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BREZ OKOV
Naredite korak naprej. Postavite si višje cilje. Naj vaš navdih dobi krila.  
S fotoaparatom D750 vam na področju ustvarjalnosti ne bo treba sklepati 
običajnih kompromisov. Omejitve pustite za seboj in uresničite svoj potencial. 
Zamisli razvijajte na svoj način in jih v fotografski objektiv ujemite kot še nikoli 
doslej. To je vaš fotoaparat. In vaša vizija.
Pustite domišljiji prosto pot.

Osvobodite svojo vizijo
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Bodite

drzni
Izjemna ločljivost in okretnost, ki pomagata uresničiti vaše ideje
Predstavljamo najmanjši in najlažji model formata FX*1 z globokim držalom za varno in samozavestno uporabo. Fotoaparat 
D750 odlikujeta izjemna moč upodabljanja in hitrost, vrhunce dogajanja pa posname z ločljivostjo 24,3 milijona efektivnih 
slikovnih točk. Vaš fotografski nagon bodo spodbudile tudi funkcije, kot sta Nikonov preizkušeni 51-točkovni sistem AF 
s skupino točk ter neprekinjeno fotografiranje z visoko hitrostjo do približno 6,5 posnetka na sekundo*2. Tako se boste lahko 
preprosto osredotočili na iskanje pravega trenutka in na kompozicijo, za ostalo pa bo poskrbel fotoaparat.

Fotoaparat D750 ima najmanjše in najlažje ohišje med 
modeli formata FX*1. Tanka oblika z ergonomsko oblikovanim 
držalom je primerna za skoraj vsako velikost dlani. Prav 
izboljšana okretnost skupaj z zmogljivostjo visokoločljivostnega 
upodabljanja s 24,3 milijona slikovnih točk uporabniku 
na terenu zagotavlja več svobode. Fotoaparat podpira 
neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo do 6,5 posnetka na 
sekundo*2. V tem načinu naredi do 100 zaporednih posnetkov 
JPEG*3 v formatu FX ali DX, s čimer so izboljšane možnosti 
snemanja hitrega dogajanja. 

Gosta mreža z 51 točkami ostrenja fotoaparata D750 temeljito 
pokriva osrednji del kadra za brezhibno zajemanje motiva, 
kakor pri modelih D4S in D810. 15 križnih senzorjev je 
razporejenih tako, da je omogočeno hitro zaznavanje faze v 
navpični in vodoravni smeri. Vse točke ostrenja se odzivajo do 
nastavitve zaslonke f/5,6.

15 točk ostrenja (9 osrednjih točk in po tri točke na sredini 
okvirja na vsaki strani) je združljivih z zaslonko, počasnejšo od 
f/5,6 in hitrejšo od f/8, 11 točk ostrenja pa je združljivih tudi 
z zaslonko f/8. To vam omogoča nemoteno ostrenje, kadar 
uporabljate 1,4-kratni ali 1,7-kratni telekonverter, ali celo pri 
efektivni vrednosti zaslonke f/8, kadar teleobjektiv NIKKOR 
združite z 2,0-kratnim telekonverterjem. S kombinacijo 
kompaktnega in lahkega fotoaparata D750 ter najnovejših 
objektivov formata FX in telekonverterjev dobite sistem, ki 
je visokozmogljiv, nepričakovano prenosljiv in vam pomnoži 
priložnosti za fotografiranje.

Poleg načinov AF z eno točko, AF z dinamičnim območjem, 
3D-sledenje in AF s samodejno izbiro območja, ima 
fotoaparat D750 tudi nov način AF s skupino točk, s katerim 
sta opremljena tudi modela D4S in D810. AF z dinamičnim 
območjem uporablja samo eno začetno točko AF, AF 
s skupino točk pa istočasno uporablja pet točk AF kot 
mrežo za natančno izostritev premikajočih se motivov brez 
nenamernega ostrenja na ozadje, tudi če je iskani motiv 
majhen.

*Združljivo 
z zaslonko 
f/5,6.

*Združljivo 
z vrednostmi 
zaslonke, 
počasnejšimi 
od f/5,6 in 
hitrejšimi od 
f/8.

*Združljivo 
z zaslonko  
f/8.

*1 Med modeli z vgrajeno bliskavico in možnostjo snemanja videoposnetkov.
*2 Na podlagi smernic CIPA.

*1 Modeli z vgrajeno bliskavico in funkcijo za snemanje videoposnetkov.
*2 Na podlagi smernic CIPA.
*3 Ne velja za možnost kakovostni/veliki JPEG v formatu FX (v tem primeru fotoaparat 

naredi največ 87 posnetkov).

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

54      Delujejo kot križni senzorji.                Delujejo kot linijski senzorji.

Fotoaparat formata FX s 24,3 milijona slikovnih točk je 
zdaj še okretnejši.

Hitrejše, stabilnejše ostrenje: AF s skupino točk za hitro 
zaklepanje izostritve na motive v gibanju

Izboljšana okretnost: 51-točkovni sistem AF z visoko 
gostoto je primerljiv s tistim v Nikonovem paradnem 
fotoaparatu D4S

Fotografiranje z AF je mogoče tudi pri vrednosti 
 efektivne zaslonke f/8

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/1000 s, f/4 • Nastavitev beline: Cloudy (oblačno) • Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: Standard (standardno) ©Ray Demski



Novo slikovno tipalo in procesor EXPEED 4 omogočata 
fotografiranje jasnih slik z visokimi vrednostmi ISO, ki 
prekašajo celo slike, posnete s fotoaparatom D810

Za zagotavljanje ostrih podrobnosti in razkošne kakovosti slike 
fotoaparat D750 ponuja uravnoteženo kombinacijo ločljivosti 
s 24,3 milijona efektivnih slikovnih točk in formata FX. Novo 
slikovno tipalo se lahko pohvali s širokim razmikom slikovnih 
točk in dinamičnim obsegom, kar pripomore k ustvarjanju 
bogatih, gladkih tonskih prehodov in k izjemno občutljivemu 
delovanju z manj šuma. Podatki so obdelani s slikovnim 
procesorjem EXPEED 4, ki uporablja nov algoritem za 
upodabljanje bolj pristnih barv in za zmanjšanje šuma pri visoki 
občutljivosti. Celo pri fotografiranju nizkokontrastnih motivov, 
kot so lasje ali trava, so občutljive teksture poustvarjene 
z izjemnimi podrobnostmi in ostrino v svetlih in temnih 
območjih, obenem pa se zmanjšata barvni šum pri fotografijah 
in naključni šum pri videoposnetkih. Jasnost slike v območju 
visoke občutljivosti celo presega rezultate fotoaparata D810. 
Zmogljivost pri visoki občutljivosti ISO zagotavlja izjemne 
rezultate tudi pri snemanju videoposnetkov.

 

Izjemna kakovost slike v širokem razponu občutljivosti

Fotoaparat D750 je bil zasnovan tako, da ustreza strogim 
Nikonovim zahtevam glede nadzora slike in je opremljen 
s standardnim obsegom občutljivosti ISO od 100 do 12.800. 
Obseg je mogoče razširiti do Lo 1 (enakovredno ISO 50) 
in Hi 2 (enakovredno ISO 51.200). Velik razmik slikovnih 
točk tipala CMOS formata FX fotoaparatu omogoča, da se 
odziva na razne zahtevne 
scenarije osvetlitve, vključno 
z močno sončno svetlobo, 
sončnim zahodom in mrakom, 
pridušeno svetlobo v prostoru 
in nočno pokrajino. V vseh 
situacijah pa lahko pričakujete 
jasne posnetke motivov 
z minimalnim vizualnim 
poslabšanjem.

Brezhiben in zanesljiv AF pri izjemno šibki svetlobi

Preizkušeni 51-točkovni sistem AF je 
bil izboljšan in sedaj dejansko presega 
zmožnosti sistema AF fotoaparatov  
D4S in D810. Novi modul tipala za 
samodejno ostrenje Advanced Multi-CAM 
3500 II omogoča izboljšano zaznavanje 
izostritve tudi pri zelo šibki svetlobi –3 EV 
(ISO 100, 20 °C). To pa so 
razmere, v katerih človeško 
oko vidi slabo. Zahvaljujoč 
brezhibnemu in zanesljivemu 
delovanju sistema AF  
v celotnem obsegu svetlosti, 
tudi na slabo osvetljenih 
lokacijah, je omogočeno 
fotografiranje brez 
neprijetnosti. Fotografija pri 
šibki svetlobi je ponovno 
oživela s kombinacijo 
učinkovitosti pri visokih 
vrednostih ISO in zmogljivosti 
AF fotoaparata D750 pri 
pomanjkljivi svetlobi.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/1000 s, f/2,8 • Nastavitev beline: Color temperature (barvna temperatura) (2700 K) • Občutljivost: ISO 1600 • Picture Control: Standard (standardno) ©Ray Demski

Svobodno 

navdušujte
*ISO 100, 20 °C.

Izkoristite svoje sposobnosti
Fotografi potrebujejo čudovito jasno upodabljanje v širokem razponu vrednosti ISO. Zato je fotoaparat D750 izdelan 
tako, da zagotavlja slikovno reprodukcijo brez šuma v širokem razponu standardne občutljivosti: od ISO 100 do 12.800. 
Šum je učinkovito nadzorovan tudi v območju visoke občutljivosti, pri tem pa se ohranjajo podrobnosti in ostrina 
ločljivosti s 24,3 milijona slikovnih točk. Pri visokih vrednostih ISO je slika zato bolj kakovostna kot pri fotoaparatu D810. 
Z zmožnostjo samodejnega ostrenja celo pri medlih –3 EV* fotoaparat D750 premika meje na področju fotografiranja 
pri šibki svetlobi ter vam tako pomaga, da izkoristite svoj ustvarjalni potencial.
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Hi 1 (enakovredno ISO 25.600)

ISO 6400

Posneto v temni kavarni po sončnem 
zahodu

Posneto zgolj z mesečino

ISO 12.800



Svoboda

snemanja 
filmov

Izboljšana kakovost videoposnetkov, ustvarjalnost in upravljanje
Iskanje prave kompozicije je z novim nagibnim zaslonom sedaj še bolj preprosto. Ker lahko izberete dve območji 
slike in vam je na voljo širok nabor izjemnih objektivov NIKKOR, se boste lažje izrazili z videoposnetki.  
Vašim tehničnim in ustvarjalnim spretnostim pri snemanju videoposnetkov se pridružujejo še boljši nadzor zvoka 
in čudovite visokoločljivostne slike z učinkovito zmanjšanimi šumom, učinkom moiré in nazobčanimi robovi. 
Na voljo sta tudi neodvisni meni za snemanje videoposnetkov in funkcija osvetlitve zaslona, ki vam služita kot 
dopolnilo in podpora pri snemanju videoposnetkov.

Samodejni nadzor občutljivosti ISO za snemanje 
s samodejno osvetlitvijo s fiksnim časom zaklopa 
in zaslonko

Kadar fotoaparat usmerjate iz svetlih v temne predele 
in obratno, je težko ohraniti pravo osvetlitev. Tu vam na 
pomoč priskoči fotoaparat D750 s samodejnim upravljanjem 
osvetlitve. Ko na primer snemate tekača, ki se iz temnega 
hodnika premakne na opoldansko sonce, samodejno 
upravljanje občutljivosti ISO pomaga ohranjati primerno 
osvetlitev, pri tem pa ohrani želene učinke globinske ostrine in 
zameglitve pri gibanju v vaših ročnih nastavitvah osvetlitve. Če 
se želite izogniti previsokim vrednostim ISO, nastavite največjo 
občutljivost ISO med 200 in Hi 2. Ta nastavitev je lahko zelo 
uporabna, če pričakujete bistvene spremembe v osvetlitvi.

Visokokakovosten zvok z možnostjo nadzora in 
 prilagajanja ravni zvoka med snemanjem

Fotoaparat D750 ima dva notranja mikrofona, ki sta zdaj 
pomaknjena bolj na levo in na desno ter tako poskrbita za bolj 
dinamične stereo posnetke. Če dodate izbirni stereo mikrofon 
ME-1, lahko pričakujete še bolj jasen zvok z minimalnimi 
mehanskimi šumi. Raven občutljivosti mikrofona lahko med 
snemanjem nastavite v 20 korakih – tako v pogledu v živo 
kot pri snemanju videoposnetka – pri tem pa lahko vizualno 
preverjate glasnost zvoka. Za spremljanje glasnosti zvoka,  
ki jo je mogoče prilagoditi v 30 korakih, lahko 
uporabite priključek za slušalke, ne glede 
na to, ali snemate videoposnetek ali samo 
iščete kompozicijo pri predogledu v živo. 
Izberite najprimernejši frekvenčni odziv: 
možnost »široko« uporabite pri snemanju 
glasbenih inštrumentov ali mestnega 
vrveža, možnost »glas« pa je optimizirana 
za snemanje govora. Pri uporabi vgrajenega 
mikrofona je na voljo tudi možnost za 
zmanjšanje šuma vetra. Glasnost 
slušalk je mogoče z gumbom 
»P« nastaviti med pogledom 
videoposnetka v živo, 
občutljivost mikrofona, 
frekvenčni odziv 
in zmanjšanje 
šumenja vetra 
pa lahko po meri 
prilagodite že 
med samim 
snemanjem 
videoposnetka.

Prek izhoda HDMI lahko prenašate posnetek v polni 
ločljivosti HD v zunanjo napravo, medtem ko snemate  
v notranji pomnilnik.

Če uporabite izbirni kabel HDMI 
HC-E1, je mogoče nestisnjene 
podatke videoposnetka v kakovosti 
1080/60p prenašati v zunanji 
snemalnik, priključen v vhod 
HDMI. Z uporabo nestisnjenih ali brez 
izgube stisnjenih formatov datotek lahko 
videoposnetke urejate kot profesionalci. Ta 
posnetek je za varnostno kopijo mogoče obenem shranjevati 
tudi na notranjo pomnilniško kartico v kakovosti 1080/60p  
(v formatu MOV, H.264/MPEG-4 AVC).

Prikaz za vizualno določanje najsvetlejših delov slike

Funkcija prikaza preosvetljenih 
delov posnetka v načinu pogleda 
slik v živo z vzorcem zebre označi 
preosvetljene dele, za katere lahko 
izberete, ali jih želite posneti  
v povezano napravo HDMI ali ne. 
Prikaz preosvetljenih delov lahko z 
gumbom »P« hitro nastavite tudi 
med samim snemanjem videoposnetka.

Označevanje indeksa za hitro, učinkovito urejanje v 
fotoaparatu

Prek menija z nastavitvami po meri 
lahko pogosto uporabljene funkcije 
dodelite gumbu za predogled 
globinske ostrine (Pv) med pogledom 
videoposnetka v živo. Funkcija 
označevanja indeksov je privzeto 
dodeljena in med snemanjem 
videoposnetkov označuje pomembne okvirje, da pri urejanju lažje 
in hitreje najdete določene trenutke posnetka. Oznake indeksov so 
enostavno vidne na vrstici napredka na zaslonu. To funkcijo lahko 
dodelite tudi funkcijskemu gumbu (Fn).

Mehkejši prehodi osvetlitve pri fotografiranju 
s časovnim zamikom in intervalnem fotografiranju

S funkcijo fotoaparata D750 za fotografiranje s časovnim 
zamikom lahko posnamete dramatične videoposnetke 
naravnih motivov, kot so premikajoči se oblaki ali cvetovi 
odpirajočih se rož, ali mestne prizore, kot je tok ljudi in 
prometa. Fotoaparat poenostavi celoten postopek: nastavite 
interval in trajanje in brez naknadne obdelave ali urejanja boste 
dobili osupljive posnetke. Poleg tega bo fotoaparat  
z notranjo obdelavo sam poskrbel za gladke prehode 
osvetlitve. Fotoaparat D750 učinkovito zmanjša neželene 
učinke utripanja, ki se včasih pojavijo zaradi rahle razlike  
v osvetlitvi posameznih okvirjev pri snemanju videoposnetka 
s časovnim zamikom, če se svetlost spreminja postopoma, na 
primer ob zori ali mraku. Glajenje prehodov osvetlitve deluje 
tudi pri intervalnem fotografiranju in odpravijo se nihanja  
v osvetlitvi posnetkov, ki postanejo del videoposnetka  

s časovnim zamikom. S funkcijo 
intervalnega fotografiranja lahko 
sedaj posnamete do 9999 
posnetkov.

Opomba: Ta slika 
prikazuje dve možni 
območji slike (razmerje 
stranic 16 : 9) na območju 
slike formata FX za 
fotografiranje z iskalom 
ali s pogledom v živo.

Videoposnetek 
 formata FX

Brez glajenja

Z glajenjem

Videoposnetek 
 formata DX

9

*Deluje samo v načinih osvetlitve A in M. Pri uporabi notranjega mikrofona se lahko 
posname zvok delovanja. Priporočamo uporabo zunanjega mikrofona.

Stereo mikrofon 
ME-1

Vgrajena stereo mikrofona

8

Nagibni zaslon LCD za večji potencial pri snemanju 
videoposnetkov
Kombinacija nagibnega zaslona in lahkega ohišja izboljša 
možnosti za snemanje iz različnih položajev. Tako si lahko 
ustvarite poseben in edinstven slog. 

D-videoposnetek z večobmočnim načinom s polno 
 ločljivostjo HD pri 1080/60p
Posnemite brezhibne posnetke gibanja pri 60p v polni 
ločljivosti HD (1920 x 1080). Fotoaparat s slikovnim 
procesorjem EXPEED 4 in novim slikovnim tipalom natančno 
obdela visokoločljivostne slikovne podatke ter tako doseže 
večjo ostrino, zmanjša učinek moiré in nazobčane robove. 
Tako se lahko pri fotografiranju svobodno usmerite na 
nova in razburljiva področja. Funkcija zmanjšanja šuma 
je bila optimizirana za snemanje videoposnetkov, zato so 
videoposnetki pri visokih vrednostih ISO jasni in ostri. 
Z gumbom »P« lahko hitro preklapljate med dvema 
razpoložljivima območjema slike. Izberite tistega, ki najbolj 
ustreza vašim ustvarjalnim željam: videoposnetek formata FX 
motive upodobi s čudovitim mehkim ozadjem, videoposnetek 
formata DX pa omogoča uporabo zmogljivih telefoto učinkov.  
S tema dvema območjema slike in s širokim naborom 
objektivov NIKKOR, vključno z objektivi DX, se lahko 
vsestransko izražate prek vaših filmov.

Namenski meni za snemanje videoposnetkov za 
 učinkovitejše delo [novo]

Fotoaparat D750 je opremljen 
z novim namenskim menijem za 
snemanje videoposnetkov, ki na 
enem mestu združi tiste možnosti 
snemanja videoposnetkov, ki ste jih 
najpogosteje uporabili. Sedaj boste do 
funkcij za snemanje videoposnetkov 
še lažje dostopali, saj jih lahko izberete s seznama na levi strani 
zaslona – tako kot pri fotografiranju. Možnosti, ki so povezane 
s snemanjem videoposnetkov, lahko učinkovito nastavite. 

Načini merjenja osvetlitve za vsako situacijo
Snemanje videoposnetkov s fotoaparatom D750 poleg 
prednosti matričnega merjenja omogoča tudi sredinsko 
uteženo merjenje za stabilno zaznavanje osvetlitve, ki ni 
dovzetno za nenadne spremembe v svetlosti motivov 
v osrednjem območju kadra. Preosvetlitvi se lahko izognete  
tudi s po svetlih delih uteženim merjenjem. 

Gladko električno upravljanje zaslonke – tudi pri 
snemanju videoposnetkov

Prek menija z nastavitvami po meri 
lahko s fotoaparatom D750 funkcijo 
električnega spreminjanja vrednosti 
zaslonke* dodelite funkcijskemu 
gumbu (Fn) in gumbu za predogled 
globinske ostrine (Pv). V času pogleda 
videoposnetka v živo in snemanja 
videoposnetka lahko uživate v gladkem in zveznem upravljanju 
zaslonke. Videoposnetke lahko posnamete z zunanjim snemalnikom, 
priključenim v vhod HDMI, in s fotoaparatom D750. Da bi bilo 
upravljanje še bolj intuitivno, je to funkcijo prav tako mogoče dodeliti 
večnamenskemu izbirniku. S pomočjo gumba »P« je namestitev 
hitra in preprosta – tudi med snemanjem videoposnetka.



Svobodna 

domišljija
Spoznajte nove načine fotografiranja in skupne rabe 
Če le malo spremenite kot snemanja, se običajna ulica lahko spremeni v svežo, eksotično lokacijo. Ko je slika posneta,  
si želi mnogo fotografov svoje delo deliti s svetom. S fotoaparatom D750 je sedaj to preprosto kot še nikoli, saj lahko  
posnetke takoj delite z drugimi. Uporabite vrsto razpoložljivih ustvarjalnih učinkov in podžgite svojo ustvarjalnost.  
Omejuje vas lahko samo vaša domišljija.

Prvi fotoaparat formata FX z nagibnim zaslonom LCD  
za fotografiranje iz različnih kotov [novo]

D750 je prvi fotoaparat formata FX z nagibnim 
zaslonom LCD. Sedaj lahko svoj pogled hitro 
prilagodite, tako da kot zaslona povečate na 90° 
ali zmanjšate na 75° za prilagodljiv pogled v živo pri 

snemanju fotografij ali videoposnetkov. Posebej zasnovan 
mehanizem zaslona je trpežen, lahek in vgrajen v ohišje, ki je 

zato tanko. Sam zaslon je vedno postavljen v sredino optične osi 
objektiva za lažje držanje in določanje kompozicije, občutek pa je 
podoben kot pri fotografiranju z iskalom. Zaslon je s kompaktno 
obliko zasnovan tako, da ostaja blizu ohišja fotoaparata in da 
lahko intuitivno uporabljate več različnih kotov fotoaparata. 
Četudi je fotoaparat nameščen na stativ, je zagotovljeno gladko 
in preprosto delovanje vse do kota zaslona 75°.

Prvi fotoaparat formata FX z vgrajenim vmesnikom  
Wi-Fi za prenos slik in oddaljeno fotografiranje  
s pomočjo pametne naprave

Fotoaparat D750 vključuje vgrajeno funkcijo Wi-Fi, ki omogoča 
interaktivno brezžično komunikacijo s pametnim telefonom ali 
tabličnim računalnikom. Visokokakovostne fotografije lahko 
brez težav prenesete v pametno napravo in jih nato kjer koli 

delite s prijatelji. Ta korak v kreativni komunikaciji lahko še 
bolj spodbudi vašo strast do fotografije. Pametno napravo 
lahko uporabljate tudi kot oddaljeni zaslon za predogled  
v živo, za fotografiranje ter preverjanje najboljšega kota in 

iskanje popolnega trenutka za fotografiranje. Fotoaparat 
D750 je priročen tudi za fotografiranje avtoportretov, 

skupinskih posnetkov in za oddaljeno fotografiranje 
ptic ali drugih živali. 

Posebni učinki za hitro spreminjanje videza slik

Enostavno uživajte v edinstvenih ustvarjalnih digitalnih učinkih. 
Sedem posebnih učinkov lahko uporabljate brez programske 
opreme za urejanje fotografij. Če te učinke uporabite skupaj  
z nagibnim zaslonom LCD, lahko ustvarite vrsto edinstvenih  
ter privlačnih fotografij in videoposnetkov. Če fotoaparat D750 
nastavite na pogled v živo, si lahko dejanski učinek ogledate 
takoj in nastavitve ustrezno prilagodite, še preden potrdite 
uporabo določenega učinka. Nikonovi edinstveni posebni 
učinki bodo spodbudili vašo ustvarjalnost ne glede na to,  
ali ste začetnik ali napredni ljubiteljski fotograf.

Posebni učinki v fotoaparatu D750: 
Nočni pogled, barvna skica*1, učinek miniature*2, selektivne barve, 
obris, visoka osvetljenost in nizka osvetljenost.
*1  Videoposnetki, ki jih posnamete v tem načinu, se predvajajo kot diaprojekcija, 

sestavljena iz serije fotografij.
*2 Videoposnetki, posneti z učinkom miniature, se predvajajo z veliko hitrostjo.

Opomba: Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi, morate v pametno 
napravo namestiti program Wireless Mobile Utility (združljiv z 

operacijskim sistemom iOS in AndroidTM). Program Wireless 
Mobile Utility lahko brezplačno prenesete iz ustrezne 

spletne trgovine z aplikacijami.
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Obris

Barvna skica

Visoka osvetljenost

Selektivna barva

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/200 s, f/2,2 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: Auto (ISO 4500) • Picture Control: Standard (standardno) ©Ryo Ohwada



Kompaktno, lahko in tanko, a hkrati trpežno in  
vzdržljivo ohišje. 

D750 kot prvi Nikonov model formata FX s samonosnim 
ohišjem, ki ima trpežno zaprto konstrukcijo in ne potrebuje 
ločenega ogrodja, ugodi vsem zahtevam po trdnosti 
z manjšimi merami in težo. Fotoaparat je tako tanek, ker 
je slikovno tipalo postavljeno v isto ravnino kot plošča s 
tiskanim vezjem, ki je približno za 30 % manjša od običajnih 
plošč (približno 50 % prostora je namenjenega elektronskim 
sestavnim delom). Pogonska enota uporablja štiri motorje, 
kot pri fotoaparatu D810. Mesto pogonske enote so pri 
Nikonu spremenili in prilagodili, zato da so ustvarili prostor, 
ki je bil potreben za globok ročaj. Pri tem so ohranili moč in 
vzdržljivost, ki sta potrebni za vključevanje priročnih funkcij, 
kot sta vgrajena bliskavica in snemanje videoposnetkov, kakor 
tudi velikega števila profesionalnih funkcij. Sprednji del ohišja je 
izdelan iz novega materiala, ki vsebuje ogljikova vlakna, zadnji 
in zgornji del ohišja pa sta izdelana iz magnezija – tako je ohišje 
fotoaparata trpežno, lahko in vzdržljivo. 

Izboljšano rokovanje s fotoaparatom, saj ročaj  
zagotavlja zanesljiv oprijem ne glede na velikost dlani

Tanko ohišje fotoaparata ima nov, globlji ročaj za zanesljivejši 
oprijem – fotoaparat lahko trdno zagrabite, a se vaši nohti 
kljub temu ne bodo dotaknili ohišja. Zaobljena oblika ves čas 
zagotavlja udoben oprijem ne glede na velikost dlani. Ročaj 
fotoaparata D750 je izdelan iz materiala s teksturo umetnega 
usnja, ki je enak materialu, uporabljenem pri fotoaparatih D4S 
in D810, za pokrov reže za pomnilniško kartico na ročaju pa je 
uporabljen gumijast material, tako da je oprijem še udobnejši.

Tri možnosti območja slike za spreminjanje kota zajema

S fotoaparatom D750 lahko izbirate med tremi velikostmi 
fotografij: [FX (36 x 24) 1,0x] za format FX (35,9 x 24,0 mm), 
s kotom zajema, enakovrednim tistemu pri fotoaparatu 
formata 35 mm; [1,2x (30 x 20) 1,2x] omogoča velikost 
29,9 x 19,9 mm; [DX (24 x 16) 1,5x] pa omogoča format DX 
(23,5 x 15,7 mm). Dejanski kot zajema je tak kot pri objektivu 
s približno 1,2-kratno ali 1,5-kratno goriščno razdaljo na 
35-mm fotoaparatu. Ko ta kompakten in lahek fotoaparat z 
možnostjo zajema v formatih FX in DX združite z zmogljivim 
zoom objektivom, lahko izkoristite vse prednosti, ki jih ponuja 
vsestranski, izjemno prenosni sistem. Da 51 točk ostrenja 
skoraj v celoti pokrije kader, je le še ena od prednosti formata 
DX, tako da boste lažje fotografirali hitro premikajoče se 
motive. Ko je na ohišje pritrjen objektiv DX, bo fotoaparat 
samodejno izbral nastavitev [DX (24 x 16) 1,5x].

Svobodno 

odkrivanje

Format FX 1.2× Format DX

Poveča število možnosti, spodbuja ustvarjalnost
Včasih je veljalo, da mora biti ohišje fotoaparata z veliko vrhunskimi funkcijami težko in okorno, a danes ni več 
tako. Kakovost slike z visoko ločljivostjo 24,3 milijona efektivnih slikovnih točk in izjemne specifikacije Nikonovih 
profesionalnih modelov so sedaj vgrajene v kompaktno, lahko in tanko ohišje, kar omogoča neverjetno prenosljivost  
in prilagodljivost. 
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/5 s, f/9 • Nastavitev beline: Cloudy (oblačno) • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: Neutral (nevtralno) ©Joshua Cripps



Kaj pomeni svoboda:   

Izjemna odzivnost
Večja prilagodljivost pri snemanju slik in videoposnetkov

Vgrajena funkcija Wi-Fi za gladko povezovanje 
s  pametnimi napravami
Fotoaparat D750 z Nikonovim programom Wireless Mobile 
Utility slike iz fotoaparata prenese v pametno napravo, ki jo 
lahko uporabljate tudi kot daljinski upravljalnik za fotoaparat. 
Čeprav je zgornji pokrov izdelan iz magnezija, je doseg 
radijskega prenosa približno 30 m* (v vidnem polju). Delovanje 
fotoaparata ni prekinjeno niti med prenašanjem posnetkov, 
tako da lahko nemoteno fotografirate.
* Pod pogojem, da ni motenj; doseg se lahko razlikuje glede na jakost signala in 
prisotnost ali odsotnost ovir.

• Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi, morate v pametno napravo namestiti program 
Wireless Mobile Utility (združljiv z operacijskim sistemom iOS ali AndroidTM). 
Program Wireless Mobile Utility lahko brezplačno prenesete iz ustrezne spletne 
trgovine z aplikacijami.

• Ta izdelek, ki vsebuje programsko opremo za šifriranje, razvito v Združenih državah, 
urejajo predpisi glede izvoza Združenih držav Amerike in ga ni dovoljeno izvoziti ali 
ponovno izvoziti v države, kamor Združene države ne izvažajo blaga zaradi embarga. 
Zaradi embarga se blago ne izvaža v naslednje države: Kuba, Iran, Severna Koreja, 
Sudan in Sirija. 

•Vgrajena funkcija Wi-Fi ni združljiva s programom Camera Control Pro 2.

Program Wireless Mobile Utility za prenos 
Wi-Fi

Ta namenska aplikacija se uporablja za brezžično povezovanje 
Nikonovih digitalnih fotoaparatov s pametnimi napravami 
(pametni telefoni ali tablični računalniki, združljivi z operacijskim 
sistemom iOS ali AndroidTM) ter omogoča prenos posnetkov in 
daljinsko upravljanje. Program Wireless Mobile Utility lahko 
brezplačno prenesete iz ustrezne spletne trgovine z aplikacijami 
proizvajalca.

Enostaven prenos slik za profesionalno delo

Novinarji in osebe, zadolžene za dokumentiranje, bodo 
zadovoljni, saj fotoaparat D750 podobno kot njegov  
predhodnik D4S omogoča profesionalen prenos podatkov 
prek izbirne komunikacijske enote UT-1 in brezžičnega 
oddajnika WT-5A/B/C/D. S priključeno komunikacijsko enoto 
UT-1 lahko s fotoaparatom D750 vzpostavite žično povezavo 
LAN (prek omrežja Ethernet). Če želite s strežnikom FTP 
ali osebnim računalnikom*2 vzpostaviti brezžično povezavo 
LAN*1, v enoto UT-1 priključite oddajnik WT-5. Prenašate lahko 
fotografije ali videoposnetke, ki so shranjeni na pomnilniški 
kartici SD fotoaparata, ali pravkar posneti. Prenešeno lahko 
nato pošljete neposredno v strežnik FTP ali računalnik. 
Izbirni program Camera Control Pro 2 omogoča oddaljeno 
upravljanje fotoaparata ter prenos fotografij in videoposnetkov 
v računalnik. Ogledujete si lahko tudi fotografije, shranjene 
v pomnilniški kartici fotoaparata, ali fotoaparat upravljate 
s spletnim brskalnikom prek računalnika ali naprave iPhone*3.

*1 V skladu s protokolom IEEE802.11a/b/g/n.
*2  Orodje Wireless Transmitter Utility namestite tako, da ga prenesete z Nikonovega 

spletnega mesta s pomočjo namestitvenega programa na priloženem CD-ju 
ViewNX 2.

*3 iPhone je blagovna znamka družbe Apple Inc. Program Camera Control Pro 2 (izbirno) –  
programska oprema za daljinsko upravljanje

Program Camera Control Pro 2 je programska oprema za 
daljinsko upravljanje, ki prek računalnika lahko upravlja vrsto 
funkcij fotoaparata D750. Podprte so tudi napredne funkcije 
prikazovalnika in predogled slike v živo. Večino Nikonovih 
nastavitev za digitalne fotoaparate SLR, ki jih običajno upravljate 
prek kabla USB, je mogoče tudi upravljati na daljavo prek 
računalnika, vključno z načinom osvetlitve, časom zaklopa in 
zaslonko. Če izbirni brezžični oddajnik uporabljate z združljivim 
fotoaparatom, je na voljo brezžična povezava LAN (Wi-Fi) ali 
žična povezava Ethernet.

Optično iskalo s približno 100-odstotno pokritostjo 
kadra za večjo jasnost in boljšo vidljivost

Optično iskalo fotoaparata D750 vsebuje na novo oblikovane 
leče okularja, ki se skladajo s tanko obliko ohišja. Steklena 
pentaprizma omogoča približno 100-odstotno pokritost kadra, 
nova medlica pa izboljšano vidljivost. Kot pri fotoaparatih 
D4S in D810 je tudi tu glavno zrcalo prevlečeno z večslojnim 
premazom za nevtralne barvne rezultate.

Prilagodljivo upravljanje kota s 3-osnim tečajem

Fotoaparat D750 ima nagibni zaslon LCD, ki ga lahko hitro 
premaknete za do 90° navzgor in do 75° navzdol. Zahvaljujoč 
Nikonovi izvirni 3-osni konstrukciji tečaja se zaslon rahlo 
pomakne navzven, da ne pride do vinjetiranja z delom okularja, 
ko je zaslon nagnjen navzgor do 90°. Ko je zaslon obrnjen 
navzdol za 75°, se pomakne nazaj, da se ne dotika nastavka 
za stativ. Zaslon lahko brez težav nagibate tudi ko je fotoaparat 
pritrjen na stativ.

Zaslon LCD visoke ločljivosti z zmožnostjo  
prilagajanja barv

8-cm/3,2-palčni zaslon LCD z ločljivostjo približno 1.229.000 
pik. Ta skupaj z barvnim vzorcem RGBW ter integrirano 
konstrukcijo stekla in panela skrbi za jasno in ostro sliko. 
S širokim 170-stopinjskim vidnim kotom (gor, dol, levo in 
desno) je fotoaparat D750 priročen in udoben za uporabo. 
Prikaz barv na zaslonu LCD lahko tudi umerite, da se bo ujemal 
z zaslonom vašega računalnika. Tako boste pri delu še bolj 
učinkoviti.

Vgrajena bliskavica s funkcijo upravljalne enote za 
brezžično delo z več bliskavicami

S širokokotno 24-mm pokritostjo in vodilnim številom približno 
12 (m, ISO 100, 20 °C) je vgrajena bliskavica fotoaparata 

D750 nadvse vsestranska. Vgrajeno upravljanje bliskavice 
(i-TTL) ne doosvetli samo motivov v protisvetlobi, 

ampak omogoča tudi vrhunski nadzor delovanja na 
profesionalni ravni. Morda je najbolj pomembna 

združljivost z Nikonovim ekskluzivnim naprednim 
brezžičnim osvetljevanjem, ki vgrajeni 

bliskavici omogoča brezžično upravljanje 
do dveh dodatnih skupin bliskavic 
Speedlight.
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UT-1

Komunikacijska enota UT-1, 
nameščena na fotoaparat D750 s 
priključenim kablom LAN

Komunikacijska enota UT-1 in 
oddajnik WT-5A/B/C/D,
nameščena na fotoaparat D750

WT-5



Štiri glavne tehnologije in izvirna programska oprema 
za realizacijo slike na Nikonovi kakovostni ravni
Z neprekosljivo optično zmogljivostjo objektivov NIKKOR pride 
do izraza pravi potencial visokoločljivostnega tipala fotoaparata 
D750. To Nikonovo novo tipalo CMOS formata FX (24,3 milijona 
efektivnih slikovnih točk) nudi izjemno širok dinamični razpon ter 
visoko razmerje med signalom in šumom, zato lahko posnamete 
dobro uravnotežene posnetke z majhnim šumom tudi pri visoki 
občutljivosti. Nikonov ekskluzivni in visokohitrostni slikovni 
procesor EXPEED 4 zagotavlja nove možnosti zmanjševanja 
šuma, natančnost nastavitve beline in zmožnost snemanja 
videoposnetkov pri 1080/60p. Še več, Nikonov izvirni sistem 
Picture Control dovoljuje uporabo slogov pri ustvarjanju 
posnetkov, ki natančneje odražajo namene fotografa. Vse 
te funkcije skupaj omogočajo izjemno kakovost fotografij in 
videoposnetkov. Kakovost slike fotoaparata D750 pri visokih 
občutljivostih ter na področju ločljivosti, globine, prehodov 
barvnih tonov in jasnosti barv celo prekaša fotoaparat D810.  
Z dobro uravnoteženimi in visokokakovostnimi posnetki v formatu 
JPEG in videoposnetki naravnost iz fotoaparata postanite bolj 
ustvarjalni ali premikajte meje z Nikonovim programom Capture 
NX-D za obdelavo datotek NEF (RAW).

Izboljšani sistem Picture Control za bolj ustvarjalno 
prilagodljivost
Z Nikonovim izvirnim sistemom Picture Control lahko prosto 
nadzirate videz videoposnetkov in fotografij. Če želite ustvariti 
čudovite fotografije ali videoposnetke, ki jih bo mogoče uporabiti 
naravnost iz fotoaparata, ali pa se poslužiti kreativnih orodij 
za naknadno obdelavo, preprosto izberite eno od možnosti 
standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina 
ali nastavitev »Flat« (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov). 
Kot pri fotoaparatu D810 lahko jasnost*1 vpliva na svojstvenost 
slike. Vsak parameter je mogoče natančno nastavljati v korakih 
po 0,25*2. Najnovejša nastavitev funkcije Picture Control »Flat« 
(Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) uporablja tonsko krivuljo, 
ki je bližje ravni liniji kot pri nastavitvi »nevtralno«. Med drugim 
nastavitev »Flat« vnaša le minimalno umetno manipulacijo ter zato 
podatke o motivu ohranja z večjo zanesljivostjo. Sedaj vam pri 
urejanju fotografije ni treba skrbeti glede preosvetlitve, prevladanja 
senc ali prevelike nasičenosti barv. Namesto tega se lahko 
osredotočite na bogastvo osvetlitve in barvne tone, s katerimi bo 
vaša fotografija optimalna. Če datoteke NEF (RAW) obdelujete 
s programom Capture NX-D*3, fotografirajte z nastavitvijo 
»Flat« (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) ali to nastavitev 
uporabite za posnetek, ki je bil posneta z drugo funkcijo Picture 
Control, ter nato prilagodite tonsko krivuljo tako, da bo bolje 
odražala vašo ustvarjalnost.

*1 Funkcija je na voljo samo za fotografije.
*2 Ne velja za hitro prilagajanje in učinke filtra.
*3 Možnost brezplačnega prenosa z Nikonovega spletnega mesta.

Orodje Picture Control Utility 2 za ustvarjanje in  
urejanje funkcij Picture Control po meri (priloženo  
na CD-ju programa ViewNX 2)

S to programsko opremo lahko ustvarite funkcije Picture Control 
po meri, ki bodo odražale vaš okus. Program omogoča prilagajanje 
parametrov prek tonskih krivulj po meri. Zaslon za predogled 
omogoča, da bolj prefinjene prilagoditve potrdite sproti ter si 
povečate ogledovano območje s prilagajanjem velikosti okna. 
Prilagoditi je mogoče tudi osvetlitev in nastavitev beline predogleda 
slike. Po želji pa nastavitve lahko prek pomnilniške kartice prenesete 
v fotoaparat. Vsako ustvarjeno nastavitev Picture Control po meri je 
mogoče samodejno registrirati v seznamu nastavitev Picture Control 
programov ViewNX 2 in Capture NX-D v istem računalniku, tako da 
lahko brez težav prilagodite katero koli datoteko NEF (RAW).

Nikonova izvirna programska oprema za slike na 
Nikonovi kakovostni ravni

Program Capture NX-D za razvijanje datotek NEF (RAW) 
(brezplačen prenos)

Programska oprema Capture NX-D v celoti izrabi bogat nabor 
podatkov v datotekah in je posebej zasnovana za obdelavo 
slik NEF (Nikon Electronic Format), Nikonovega ekskluzivnega 
formata RAW. Poleg kompenzacije osvetlitve ter preprostih 
nastavitev beline in tonov, funkcija Picture Control nudi še 
dodatne možnosti. Novo možnost »Flat« (Ohranitev podrobnosti 
in razpona tonov) in nastavitve jasnosti lahko uporabite tudi pri 
slikah NEF (RAW), posnetih s fotoaparati, ki so bili na trgu pred 
modelom D810. Ne glede na to, kateri fotoaparat uporabljate, 
lahko sedaj vsak parameter natančno nastavljate v korakih po 
0,25*. Rezultate, vključno s prilagoditvami funkcije Picture 
Control, lahko shranite in jih s programom Capture NX-D 
preprosto uporabite tudi za druge posnetke.

*Ne velja za hitro prilagajanje in učinke filtrov.
Opomba: Program Capture NX-D lahko brezplačno prenesete z Nikonovega spletnega 
mesta: http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

Program ViewNX 2 za pregledovanje in urejanje slik 
(priložen)

S programom ViewNX 2 lahko uvažate, urejate in pregledujete 
fotografije in videoposnetke, pri tem pa izkoristite pogosto 
uporabljene funkcije za urejanje fotografij kot sta spreminjanje 
velikosti in nastavljanje svetlosti. Funkcije za urejanje 
videoposnetkov so enake funkcijam v digitalnih fotoaparatih 
SLR. Nastavitve Picture Control lahko preprosto uveljavite, 
spreminjate in prilagajate na slikah NEF (RAW), ki so bile 
posnete z Nikonovimi digitalnimi fotoaparati SLR.

Nikonov ekskluzivni napredni sistem  
za prepoznavanje scen

Fotoaparat D750 je opremljen z Nikonovim lastnim naprednim 
sistemom za prepoznavanje scen, ki vključuje tipalo RGB 
z 91.000 slikovnimi točkami za vrhunsko natančnost. Tipalo z 
obilo točk natančno zajame prizor in odčita svetlost, kontrast, 
barve, porazdelitev svetlih delov posnetka ter prisotnost 
oz. odsotnost človeških obrazov*. Na osnovi teh podatkov 
fotoaparat izvaja različne samodejne funkcije, kot so samodejno 
ostrenje, samodejna osvetlitev, samodejna nastavitev beline 
in osvetlitev z bliskavico i-TTL. To pomeni, da so samodejno 
ostrenje ter upravljanje osvetlitve in bliskavice pri sledenju 
motivu bolj natančni, prednost pa imajo človeški obrazi. 
Omogoča tudi dobro uravnotežen nadzor osvetlitve z ozirom 
na svetle dele posnetka ter natančno nastavitev beline, ki 
poudari svetle dele posnetka. Napredni sistem za prepoznavanje 
scen uporablja tudi podatke slikovnega tipala ter tako izboljša 
celotno izkušnjo fotografiranja: pospeši povečavo obrazov med 
predvajanjem ter izboljša natančnost osvetlitve in nadzora AF 
med predogledom slike v živo in snemanjem videoposnetka.

*Zaznavanja obrazov v prikazu v iskalu ni mogoče potrditi.

Natančna samodejna nastavitev beline, ki z naprednim 
sistemom za prepoznavanje scen izredno natančno 
prepozna vir svetlobe

Fotoaparat D750 vso svojo napredno tehnologijo uporablja 
za to, da natančno registrira barve ter upodobi barvo in 
svetlost vašega prizora. S prepoznavanjem virov svetlobe in 
zaznavanjem obrazov v slikovni ravnini naprednega sistema 
za prepoznavanje scen fotoaparat pridobi podatke o barvah in 
svetlosti, ki se ujemajo z virom svetlobe, pri tem pa uporablja 
obsežno vgrajeno zbirko referenčnih podatkov. Fotoaparat 
D750 omogoča tudi izbiro drugega načina samodejne 
nastavitve beline, Auto 2, ki ohranja toplo atmosfero,  
ko fotografirate pod svetlobo žarnic.

Fleksibilnost prilagajanja slik v vseh ozirih

Nikonov sistem Picture Control omogoča, da videz fotografij 
prilagodite glede na svoj osebni okus, z njim pa lahko preprosto 
nastavite tudi parametre kot so jasnost*, ostrenje, kontrast, 
nasičenost in barvni odtenek (obarvanost). Vsak parameter 
lahko natančno prilagajate v korakih po 0,25; nastavitev beline 
lahko prilagajate v korakih po 0,5 v smeri A–B in v korakih po 
0,25 v smeri G–M. S temi skoraj neomejenimi možnostmi 
prilagajanja lahko dosežete želeno barvno reprodukcijo.

*Funkcija je na voljo samo za fotografije.

Funkcija aktivna osvetlitev D-Lighting poustvari 
 naravno svetlost
Tudi ko so razlike v svetlih in 
temnih delih scene zelo izrazite, 
aktivna osvetlitev D-Lighting 
poustvari naravne podrobnosti 
v svetlih delih posnetka in v sencah. 
V nekaterih situacijah, na primer pri 
fotografiranju motivov v protisvetlobi, svetli in temni deli morda 
ne bodo sovpadali s širokim dinamičnim območjem fotoaparata, 
a zahvaljujoč slikovnemu procesorju EXPEED 4 lahko fotoaparat 
D750 podatke že v času fotografiranja obdela hitro in zelo 
natančno, zato je barvna reprodukcija v kratkem času obdelave še 
boljša. Preprosto izberite stopnjo: samodejno, zelo visoko, visoko, 
običajno ali nizko (na voljo je tudi možnost izklopljeno). Aktivna 
osvetlitev D-Lighting učinkovito deluje z matričnim merjenjem in 
v nasprotju s funkcijo HDR slik ne združuje, zato je učinkovita pri 
fotografiranju iz roke ali premikajočih se motivov.

Način HDR (High Dynamic Range) za slike z bolj  
izraženim kontrastom

Za neverjetno široko dinamično območje v eni sami fotografiji 
fotoaparat D750 omogoča združevanje dveh posnetkov, ki 
sta bila narejena z enim proženjem pri različnih osvetlitvah. 
Slike tako vsebujejo manj šuma in vključujejo bogate prehode 
barvnih tonov v svetlih delih posnetka in sencah, tudi pri 
fotografiranju prizorov z visokim kontrastom. Stopnjo lahko 
izberete sami – samodejno, zelo visoko, visoko, običajno ali 
nizko – gladkost robov na meji med obema osvetlitvama pa je 
nastavljena samodejno glede na stopnjo. Način HDR je najbolj 
učinkovit pri fotografiranju mirujočih motivov, kot so pokrajine 
ali tihožitja.

Opomba: priporočena je uporaba stativa.
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Posneto s funkcijo Picture Control 
po meri, ki temelji na nastavitvi 
»Landscape« (Pokrajina)

Posneto z možnostjo »Portrait« (Portret)

Kaj pomeni svoboda: Kakovost slike in izražanje
Bogata, izrazna in izpopolnjena kakovost slike za še več ustvarjalne svobode



Scenski način za najprimernejše nastavitve glede  
na pogoje fotografiranja

Fotoaparat D750 lahko glede 
na sceno ali motiv samodejno 
izbere najprimernejše 
nastavitve. Preprosto izberite 
primeren scenski način, 
za ostalo pa bo poskrbel 
fotoaparat. Če uporabljate 
scenski način, sta na voljo 
tudi kompenzaciji osvetlitve 
in bliskavice.

Optično iskalo z organskim prikazovalnim elementom 
EL za izboljšano vidljivost tudi pri zelo močni svetlobi

Prikaz informacij v iskalu 
pod območjem slike 
uporablja organski 
prikazovalni element EL za 
jasen in visokokontrasten 
prikaz z manjšo porabo 
energije. Dobra vidljivost je 
zagotovljena tudi pri močni 
sončni svetlobi in odziv pri 
nizkih temperaturah je hitrejši.

Udobno upravljanje, intuitivna uporaba in izjemen 
grafični uporabniški 
vmesnik

Fotoaparat D750 je opremljen 
z novim, intuitivnejšim 
grafičnim uporabniškim 
vmesnikom. Za dobro 
vidljivost pri kakršni koli 
svetlobi je barvo besedila 
glede na stopnjo ambientalne 
svetlobe mogoče izbrati ročno ali samodejno. Oblika zgornje 
nadzorne plošče je bila spremenjena tako, da ustreza tankemu 
ohišju, potrebne podatke pa prikazuje v bolj jasni obliki in tako, 
da je ogled podatkov udobnejši.

Intuitivni gumb »P« za neposreden dostop do  
najpogosteje uporabljenih funkcij

Med fotografiranjem prek 
iskala ali v načinu živega 
predogleda slike lahko s pre- 
prostim pritiskom na gumb 
dostopate do najpogosteje 
uporabljenih funkcij. Dosto-
pate lahko tudi do menija za 
retuširanje med predvajanjem 
ali izbirate posnetke, ki jih 
želite prenesti v pametni telefon ali tablični računalnik.

Dvojna reža za kartice SD za učinkovito upravljanje  
s pomnilnikom

Fotoaparat D750 ima dve 
reži za spominske kartice 
SD z različnimi možnostmi 
snemanja, kot so »Overflow« 
(ko je prva kartica polna, se 
začne polniti druga), »Backup« 
(Varnostno kopiranje) ter 
shranjevanje formatov RAW 
in JPEG na ločeni kartici. 
Slike lahko kopirate z ene na drugo spominsko kartico ali glede 
na preostalo kapaciteto kartice izberete režo za snemanje 
videoposnetkov. Fotoaparat podpira spominske kartice SDXC 
UHS-I – skupaj z izredno hitrim slikovnim procesorjem EXPEED 4 
lahko fotoaparat D750 z neverjetno hitrostjo obdeluje in zapisuje 
podatke posnetkov z velikim številom slikovnih točk.

Navidezni horizont za zaznavanje nagiba ohišja  
fotoaparata po prečni osi

Fotoaparat D750 vključuje 
navidezni horizont, ki zaznava 
obračanje (nagib po vzdolžni 
osi) ter nagib naprej ali 
nazaj (nagib po prečni osi). 
Nagib po vzdolžni in prečni 
osi je prikazan na zaslonu 
LCD, medtem ko je v iskalu 
prikazan samo nagib po vzdolžni osi. Ta funkcija je še posebej 
uporabna pri fotografiranju motivov kot so tihožitja, pokrajine  
in zgradbe.

Trpežno ohišje in zatesnitev za zanesljivo zaščito pred 
prahom in dežjem

Temeljita zatesnitev je 
namenjena učinkoviti zaščiti 
pred prahom in vlago, ki je 
enaka kot pri fotoaparatu 
D810. Izbirno baterijsko 
držalo z možnostjo uporabe 
različnih baterij MB-D16 
je prav tako kakovostno 
zatesnjeno.

Vzdržljiv, neverjetno natančen mehanizem za 
 fotografiranje je prestal preskus s 150.000 proženji

Fotoaparat D750 ima hiter 
in neverjetno natančen 
mehanizem za ločeni nadzor 
zaklopa, zrcala in zaslonke. 
Zaklop je bil preizkušen 
v 150.000 proženjih, pri 
čemer sta bila zaklop in 
pogonski mehanizem 
dejansko vgrajena v 
fotoaparatu, s tem pa je dokazana izvrstna vzdržljivost. Na voljo 
sta načina tihega in tihega zaporednega proženja, kar omogoča 
bolj diskretno fotografiranje.

Manjša poraba energije in zmogljiva baterija

Izboljšana elektronska vezja in slikovni procesor 
EXPEED 4 zagotavljajo učinkovit sistem 
porabe energije, s pomočjo katerega 
boste lahko fotografirali dlje. Fotoaparat 
D750 vključuje polnilno Li-ionsko baterijo 
EN-EL15, ki je enaka kot pri fotoaparatih 
D810, D610 in D7100. Omogoča vam, da 
posnamete približno 1230* posnetkov, 
če se bliskavica sproži pri vsakem 
drugem. Glede na rezultate Nikonovega 
lastnega preskusa s simulacijo 
profesionalne uporabe lahko s to baterijo 
posnamete 4420 fotografij in 55 minut 
videoposnetkov. Poleg baterije EN-EL15 
sta kot vira napajanja na voljo še izbirni 
napajalnik EH-5b (potrebujete električni 
priključek EP-5B) in baterijsko držalo 
z možnostjo uporabe različnih baterij 
MB-D16.

*Na podlagi standardov CIPA.

Preosvetlitvi se izognite s po svetlih delih uteženim 
merjenjem

Ko je izbran ta način, 
fotoaparat D750 samodejno 
zazna najsvetlejše dele scene 
in določi osvetlitev, ki poskrbi, 
da slika ne bo preosvetljena. 
Novi sistem po svetlih 
delih uteženega merjenja 
je še posebej učinkovit pri 
posnetkih v gledališču, kjer 
je glavni motiv osvetljen 
z žarometom.

Točkovna nastavitev beline za takojšnje ročno 
 pridobivanje podatkov prek pogleda v živo

Fotoaparat D750 omogoča 
takojšnje ročno pridobivanje 
podatkov o nastavitvi beline 
tako, da med pogledom 
v živo izberete belo ali 
sivo območje znotraj 
kadra. Podatke za ročno 
prednastavitev lahko 
pridobite tudi če je slika 
v pogledu v živo povečana 
do konca. Tako lahko natančno odčitate 
nastavitev beline tudi v manjših delih 
slike. Če z rezultatom niste zadovoljni, 
preprosto premaknite območje 
pridobivanja podatkov, pri tem pa vam 
ni treba ponavljati celotnega postopka 
odčitavanja.

Kaj pomeni svoboda: Upravljanje in zanesljivost
Ustvarjalna podpora na vsakem koraku

Scenski načini v fotoaparatu D750:  
Portret, pokrajina, otrok, šport, bližinski posnetek, nočni portret, nočna 
pokrajina, zabava/znotraj, plaža/sneg, sončni zahod, mrak/zora, portret 
hišnega ljubljenčka, svetloba sveče, cvet, jesenske barve, hrana
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/400 s, f/3,2 • Nastavitev beline: Color temperature (barvna temperatura) (2700 K) • Občutljivost: ISO 3200
• Picture Control: Standard (standardno) ©Ray Demski

Na posnetku motiva, narejenim  
z matričnim merjenjem, je opazna 
preosvetlitev.

Posneto z možnostjo »Mrak/zora«

Točkovna nastavitev beline

Samodejna nastavitev  
beline

Držalo MB-D16, pritrjeno 
na fotoaparat D750

Posneto s po svetlih delih uteženim merjenjem.



Kaj pomeni svoboda: Objektivi NIKKOR
Vrhunska optična kakovost, s katero boste lahko v celoti razkrili lepoto formata FX

Kaj pomeni svoboda: Bliskavice Nikon Speedlight
Ekskluzivni sistem bliskavic za želeni nadzor nad svetlobo

Ta izjemen zoom objektiv s kotom zajema od ultraširokokotnih 
107° do običajnih širokokotnih 63° v celoti izkoristi visoko 
ločljivost formata FX in 24,3 milijona efektivnih slikovnih točk 
fotoaparata. Funkcija zmanjšanja tresljajev (VR) zagotavlja 
učinek, enakovreden do 2,5 stopnje krajšemu času zaklopa*. 
Raziščite širokokotno fotografiranje iz roke – celo v zaprtih 
prostorih pri šibki svetlobi ali med fotografiranjem pokrajine  
v času sončnega zahoda.

Ta standardni objektiv s približno 5-kratnim zoomom je zdru-
žljiv s formatom FX in pokriva širok kot zajema, od širokokotnih 
84° do goriščnic v območju telefotografije. Konstantna svetlob-
na moč f/4 zagotavlja enakomerno visoko kakovost pri najbolj 
odprti zaslonki. Uporabljena je bila nanokristalna prevleka, ki 
zagotavlja jasne posnetke ter zmanjšuje podvojene vire svet-
lobe in notranji odboj. Vključuje funkcijo zmanjšanja tresljajev 
(VR), ki učinkovito zmanjša tresenje fotoaparata in omogoča 
učinek, enakovreden za 3,5 stopnje krajšemu času zaklopa*.

Z najbolj odprto zaslonko f/5,6 na strani telefotografije ta 
objektiv z ultravisoko 10,7-kratno stopnjo zooma pokriva 
goriščne razdalje od 28 do 300 mm. Funkcija zmanjšanja 
tresljajev (VR) zagotavlja učinek, enakovreden do 3,5 stopnje 
krajšemu času zaklopa*. Ta objektiv je izredno vsestranski 
in ustvarja visokokakovostne posnetke v različnih pogojih 
fotografiranja.

Vgrajena bliskavica je bila uporabljena kot upravljalna enota za brezžično 
 daljinsko proženje treh oddaljenih bliskavic Speedlight SB-500, s čimer je bil 
ustvarjen dinamičen, tridimenzionalni učinek. Moč posamezne bliskavice 
Speedlight lahko za dosego želenih rezultatov ročno nadzorujete.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF)
• Osvetlitev: način [A], 1,6 s, f/11 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 100
• Picture Control: Standard (standardno) ©Ryo Ohwada

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF)
• Osvetlitev: način [M], 1/80 s, f/8 • Nastavitev beline: Direct sunlight (neposredna sončna 
svetloba) • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: Neutral (nevtralno) ©Joshua Cripps

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF)
• Osvetlitev: način [M], 1/640 s, f/5 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 3200
• Picture Control: Standard (standardno) ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Ultraširokokotni zoom objektiv z izjemno 
funkcijo VR ter optično zmogljivostjo 

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Priročen standardni zoom objektiv, ki pokriva 
širok obseg zooma

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Objektiv z ultravisoko stopnjo (10,7x) zooma  
za različne pogoje fotografiranja

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Izvrstno uravnotežen standardni zoom objektiv 
s funkcijo VR.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [novo]
Hiter ultraširokokotni objektiv s fiksno goriščno 
razdaljo, ki je kompakten in lahek ter zagotavlja 
visoko kakovost slike.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Hiter objektiv s fiksno goriščno razdaljo, ki omogoča 
fotografiranje dramatičnih slik z majhno globinsko 
ostrino in naravno zamegljenim ozadjem.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Zoom teleobjektiv, ki zadovolji potrebe  profesionalnih 
fotografov.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Hiter širokokotni objektiv s fiksno goriščno razdaljo 
za vrhunsko ločljivost in reprodukcijo z mehkim 
ozadjem.

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Makro objektiv z ostro in naravno reprodukcijo.

Sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System  
za studijsko kakovost osvetlitve, kjer koli ste

Za natančno in prilagodljivo osvetlitev v vseh situacijah je sistem 
osvetljevanja Nikon Creative Lighting System (CLS) najboljša 
rešitev. Če s kompaktnim fotoaparatom D750 uporabite lahke, 
trpežne in izredno prenosljive bliskavice Nikon Speedlight, boste 
lahko dosegli studijsko kakovost osvetlitve ne glede na lokacijo.

Kompaktna in lahka bliskavica Speedlight SB-500  
z visokozmogljivo svetilko LED (izbirno)

Z vodilnim številom 24 (m, ISO 
100, format FX s položajem 
zooma glave pri 24 mm) je model 
SB-500 kompaktna, lahka in 
prenosljiva bliskavica Speedlight, 
ki deluje s pomočjo dveh baterij 
velikosti R6/AA. Glava bliskavice 
se nagne do 90° navzgor in 
vodoravno zavrti za 180° v levo in 
desno. Ker je barvna temperatura 
na novo vgrajene svetilke LED 
(mogoče je izbrati tri stopnje 
moči) podobna sončni svetlobi, 
lahko to enoto uporabljate kot 
pomožno svetlobo pri snemanju 
fotografij in videoposnetkov. Če je 
bliskavica Speedlight ločena od fotoaparata, lahko 
učinek osvetljevanja spremljate na zaslonu pogleda 
v živo. Če je bliskavica nameščena na fotoaparat 
D750, se lahko samodejno izbere nastavitev beline 
za LED-osvetlitev. Pri naprednem brezžičnem 
osvetljevanju lahko bliskavica SB-500 služi kot 
upravljalna enota za več daljinsko upravljanih 
bliskavic Speedlight ali kot oddaljena bliskavica, pri 
čemer se vgrajena bliskavica fotoaparata uporablja 
kot glavna bliskavica. Bliskavico Speedlight SB-
500, vključno s funkcijo upravljalne enote, lahko 
nastavljate prek menija  
po meri fotoaparata D750.* Na podlagi standardov CIPA. Ta vrednost je dosežena pri namestitvi na digitalni 

fotoaparat SLR formata FX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/1000 s, f/6,3 • Nastavitev beline: Flash (bliskavica) • Občutljivost: ISO 1250
• Picture Control: Standard (standardno) ©Ray Demski

Bliskavica 
Speedlight  

SB-500



Napreden večfunkcijski brezžični daljinski upravljalnik 
WR-1 (izbirno)

WR-1 je napreden večfunkcijski daljinski upravljalnik. Ko je en 
upravljalnik WR-1 konfiguriran kot oddajnik, drugi upravljalnik 
WR-1 ali WR-R10 pa kot sprejemnik, ki je priključen v fotoaparat 
D750, si lahko nastavitve fotoaparata ogledujete in jih 
spreminjate*1 prek zaslona oddajnika (nujna posodobitev 
vdelane programske opreme na različico 2.00). Ker uporabljajo 
radijske frekvence, je doseg komunikacije med enotami WR-1 
do 120 m*2. Na voljo je petnajst kanalov. Poleg daljinskega 
upravljanja fotoaparata s povezano enoto WR-1 
(v funkciji sprejemnika) so z uporabo dodatne enote 
WR-1 (uporabljene v funkciji oddajnika)*3 na voljo 
številne možnosti oddaljenega fotografiranja: sočasno 
proženje več fotoaparatov; proženje več fotoaparatov 
sinhronizirano z glavnim fotoaparatom, na katerega 
je priključena enota WR-1*4; ločeno daljinsko 
upravljanje posameznih skupin fotoaparatov 
in intervalno fotografiranje. Možno je tudi 
fotografiranje z daljinskim upravljalnikom, in 
sicer tako, da enoto WR-1 povežete z enoto 
WR-R10/WR-T10*3. 

Preprosto daljinsko upravljanje z brezžičnim daljinskim 
upravljalnikom WR-R10/WR-T10 (izbirno)

Brezžični daljinski upravljalnik WR-R10/WR-T10 uporablja 
2,4-GHz radiofrekvenčni pas, zato je daljinsko upravljanje še 
prilagodljivejše. V nasprotju z enotami, ki uporabljajo infrardeče 
žarke, upravljalnik WR-R10/WRT10 omogoča daljinsko upravljanje 
na večje razdalje in deluje, tudi če so na poti ovire kot so drevesa 
ali stene. Največja razdalja za komunikacijo je 20 m*1, število 
fotoaparatov, ki jih upravljate, pa je neomejeno. Še več, ker  
lahko upravljate več fotoaparatov, so na voljo  
nove in vznemirljive možnosti za fotografiranje. 
Poskusite hkrati snemati fotografije in 
videoposnetke*2 z različnimi fotoaparati, ali 
pa preprosto isto fotografijo posnemite z več 
fotoaparati z različnimi objektivi. Fotoaparate 
lahko razdelite v skupine in vsaki skupini dodelite 
kanal. Tako boste lahko vsako skupino upravljali 
posebej in izvajali različne operacije glede na 
svojo ustvarjalno voljo. Možnosti je neskončno.

GPS enota GP-1A (dodatna oprema)

Pri nekaterih zvrsteh fotografiranja lahko izkoristite podatke o 
lokaciji, kot so zemljepisna širina, dolžina, nadmorska višina in 
UTC (univerzalni koordinirani čas). Z GPS enoto GP-1A lahko 
vse te podatke shranite v podatkih EXIF. Posnetke s podatki o 
lokaciji lahko prikažete v delovnem prostoru Map v programu 
ViewNX 2. Te podatke je mogoče  
uporabiti tudi v drugih spletnih 
storitvah skupne rabe fotografij in  
v digitalni programski opremi  
za ustvarjanje zemljevidov ter  
v Nikonovi storitvi skupne rabe  
in shranjevanja slik NIKON  
IMAGE SPACE.

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij 
MB-D16 za trden oprijem pri vodoravnem in navpičnem 
fotografiranju (izbirno) [novo]
Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D16 
podpira dve vrsti baterij: eno polnilno Li-ionsko baterijo EN-EL15 
ali šest alkalnih, Ni-MH ali litijevih baterij velikosti R6/AA. Možna 
je tudi uporaba napajalnika EH-5b (z električnim priključkom EP-
5B). Fotoaparat lahko enostavno preklopi med baterijo v ohišju 
in tisto iz baterijskega držala MB-D16, če je povsod uporabljena 
baterija EN-EL15. Tako lahko uporabnik posname približno 
dvakrat toliko fotografij, kot samo z baterijo v fotoaparatu 
D750. To pa pomeni, da se fotografi lahko osredotočijo na 
fotografiranje, ne da bi jih pri tem moralo 
skrbeti trajanje baterije. Baterijsko 
držalo z možnostjo uporabe različnih 
baterij MB-D16 s trpežno zunanjostjo iz 
magnezijeve zlitine vključuje intuitivne 
gumbe za pokončno fotografiranje: 
sprožilec, zaklep sprožilca, gumb AE-L/ 
AF-L, večnamenski izbirnik in glavni/pomožni gumb za upravljanje.

NIKON IMAGE SPACE je Nikonova preprosta in zmogljiva 
storitev za skupno rabo in 
shranjevanje slik

Vaše fotografije si zaslužijo 
svoj zanesljiv prostor v spletu. 
To zagotavlja NIKON IMAGE 
SPACE, ki je brezplačna 
spletna storitev za skupno 
rabo in shranjevanje fotografij. 
Hiter in priročen uporabniški 
vmesnik vam omogoča 
nalaganje, prenašanje, brskanje, razvrščanje, skupno rabo 
fotografij in videoposnetkov ter nemoteno povezavo z različnimi 
družabnimi omrežji. Osnovni račun z največ 2 GB prostora 
za shranjevanje je na voljo vsem registriranim uporabnikom. 
Lastniki Nikonovih digitalnih fotoaparatov lahko pridobijo 
poseben račun z do 20 GB prostora za shranjevanje ter 
različnimi uporabnimi funkcijami, kot je na primer zaščita datotek 
z geslom v primeru skupne rabe.

Kaj pomeni svoboda: Dodatna in programska oprema
Zasnovana posebej za uporabo z Nikonovimi izdelki 

Brezžični daljinski 
upravljalnik  
WR-R10Brezžični daljinski 

upravljalnik  
WR-1

Baterijsko držalo  
z možnostjo uporabe 
različnih baterij MB-D16

Prikaz v iskalu

Nadzorna plošča

Brezžični daljinski 
upravljalnik  
WR-T10

Izrazje Sistemska tabela
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*1 Funkcije so omejene.
*2 Približen doseg na višini okoli 1,2 m; odvisno od 

 vremenskih pogojev in ovir.
*3 Upravljalnika WR-R10 in WR-T10 morata biti 

 nastavljena na isti kanal in vnaprej seznanjena; 
 uporabljeni upravljalnik WR-1 mora biti nastavljen  
na isti kanal in vnaprej seznanjen, ali pa mu je treba  
dodeliti ime v načinu ID. Največje število  
upravljalnikov: 20 (WR-1) ali 64 (WR-R10).

*4 Kot glavni fotoaparat za sinhronizirano proženje je mogoče uporabiti samo fotoaparat 
z daljinskim priključkom z deset poli.

*1 Približen doseg na višini okoli 1,2 m; odvisno od vremenskih 
pogojev in ovir.

*2 Snemanje videoposnetkov je možno s fotoaparati serije D4, 
D810, serije D800, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 
in D3300.

http://nikonimagespace.com

Povečevalo 
okularja DG-2

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-T10

Polnilna  
Li-ionska baterija 

EN-EL15*

Kabel USB UC-E17*

Komunikacijska  
enota UT-1

Brezžični oddajnik  
WT-5A/B/C/D

Polnilna Li-ionska  
baterija EN-EL15*

Kabel LAN**

Osebni računalnik**
Tiskalnik**

Pomnilniška kartica SD**

Bliskavice Speedlight SB-
910/700/T133/300

Studijske bliskavice 
Speedlight**

Adapter računalnika za 
pomnilniško kartico**

Čitalec pomnilniških kartic SD**

Program ViewNX 2*
Program Capture NX-D†

Program Camera  
Control Pro 2

Električni priključek  
EP-5B

Napajalnik EH-5b

Polnilnik baterij  
MH-25a*/MH-25

Baterijsko držalo z možnostjo 
uporabe različnih baterij MB-D16

Šest baterij 
velikosti R6/AA**

Električni 
priključek EP-5B

Napajalnik  
EH-5b

Videorekorder  
z vhodom HDMI**

Televizijski zaslon**

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1

(oddajnik)

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-1

(sprejemnik)

Naprava GPS GP-1AKabelski 
sprožilec  
MC-DC2

Daljinski upravljalnik  
ML-L3

Brezžični daljinski 
upravljalnik WR-R10

Korektivne leče za okular  
DK-20C (od –5 do +3 m–1)

Nastavek okularja DK-22

Povečevalni okular  
DK-21M

Pokrovček okularja  
DK-5*

Bliskavica Speedlight SB-910

Visoko zmogljiv  
baterijski paket SD-9

Bliskavica Speedlight SB-700

Bliskavica Speedlight SB-300

Brezžična enota za 
upravljanje bliskavic 
Speedlight SU-800

Komplet za upravljanje 
bliskavic Speedlight za 
bližinske posnetke R1C1

Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15

Pametna naprava**
(operacijski sistem iOS/
Android™)

Wireless Mobile Utility†

Daljinski kabel za TTL SC-28, 29

Bliskavica Speedlight SB-500

Gumijasti nastavek  
okularja DK-21*

Slušalke**

Stereo  
mikrofon ME-1

Poltrdi etui  
CF-DC5

Poltrdi etui  
CF-DC4

Kabel HC-E1 HDMI  
(priključek tipa C n 
priključek tipa A)

Pravokotni nastavek  
okularja DR-6

DODATKI ZA ISKALO OBJEKTIVI NIKKOR BLISKAVICE SPEEDLIGHT

SLUŠALKE

MIKROFON

TORBICA

DODATNA OPREMA  
ZA TV IN VIDEO

APLIKACIJE ZA PAMETNE NAPRAVE

DALJINSKI 
UPRAVLJALNIKI, GPS

NAPAJALNIKI, BATERIJE  
IN POLNILNIKI

RAČUNALNIŠKA  
DODATNA OPREMA

*Priložena dodatna oprema  **Izdelki drugih proizvajalcev  †Prenesete lahko z Nikonovega spletnega mesta (brezplačno).

Nastavek za dodatno opremo (za dodatno bliskavico)
Vrtljivi gumb za način proženja
Sprostitev zaklepanja vrtljivega gumba za način 
proženja
Ušesce za pas fotoaparata
Sprostitev zaklepanja vrtljivega gumba za  
izbiro načina
Gumb za izbiro načina
Gumb za merjenje/formatiranje pomnilniških kartic
Gumb za snemanje videoposnetka
Pomožni gumb za upravljanje
Stikalo za vklop/izklop
Sprožilec
Gumb za kompenzacijo osvetlitve/ponastavitev  
z dvema gumboma
Oznaka goriščne ravnine
Glavni vrtljivi gumb za upravljanje
Nadzorna plošča
Vgrajena bliskavica
Gumb za način bliskavice/kompenzacijo bliskavice
Infrardeči sprejemnik (spredaj)
Pokrov priključka za dodatno opremo
Pokrov avdio priključka
Pokrov priključka HDMI/USB
Gumb za sprostitev objektiva
Gumb za način delovanja AF

Izbirnik načina ostrenja
Oznaka za namestitev objektiva
Gumb za več zaporednih posnetkov z različnimi  
nastavitvami
Zrcalo
Vzvod za prenos nastavitve zaslonke
Priključek za dodatno opremo
Priključek za slušalke
Priključek za zunanji mikrofon
Priključek HDMI
Priključek USB
Stereo mikrofon
Kontakti CPE
Bajonetni nastavek za objektiv
Pokrov kontaktov za izbirno baterijsko  
držalo MB-D16
Navoj za stativ
Sklopka AF
Gumb Fn
Zatič na pokrovu predalčka za baterije
Pokrov predalčka za baterije
Pokrovček električnega priključka
Pokrov reže za pomnilniško kartico
Gumb Pv
Pomožna osvetlitev za AF/lučka samosprožilca/ 
lučka za zmanjšanje učinka rdečih oči

Okular iskala
Gumijasti nastavek okularja
Gumb za nastavljanje dioptrije
Gumb za zaklepanje AE/AF
Gumb za informacije
Večnamenski izbirnik
Gumb OK
Zapora izbirnika točk ostrenja
Lučka za dostop do pomnilniške kartice
Infrardeči sprejemnik (zadaj)
Izbirnik pogleda v živo
Gumb za pogled v živo
Zvočnik
Nagibni zaslon
Gumb P 
Gumb za sličice/pomanjšavo med predvajanjem/
občutljivost ISO/samodejni nadzor občutljivosti ISO/
ponastavitev z dvema gumboma
Gumb za povečavo med predvajanjem/kakovost  
slike/velikost
Gumb za pomoč/zaščito/nastavitev beline
Gumb za meni
Gumb za predvajanje
Gumb za brisanje/formatiranje pomnilniških kartic

1

2

3

4

5

6

7
8
9

!
"

#

$

%

&

4

(
)
~

+
,

-
.

:

;<=>

/

?

@

[

\

]

h i j k l

n

o
p
q
r
s
tu

v

w

x

y

z

<

=

b

c

f

e

d

^

_

{

|

}

*

a

m

g



COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm20_SL

Obiscite spletno stran Nikon Evropa na naslovu: www.europe-nikon.com

2014 Nikon Corporation

NIKON GMBH - Slovenija  Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenia  www.nikon.si
NIKON CORPORATION  Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan  www.nikon.com

September 2014

Natisnjeno na Nizozemskem. 01-EU/U-D750V1 (1409/A)sl

Tehnični podatki o digitalnem fotoaparatu SLR Nikon D750
Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Bajonetni nastavek za objektiv Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
Efektivni kot zajema Nikonov format FX
Efektivno število slikovnih točk 24,3 milijona
Slikovno tipalo Tipalo CMOS 35,9 x 24,0 mm
Skupno število slikovnih točk 24,93 milijona
Sistem za odstranjevanje prahu Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna je 

dodatna programska oprema Capture NX-D)
Velikost slike (v slikovnih točkah) • Območje slike FX (36 x 24): 6016 x 4016 [L], 4512 x 3008 [M], 3008 x 2008 [S]  

• 1,2-kratno (30 x 20) območje slike: 5008 x 3336 [L], 3752 x 2504 [M], 2504 x 1664 [S]  
• Območje slike DX (24 x 16): 3936 x 2624 [L], 2944 x 1968 [M], 1968 x 1312 [S] • Fotografije 
formata FX, posnete v pogledu v živo med snemanjem videoposnetka: 6016 x 3376 [L], 4512 x 
2528 [M], 3008 x 1688 [S] • Fotografije formata DX, posnete v pogledu v živo med snemanjem 
videoposnetka: 3936 x 2224 [L], 2944 x 1664 [M], 1968 x 1112 [S] 
Opomba: Fotografije, posnete v pogledu v živo med snemanjem videoposnetka, imajo razmerje 
stranic 16 : 9; izberete lahko format DX ali FX

Format datotek • NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brez izgube ali stisnjene • JPEG: osnovna oblika JPEG, 
združljiva s kakovostnim (približno 1 : 4), običajnim (približno 1 : 8) ali osnovnim (približno 1 : 16) 
stiskanjem (prednost velikosti); na voljo je tudi stiskanje za najboljšo kakovost • NEF (RAW)+JPEG: 
fotografija, posneta v formatih NEF (RAW) in JPEG

Sistem Picture Control Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina, Flat (Ohranitev podrobnosti in 
razpona tonov); izbrano funkcijo Picture Control lahko spreminjate; shranjevanje za funkcije Picture 
Control po meri

Nosilci za shranjevanje Spominske kartice SD (Secure Digital) ter SDHC in SDXC, združljive s standardom UHS-I
Dve reži za kartice Drugo režo je mogoče uporabiti, če zmanjka prostora na prvi kartici, za varnostno kopiranje ali za 

ločeno shranjevanje kopij, posnetih v formatih NEF in JPEG; slike je mogoče kopirati s kartice na 
kartico

Datotečni sistem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Iskalo Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
Pokritost kadra • FX (36 x 24): Približno 100-odstotna vodoravno in 100-odstotna navpično • 1,2x (30 x 20): Približno 

97-odstotna vodoravno in 97-odstotna navpično • DX (24 x 16): Približno 97-odstotna vodoravno in 
97-odstotna navpično

Povečava Približno 0,7-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m–1)
Razdalja okular–oko 21 mm (–1,0 m–1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagoditev dioptrije Od –3 do +1 m–1

Medlica Medlica BriteView Clear Matte Mark III vrste B z okvirji območja AF (možnost prikaza mreže za 
kadriranje)

Refleksno zrcalo Hitra vrnitev
Predogled globinske ostrine Ko pritisnete gumb Pv, zmanjšate zaslonko objektiva na vrednost, ki ste jo izbrali sami (načina A in M) 

ali jo je izbral fotoaparat (drugi načini)
Zaslonka objektiva S takojšnjo vrnitvijo, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrst G, E in D (za objektive PC veljajo določene 

omejitve) in z objektivi DX (z območjem slike DX (24 x 16) s faktorjem izreza 1,5), objektivi AI-P 
NIKKOR; objektivi AI brez CPE (samo v načinih A in M); objektivov IX-NIKKOR, objektivov za F3AF in 
objektivov brez AI ni mogoče uporabljati.
Elektronski daljinomer lahko uporabljate z objektivi, pri katerih je svetlobna moč f/5,6 ali večja 
(elektronski daljinomer podpira 11 točk ostrenja pri objektivih s svetlobno močjo f/8 ali večjo)

Vrsta zaklopa Elektronsko upravljan vertikalni zaklop v goriščni ravnini
Čas zaklopa Od 1/4000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), časovnik, X200
Hitrost sinhronizacije bliskavice X = 1/200 s; z zaklopom se sinhronizira v času 1/250 s ali počasnejšem (doseg bliskavice se zmanjša 

pri času med 1/200 in 1/250 s)
Načini proženja S (ena slika), T (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), U (neprekinjeno fotografiranje  

z veliko hitrostjo), J (tiho proženje), M (tiho neprekinjeno proženje), E (samosprožilec), V (dvig 
zrcala)

Hitrost snemanja Od 1 do 6 posnetkov na sekundo (T), 6,5 posnetka na sekundo (U) ali 3 posnetki na sekundo (M)
Samosprožilec 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Načini daljinskega upravljanja 
(ML-L3)

Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, fotografiranje s hitrim odzivom na 
daljinski upravljalnik, fotografiranje z daljinskim upravljalnikom z dvignjenim zrcalom

Merjenje osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB s približno 91.000 slikovnimi točkami

Način merjenja • Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko III (objektivi tipov G, E in D); merjenje svetlobe 
z barvno matriko III (drugi objektivi CPE); barvno matrično merjenje je na voljo za objektive brez CPE,  
če uporabnik vnese podatke o objektivu • Sredinsko uteženo: 75 % teže je na 12-mm krogu  
v sredini kadra, premer kroga je mogoče spremeniti na 8, 15 ali 20 mm, uteženje pa lahko tudi temelji 
na povprečju celotnega kadra (objektivi brez CPE uporabljajo 12-mm krog) • Točkovno: izmeri 4-mm 
krog (približno 1,5 % kadra) s središčem v izbrani točki ostrenja (v središčni točki ostrenja pri uporabi 
objektiva brez CPE) • Uteženo po svetlih delih: na voljo z objektivi tipov G, E in D; enakovredno 
sredinsko uteženemu pri uporabi drugih objektivov

Razpon merjenja (ISO 100, 
objektiv f/1,4, 20 °C)

• Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje: od 0 do 20 EV 
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV 

Sklopka za prenos nastavitve 
zaslonke

Združena CPE in AI

Načini osvetlitve Samodejni načini (i  samodejno; j samodejno [brez bliskavice]); scenski načini (k  portret; l 
pokrajina; p otrok; m šport; n  bližinski posnetek; o nočni portret; r nočna pokrajina; s zabava/
znotraj; t plaža/sneg; u sončni zahod; v mrak/zora; w portret hišnega ljubljenčka; x svetloba 
sveče; y cvet; z jesenske barve; 0 hrana); način delovanja s posebnimi učinki (% nočni pogled; 
g barvna skica; i učinek miniature; u selektivne barve; 1  obris; 2 visoka osvetljenost; 3 nizka 
osvetljenost); programski samodejni način s prilagodljivim programom (e);  prioriteta zaklopa (f); 
prioriteta zaslonke (g); ročni način (h); j (uporabniške nastavitve 1); k (uporabniške nastavitve 2)

Kompenzacija osvetlitve Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih e, f, g, h, h in %
Več zaporednih posnetkov 
z različnimi nastavitvami za 
osvetlitev

Od 2 do 9 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV; od 2 do 5 posnetkov v korakih po 2 ali 3 EV

Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev z gumbom A AE-L/AF-L zaklenete pri zaznani vrednosti
Občutljivost ISO (priporočeni 
indeks osvetlitve)

Od ISO 100 do 12.800 v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, mogoče je nastaviti tudi na približno 0,3, 0,5, 0,7 
ali 1 EV (enakovredno ISO 50) pod ISO 100 ali na približno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 2 EV (enakovredno ISO 
51.200) nad ISO 12.800, na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti ISO

Aktivna osvetlitev D-Lighting Samodejna, zelo visoka, visoka, normalna, nizka, izklopljena
Več zaporednih posnetkov z 
različnimi nastavitvami ADL

2 posnetka z izbrano vrednostjo pri enem posnetku ali od 3 do 5 posnetkov s prednastavljenimi 
vrednostmi za vse posnetke

Samodejno ostrenje Modul senzorja za samodejno ostrenje Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II z zaznavanjem faze TTL, 
natančna nastavitev, 51 točk ostrenja (vključno s 15 križnimi senzorji; f/8 podpira 11 senzorjev) in 
pomožna osvetlitev za AF (doseg približno od 0,5 do 3 m)

Območje zaznavanja od –3 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); samodejna izbira 

AF-S/AF-C (AF-A); sledenje izostritve s predvidevanjem se samodejno vklopi glede na stanje motiva  
• ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer

Točka ostrenja Izbirate lahko med 51 ali 11 točkami ostrenja
Načini delovanja z območjem AF AF z eno točko; 9-, 21- ali 51-točkovni AF z dinamičnim območjem, 3D-sledenje, AF s skupino točk, 

AF s samodejno izbiro območja
Zaklepanje izostritve Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s pritiskom 

gumba A AE-L/AF-L
Vgrajena bliskavica i , k , p, n , o, s, w, g: samodejno delovanje bliskavice s samodejnim aktiviranjem

e, f, g, h, 0: ročni dvig ob pritisku sprožilca
Vodilno število Pribl. 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice TTL: upravljanje bliskavice (i-TTL) s tipalom RGB s približno 91.000 slikovnimi točkami je na voljo 

z vgrajeno bliskavico; uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR je na voljo z 
matričnim, sredinsko uteženim in s po svetlih delih uteženim merjenjem, standardna bliskavica i-TTL 
za digitalne fotoaparate SLR s točkovnim merjenjem

Načini delovanja z bliskavico Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna sinhronizacija, 
samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, doosvetlitev, zmanjšanje učinka 
rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, počasna 
sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija na zadnjo zaveso, izklopljeno; podprt samodejni FP  
s hitro sinhronizacijo

Kompenzacija bliskavice Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Več zaporednih posnetkov 
z različnimi nastavitvami za 
bliskavico

Od 2 do 9 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV; od 2 do 5 posnetkov v korakih po 2 ali 3 EV

Kazalnik pripravljenosti bliskavice Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem, ko se je 
bliskavica sprožila pri polni moči

Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi priključki in varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon 
Creative Lighting System (CLS)

Podpira Nikonov sistem CLS; možnost načina delovanja v vlogi upravljalne enote 

Sinhronizacijski priključek Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline Samodejna (2 vrsti), žarnica, fluorescentno (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica, oblačno, 

senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovna meritev nastavitve 
beline je na voljo pri pogledu v živo) in nastavitev barvne temperature (od 2500 do 10.000 K); pri vseh 
možnostih je na voljo natančna nastavitev

Več zaporednih posnetkov z 
različnimi nastavitvami beline

Od 2 do 3 posnetki v korakih po 1, 2 ali 3

Načini živega predogleda slike Fotografiranje v načinu živega predogleda slike (fotografije), videoposnetki v načinu živega predogleda 
slike (videoposnetki)

Servo pogon objektiva pri živem 
predogledu slike

• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S), stalni servo AF (AF-F) • Ročno ostrenje (M)

Načini delovanja z območjem AF AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu
Samodejno ostrenje AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli v kadru (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali AF  

s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje pri videoposnetkih Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja videoposnetkov Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje
Velikost okvirja (v slikovnih točkah) 
in število slik na sekundo

• 1920 x 1080; 60p (progresivno), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 x 720; 60p, 50p  
Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976 posnetka 
na sekundo; možnosti podpirajo Hvisoko in običajno kakovost slike 

Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajen ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Največja dolžina 29 minut in 59 sekund (10 ali 20 minut, odvisno od velikosti okvirja/hitrosti snemanja in nastavitev 

kakovosti videoposnetka)
Druge možnosti videoposnetkov Označevanje indeksa, intervalna fotografija
Zaslon 8-cm/3,2-palčni nizkotemperaturni polisilicijev nagibni zaslon LCD TFT s približno 1.229.000 pikami 

(VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.800 točk) in 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno 
pokritostjo kadra in s prilagajanjem svetlosti in nagiba

Predvajanje Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9, 72 slik ali koledar) s povečavo med predvajanjem, 
predvajanje videoposnetkov, diaprojekcije fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz histograma in 
preosvetljenih delov posnetka, informacije o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji in samodejni zasuk 
slik

USB Hi-Speed USB; priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Izhod HDMI Priključek HDMI tipa C
Priključek za dodatno opremo Brezžični daljinski upravljalniki: WR-1 in WR-R10, kabelski sprožilec: MC-DC2, naprava GPS: GP-1/

GP-1A (vse na voljo ločeno)
Zvočni vhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Avdio izhod Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Brezžični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Komunikacijski protokoli • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frekvenca delovanja 2412–2462 MHz (kanali 1–11)
Doseg (v vidnem polju) Približno 30 m (brez motenj; doseg se lahko razlikuje glede na jakost signala in prisotnost ovir)
Hitrost prenosa podatkov 54 Mb/s; največje logične hitrosti prenosa podatkov glede na standard IEEE; dejanske hitrosti se 

lahko razlikujejo
Varnost • Preverjanje pristnosti: odprt sistem, WPA2-PSK • Šifriranje: AES
Nastavitev brezžičnega omrežja Podpira WPS
Protokoli dostopa Infrastrukturni način
Podprti jeziki angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, 

hindujščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), 
korejščina, madžarščina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, 
portugalščina (portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, španščina, švedščina, 
tajščina, tamilščina, teluščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina

Baterija Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Baterijsko držalo z možnostjo 
uporabe različnih baterij

Dodatno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D16 z eno polnilno Li-ionsko 
baterijo EN-EL15 ali šestimi alkalnimi, Ni-MH ali litijevimi baterijami velikosti R6/AA

Napajalnik Napajalnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Navoj za stativ 1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š x V x G) Približno 140,5 x 113 x 78 mm
Teža Približno 840 g z baterijo in spominsko kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; približno 750 g  

(samo ohišje fotoaparata)
Delovno okolje Temperatura: Od 0 do 40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema  
(lahko se razlikuje glede na državo 
ali regijo)

Polnilna Li-ionska baterija EN-EL15, polnilnik baterij MH-25a, kabel USB UC-E17, pas fotoaparata  
AN-DC14, pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, pokrovček okularja 
DK-5, gumijasti nastavek okularja DK-21, CD-ROM ViewNX 2

• 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. • Google in AndroidTM sta blagovni znamki ali zaščiteni blagovni znamki družbe Google Inc. • Izdelki in imena znamk so blagovne 
znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in monitorjih v tem dokumentu, 
so simbolične.


