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	 Izjemno	delovanje	naprave,	s	kate	ro	lahko	vedno	znova	fotografirate
pokritost	slike, boste lahko zajeli celotno kompozicijo; za tiste, ki jim ni dovolj le fotografiranje, možnosti D-film  

v fotoaparatu D7000 ponujajo tudi zajemanje	v	polni	ločljivosti	HD	1080p	s	stalnim	samodejnim	
ostrenjem	 in	 ročnim	 nastavljanjem	 osvetlitve. Vso to napredno tehnologijo obdelovanja slik varuje  

magnezijeva	zlitina, ki prekriva ohišje na zgornji in hrbtni strani kompaktnega  ohišja ter ne prepušča vlage in prahu. 

S fotoaparatom D7000 lahko fotografirate tako v zaprtih prostorih kot na prostem, vzdržljiv sprožilec, ki je bil preverjen	
v	150.000	ciklih, pa lahko brez skrbi vedno znova pritiskate. Če k vsemu temu prištejete še odlične objektive  

NIKKOR in sistem osvetljevanja Creative Lighting System, imate vse, da pustite svoji domišljiji pri fotografiranju prosto 

pot. Kam vas lahko takšna ustvarjalna svoboda pripelje? To lahko ugotovite z novim fotoaparatom D7000.

Spoznajte novi Nikon D7000, fotoaparat, ki bo z vami, ki je pripravljen za fotografiranje in snemanje filmov  

kadarkoli in kjerkoli. Z uporabo  slikovnega senzorja CMOS formata DX s 16,2	milijona	slikovnih	točk in 

zmogljivim mehanizmom za obdelavo slik EXPEED	2 dobite osupljive slike z veliko ločljivostjo in gladkimi  

tonskimi prehodi. Izkoristite njegov širok obseg ISO, ki znaša od 100	do	6400, in njegove neverjetno nizke 

stopnje šuma.  Zahvaljujoč sistemu z 39	točkami	AF in sistemu za prepoznavo prizora, ki uporablja senzor	
matričnega	merjenja	RGB	z	2016	slikovnimi	točkami, bodo vaše slike ostre in natančno osvetljene.  

Časovna	zakasnitev	sprostitve	zaklopa	znaša	le	0,052	s, fotografirate pa lahko s hitrostjo 6	slik	
na	sekundo, zato ne boste zamudili nobenega trenutka. Z iskalom,	ki	 ima	skoraj	100-odstotno		
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16,2	milijona	slikovnih	točk	in	EXPEED	2
Bogate	podrobnosti	in	gladki	toni	pri	kakršnikoli	svetlobi

Osupljive podrobnosti slike:  
16,2 milijona efektivnih slikovnih točk 
Če želite izdelati velike natise ali  sliko tesno 
obrezovati, mora imeti fotografija potrebno 
ločljivost, ki vam jo zagotavlja D7000. 
Fotoaparat ima slikovni senzor CMOS formata 
DX s 16,2 milijona efektivnih slikovnih točk, ki 
skozi objektive NIKKOR zbira najbolj optimalno 
svetlobo. S 14-bitno pretvorbo A/D (12-bitna 
možnost po izbiri) D7000 naredi slike  
z bogatejšimi toni barve in podrobnostmi, kot je 
bilo to v preteklosti mogoče pri formatu DX.  
Do pretvorbe A/D pride v senzorju, zato se 
ohranja izjemna celovitost slike, hitrost foto-
grafiranja in energijska učinkovitost pa nista 
zato nič manjši. Če k vsemu omenjenemu 
prištejete še prilagodljivi format DX in njegov 
značilni potencial telefoto z 1,5-kratno goriščno 
razdaljo, boste zaslutili, kaj vse  vam ponuja 
takšna moč fotografiranja.

Hitrost in izboljšana kakovost slike:  
Mehanizem za obdelavo slik EXPEED 2 
Včasih si želite zajeti skrivnostne barve 
sončnega zahoda. Kdaj drugič želite zamrzniti 
dogajanje. Fotoaparat D7000 omogoča oboje, 
zahvaljujoč najnovejši generaciji opreme za 
obdelavo slik, EXPEED 2, ki hitreje in z večjo 
zmogljivostjo opravlja več  nalog. Tudi pri 
sencah v zahtevnih svetlobnih pogojih in 
preosvetljenih delih lahko pričakujete bolj 
gladke prehode v tonu barve, kar daje slikam 

večji občutek globine.  
Pri fotografiranju športa 
in akcije lahko s hitrostjo 
pribl. 6 slik na sekundo  
zajamete celotno  
dogajanje. 

Standardna občutljivost ISO od 100 do 6400, 
razširljiva do enakovredne vrednosti ISO 25600
Z izboljšano kakovostjo slikovnih točk slikovnega 
senzorja ima format DX tudi širši obseg ISO. 
Vrednosti ISO od 100 do 6400 so s fotoaparatom 
D7000 zdaj postale standard, ki omogoča 
fotografiranje v različnih pogojih svetlobe: od 
svetlih, s sončno svetlobo obsijanih motivov do 
večernih prizorov ob zasenčenih lučeh v zaprtih 
prostorih. Nikonova priznana tehnologija zmanjšanja 
šuma je doživela dodatne izboljšave. V svojem 
celotnem obsegu fotoaparat D7000 zagotavlja 
ostre slike z majhno količino barvnega šuma. 
Poleg tega lahko zaradi višje hitrosti obdelovanja 
fotografirate zaporedno brez skrbi, tudi ko je 
vklopljena funkcija zmanjševanja šuma pri 
visoki občutljivosti ISO. Kakovostno delovanje 
visokih vrednosti ISO lahko precej izboljša tudi 
snemanje videoposnetkov, tako da lahko brez 
dodatne osvetlitve zajamete razpoloženje 
scene samo s svetlobo iz prostora.

Posnemite D-film v polni ločljivosti HD 
1080p s stalnim samodejnim ostrenjem in 
ročno osvetlitvijo
D7000 izpolnjuje zahteve novega obdobja zajemanja 
videoposnetkov: ima polno visoko ločljivost HD 
1080p in funkcije urejanja videoposnetkov za 
izjemno kinematografsko reprodukcijo in kakovost. 
Poleg gladkih prehodov med premikajočimi se 
slikami lahko fotoaparat izravna popačenje in 
druge vzroke za slabšo kakovost slike.  
Poleg načina samodejne osvetlitve ima fotoaparat 
D7000 tudi ročni način, ki zaklene vrednost 
osvetlitve pri fotografiranju scen z različnimi 
ravnmi kontrasta, kot npr. pri premikanju od 
svetlega okna do temne notranjosti. D7000 ima 
vgrajen mono mikrofon in priključek za zunanji 
mikrofon, da lahko z njim posnamete  
visokokakovostni stereo zvok.

Izboljšana kakovost pri osvetlitvi in 
sencah: Aktivno D-osvetljevanje
Nikonova ekskluzivna funkcija Aktivno  
D-osvetljevanje omogoča, da ohranite podrobnosti  
v preosvetljenih in senčnih delih slik, posnetih pri 
prizorih z visokim kontrastom. 
Če fotografirate temnejši motiv ob jasnem  
ozadju ali motiv v senci, kjer ne morete  
uporabiti bliskavice, mehanizem za obdelovanje 
slik EXPEED 2 te scene omehča z mehkejšimi 
barvnimi toni, tudi pri najvišjih nastavitvah.  
V načinu Aktivno D-osvetljevanje preprosto 
izberete možnost Samodejno in fotoaparat se 
lahko prilagodi ravnem kontrasta v sceni ali pa jih 
kadrira v tri okvirje z različnimi ravnmi jakosti. 
Način delovanja za neprekinjeno fotografiranje 
lahko ohranite, 
tudi če je 
možnost Aktivno 
D-osvetljevanje 
vklopljena.

ISO 100 ISO 6400

Aktivno D-osvetljevanje izklopljeno

Aktivno D-osvetljevanje z možnostjo Zelo visoko
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Zdaj še bolj natančen: sistem za  
prepoznavanje scene 
Fotoaparat D7000 ima vgrajen senzor za 
merjenje osvetlitve z veliko večjim številom 
slikovnih točk kot katerikoli drug fotoaparat 
D-SLR. Senzor RGB z 2016 slikovnimi točkami  

natančneje prebere svetlost  
in barve v sceni, nato  
pa te rezultate uporabi za  
optimiziranje samodejne 
osvetlitve, samodejno   

ostrenje, samodejne nastavitve beline in 
izračuna bliskavice i-TTL – vse to v nekaj 
milisekundah pred dejansko osvetlitvijo.  
Fotoaparat D7000 lahko z več slikovnimi 
točkami prepozna celo manjše motive, tako 
tiste, ki se premikajo, kot tiste, ki mirujejo. 
Izboljšan sistem za prepoznavanje scene   
vsekakor omogoča boljše fotografije.

Široka pokritost območja, zmogljiv AF z 39 
točkami
39 strateško razporejenih točk AF fotoaparata 
D7000 pokriva precej široko območje okvirja, 
kar vam omogoča prilagodljive možnosti 
kompozicije. Devet točk AF v središču uporablja 
zmogljive mešane senzorje, primerne zlasti za 

natančno  ostrenje, npr. pri 
portretih in v načinu makro. Za 
razliko od sistemov drugih 
proizvajalcev devet mešanih 
senzorjev v foto aparatu D7000 

deluje z vsemi objektivi AF NIKKOR s stopnjo 
zaslonke f/5,6 ali hitrejšo. Fotoaparat D7000 
ponuja različne načine delovanja s področji AF, 
med drugim AF z dinamičnim področjem,  
ki uporablja 9, 21 ali 39 točk. Odvisno od 
predvidenega premikanja motiva lahko  
preklapljate med omenjenimi tremi možnostmi, 
izbrana točka AF in sosednje točke pa bodo 
samodejno sledile motivu, ki ste ga izbrali. 
Fotoaparat ponuja tudi možnost 3D-sledenja,  
ki neprekinjeno sledi premikajočim se motivom 

znotraj 39 točk AF, 
pri čemer v iskalu 
prikazuje aktivirano 
točko AF. AF s 
samodejno izbiro  

področij prek uporabe Nikonovega sistema za 
prepoznavanje scene pravilno oceni glavni motiv 
znotraj 39 točk AF in ga izostri.  
Zato bo sistem samodejnega ostrenja foto-
aparata D7000 pripravljen zadostiti vsem vašim 
potrebam, ne glede na situacijo ali kompozicijo.

Izpopolnjeni AE s senzorjem  
RGB z 2016 slikovnimi točkami
Ko senzor RGB z 2016 slikovnimi točkami 
prebere informacije o osvetlitvi scene, kot so 
svetlost in barve, fotoaparat D7000 dobljene 
podatke primerja s podatki obdelovanja slik, ki 
jih pridobi iz pestrega izbora situacij običajnega 
foto grafiranja. Na ta način priznano 3D barvno 
matrično merjenje II zagotovi rezultate osvet-
litve, ki ustrezajo vašemu opazovanju prepletanja 
svetlobe in senc, tudi pri zahtevnih svetlobnih 
pogojih. Takšna pametna tehnika merjenja 
omogoča tudi izjemno natančne osvetlitve 
bliskavice i-TTL v nekaj milisekundah.

Pametna samodejna nastavitev beline 
(AWB)
Pametni algoritem AWB fotoaparata D7000 na 
podlagi obširne zbirke podatkov o fotografiranju, 
zbranih iz različnih virov svetlobe, belo barvo 

prikaže kot resnično belo – tudi pri fotografijah  
s širokim razponom virov svetlobe, vključno  
z zahtevno osvetlitvijo živosrebrne svetilke. 
D7000 ima še en način AWB, ki v vaših slikah 
ohranja žarečo toploto.

AF z zaznavanjem kontrasta za ogled v živo 
in D-film
Uporabniki možnosti ogled v živo in D-film  
bodo navdušeni, saj je s fotoaparatom D7000  
možnost AF z zaznavanjem kontrasta hitrejša 
kot doslej. Poleg tega lahko možnost AF  
s prednostjo obrazov zazna do 35 ljudi.  AF za 
sledenje motivu premikajoče se motive, kot  
so domače živali, ohrani  ostre. Možnost AF  
uporabite za običajno območje, če želite natančno 
izostriti določeno točko, možnost AF za široko 
območje pa uporabite, če želite fotografirati 
prostoročno. Vse možnosti delujejo tako pri 
fotografiranju v nastavitvi ogled v živo kot pri 
snemanju videoposnetkov.

Bolj odziven zmogljiv mehanizem
Nič več zgrešenih priložnosti. D7000 vsebuje 
nov mehanizem prenosa, ki upravlja zelo hitre  
in natančne premike zrcal, kar omogoča zaka-
snitev sprostitve za približno 0,052 sekunde in 
čas zagona približno 0,13 sekunde*. Poleg tega 
lahko pri fotografiranju v formatu RAW foto-
grafirate neprekinjeno pri hitrosti približno 6 slik 
na sekundo pri 14- in 12-bitni pretvorbi A/D. 

* Na podlagi standardov CIPA.

AF	z	39	točkami	in	senzor		
RGB	z	2016	slikovnimi	točkami

Posvetite	se	vsebini	prizora

Običajno

Ohranjanje toplih  
barv osvetlitve

 7



• O
bjektiv: A

F-S D
X

 N
IK

K
O

R 55-300m
m

 f/4,5-5,6G
 ED

 V
R • K

akovost slike: 12-bit R
AW

 (N
EF) • O

svetlitev: način [M
], 1/160 sekunde, f/4,5 • N

astavitev beline: neposredna sončna svetloba • O
bčutljivost: ISO

 640 • N
adzor slike: nevtralno   ©

C
hase Jarvis

Pametno upravljanje energije

Nikonovi inženirji so po temeljitem pregledu 
vsakega vidika vezja fotoaparata oblikovali 
fotoaparat D7000 tako, da omogoča maksimalno 
delovanje z minimalno porabo energije. Z novo 
litij-ionsko baterijo za polnjenje EN-EL15 lahko  
z enim polnjenjem posnamete do približno  
1050 posnetkov*.

*Na podlagi standardov CIPA.

Približno 100-odstotna pokritost slike  
iskala

Ker ima iskalo približno 100-odstotno pokritost 
slike, je to, kar vidite, natanko to, kar zajamete. 
Steklena petkotna prizma s posebno prevleko in 
natančno izdelan zaslon iskala omogočata tako 
svetlo sliko iskala kot tudi enostavno potrditev 
tega, kdaj je motiv oster. 

Natančnost in vzdržljivost: enota  
sprožilca, preizkušena v 150.000 ciklih

Fotoaparat D7000 ima doseg hitrosti sprožilca od 
1/8000 do 30 sekund, največja hitrost sinhroni-
zacije bliskavice pa je 1/250 sekunde. Enota 
sprožilca je bila tako kot pri profesionalnih modelih 
preizkušena v 150.000 ciklih v težavnih okoliščinah, 
ki so dokazali njeno natančnost in vzdržljivost.

Intuitivno delovanje: strateško postavljeni 
vrtljivi in navadni gumbi ter stikala

Prav vsak nadzorni element fotoaparata D7000 je 
strateško postavljen za pospešeno delovanje. 
Gumb za način in gumb za način sprostitve 
zaklopa sta na isti osi, kar omogoča lažji dostop. 
Gumb za način lahko dodelite dve novi uporabniški 
nastavitvi. Gumb za način sprostitve zaklopa zdaj ponuja način tihega sprožilca 
za skoraj popolnoma tiho delovanje. Njegova intuitivno oblikovana struktura 
stikal in gumbov olajšuje snemanje videoposnetkov, poleg tega pa omogoča 
vklop ogleda v živo z enim dotikom.

Monitor LCD z 921.000 točkami,  
170-stopinjskim vidnim kotom velikosti  
7,5 cm (3 palci)

Fotoaparat D7000 ima širok zaslon VGA LCD, 
velikosti 7,5 cm (3 palci) z ojačanim steklom. 
Njegova ločljivost s približno 921.000 točkami 
zagotavlja jasen in podroben prikaz slik, kar je zelo 
dragoceno, ko potrjujete ostrenje ali ocenjujete ostrino slike. Širok vidni kot 170˚ 
in svetel zaslon poenostavljata pregled slik ali potrditev nastavitev menija pri 
fotografiranju na prostem. 

Dvojne reže za SD kartice

Dve reži za pomnilniške kartice omogočata 
številne prednosti: zaporedno snemanje;  
snemanje istih slik hkrati na dveh karticah; ločeno 
snemanje datotek RAW in JPEG na dve različni 
kartici in kopiranje slik z ene kartice na drugo. 
Med snemanjem videoposnetka lahko določite 
uporabo posebne kartice z večjo količino pomnilnika.

Elektronski navidezni horizont

Navidezni horizont, prikazan na zaslonu LCD, ki je 
posebej koristen za fotografiranje pokrajine, vam 
sporoča, kdaj je fotoaparat poravnan. Prikaže se 
lahko tudi med fotografiranjem z ogledom v živo. 
Poravnanost fotoaparata lahko potrdite tudi prek 
optičnega iskala z navideznim horizontom iskala.

Iskalo	s	približno	100-odstotno	pokritostjo		
slike	in	ohišje	iz	magnezijeve	zlitine

Idealen	pogled	v	robustnem	ohišju

Robustno in zaščiteno: kompaktno ohišje iz magnezijeve zlitine ter 
tesnjenje pred prahom in vlago

Fotoaparat D7000 ima na zgornji in zadnji strani pokrov iz vzdržljive magnezijeve 
zlitine, zato je pripravljen za uporabo na prostem. Nikonovi inženirji so posebno 
pozornost posvetili področjem, kjer se zunanji deli sestavljajo, in sicer tako, da 
so uporabili vzdržljivo zatesnitev pred vlago in prahom. Kompaktno ohišje je 
prestalo tudi temeljite okoljske preizkuse, ki so dokazali njegovo robustno 
zanesljivost.

 9



• O
bjektiv: A

F-S N
IK

K
O

R 14-24 m
m

 f/2,8G
 ED

 • K
akovost slike: 14-bitna R

AW
 (N

EF) • O
svetlitev: način [M

], 1/1,000 sekunde,  f/6,3 • N
astavitev beline: neposredna sončna svetloba • O

bčutljivost: ISO
 800 • N

adzor slike: nevtralno   ©
C

hase Jarvis

• O
bjektiv: A

F-S D
X

 N
IK

K
O

R 18-105m
m

 f/3,5-5,6G
 ED

 V
R • K

akovost slike: 12-bitna R
AW

 (N
EF) • O

svetlitev: način [M
] 1/200 sekunde, f/7,1  

• N
astavitev beline: oblačno • O

bčutljivost: ISO
 200 • N

adzor slike: nevtralno   ©
C

hase Jarvis
• O

bjektiv: A
F-S D

X
 N

IK
K

O
R 55-300 m

m
 f/4,5-5,6G

 ED
 V

R • K
akovost slike: 12-bitna R

AW
 (N

EF) • O
svetlitev: način [M

], 1/800 sekunde, f/6,3  
• N

astavitev beline: neposredna sončna svetloba • O
bčutljivost: ISO

 100 • N
adzor slike: nevtralno   ©

C
hase Jarvis



Ostri, natančni in navdihujoči:  
objektivi NIKKOR
Objektivi NIKKOR, ki jih vodilni svetovni poklicni foto-
grafi izbirajo zaradi ostrih in natančnih slik brez primere, 
so eden od najboljših primerov optike na svetu.  
Od širokokotnega do telefoto, od glavnega do mikro 
objektiva NIKKOR, zamenljivi objektivi NIKKOR nudijo 
več izbire, da vidite in zajamete motive na povsem svoj 
način.

Objektiv AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED
Ta ultraširokokotni objektiv, oblikovan 
posebej za uporabo z Nikonovim 
formatom DX, omogoča prilagodljivo 
širokokotno perspektivo z zoomom in 
minimalno količino popačenja tudi pri 
skrajnih širinah slike. 

Objektiv AF-S DX NIKKOR 55–300 mm  
f/4,5–5,6 G ED VR 
Ta objektiv s približno 5,5-kratnim super 
telefoto zoomom je zaradi ekskluzivnega 
objektiva NIKKOR z visokim refraktivnim 
indeksom (HRI), ki zagotavlja boljše  
optično delovanje v enem kosu stekla v primerjavi s tistim, 
pridobljenim iz več običajnih steklenih elementov, je pa tudi 
kompakten in lahek. Poleg tega omogoča izjemne učinke  
stiskanja in mirno fotografiranje s fotoaparatom v roki,  
zahvaljujoč funkciji VR II.

Objektiv AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm  
f/3,5 G ED VR
Srednji telefoto objektiv Micro NIKKOR 
formata DX je popoln za bližnje posnetke 
in splošno fotografiranje z neprekinjenim 
samodejnim ostrenjem od neskončnosti 
do naravne velikosti (1x). Omogoča izjemno razdaljo  
delovanja, poleg tega pa tudi mirno fotografiranje s foto-
aparatom v roki, zahvaljujoč funkciji VR II.  

	 Sistem	osvetljevanja	NIKKOR	&	Nikon	Creative	Lighting	System
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Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting 
System
Fotoaparat D7000 ima vgrajeno bliskavico, ki pokriva 
perspektivo 16-milimetrskega objektiva brez  
vinjetiranja. Bliskavica je popolnoma združljiva  
s sistemom osvetljevanja Nikon Creative Lighting 
System (CLS) in zahvaljujoč inovativnemu nadzoru 
bliskavice i-TTL proizvaja uravnotežene osvetlitve 
bliskavice. Vgrajena bliskavica ponuja tudi način  
upravljalnika, ki sproža oddaljene bliskavice pri uporabi 
naprednega brezžičnega osvetljevanja. Dvojne prednosti 
za tehnologijo i-TTL in brezžično zmogljivost poenostavljajo 

sicer precej zahtevno uporabo oddaljene 
bliskavice. En sam preprost oddaljen blisk 
z bliskavico SB-910 ali SB-700 ustvari več  
teksture, dimenzij in razpoloženja na  
svojevrstne načine, ki jih običajno razpoložljiva 
svetloba ne more narediti. Majhna in pametna 
bliskavica SB-700 je bila oblikovana za  

poenostavljen nadzor večkratnih 
oddaljenih bliskov, kar prinaša bolj 

prefinjene ustvarjalne učinke.

SB-700

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24 -70mm f/2,8G ED • Bliskavica Speedlight: SB-900
• Kakovost slike: 12-bitna RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M] 1/60 sekunde, f/2,8
• Nastavitev beline: oblačno • Občutljivost: ISO 1000 • Picture Control: nevtralno 
   ©Chase Jarvis
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Sistem Picture Control
Videz slike lahko spremenite preprosto, in sicer tako, da izbirate  
različne možnosti iz menija Picture Control v fotoaparatu. Izbirate lahko 
med naslednjimi nastavitvami: standardna, nevtralna, živahna,  
enobarvna slika v več odtenkih, pokrajina in portret. Prilagodite lahko 

celo parametre, kot so ostrina in 
nasičenost, ter jih nato shranite 
kot poljubne funkcije Picture 
Control.

Retuširanje slike v fotoaparatu
Izbirajte med širokim naborom možnosti, ki so na 
voljo v menijih retuširanja v fotoaparatu. Ponovno 
poravnajte slike z napačno usmerjenostjo, 
prilagodite barve ali izkoristite druge zabavne in 
zmogljive učinke, da bodo vaše slike najboljše, 
vse to brez računalnika. Fotoaparat bo ustvaril 
dvojnik slike z učinki, ki si jih želite, pri tem pa 
izbirno sliko pustil nespremenjeno.  
Funkcije urejanja videoposnetkov vam omogočajo 
obrezovanje dolžine videoposnetka in shranjevanje 
posameznih fotografij iz videoposnetka.

Zavoj zelo zmogljivih baterij MB-D11
Namenski zavoj baterij MB-D11 zagotavlja daljšo 
napolnjenost baterij. Naredili boste lahko približno 
2100 posnetkov*. Zavoj MB-D11 je opremljen  
z gumbom za sprostitev sprožilca, gumbi za 
ukaze in večnamenskim izbirnikom, ki je koristen 
pri fotografiranju z navpično kompozicijo.  
Omogoča tudi boljšo uravnoteženost fotoaparata 
pri uporabi dolgega telefoto objektiva.  
*Z dvema baterijama EN-EL15 
(ena v fotoaparatu in ena 
v zavoju MB-D11), na podlagi 
standardov CIPA.

GPS enota GP-1
Z enoto GP-1 lahko svojim informacijam o lokaciji, 
kot so zemljepisna širina, dolžina, nadmorska 
višina in UTC (univerzalni koordinirani čas), 
dodate geografsko oznako v podatkih EXIF za 
sliko. Enota GP-1 poleg tega samodejno  
popravlja vgrajeno uro fotoaparata. Napravo je 
mogoče namestiti na nastavek za dodatno 
opremo na fotoaparatu ali s pasom fotoaparata. 

Enobarvna slika v več odtenkih

živahna

Barvno skiciranje        [prej] [potem]

Portret

Standardna Nevtralna

Pokrajina

Sistem	Picture	Control	in	dodatna	oprema
Svoje	slike	popeljite	na	višjo	raven

Capture NX 2 – zmogljiva orodja za 
hitro in enostavno urejanje fotografij

Nikonova programska oprema za  
obdelovanje slik Capture NX 2 vam  
omogoča ustvarjalno svobodo brez  
primere, še posebej če delate s formatom 
NEF, Nikonovim lastnim formatom  
slikovnih datotek. Format NEF vam 
omogoča največ ustvarjalne svobode, kar 
vam pomaga, da iz svojih digitalnih datotek izvlečete največ. Ekskluzivna tehnologija 
U-Point® Nikonove programske opreme poenostavlja izboljševanje slik in pri tem 
omogoča širok potencial obdelovanja slik. Namesto zapletenega prekrivanja in 
pomnjenja, lahko s programom Capture NX 2 samo postavite nadzorno točko za 
barvo na mesto, na katerem želite izvesti ponovno obdelavo. Z drsniki nadzora lahko 
prilagajate barvni odtenek, nasičenost, svetlost, kontrast, rdeči ton, zeleni ton, modri 
ton in toplino slike. Izbrane nastavitve je nato mogoče uporabiti v označenem 
območju za barvo, ki jo potrebujete. Samo kliknite, nastavite drsnike in prilagodite: 
čudovita vizualna izkušnja, ki lahko hitro doseže prikrite in radikalne spremembe.  
S čopičem za samodejno retuširanje odstranite nepopolnosti in druge pomanjkljivosti 
v svojih slikah. Preprosto kliknite in povlecite čez moteče elemente slike, ki bodo 
izginili. Vse te spremembe niso nepopravljive, tako da lahko svobodno poskušate 
različne možnosti, ne da bi vas skrbelo, da bi pokvarili izvirno sliko.

ViewNX 2 – vaša orodjarna za  
obdelovanje slik

S programom ViewNX 2 enostavno in 
učinkovito brskajte po slikah in jih organizirajte. 
Ta paketna večnamenska programska oprema 
vam pomaga pri ogledovanju, urejanju, 
shranjevanju ter skupni rabi fotografij in 
videoposnetkov. Slikam dodajajte oznake za 
lažje iskanje in brskanje ali pa izbirajte med 
naborom funkcij urejanja, kot so spreminjanje velikosti, obrezovanje, sukanje, 
ravnanje in samodejni popravek učinka rdečih oči. Na voljo so tudi enake funkcije za 
urejanje videoposnetkov kot pri fotoaparatu D7000. Program ViewNX 2  
brez težav deluje tudi z Nikonovim spletnim mestom za skupno rabo fotografij, my  
Picturetown, kar pomeni, da je prenašanje in ogledovanje slik večji užitek kot  
kadarkoli prej. 

Camera Control Pro 2 – prevzemite oddaljeni nadzor nad fotografiranjem

Program Camera Control Pro 2 vam prek povezave USB omogoča oddaljeni nadzor 
nad fotoaparatom D7000, vključno z načinom osvetlitve, hitrostjo sprožilca in 
zaslonko. Na daljavo lahko snemate celo videoposnetke. Skupno delovanje s funkcijo 
ogleda v živo fotoaparata D7000 pomeni, da je ta program popoln tako za studio kot 
za zunanje prostore. Z izbirnim brezžičnim oddajnikom WT-4A/B/C/D/E* je mogoče 
vzpostaviti povezavo Wi-Fi ali žično povezavo Ethernet.   

*Ime izdelka se razlikuje po regijah glede na frekvenčne kanale, ki so krajevno na voljo.

Sistemske zahteve za program Capture NX 2
 Windows Macintosh
Operacijski sistem Vnaprej nameščena različica operacijskega sistema Microsoft Windows 7 Home Basic/ Home Premium/ Mac OS X (različice 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)  
 Business/ Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/  
 Ultimate (servisni paket 2)*, Windows XP Professional/Home (servisni paket 3)**   
CPE Pentium 4 ali zmogljivejši Power PC G4/G5; serije Intel core/Xeon
RAM Najmanj 768 MB, priporočeno 1 GB ali več
Prostor na trdem disku 200 MB za namestitev
Ločljivost zaslona 1024 × 768 slikovnih točk ali več (priporočljivo 1280 × 1024 ali več)  1024 x 768 slikovnih točk ali več (priporočeno 1280 x 1024 ali več) 
 s 16-bitnimi barvami ali več (priporočeno s 32-bitnimi barvami) s 64.000 barvami ali več (priporočeno 16,7-milijona barv ali več)
Drugo • Za namestitev potrebujete pogon CD-ROM
 • Za Nikon Message Center 2 je potrebna povezava z internetom
 • Za uvoz/izvoz poljubnih funkcij Picture Control potrebujete okolje za prepoznavo pomnilniških kartic z zagotovljenim delovanjem
 Več informacij o sistemskih zahtevah in združljivih funkcijah najdete v priročniku za uporabo.

* Podprte so 32- in 64-bitne različice. Vendar v 64-bitnih različicah programska oprema deluje kot 32-bitni program.  
** Podprta je samo 32-bitna različica sistema Windows XP.

SISTEMSKA TABELA

   *Priložena dodatna oprema     **Izdelki drugih proizvajalcev

DODATNA OPREMA ZA ISKALO BLISKAVICE

Povečevalo
DG-2

Priključek za 
pravokotni prikaz

DR-6

Leče za popravljanje
(-5 to +3 m-1) DK-20C

Vmesnik okularja DK-22

Povečevalo
DK-21M

Pokrovček okularja 
DK-5*

Gumijast  
očesni nastavek

DK-21*

Bliskavica
SB-910 Bliskavica

SB-700

Bliskavica
SB-400

Upravljalnik 
bliskavice za 

bližnje posnetke 
R1C1 

Digiskop za digitalne foto aparate 
SLR Priključek fotoaparata FSA-L1

Nikonove bliskavice
SB-900/700/400

Kabel za daljinsko foto-
grafiranje TTL SC-28, 29

Enota GPS
GP-1

Povezovalni kabel
MC-DC2

Daljinski pravljalnik 
ML-L3

Zavoj zelo 
zmogljivih

baterij MB-D11

Litij-ionska baterija za 
polnjenje EN-EL15*

Adapter EH-5b

Električni priključek
EP-5B

Poltrda torbica
CF-DC3

Stereo mikrofon
ME-1

Kabel USB  
UC-E4*

Pomnilniška  
kartica SD** Bralnik pomnilniških kartic SD**

 Adapter za kartice PC**

Kabel USB UC-E4*

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Osebni računalnik**

Televizijski zaslon**

Kabel HDMI**

Avdio/video kabel EG-D2*

DALJINSKI UPRAVLJALNIK, DODATNA OPREMA ZA GPS

ADAPTERJI, BATERIJE IN POLNILNIKI TORBICA

MIKROFON

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

DODATNA OPREMA ZA TV

OBJEKTIVI NIKKOR

DODATNA OPREMA ZA 
FOTOGRAFIRANJE  
S POMOČJO TELESKOPA

Polnilnik baterij MH-25*

Napajalno držalo  
SK-6/6A 

Baterija High-
Performance 

Battery Pack SD-9

Litij-ionska baterija  
za polnjenje  
EN-EL3e
Električni vmesnik  
EH-6a/EH-6b

ODDAJNIK WIRELESS TRANSMITTER

Oddajnik Wireless Transmitter WT-4A/B/C/D/E

 1514



Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu Nikon SLR D7000
Vrsta fotoaparata Digitalni fotoaparat z zrcalno-refleksnim objektivom  
Nastavek za objektiv  Nikonovo F-stojalo (s priključki in kontakti za AF)
Efektivni kot prikaza  Pribl. 1,5 × goriščna razdalja (format Nikon DX)
Efektivno število slikovnih 16,2 milijona
točk
Slikovni senzor  Senzor CMOD velikosti 23,6 x 15,6 mm; skupno število slikovnih točk: 16,9 milijona
Sistem za odstranjevanje  Čiščenje slikovnega senzorja, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potreben je 
prahu dodaten program Capture NX 2)
Velikost slike (v slikovnih   4,928 × 3,264 [L], 3,696 × 2,448 [M], 2,464 × 1,632 [S]
točkah)
Format datotek  • NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brez izgube ali stisnjene
 • JPEG: osnovna oblika JPEG, združljiva s kakovostnim (pribl. 1:4), običajnim (pribl. 1:8) ali osnovnim 

(pribl. 1:16) stiskanjem (prednost velikosti). Na voljo je tudi stiskanje za najboljšo kakovost
 • NEF (RAW) + JPEG: fotografija, posneta tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG
Sistem Picture Control  Standardno, nevtralno, živahno, enobarvna slika v več odtenkih, portret, pokrajina; izbrano možnost 

Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za poljubne funkcije Picture Control
Nosilci za shranjevanje  Pomnilniške kartice SD (Secure Digital), SDHC in SDXC
Dve reži  Režo 2 je mogoče uporabiti za prekoračitev, varnostno kopiranje ali ločeno shranjevanje kopij, 

ustvarjenih z NEF+JPEG; slike je mogoče kopirati s kartice na kartico
Datotečni sistem  DCF (standard oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) 2.0, DPOF (oblika zapisa Digital Print 

Order Format), Exif 2.3 (datotečni format izmenljivih slik za digitalne fotoaparate), PictBridge
Iskalo Iskalo zrcalno-refleksnega objektiva in pentaprizmo v višini oči
Pokritost slike  Približno 100-odstotno vodoravno in 100-odstotno navpično
Povečava  Pribl. 0,94 × (50-milimetrski objektiv f/1,4 pri neskončnosti, -1,0 m-1)
Razdalja od očesa do okularja  19,5 mm (-1 m-1)
Prilagoditev dioptrije  od –3 do +1 m-1

Zaslon ostrenja  Matirani zaslon BriteView Clear Mark II vrste B s kadriranjem področja AF (možnost prikaza mreže)
Refleksno zrcalo  Hitra vrnitev
Predogled globine polja  Ko pritisnete gumb za predogled globine polja, zmanjšate zaslonko na vrednost, ki jo je izbral uporabnik 

(načina A in M) ali fotoaparat (v drugih načinih)
Zaslonka objektiva  Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi  • DX AF NIKKOR: Podprte so vse funkcije • AF NIKKOR vrste G ali D: podprte so vse funkcije (objektiv 

PC Micro-NIKKOR nekaterih funkcij ne podpira); objektivi IX-NIKKOR niso podprti  
• Drugi objektivi AF NIKKOR: podprte so vse funkcije razen 3D barvnega matričnega merjenja II; 
objektivi za F3AF niso podprti • AI-P NIKKOR: podprte so vse funkcije razen 3D barvno matrično 
merjenje II. • Brez CPE: lahko se uporabljajo v načinih A in M; barvno matrično merjenje in prikaz 
odprtosti zaslonke sta podprta, če uporabnik vnese podatke o objektivu (samo objektivi AI) 

 Elektronski daljinomer se lahko uporablja, če ima objektiv največjo zaslonko hitrosti f/5,6 ali hitrejšo
Vrsta sprožilca Elektronsko nadzorovan sprožilec v goriščni ravnini
Hitrost sprožilca  Od 1/8000 s do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, podaljšana osvetlitev, čas (potreben je dodaten 

daljinski upravljalnik ML-L3), X250
Hitrost sinhronizacije   X=1/250 s; s sprožilcem se sinhronizira v 1/320 s ali počasneje (doseg bliskavice pade pri času
bliskavice med 1/250 in 1/320 s)
Način sprostitve zaklopa  S (posamezni posnetek), CL (zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (zaporedno fotografiranje 

z veliko hitrostjo), Q (tihi sprožilec),  (samosprožilec),  (daljinski upravljalnik), MUP (prezrcali gor)
Hitrost menjavanja sličic  Od pribl. 1 do 5 posnetkov na sekundo (CL) ali pribl. 6 posnetkov na sekundo (CH) (smernice CIPA)
Samosprožilec  2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Način oddaljene  Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, fotografiranje s hitrim odzivom 
sprostitve zaklopa z daljinskim upravljalnikom, oddaljena možnost prezrcali gor
Merjenje osvetlitve  Merjenje osvetlitve TTL s senzorjem RGB z 2016 slikovnimi točkami
Način merjenja  • Matrično: 3D barvno matrično merjenje II (objektivi tipov G in D); barvno matrično merjenje II (drugi 

objektivi s CPE); barvno matrično merjenje z objektivi brez CPE je na voljo, če uporabnik vnese podatke 
objektiva • Sredinsko uteženo: 75 % teže je na 8-milimetrskem krogu v sredini slike, premer kroga je 
mogoče spremeniti na 6, 10 ali 13 milimetrov, teža pa lahko tudi temelji na povprečju celotne slike (pri 
objektivih brez CPE je vrednost nastavljena na 8 mm) • Točka: izmeri 3,5 milimetrski krog (pribl. 2,5 % 
posnetka) v izbrani točki ostrenja (v središčni točki ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE) 

Doseg merjenja  • Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: 0 –20 EV • Točkovno merjenje: Od 2 do 20 EV (ISO 100, 
objektiv f/1,4, pri 20 °C)

Priključek za merjenje   Združen CPE in AI
osvetlitve
Način osvetlitve  Samodejni (auto, auto [flash off]), scenski (portret, pokrajina, otrok, šport, bližnji posnetek, nočni 

portret, nočna pokrajina, zabava/znotraj, plaža/sneg, sončni zahod, mrak/zora, portret hišnega 
ljubljenčka, svetloba sveče, cvet, jesenske barve, hrana, obris, visoka osvetljenost in nizka 
osvetljenost), samodejni program s prilagodljivim programom (P), samodejna nastavitev hitrosti 
sprožilca (S), samodejna nastavitev zaslonke (A), ročno (M), U1 (nastavitve uporabnika 1), U2 
(nastavitve uporabnika 2)

Izravnava osvetlitve  Od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Kadriranje osvetlitve  2 do 3 slik v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1 ali 2 EV
Zaklepanje osvetlitve  Osvetlitev je zaklenjena pri ugotovljeni vrednosti z gumbom AE-L/AF-L
Občutljivost ISO   ISO od 100 do 6400 v korakih po 1/3 ali 1/2 EV; lahko nastavite tudi na pribl. 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 2 EV 

(enakovredno ISO 25600) nad ISO 6400; na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti ISO  
(indeks priporočene osvetlitve)

Aktivno D-osvetljevanje  Izbirate lahko med nastavitvami: Auto (samodejno), Extra high (zelo visoko), High (visoko), Normal 
(običajno), Low (nizko) ali Off (izklopljeno)

ADL kadriranje  2 sliki, ki uporabljata vrednost, izbrano za 1 sliko, ali 3 slike, ki uporabljajo prednastavljene vrednosti za 
vse slike

Samodejno ostrenje  Modul senzorja za samodejno ostrenje Nikon Multi-CAM 4800DX z zaznavanjem faze TTL, natančna 
nastavitev, 39 točk ostrenja (vključno z 9 mešanimi senzorji) in pomožna luč za AF  
(doseg približno od 0,5 do 3 m)

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

AF-S/AF-C (AF-A); predvidljivo sledenje ostrenja se samodejno vklopi glede na stanje motiva • Ročno 
ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer

Točka ostrenja  Izbirate lahko med 39 ali 11 točkami  ostrenja
Način delovanja   Enotočkovno samodejno ostrenje; AF z dinamičnim področjem z 9, 21 ali 39 točkami, 3D-sledenje, 
s področjem AF AF s samodejno izbiro področij
Zaklepanje ostrenja  Ostrenje je mogoče zakleniti s pritiskom gumba za sprostitev sprožilca do polovice (enojni servo AF) ali 

s pritiskom gumba AE-L/AF-L

Vgrajena bliskavica  • i , k , p , n , o , s , w : samodejna bliskavica s samodejnim aktiviranjem  • P, S, A, M, 0  : 
ročno aktiviranje s pritiskom gumba

Vodilno število  Pribl. 12/39, 12/39 z ročno bliskavico (m/ft, ISO 100, 20 °C)
Nadzor bliskavice  • TTL: uravnotežena do-osvetlitev i-TTL in standardna bliskavica i-TTL za digitalne fotoaparate SLR,  

ki uporablja senzor RGB z 2016 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 bliskavicama  
SB-910, SB-900/SB-800 in objektivom CPE • Samodejna brez-TTL: podprte bliskavice so  
SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 in SB-22S • Ročni način bliskavice glede na razdaljo:  
na voljo z bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800 in SB-700 

Način delovanja z bliskavico  • i , k , p , n , s , w : Samodejna bliskavica in samodejna bliskavica z zmanjšanjem učinka rdečih 
oči; izklop; do-osvetlitev in zmanjšanje učinka rdečih oči na voljo z dodatnimi bliskavicami  
• o : Samodejna počasna sinhronizacija in samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka 
rdečih oči; izklop; počasna sinhronizacija in počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči 
sta na voljo z dodatnimi bliskavicami •l , m , r,  , u, v , x , y, z, 1, 2 , 3: Do-osvetlitev 
in zmanjšanje učinka rdečih oči sta na voljo z dodatnimi bliskavicami • 0: Do-osvetlitev • P, A: – Do-
osvetlitev, počasna sinhronizacija, zmanjševanje učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija  
z zmanjšanjem učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija zavese na zadnji strani • S, M: Do-osvetlitev, 
zmanjšanje učinka rdečih oči, sinhronizacija zavese na zadnji strani

Izravnava bliskavice  Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Kadriranje bliskavice  2 do 3 slik v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1 ali 2 EV
Indikator pripravljenosti   Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400
bliskavice SB-80DX, SB-28DX ali SB-50DX popolnoma napolnjena; utripa 3 s po tem, ko se bliskavica sproži pri 

polni moči
Nastavek za dodatno  Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi priključki in z varnostnim 
opremo zaklepanjem
Sistem osvetljevanja   Napredno brezžično osvetljevanje je podprto z vgrajeno bliskavico, SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 ali 
Nikon Creative Lighting SU-800 kot glavno bliskavico in SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-R200 kot oddaljenimi 
System (CLS) bliskavicami; samodejni FP s hitro sinhronizacijo in preizkušanje osvetlitve podpirajo vse bliskavice, 
 združljive s CLS, razen SB-400. Posredovanje informacij o barvi bliskavice in zaklepanje FV podpirajo 

vse bliskavice, združljive s CLS
Priključek za sinhronizacijo  Vmesnik za prilagajanje usklajevanja AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline  Samodejna (2 vrsti), žareče, fluorescentno (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica, 

oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 5 vrednosti) in nastavitev barvne 
temperature (od 2,500 do 10.000 K); pri vseh možnostih je na voljo natančna nastavitev; kadriranje 
nastavitve beline: od 2 do 3 slik v korakih po 1, 2 ali 3

Servo pogon objektiva  • Samodejno ostrenje (AF): Enojni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F); • ročno ostrenje (M)
v načinu Ogled v živo
Način delovanja   • AF s prednostjo obrazov, AF za široko območje, AF za običajno območje, AF za sledenje motivu
s področjem AF
Samodejno ostrenje  AF z zaznavanjem kontrasta kjerkoli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prednostjo obrazov ali AF za 

sledenje motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje videoposnetkov   Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim senzorjem
Način merjenja   matrično
Velikost okvirja (v slikovnih [NTSC] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) posnetkov na sekundo • 1280 × 720 (30p); 30 (29,97) 
točkah) in hitrost sličic posnetkov na sekundo • 1280 × 720 (24p); 24 (23,976) posnetkov na sekundo • 640 × 424 (30p); 30 

(29,97) posnetkov na sekundo
 [PAL] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) posnetkov na sekundo • 1280 × 720 (25p); 25 posnetkov na 

sekundo • 1280 × 720 (24p); 24 (23,976) posnetkov na sekundo • 640 × 424 (25p);  
25 posnetkov na sekundo

 Na voljo je izbira med običajno in visoko kakovostjo
Največja dolžina  Pribl. 20 minut
Format datotek  MOV
Stiskanje videoposnetkov  Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka  Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka  Vgrajen mono ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Zaslon  7,5-centimetrski (3-palčni) nizkotemperaturni polisilikonski zaslon TFT LCD s približno 921.000 

slikovnimi točkami (VGA), 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno pokritostjo slike in 
prilagajanjem svetlosti

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

USB hitri USB
Video izhod  NTSC, PAL; slike je mogoče prikazati na zunanji napravi, ko je zaslon fotoaparata vključen
Izhod HDMI  Mini priključek HDMI (tipa C); ko je priključen kabel HDMI, se zaslon fotoaparata izključi
Vtičnica za dodatke  Kabel za daljinsko fotografiranje MC-DC2 (na voljo posebej), GPS enota GP-1 (na voljo posebej)
Zvočni vhod  Priključek stereo z mini nožicami (premer 3,5 mm)
Podprti jeziki  Arabščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), češčina, danščina, nizozemščina, angleščina, 

finščina, francoščina, nemščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, norveščina, 
poljščina, portugalščina, ruščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina

Baterija Ena litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL15
Zavoj baterij   Dodaten zavoj zelo zmogljivih baterij MB-D11 z eno litij-ionsko baterijo za polnjenje EN-EL15 ali šestimi 

alkalnimi baterijami velikosti R6/AA, baterijami NiMH ali litijevimi baterijami
Električni vmesnik   Električni vmesnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Nastavek za stativ  1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š x V x G)  Pribl. 132 × 105 × 77 mm (5,2 × 4,1 × 3,0 palca)
Teža  780 g (1 lb. 11.5 oz.) z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrovčka ohišja. Pribl. 690 g  

(1 lb. 8.3 oz.) (samo ohišje fotoaparata); pribl. 
Okolje delovanja  Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: nižja od 85 % (brez kondenziranja)
Priložena dodatna oprema  Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL15, polnilnik baterij MH-25, pokrovček okularja DK-5, gumijast 
(lahko se razlikuje glede nastavek za oči DK-21, kabel USB UC-E4, zvočni video kabel EG-D2, pas fotoaparata AN-DC1, pokrov 
na državo ali območje) zaslona LCD BM-11, pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, ViewNX 2 
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• 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. • Logotipi SD, SDHC in SDXC so zaščitena blagovna znamka združenja 
SD Card Association. • 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 vzorčne. • Vse vzorčne slike so ©Chase Jarvis.


