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DIGITAL SLR CAMERA
D2H Műszaki jellemzők 
Kamera típusa Cserélhető objektíves
Effektív pixelszám 4,1 millió
Képalkotó szenzor JFET image szenzor LBCAST, 23.1 x 15.5mm méretű, 4.26 millió teljes

pixelszám
Rögzített pixelek [L] 2,464 x 1,632-pixel / [M] 1,840 x 1,224-pixel
Érzékenység ISO 200-1,600 (1/2, 1/3, vagy 1Fé lépésenként) ISO 1600 felett még két

lépés állítható be
Képrögzítési formátum NEF (12-bit RAW tömörítetlen vagy veszteségmentes tömörítés), TIFF (RGB),

JPEG (1/4, 1/8, 1/16)
Tárolás CompactFlash™ (CF) kártya (Type I/II) és Microdrive™
Felvételi üzemmódok 1) Egyszeres felvétel [S] mód: minden exponálásra egy képet készít

2) Folyamatos nagysebességű felvétel [CH] mód: 8 kép/mp (egészen 40
(JPEG) / 25 (RAW:NEF) képig folyamatos képrögzítés)

3) Folyamatos alacsonyabb sebességű felvétel [CL] mód: 1 től 7 kép/mp
(menüből választható)

4) Önkioldó üzemmód: beállítható
5) Tükörfelcsapás üzemmód: első gombnyomás: tükör fel, második: expozíció
6) Visszajátszás üzemmód: Menü mód
7) PC mód: adatok áttöltése személyi számítógépre
8) Időzített felvételi üzemmód

Fehéregyensúly 1) Auto ( 1,005-pixeles CCD, LBCAST szenzor és belső Ambience Light
szenzor)

2) Manuális (6 lépésben állítható), 
3) Előre beállított (5 érték)
4) Színhőmérséklet beállítás (31 lépésben állítható)
5) Fehéregyensúly sorozat ( 2-től 9 képig, választható lépések: 10, 20, 30

MIRED)
LCD Monitor 2.5-in., 211,200-képpont, alacsony hőm. poliszilikon TFT LCD fehér LED

háttérvilágítással; Háttérvilágítás és világosság szabályozható
Visszajátszás funkció 1) Teljes képkocka, 2) Thumbnail (4/9 szegmensekben), 3) Egy-gombos

nagyítás, 4) Diavetítés, 
5) Hisztogram és túlzott beexponálás kijelzése 

Törlés 1) Formázás, 2) Összes kép törlése, 3) Kijelölt képek törlése
Video Output NTSC vagy PAL 
Interfész USB 2.0 (Hi-Speed) (Mini-B csatlakozó)

FTP fájl küldésének lehetősége az opcionális vezetéknélküli jeladóval 
(WT-1 IEEE 802.11b)

Hangos jegyzet Felvétel: Képrögzítés vagy visszajátszás üzemmódban, max. rögzítési idő: 
60 mp.
Visszajátszás: Beépített hangszóró vagy mini jack kimenet
Fájl formátum: mono WAV

Text Input Egészen harminc karakterig alphanumerikus szöveg bevitele; Exif fejlécben
tárolva

Használható optikák 1) AF Nikkor (AF-S, DX, VR és D-/G-típusok is) : Minden funkció elérhető,
használható 
2) D-típusú manuális Nikkor: minden funkció működik kivéve az autofókuszt és

néhány felvételi üzemmódot
3) AF Nikkor, nem D-/G-típusú: Minden funkció kivéve a 3D Color Matrix mérést

és a 3D Multi-Sensor vezérelt kiegyenlítő derítő vakuzást 
4) AI-P Nikkor: Minden funkció működik kivéve a 3D Color Matrix mérést és a

3D Multi-Sensor vezérelt kiegyenlítő derítő vakuzást és autofókuszt 
5) Non-CPU AI Nikkor : [A] és [M] üzemmódban használható, Matrix-mérés,

Középre súlyozott és Spot mérés használható.
Látószög Kb. 1.5x gyújtótávolság szorzó 35mm [135] formátumra vonatkoztatva
Kereső Pentaprizmás beépített dioptria korrekcióval (-3 to +1m-1), Szemlencse takaró

biztosítva
Betekintési távolság 19.9mm (at -1.0m-1)
Mattüveg B-típusú BrightView Clear Matte Screen III; Cserélhető E-típusúra, mely

négyzethálót tartalmaz
Kereső képfedése Kb. 100%
Kereső nagyítása Kb. 0.86x 50mm f/1.4 optikával végtelenre állítva és -1.0m-1
Tükör Automatikus, azonnal visszatérő típus
Rekesz Azonnal visszatérő típus, mélységélesség ellenőrző gombbal
Autofókusz TTL rendszerű, Nikon Multi-CAM2000 modul; 

mérési tartomány: EV -1 től +19 (ISO 100-nál, normál hőmérsékleten)
Élességállítási módok 1) Egyszeres AF [S] , 2) Folyamatos AF [C], 3) Manuális [M] Élesség 

követés automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően [S] és [C] AF 
módban 

Fókuszmező 11 fókuszmező választható
AF Mező üzemmódok 1) Egy AF mező, 2) Legközelebbi tárgy élesség prioritás - dinamikus AF, 

3) Csoportos AF mező - dinamikus AF, 4) Csoportos dinamikus AF
Élesség tartás AE/AF Lock gombot megnyomva vagy félig lenyomva az exponálógombot

rögzíteni tudja az élességet [S] AF módban.

Fénymérési rendszer TTL teljes rekesznyílású fénymérési rendszer; 
1) 3D Color Matrix mérés 1,005-pixel CCD segítségével: D vagy G-típusú AF

Nikkor - 3D Color Matrix mérést támogatja; AF Nikkor beépített CPU-val, nem
D vagy G-típusú - Matrix mérést támogatja; (Non-CPU optikáknál az optika
adatainak kézi bevitele szükséges)

2) Középre-súlyozott mérés (A fénymérés 75%-a a kép közepén elhelyezkedő
8mm-es körre koncentrál) 

3) Spot mérés (4mm mérési kör, 2%-a a teljes képnek); mérési helyzetet AF
mezőkhöz lehet rendelni beépített CPU-s optikáknál

Fénymérési tartomány 1) 3D Color Matrix : 0 tól 20 Fé-ig
2) Középre-súlyozott: 0 tól 20 Fé-ig
3) Spot mérés: 2 to• 20 Fé-ig 
(normál hőmérsékleten, ISO 100 , f/1.4 rekesz) 

Fénymérési kapcsolat CPU és AI (Automata max. rekesz érzékelés)
Felvételi üzemmódok 1) [P] Program (Rugalmas program elérhető), 

2) [S] Idő-előválasztás automatika, 
3) [A] Rekesz-előválasztás automatika,
4) [M] Manuál

Expozíció módosítás ±5.0 Fé 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésenként
Auto Expozíció Lock AE-L / AF-L gombot megnyomva az éppen mért expozíciós értékeket tartja
Automata expozíció 2 től 9 kockáig
sorozat 1/3, 1/2, 2/3, 1Fé lépésenként
Zár Elektromágnesesen vezérelt vertikális lefutású zár, 30 tól 1/8,000 mp-ig és B

idő
Vakuszinkron X-kontakt, 1/250 mp vakuszinkron idő
Vakuvezérlés 1) Új Sokoldalú Világítási (New Creative Lighting) rendszer : i-TTL kiegyenlített

derítő vakuzás öt szegmenses TTL Multi szenzor segítségével - Nikon SB-
800: továbbfejlesztett drótnélküli vakuvezérlés, FV (Vaku teljesítmény) - lock,
Vaku színhőmérséklet információ közvetítése az automatikus fehéregyensúly
szabályozáshoz, Auto FP rövidzáridős vakuszinkron, modellfény

2) D-TTL kiegyenlített derítő vakuzás:SB-80DX vagy SB-50DX a megfelelő
optikák használatával, öt szegmenses TTL Multi Sensor vezérléssel 3D Multi-
Sensor vezérelt kiegyenlítő derítő vakuzás, Multi-Sensor vezérelt kiegyenlítő
derítő vakuzás, és Standard D-TTL kiegyenlítő derítő vakuzás

3) AA (Auto Aperture)-típusú vakuzás használható SB-800 / 80DX és CPU-s
optikák használatával

4) Non-TTL Auto vakuzás(A-típusú) SB-30, 27, 22s stb. használatával 
Vakuüzemmódok 1) Első redőnyre történő szinkronizáció (normál), 2) Vörös-szem effektus elleni

védelem, 3) Vörös-szem effektus elleni védelem hosszú záridővel, 
4) Hosszú záridős vakuszinkron, 5) Hátsó redőnyzárra történő szinkronizáció

Készenléti lámpa Világít, ha a vaku teljesen feltöltött - villog, ha a teljes energia kisütésre kerül 
( SB-800, 80DX, 50DX, 30, 28, 27, 22s )

Vaku ISO 518 standard vakupapucs; biztonsági retesszel
Szinkron csatlakozó ISO 519 standard csatlakozó
Önkioldó Elektromosan vezérelt, 2, 5, 10, és 20 mp választható
Mélységélesség Az aktuális rekeszértékre húzza be a lamellákat
ellenőrző gomb
Távirányító 10-tűs csatlakozón keresztül
Áramforrás Egyedi Li-ion akkumulátor EN-EL4 (11.1V DC), Akkumulátor töltő MH-21, 

Egyedi AC Adapter EH-6
Állványmenet 1/4 in. (ISO1222) 
Akku töltöttség jelző A gép hátoldalán lévő LCD kijelző a következőkről ad tájékoztatást az EN-EL4

akkumulátorral kapcsolatban: 1) Töltöttségi fok (%); 2) Az utolsó töltés óta 
készült expozíciók száma; 3) Kalibrálási státusz (Ajánlott/Nem szükséges); 
4) Akku élettartam (5 érték)

Méretek Kb. 157.5 x 149.5 x 85.5mm (6.2 x 5.9 x 3.4 in.)
Tömeg (telep nélkül) Kb. 1,070g (2.36 lbs)
Mellé adott tartozékok* Li-ion akkumulátor EN-EL4, gyorstöltő MH-21, vázsapka, szíj AN-D2H, AV kábel

EG-D2, USB kábel UC-E4, LCD takaró BM-3, Nikon View 6 szoftver CD
Választható tartozékok Drótnélküli jeltovábbító WT-1, antenna WA-E1, AC adapter EH-6, E-típusú

mattüveg, Korrekciós szemlencsék DK-16C sorozat, páramentesítő szemlencse
DK-16A, SB-800 / 80DX / 50DX rendszervaku, Nikon Capture 4 szoftver,
CompactFlash™ kártya

* A dobozban lévő tartozékok országonként és területenként eltérhetnek.

Megjegyzés: 
A DX Nikkor objektíveket kifejezetten a Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez és DX formátumú
érzékelőjéhez konstruálták. Ha kiválaszt egy objektívet Nikon D-sorozatú tükörreflexes fényképezőgéphez,
különös figyelmet fordítson a lehetséges látószögre, mindegyik gyújtótávolságnál. 
Az összes Nikon D-sorozatú tükörreflexes fényképezőgép ugyanazt a képszöget biztosítja mindegyik 
DX Nikkor és AF Nikkor objektívhez. A kisebb a gyújtótávolságú DX Nikkor objektív a lehető legnagyobb
látószöget biztosítja.

R A Digital DEETM egy az Applied Science Fiction által kifejlesztett technológia. R CompactFlashTM a SanDisk Corporation bejegyzett márkaneve. R A termékek és
elnevezésük bejegyzett márkanevei az érintett cégeknek. R A prospektusban látható, az LCD monitoron megjelenő képek tájékozató jellegűek

A műszaki adatok és a kivitel külön bejelentés nélkül változhatnak. 
2003. július © 2003 NIKON CORPORATION

A rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használata előtt figyelmesen olvassa át a
kezelési útmutatót. Néhány dokumentum a mellékelt CD-ROM-on található.
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DIGITAL SLR CAMERA

A Nikon minden tekintetben tanulmányozta a teljesítményt, és korszerű technológiák teljes skáláját alkalmazta, 
hogy a sportfotósok, rendezvények és sportesemények riporterei számára létrehozza a professzionális tükörreflexes
fényképezőgépek következő generációját. A D2H mindent felülmúló gyorsaságot, felbontást, kezelést és gyorsabb
működést képvisel a totális képminőség és a totális rendszerteljesítmény érdekében.

Páratlan sorozatfelvétel lehetőség 
8 kép/mp rögzítési sebességgel akár 40 JPEG, 
vagy 25 RAW (NEF) teljes felbontású (2464 x 1632 
pixel) képet készíthet egymást követően. 

Hihetetlenül rövid, 37 ms késedelemmel
oldódik ki a zár 
A D2H is olyan gyorsan reagál, mint a Nikon F5
professzionális filmes tükörreflexes gép. 

Azonnal működik 
A D2H rögtön kész exponálni, miután bekapcsolta. 

Új, Nikon DX formátumú
LBCAST JFET
képérzékelő
A Nikon új, rendkívüli
LBCAST JFET képérzéke-
lőjét a rendkívüli gyorsaság,
a nagyobb felbontás, kisebb 
energiafogyasztás és minimális képzaj
jellemzi. A korszerű konstrukció nem teszi 
szükségessé a képzaj azonnali csökkentését a kamera
bekapcsolásakor, hogy rögtön profi módon rögzíthesse
a pillanatot. És az új, nagyon vékony optikai alacsony
áteresztő szűrő [Optical Low Pass 
Filter - (OLPF)] ténylegesen megszünteti a moáré
hatást. 

Új, nagyon gyors, nagyon pontos, 
11 élességérzékelős AF rendszer 9 kereszt-
típusú élességérzékelővel 
Az új, korszerű Multi-CAM 2000 AF érzékelő modul
biztosítja a gyors reagálást és a tű éles képeket a fotózási
körülményektől függetlenül. A rendszer fő jellemzője a 
11 élességérzékelő, amelyből 9 kereszt elrendezésű,
gyakorlatilag a teljes képmezőt lefedve.
• Egyes AF-mód 
• Dinamikus AF-mód élesség és témakövetéssel 

[Lock-on™] 
• AF-mód a legközelebbi téma élességének

elsőbbségével 
• Csoportos dinamikus AF-mód 

Megbízható zárrendszer 
• 1/8000 - 30 s megvilágítási idő és hosszú idős

expozíció [bulb] 
• TTL vakuszinkron idő 1/250 s és akár 1/8000 s

rendkívüli, automatikus, nagy sebességű vakuszinkron
[AUTO FP High-Speed Sync] 

• A zárat kb. 150 000 expozícióra* tesztelték 
* Nikon tesztek alapján 

A korszerű képkezelő rendszer a
Nikon képminőséget magasabb
teljesítményszintre emeli 

Korszerűsített képkezelő algoritmus 
Az új, korszerű képkezelő rendszer jellemzője a 3D
mátrix képvezérlés és azok az új technológiák, amelyek 
a nagyszerű szín-gradációt és sima átlós vonalakat
alkotják, miközben mérsékeli a színek kontúrjait és a nem
természetes színeket. A végeredmény a gyors szín
kiegyenlítés és a megbízható színhűség még élesebb
részletekkel. 

Új generációs színrendszer 
Válassza ki a három optimalizált színmód közül azt, ame-
lyik a legmegfelelőbb színhűséget biztosítja a különböző
fotózási helyzetekben. 
I. mód : Portrék és természetes bőrszínek számára

(sRGB) 
II. mód : Széles szín-gamut biztosításához (Adobe RGB) 
III. mód : Tájképekhez és színes növényekhez (sRGB)

Új JPEG és RAW (NEF) fájlrendszer 
kombináció 
Ugyanazon expozíció egyidejű rögzítése RAW (NEF:
Nikon Electronic Image File) és JPEG formátumban a
kamera CompactFlash™ vagy Microdrive™ képrögzítő
eszközére még optimálisabbá és gyorsabbá teszi a
műveleteket. 

Új automatikus fehéregyensúly / automatikus
tónusszabályozó rendszer 
A D2H számára kidolgozott új fénymérési technológia
három különböző érzékelő kombinációja a precízebb
automatikus fehéregyensúly (AWB) és automatikus tónus-
szabályozás (ATC) elérése érdekében jött létre. A Nikon
1 005 pixeles RGB expozíció / színes mátrixmérés
érzékelője a téma közvetlen TTL-mérését valósítja meg.
Az LBCAST képérzékelő kiszámítja a tényleges képada-
tok megvilágítottsági karakterisztikáját. És, az új külső
környezet fényérzékelő a környező megvilágítást méri,
anélkül, hogy a téma színei befolyásolnák, miközben
érzékeli azokat a fényvillanásokat is, amelyek révén
megkülönbözteti a műfényt a természetes fényektől. 
Az átdolgozott integrált jelkezelés és az AWB valamint 
az ATC algoritmus hozzájárul a még finomabb szín- és
tónushűséghez, különböző megvilágítási körülmények
között. Az egyszerűen beállítható fehéregyensúly 
szabályozást is újraalkották ehhez a rendszerhez.

Valósidejű képzaj csökkentés 

Hangos megjegyzések 

Beépített időkapcsoló 

Az új Nikon megjelenés a 
nagyobb megbízhatóságról, az
erőteljességről és a könnyebb
kezelhetőségről szól 

A méret és a tartósság a profik fő
szempontja 
A D2H kamerát a tartósság, könnyített kivitel és
magnézium (Mg) ötvözet váz jellemzi, amit az új tömítési
rendszerrel bővítettek, hogy még jobban ellenálljon a
fröccsenő víznek és pornak. A nagyméretű kezelőgom-
bokat logikailag úgy helyeztek el, hogy azokat a fotog-
ráfus még könnyebben elérhesse, és könnyebben
kezelhesse a kamerát. 

Extra nagy 2,5-inch nagyságú, 211 000
pixeles LCD monitor 
A nagy felbontású LCD monitor edzett üvegfelülete
rugalmas és még jobban láthatóvá teszi a menüket, a
hisztogramot és az egyéb képmegtekintési módokat,
mint az egyérintéses zoom és új, felhelyezhető 
négyzetháló jellemzi. 

Profik kedvére való kereső 
A kereső képfedése valóságosan 100 %. 

Új Lithium-ion akkumulátor rendszer 
Az új, kompakt lítium-ion akkumulátor könnyű, nagy
energia kapacitást és meghosszabbított élettartamot
egyesít magába. Bármikor újratölthető, és ezért 
megszabadít bennünket a ’memória effektus’-ból eredő
bajoktól. A fényképezőgép LCD monitora pontosan 
kijelzi a telepfeszültséget (százalékos formában), a 
telep élettartamának pillanatnyi helyzetét, és kalibrációt 
javasol, ha szükséges. 

A Nikon teljes képkezelő rendsze-
rével megvalósul az egyszerűbb
működtetés és nagyobb lesz a
kamera termelékenysége 

Gyors és kényelmes USB 2.0 (Hi-Speed)
interfész 

WT-1 vezeték nélküli jeladó 
(külön szerezhető be) 
Az új vezeték nélküli jeladó a kamera aljára csatlakoztat-
va és az USB 2.0 portot használva megkötések nélkül
valósítja meg a képek vezeték nélküli letöltését bármelyik
IEEE 802.11b kompatibilis elérési pontra. 

Nikon szoftver lehetőségek 
A külön beszerezhető Nikon Capture 4 program átfogó
képszerkesztő és távkamera vezérlő csomag, amely 
egyértelműen támogatja a D2H és más Nikon digitális
tükörreflexes fényképezőgépekkel rögzített a RAW (NEF: 
Nikon Electronic image File), TIFF és JPEG képeket. 
A korszerűsített algoritmus a 12-bites RAW (NEF) képeket
16-bites képekké alakítja, miközben tartósan megőrzi az
eredeti képadatokat. 
Capture 4: 
• Kép pormentesítés [Image Dust Off] érzékeli a por

és a karcok okozta sérüléseket 
• Digitális képkezelés [Digital DEE™] kompozícióra

jellemző automatikus árnyalatszabályozás 
• A DX Fisheye 10,5 mm objektív alkotta kép átalakítása

ultra-nagylátószögű négyzetes képekké 

A Nikon View programcsomag sokoldalú funkciói leegy-
szerűsítik az adatletöltést és a képfájlok keresését. Az új
változatot a még gyorsabb képkeresés, képmegtekintés 
és adatletöltési funkciók, valamint az egyszerűbb 
képszerkesztés jellemzi. 

Új, kreatív megvilágítási rendszer 
Az új Speedlight SB-800 vaku i-TTL vakuvezérléssel
tovább fejlesztette a D-TTL működést, hogy bevezesse a
vakuérték rögzítési módot (FV-Lock) [Flash Value Lock],
az automatikus nagysebességű vakuszinkron módot
[AUTO FP High-Speed Sync], és a vaku színinformáció
kommunikációját [Flash Color Information Communi-
cation]. Szintén új a nagy mérőmezős [Wide Area] 
AF-segédfény, amit a D2H új 11 élességérzékelős AF
rendszeréhez alakítottak. 

A D2H kamerát az új i-TTL rendszer előnyeihez optimalizál-
ták, amely támogatja a korszerűsített vezeték nélküli 
megvilágítási rendszert [Advanced Wireless Lighting] 
és sokoldalú funkcióival akár 3 i-TTL vakucsoportot is
vezérelhet az SB-800 fővakuval. 

A D2H kamera szintén kompatibilis a D-TTL Nikon
vakuvezérléssel az SB-80DX/50DX/28DX vakuk 
használatakor, és a vezetékes többvakus vezérléssel. 

Nikkor objektív termékskála és új
DX Nikkor objektívek 
A D2H kamera kompatibilis az AF Nikkor objektívekkel. 
A DX Nikkor objektív előnye, hogy a Nikon DX formátumú
digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez konstruálták,
kibővíti az ultra nagylátószögű objektívek látószögét,
miközben a rendkívül könnyű és kompakt kivitelben kiváló
teljesítményt nyújtanak. Két új DX Nikkor csatlakozik az
AF-S DX Zoom-Nikkor 12-24 mm f/4G IF-ED objektívhez,
hogy tovább bővítsék ezt a terméksort: az AF-S DX 
Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED és az AF DX 
Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8G ED. 

Új, rázkódást csökkentő objektív az AF-S VR Zoom-Nikkor
200-400 mm f/4G IF-ED.

A korszerű Nikon technológia a rend-
kívüli gyorsaságban és képélesség-
ben, valamint a szuperpontos
teljesítményben csúcsosodik ki

Nikon WT-1 vezeték nélküli jeladó (opcionális) csatlakoztatva

Nikon Capture 4

DIGITAL SLR CAMERA
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