba AE-L/AF-L.

Bliskavica

Vgrajena bliskavica Samodejno, Portret, Otrok, Bližnji posnetek, Nočni portret: samodejna bliskavica s samodejnim aktiviranjem
P, S, A, M: ročno aktiviranje s pritiskom gumba

Vodilno število Pribl. 12/39, 13/43 z ročno bliskavico (m/ft, ISO 100, 20 °C)

Nadzor bliskavice • TTL: uravnotežena dosvetlitev i-TTL in standardna bliskavica i-TTL za digitalne zrcalno-refleksne fotoaparate, ki 
uporabljajo senzor RGB s 420 slikovnimi točkami, sta na voljo z vgrajeno bliskavico in bliskavicami SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-400 (uravnotežena osvetlitev i-TTL je na voljo, če je izbrano matrično ali sredinsko 
uteženo merjenje)
• Samodejna zaslonka: na voljo z bliskavico SB-910, SB-900/SB-800 in objektivom CPE
• Samodejno brez TTL: podprte bliskavice so SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28,SB-27 in SB-22S
• Ročna nastavitev razdalje: na voljo z bliskavico SB-910, SB-900, SB-800 in SB-700

Način delovanja z bliskavico Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, dosvetlitev, samodejna počasna sinhronizacija, samodejna 
počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči in počasna sinhronizacija zavese na zadnji strani

Izravnava bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 EV
Indikator pripravljenosti 
bliskavice

Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-400 
popolnoma napolnjena; utripa 3 s po tem, ko se bliskavica sproži pri polni moči.

Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi kontakti in varnostnim zaklepanjem
Sistem osvetljevanja Nikon 
Creative Lighting System (CLS)

Napredno brezžično osvetljevanje podpira SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ali SU-800 kot upravljalnik;
posredovanje informacij o barvi bliskavice podpirajo vgrajene bliskavice in vse bliskavice, združljive s sistemom CLS

Priključek za sinhronizacijo Vmesnik za prilagajanje usklajevanja AS-15 (na voljo posebej)

Nastavitev beline

Nastavitev beline Samodejno, žareče, fluorescentno (7 možnosti), neposredna sončna svetloba, bliskavica, oblačno, senca, ročna 
prednastavitev, natančna nastavitev za vse razen za ročno prednastavitev.

Ogled v živo

Servo pogon objektiva • Samodejna izostritev (AF): Enojni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C)
• Ročna izostritev (MF):

Način delovanja s področjem AF AF s prednostjo obrazov, AF za široko območje, AF za običajno območje, AF za sledenje motivu
Samodejna izostritev AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prednostjo obrazov ali AF za sledenje 

motivu, fotoaparat samodejno izbere točko izostritve)

Samodejni izbor scene Na voljo v načinu Samodejno in Samodejno (brez bliskavice)

Videoposnetek

Merjenje Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim senzorjem
Način merjenja Matrika
Velikost okvirja (v slikovnih 
točkah) in hitrost sličic

• 1920 x 1080 (24p): 24 posnetkov na sekundo (23,976 posnetkov na sekundo) 
• 1280 x 720 (30p): 30 posnetkov na sekundo (29,97 posnetkov na sekundo) 
• 1280 x 720 (25p): 25 posnetkov na sekundo 
• 1280 x 720 (24p): 24 posnetkov na sekundo (23,976 posnetkov na sekundo) 
• 640 x 424 (24p): 24 posnetkov na sekundo (23,976 posnetkov na sekundo)

Najdaljši čas snemanja 10 min.
Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajeni mikrofon za monosnemanje

Zaslon

Zaslon LCD 7.5-cm/3-palčni, LCD s pribl. 230 000 točkami TFT LCD s prilagajanjem svetlosti

Predvajanje

Funkcija predvajanja Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9, 72 slik ali koledar) z zoomom med predvajanjem, predvajanje 
videoposnetkov, diaprojekcija, prikaz histograma in najsvetlejših delov slike, samodejni zasuk slik in opombe 
fotografij (do 36 znakov)

Vmesnik

USB Hitri USB
Video izhod NTSC, PAL
Izhod HDMI Mini priključek HMDI (Tip C)
Vtičnica za dodatke Kabel za daljinsko fotografiranje: MC-DC2 (na voljo posebej)

Naprava GPS: GP-1 (na voljo posebej)

Podprti jeziki

Podprti jeziki Kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, 
nemščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, 
španščina, švedščina, turščina

Vir napajanja

Baterija Ena litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14 
Električni vmesnik Električni vmesnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5A (na voljo posebej)

Nastavek za trinožnik

Nastavek za trinožnik 6,3 milimetrski (1/4-palčni) (ISO 1222)

Mere/teža

Mere (Š x V x G) Pribl. 124 x 96 x 74,5 mm (4,9 x 3,8 x 2,9 palca)
Teža Pribl. 505 gramov z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrova (samo ohišje kamere: pribl. 455 gramov)

Okolje delovanja

Temperatura Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Vlažnost Manj kot 85-odstotna (brez kondenzacije)

Dodatna oprema

Priložena dodatna oprema (se 
lahko razlikuje glede na državo 
ali območje)

Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL14, polnilnik baterij MH-24, pokrovček okularja DK-5, gumijast nastavek 
za oči DK-20, pas fotoaparata AN-DC3, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, pokrovček ohišja BF-1B, CD s 
programsko opremo ViewNX 2, feritno jedro (2 tipa)

• Microsoft, Windows in Windows 7 so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.
• Macintosh in QuickTime sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Apple Inc. v ZDA in/ali drugih državah.
• Logotip SD je zaščitena blagovna znamka združenja SD Card Association.
• Logotip SDXC je blagovna znamka.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.
• Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij.
• Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in ostalih zaslonih v tej brošuri, so samo simbolične.

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu Nikon SLR D3100


