
Csak könnyedén!

Az új, 
felhasználóbarát 

Útmutató 
móddal
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1. lépés 2. lépés 3. lépés

Forgassa a módválasztó 
tárcsát GUIDE (Útmutató) 
állásba. 

Az LCD-monitoron 
megjelenik az Útmutató 
menü. Válassza ki a kívánt 
funkciót. 

Válassza ki az elkészíteni 
kívánt képnek megfelelő 
beállítást, majd 
fényképezzen.

Az LCD-monitoron megjelenő magyarázatok segítenek 
elmélyíteni fotóstudását, egyúttal jövőbeli referenciaként is 
szolgálnak.

Az új, 
felhasználóbarát 

Útmutató 
móddal

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Expozíció: Rekesz-előválasztásos mód, 1/200 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: 100  
• Képszabályozás: Általános 

Hétköznapi képek minden eddiginél
szebben. Gyönyörű fotók soha nem 
tapasztalt egyszerűséggel.

Képzeljen el egy egyszerűen használható fényképezőgépet, amelyben 
megtalálható egy fejlett digitális tükörreflexes gép minden 
csúcstechnológiája és varázslata. Azután képzelje el a D3000-et; azt a 
modellt, amely a Nikon híres technológiáját olyan egyszerűséggel  
ötvözi, amilyet még soha nem láthattunk egy ennyire sokoldalú gépben.  
A D3000 rendelkezik az új Útmutató móddal. Ez az értelemszerű, 
beépített segítő még az abszolút kezdőket is hozzásegíti ahhoz, hogy a 
mindennapi pillanatokból csodás képeket varázsoljanak. 
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Nem biztos a dolgában?
Bízza magát a D3000-re.

Ha fontos képeket kell készítenie, és nem biztos abban, hogy melyek a megfelelő beállítások, 
akkor egyszerűen állítsa a módválasztó tárcsát  (Útmutató) állásba, és bízza a D3000-re 
a beállítások elvégzését. Az Útmutató mód segítségével ön is olyan képeket készíthet, amelyek 
egy minőségi digitális tükörreflexes géptől elvárhatók.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR 
• Expozíció: Közeli mód, 1/200 másodperc, f/8
• Fehéregyensúly: Automatikus 
• ISO érzékenység: Automatikus (100) 
• Képszabályozás: Általános

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR
• Expozíció: Tájkép mód, 1/320 másodperc, f/10

• Fehéregyensúly: Automatikus 
• ISO érzékenység: Automatikus (100) 

• Képszabályozás: Tájkép

Egyszerű mód 
Egyszerű mód 

1/200  F 8
1/320  F 10

Férkőzzön közel a témához, és készítsen lélegzetelállító 
felvételeket. Ez a mód úgy optimalizálja a fényképezőgép 
beállításait, hogy lágyítja az előteret és a hátteret, 

ezáltal még inkább a témára irányítja a figyelmet. Ideális 
választás a virágokról, ékszerekről és más részletgazdag 
tárgyakról készített közeli felvételekhez. 

Örökítse meg egy dinamikus város fenséges 
hangulatát vagy egy lélegzetelállító táj természetes 
szépségét. Ez a beállítás kihangsúlyozza a kompozíció 
élénkségét, ugyanakkor kikapcsolja a vakut, így a 

D3000 intelligens fénymérő rendszere a természetes 
fények alapján számíthatja ki a megfelelő expozíciót. 
Ön gyönyörű, telített színekben gazdag képeket 
készíthet még alkonyatkor és felhős időben is.
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• Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 55–200 mm f/4–5.6G
•  Expozíció: Rekesz-előválasztásos automata mód,  

1/2500 másodperc, f/4.2
• Fehéregyensúly: Automatikus 
• ISO érzékenység: 200 
• Képszabályozás: Általános

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR
• Expozíció: Idő-előválasztásos automata mód,  

1/800 másodperc, f/5
• Fehéregyensúly: Automatikus 

• ISO érzékenység: 100 
• Képszabályozás: Általános

Fejlett funkciók 1/2500  F 4.2

Fejlett funkciók 1/800  F 5

Szeretné fejleszteni fotóstudását?
Kérjen segítséget a D3000-től. 

A D3000 intelligens Útmutató módja a fényképezés új magaslatainak meghódításában is segíti 
önt, miközben olyan technikákat mutat meg, amelyek korábban a profi fotósok féltett titkainak 
tűntek, de mostantól önnek is rendelkezésére állnak. A jól ismert trükkök, mint például a háttér 
elmosása vagy a gyors mozgás kimerevítése, a D3000 jóvoltából mostantól könnyű feladatnak 
számítanak.

Készítsen gyönyörű portrékat zavaró háttér 
nélkül. Ez a beállítás kiemeli a témát, a 

hátteret pedig finoman elmossa, amitől a 
portréknak stúdiószerű hangulata lesz. 

Örökítse meg a gyorsan elillanó pillanatokat. Ez a  
beállítás az 1/1000 mp-nél rövidebb záridő megtartására 
helyezi a hangsúlyt, amivel kimerevíthető a gyorsan 

haladó autók és más járművek mozgása. Az eredmény: 
izgalmas fényképek, amelyek hűen visszaadják az 
eredeti helyzet dinamikáját.
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Éjszakai portré Alvó arcok Mozgás kimerevítése (emberek) Sorozatfelvétel

Távoli téma Vaku nélkül Háttér lágyítása

ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő

Nincs több találgatás – Egy csipetnyi profizmus – Mindent a maga idejében –

A D3000 a fényképezési helyzetek többségét a célnak megfelelő, egy 
sor különféle témára és helyzetre alkalmazható beállításokkal képes 
kezelni. Ha csak célozni és kattintani szeretne, akkor válassza az 
Automatikus módot, és a D3000 elvégzi a többit. Ahogy egyre jobban 
megismeri a fényképezőgépet, akár a beállítások finomhangolására is 
módja nyílik – ezáltal kifejezésre juttathatja a saját egyedi stílusát. 

A D3000 fejlett automatikus funkciói rendkívül egyszerűvé 
teszik a gép használatát. Az igazán kíváncsi fotós azonban 
arra is használhatja a D3000 Útmutató módját, hogy 
tökéletesítse saját fotós képességeit – mégpedig gyorsabban 
és könnyebben, mint azt gondolnánk. Ön is örömmel fogja 
kipróbálni az újonnan megismert technikákat, amelyekkel 
elkészítheti mindazokat a képeket, amelyekről korábban 
hiába álmodott.

Ha gyors sorozatfelvételt készítene, vagy a külön 
megvásárolható távkioldót szeretné használni, az Útmutató 
mód akkor is segítségére lesz. Nem kell többé a kézikönyvet 
lapozgatnia vagy a menükben keresgélnie ahhoz, hogy 
megtalálja a használni kívánt funkciót. Az Útmutató módnak 
köszönhetően abban pillanatban használatba veheti a D3000-
et, amint kivette a dobozából. 

l Automatikus l Vaku nélkül
l Távoli téma  l Közeli
l Alvó arcok  l Mozgó téma
l Tájkép l Portré
l Éjszakai portré

l Háttér lágyítása: Válassza ki a rekeszértéket
l  Mozgás kimerevítése (emberek): Válassza ki a záridőt
l  Mozgás kimerevítése (járművek): Válassza ki a záridőt

l Egyképes (1 kép)
l Sorozatfelvétel (kb. 3 kép/mp)
l 10 mp-es önkioldó
l Késleltetett
l Gyorsreagálású távvezérlés

Egyszerű mód Fejlett funkciók Időzítők és távkioldás

Az intelligens, új D3000.
Megmutatja önnek, hogyan fényképezzen.

Megmutatja, hogyan őrizheti meg a kedves emlékeket. Hogyan javíthatja képeit.  
És hogyan teheti meg mindezt könnyedén. Az új Útmutató mód egyszerűen érthetővé 
teszi a digitális tükörreflexes fényképezés gyakran bonyolultnak tűnő világát.
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A híres Nikon-technológia.
Minden, amire a gyönyörű képekhez szüksége van. 

A D3000 könnyű, kisméretű vázába rejtve tartalmazza mindazt az innovációt és különleges 
mérnöki teljesítményt, ami a Nikon hírnevét megalapozza. A D3000 számára a fejlett nem jelent 
bonyolultat is. A gép csúcstechnológiája felhasználóbarát kezelőfelületen keresztül érhető el, 
így ön rendkívül egyszerűen elkészítheti azokat a képeket, amikre mindig is vágyott.

420 képpontos RGB-érzékelő

Portré: Természetes, vonzó 
bőrtónusok

Élénk: Megnövelt színtelítettség Monokróm: Fekete-fehér és 
színárnyalatos képek

Aktív D-Lighting nélkül Aktív D-Lighting használatával

DX-formátumú CCD-érzékelő
D3000

Zárszerkezet

Aluláteresztő szűrő

Képérzékelő

Levegő áramlás vezérlő 
rendszer nyílása

Képérzékelő-tisztító
mechanizmus

Összetett vakus feladatok megoldására 
is lehetőséget ad

A D3000 CCD-érzékelőjét a Nikon híres EXPEED képfeldolgozó rendszerével ötvözi, 
ennélfogva villámgyorsan dolgozik, és részletgazdag képet készít, amely színhű, 
kivételes élességű és finom tónusátmeneteket mutat. A nagy felbontás révén csodálatos 
nagyításokat nyomtathat, és élességvesztés nélkül is kreatívan vághatja a képeket.

A gyémánt alakban elrendezett 11 automatikus élességállítási pont kiemelkedő képfedést 
kínál, és remekül állítja az élességet, bárhol tartózkodik a téma a képen belül. Ezen felül 
négy AF-mező mód – Egypontos, Dinamikus, Automatikus és 3D követés – segít bármely 
fényképezési helyzet kezelésében, legyen szó gyors, kiszámíthatatlan mozgásról vagy 
épp mozdulatlan, a kép közepétől távolabb elhelyezkedő témáról.

A Nikon exkluzív Fényképezési helyzetfelismerő rendszere 
egy 420 képpontos RGB-érzékelő felhasználásával elemzi a 
kompozíciót közvetlenül a felvétel elkészítése előtt.  
Ezután automatikusan beállítja az optimális expozíciót, élességet 
és fehéregyensúlyt, így ön anélkül készíthet csodálatos képeket, 
hogy a fényképezőgép beállításaival kellene bajlódnia. 

Ha erős napfényben fényképez, akkor gyakran születnek olyan 
felvételek, amelyeken a fényes és árnyékos területek között túl erős a 
kontraszt, ami a tónusok és részletek elvesztéséhez vezethet. Az Aktív 
D-Lighting funkció használatakor megmaradnak a csúcsfényes és 
árnyékos területek részletei is. Optimálisan exponált fotók születnek, 
amelyek jobban visszaadják a helyzet eredeti hangulatát.

Nikon DX-formátumú CCD-érzékelő: 10,2 tényleges megapixel

A Képszabályozás rendszer tágabb teret ad a  
kreativitásnak

11 pontos automatikus élességállítási rendszer: fantasztikus élesség

Fényképezési helyzetfelismerő rendszer – ész a szépség mögött

Aktív D-Lighting – Előre látja az eredményt 

A Nikon Képszabályozás rendszere lehetővé teszi, hogy a 
felvételkészítés előtt egyedivé tegye képeinek megjelenését. 
Hat beállítás – Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré 
és Tájkép – segítségével még jobban a hangulathoz vagy 
a témához igazíthatja képeit. Minden beállításban finoman 
hangolható az élesség, a kontraszt és más effektusok.

Amikor túl kevés a fény vagy bonyolult ellenfényes megvilágításban 
fényképez, a felnyíló beépített vakut hívhatja segítségül. A vaku 
automatikusan bekapcsol, amikor a kiválasztott expozíciós módnak 
megfelelően szükség van rá, illetve manuálisan is vezérelhető. Ezen 
felül támogatja az i-TTL vakuvezérlést is, ami még pontosabbá teszi az 
expozíció meghatározását. 

Strapabíró, 100 000 cikluson át tesztelt zárszerkezet

A felnyíló vaku segít az optimális expozíció elérésében

A tartós zárszerkezetnek köszönhetően a D3000 teljesítménye rendkívül megbízható. A precíziós 
egység, amelyet 100 000 cikluson át teszteltek a D3000 működő modelljein, 30 és 1/4000 mp közötti 
záridőre, továbbá 1/200 mp-es vakuszinkronra képes. A zavaró kioldási késleltetést kiküszöbölő, 
gyors zárműködésnek köszönhetően ön nem marad le a fontos pillanatokról.

Súgó funkció: még hatékonyabb segítség

A D3000, ahol tud, segít: még egy praktikus Súgó funkcióval is rendelkezik. 
Menükben való navigálás közben egyszerűen csak nyomja meg a Súgó gombot, 
ha kíváncsi a kiválasztott menüelem részletes ismertetésére. 

A D3000 fel van szerelve a Nikon Beépített porosodáscsökkentő rendszerével.  
Ez a megoldás egy különleges Levegő áramlás vezérlő rendszert is magában 
foglal, amely eltereli a port a képérzékelő előtt található aluláteresztő szűrőtől, 
így megakadályozva a porszemcsék felhalmozódását. Ezen felül a szűrő a 
fényképezőgép be- és kikapcsolásakor meghatározott frekvenciákon automatikusan 
vibrálni kezd, így eltávolítja az esetleg rátelepedett port.

Nikon Beépített porosodáscsökkentő rendszer

A D3000 fényes és éles képet adó, 7,62 centiméteres, kb. 230 000 képpontos TFT LCD-monitorán 
visszajátszáskor kényelmesen megtekinthetők a felvételek. Egyszerűbben áttekinthetők a menük is, 
hiszen a betűméretük 20%-kal nagyobb, mint a D40 és a D60 esetében volt. Ezen felül a nagyméretű 
monitoron kényelmesen retusálhatók is a képek, így nincs szükség számítógép közbeiktatására.

A 7,62 cm-es LCD-monitor a szem barátja

SB-400 vaku



 

1�1�

A Nikon objektívbe épített VR 
rendszerével

Objektívbe épített 
rázkódáscsökkentés nélkül

A NIKKOR 
objektívek még 
élvezetesebbé 

teszik a 
fényképezést

72 képes nézet Naptár nézet

Vonalrajz Lágy szűrőeffektusok színegyensúly Retusálás menü

Eredeti

Miniatűr hatás A képet úgy alakítja át, mintha apró makettek lennének rajta. 

Vonalrajz-másolatot készít a képről, 
ami kinyomtatható és kézzel 
kifesthető.

Lágy, enyhén derengő megjelenést 
ad a fotónak – ideális portrékhoz és 
utcai fények fényképezésekor.

A színek módosításával a teljes 
kép tónusát szabályozza.

*A szolgáltatás elérhetősége és ára országtól vagy régiótól függően változhat. 

my Picturetown – Kényelmes online megosztás

Próbálja ki a my Picturetown-t, a Nikon saját online tároló és megosztó webhelyét. A Nikon digitális 
fényképezőgépek vásárlói számára a tagság ingyenes, és 2 GB fotó és/vagy videó feltöltését teszi 
lehetővé. Kis kiegészítő díj ellenében akár 20 GB tárhely is biztosítható.* A my Picturetown az alábbi 
fájlformátumokat támogatja: JPEG és NEF (RAW). 

Nyissa meg a Retusálás menüt, és egy sor kreatív lehetőséggel ismerkedhet meg. A rendelkezésre álló, számos 
effektussal szabadon megvalósíthatja művészi elképzeléseit, ízlés szerint különféle szűrőkkel és technikákkal 
kísérletezhet – mindezt számítógép közbeiktatása nélkül.

A D3000 visszajátszási beállításaival könnyen kiválaszthatja a megtekinteni 
vagy szerkeszteni kívánt képeket. Megtekintheti a fényképeket egyesével, 
illetve 4, 9 és 72 képenként. Rendelkezésre áll a Naptár nézet is, amely a 
felvétel dátuma és ideje szerint rendezi, majd elegáns naptárformátumban 
jeleníti meg a képeket. 

35 mm-es fix objektív – szépen elmosott háttér.
Különösen alkalmas portrékhoz.

60 mm-es mikro objektív – fantasztikus közeli 
felvételek. Ideális kisméretű téma, például virág 
fotózásakor.

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED

Nikon minőség kívül-belül 
A NIKKOR objektívek makulátlan hírneve részben annak 
köszönhető, hogy a Nikon saját maga állítja elő a bennük 
használt optikai üveget.

NIKKOR – a NASA választása 
A Nikon fényképezőgépek és a NIKKOR objektívek 
teljesítménye a NASA-t is meggyőzte. Az Apollo 15 Holdra 
szállásától kezdve számos Űrsikló-küldetésig a kiváló 
minőségű, megbízható NIKKOR objektíveket sikerrel 
használták. 

A fényképezőgép rázkódásából eredő elmosódás csökkentése
Amikor hosszú záridővel fényképez – például gyenge megvilágítás esetén –, 
illetve makro-vagy telefotó objektívet használ, akkor a fényképezőgép rázkódása 
elmosódást okozhat, elrontva az amúgy csodálatosnak ígérkező felvételt. Ennek 
elkerülésére a Nikon egyes objektívjeit rázkódáscsökkentő (VR) mechanizmussal 
látja el. Ez ellensúlyozza a fényképezőgép rázkódásának hatását, így élesebb 
képeket készít. 

A keresőben látható kép elmosódásának csökkentése
A vázba épített rázkódáscsökkentő megoldásokkal ellentétben a Nikon VR 
technológiája a keresőben látható kép elmosódását is csökkenti. Ez segíti a 
komponálást és az élességállítást, hiszen a látható kép stabilabb.

Megjegyzés:  A VR lehetővé teszi, hogy kézi fényképezésnél akár három (VR II technológia esetén négy) 

lépésközzel hosszabb záridőt* alkalmazzon, mint VR funkció nélküli objektívek használata esetén. 

* A Nikon mérései alapján.

NIKKOR – a Nikon saját gyártású, kiváló objektívjei –
Kiváló teljesítményüket már a világűrben is bizonyították

Beépített képszerkesztés: még több inspiráció

A Nikon eredeti VR objektívjei –A látható csúcstechnológiai megoldás

Különféle visszajátszási beállítások 

A beépített képszerkesztő és visszajátszási funkciók 
a felvételkészítés utánra is tartogatnak örömöt. 

A D3000-nél a felvétel elkészítése még csak kreatív munkafolyamat kezdetét jelenti. 
Egy sor beépített szerkesztő funkció és visszajátszási lehetőség áll rendelkezésre, 
velük a képek utóélete még élvezetesebb.

Az objektív a fényképezőgép szeme, tehát kritikus fontosságú a 
fotózás során. A felvételek szépsége szorosan összefügg az objektív 
teljesítményével. 

Megjegyzés:  A D3000 fényképezőgépet kifejezetten az AF-motorral felszerelt NIKKOR AF-S és AF-I objektívekkel való 
használatra terveztük. 

Fantasztikus objektívek, 
kivételes fényképek.

l D-Lighting l Vörösszemhatás-korrekció l Kivágás 
(1:1, 3:2, 4:3, 5:4 és 16:9) l Monokróm (Fekete-fehér, 
Szépia és Cianotípia) l Szűrőeffektusok (Skylight, Meleg 
szűrő, Vörös erősítőeffektus, Zöld erősítőeffektus, Kék 
erősítőeffektus, Csillagfény-effektus, Lágy szűrő)  
l Színegyensúly l Kis kép l Képátfedés l NEF (RAW) 
feldolgozás l Gyors retusálás l Vonalrajz l Miniatűr 
hatás l Animált videoklip 
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Megjegyzés:  A Nikon Capture NX 2 (2.2 verzió) rendszerkövetelményeit az alábbi webhelyen találja: 
http://www.capturenx.com

Rendszerábra

A fényképezőgép részei és vezérlése
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Minden, amire csak szüksége lehet  
a fényképezéshez. 

A sokoldalú Nikon szoftverekkel  
a művészi kifejezés új magasságait  
ismerheti meg.

A Nikon szoftverei egyszerűvé teszik a képkezelés feladatait, és minden 
szükséges eszközt megadnak ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa ki a digitális 
tükörreflexes fényképezésből.

A D3000-et egy átfogó rendszer támogatja, amely minden fotográfiai  
igényre választ ad. A modell ideális választás azoknak, akik saját  
felszerelésüket a tudásukkal együtt szeretnék bővíteni. 

A mellékelt ViewNX szoftverrel könnyen rendezheti és szerkesztheti 
fényképeit. A Windows és Mac alatt egyaránt használható ViewNX 
gyorsan, egyszerűen elvégzi az alapvető JPEG és NEF (RAW) 
képkezelési feladatokat. Címkézze fel a képeket, hogy könnyebben 
kereshetők legyenek; módosítsa az expozíciót és a fehéregyensúlyt, 
vagy hozza létre saját képszabályozási beállításait. 

A Capture NX 2 könnyen megtanulható szerkesztő eszközeivel az eredeti fájl minőségének romlása nélkül felszabadíthatja a képben 
rejlő lehetőségeket. A szoftver ideális eszköz a Nikon NEF (RAW) fájlok, valamint a legtöbb digitális fényképezőgép által előállított JPEG 
és TIFF fájlok optimalizálásához. Az alkalmazás tartalmazza a díjnyertes U Point® technológiát, amely minden eddiginél könnyebbé 
teszi a korábban unalmas szerkesztési feladatok elvégzését. 

ViewNX – Képkezelés gondok nélkül

Capture NX 2 – A befejező ecsetvonások

Memóriakártyák kapacitása*1

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 4 GB-os Lexar Media Professional 133x kártya hány 
képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén. 

Jóváhagyott memóriakártyák
A D3000 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát 
javasoljuk: A sebességtől függetlenül valamennyi megadott típusú és tárolókapacitású 
kártya használható.

*1  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a  
2 GB méretű kártyákat.

*2  SDHC-kompatibilis. Amennyiben a kártyát kártyaolvasóval vagy egyéb eszközzel használja,  
ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e az SDHC-kártyákat. 

Megjegyzések:
•  A funkciókat, műszaki adatokat, garanciát és egyéb tudnivalókat illetően lépjen kapcsolatba az  

SD-memóriakártya gyártójával. A Nikon nem tudja garantálni, hogy az alábbi felsorolásban nem említett  
SD-kártyák is használhatók a fényképezőgéppel. 

•  A fenti információ csak a tájékoztató nyomtatásakor tesztelt kártyákra vonatkozik. Más kártyák is kompatibilisek 
lehetnek. További információért forduljon a Nikon ügyfélszolgálatához.

*1  A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
*2  A memóriapufferben tárolható képek száma. Csökken ISO 800 feletti érzékenység esetén, illetve akkor,  

ha a Zajcsökkentés vagy az Aktív D-Lighting funkció be van kapcsolva.
*3  A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A RAW (NEF) képek mérete nem módosítható. A fájlméret  

a NEF (RAW) és JPEG képek méretének összege. 

Képmin_ség Képméret Fájlméret*1 Képek száma*1 Puffer kapacitása*2

NEF (RAW) +  
JPEG basic*3 L 9,8 MB 227 6

NEF (RAW) — 8,6 MB 235 6

JPEG fine
L 4,7 MB 541 100
M 2,7 MB 951 100
S 1,3 MB 2000 100

JPEG normal
L 2,4 MB 1000 100
M 1,4 MB 1800 100
S 0,7 MB 3900 100

JPEG basic
L 1,3 MB 2000 100
M 0,7 MB 3400 100
S 0,4 MB 6900 100

SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2

Toshiba 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 12 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Lexar Media 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Professional: 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor

* A CIPA-szabvány alapján. 

A mellékelt EN-EL9a lítium-ion akkumulátor legfeljebb kb. 550 kép 
elkészítését teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel*.
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A Nikon D3000 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

Típus Tükörreflexes digitális fényképezőgép

Objektív rögzítése Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozókkal)

Tényleges képszög Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5×-ese (Nikon DX-formátum)

Tényleges pixelszám

Tényleges pixelszám 10,2 millió

Képérzékelő

Képérzékelő 23,6×15,8 mm méretű CCD-érzékelő

Teljes pixelszám 10,75 millió

Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítás funkció, Levegő áramlás vezérlő rendszer, Porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető  
Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás

Képméret (képpontban) • 3872 x 2592 [L], 2896 x 1944 [M], 1936 x 1296 [S]

Fájlformátum • NEF (RAW)
• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Képszabályozási rendszer Választható beállítások: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép; a kiválasztott képszabályozási beállítás módosítható

Adathordozó SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis

Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format = digitális 
nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Kereső

Kereső Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső

Képfedés Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)

Nagyítás Körülbelül 0,8×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m-1)

Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1)

Dioptriaszabályzás –1,7 és +0,5 m-1 között

Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark V mattüveg (rácsvonalak megjeleníthetők)

Tükör Gyors visszatérésű

Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív

Kompatibilis objektívek • AF-S és AF-I NIKKOR: Minden funkció használható.
• AF-motor nélküli G vagy D típusú AF NIKKOR: Az automatikus élességállítás kivételével minden funkció használható.  

IX-Nikkor objektívek nem használhatók.
• Egyéb AF NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II és az automatikus élességállítás kivételével valamennyi funkció használható.  

Az F3AF objektívjei nem használhatók.
• D típusú PC NIKKOR: Néhány felvételi mód kivételével minden funkció használható.
• AI-P NIKKOR: Minden funkció használható, a 3D színes mátrixmérés II kivételével.
• CPU nélküli objektívek: Az automatikus élességállítás nem használható. M módban használható, de a fényképezőgép fénymérője nem 

fog működni.
Megjegyzés: Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszértékű objektív esetén használható.

Zár

Típus Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár

Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 Fé lépésekben; bulb, időzített (külön beszerezhető ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő szükséges)

Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldás

Kioldási mód  (egyképes),  (sorozatfelvétel),  (önkioldó),  (gyorsreagálású távoli),  (késleltetett távoli)

Képtovábbítási sebesség Legfeljebb 3 kép/mp (manuális élességállítás, M vagy S mód, 1/250 mp vagy rövidebb záridő, a többi beállítás alapértéken)

Önkioldó Választható késleltetés: 2, 5, 10 vagy 20 mp

Expozíció

Fénymérés TTL fénymérési rendszer, 420 képpontos RGB-érzékelő használatával

Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix fénymérés II (más CPU objektívekkel)
• Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
• Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2,5%-a), amelynek közepe a kiválasztott fókuszpontra esik

Tartomány
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20 °C)

• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
• Szpot fénymérés: 2–20 Fé

Fénymérő
csatolása

CPU

Expozíciós módok Automatikus módok (automatikus, automatikus [vaku kikapcsolva], motívumprogramok (portré, tájkép, gyermek, sport, közeli , éjszakai 
portré), programozott automata rugalmas programmal (P), idő-előválasztásos automata (S); rekesz-előválasztásos automata (A); manuális (M)

Expozíciókompenzáció –5 és +5 Fé között 1/3 Fé lépésekben

Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték

ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)

1600, 1 Fé lépésközzel. Az érzékenység körülbelül 1 Fé értékkel ISO 1600 fölé növelhető (ez ISO 3200-nak felel meg), ISO érzékenység 
automatikus szabályozása használható

Aktív D-Lighting Választható beállítások: Be és Ki

Élesség

Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel,11 fókuszponttal (köztük 1 kereszt típusú érzékelő) 
és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány –1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)

Élességállítás • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri Szervo AF (AF-S), folyamatos Szervo AF (AF-C), automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a 
prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően

• Manuális élességállítás (MF): Az elektronikus távolságmérő használható

Fókuszpont 11 fókuszpont közül választható ki

AF mező mód Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF mező, 3D követés AF (11 ponttal)

Élességrögzítés Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF) vagy az AE-L/AF-L gomb megnyomásával rögzíthető

Vaku

Beépített vaku Automatikus, portré, gyermek, közeli [makró], éjszakai portré: Automatikus működés, automatikus felnyílással
P, S, A, M: Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával

Kulcsszám Kb. 12/39, manuális vakuzásnál 13/43 (m, ISO 100, 20 oC)

Vakuvezérlés • TTL: Kiegyenlített i-TTL derítővakuzás és normál i-TTL derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez a 420 képpontos RGB-
érzékelővel a beépített vakuhoz és az SB-900, SB-800, 600, illetve 400 vakukhoz (a kiegyenlített i-TTL derítővakuzás akkor használható, 
ha a mátrixmérés vagy a középre súlyozott fénymérés van bekapcsolva)

• Automatikus rekesz: SB-900, SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
• Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 és SB-22S
• Távolság-prioritásos manuális: SB-900 és SB-800 vakuval használható

Vakumód Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, derítés, automatikus hosszú záridős vakuszinkron, automatikus hosszú záridős 
vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridős vakuszinkron a hátsó redőnyre 

Vakukompenzáció –3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépésekben

Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külön beszerezhető vakuegység (pl. SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX vagy SB-50DX) teljes 
töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után 3 másodpercig villog

Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel

on Kreatív Megvilágítási 
Rendszer (CLS)

SB-900, SB-800 és SU-800 vezérlő használata esetén támogatja a Fejlett vezeték nélküli megvilágítást; a beépített vaku és CLS-kompatibilis 
külső vakuegység használata esetén támogatja a vaku színinformációk közlése funkciót

Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön beszerezhető)

Fehéregyensúly

Fehéregyensúly Automatikus, izzólámpa, fénycső (7 típus), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, felhasználói; a felhasználói kivételével mindegyik 
beállítás finoman hangolható

Monitor

LCD-monitor 7,62 centiméteres, kb. 230 000 képpontos TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással

Visszajátszás

Visszajátszás funkció Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás, nagyított visszajátszás, a D3000-nel készített animált 
videoklipek visszajátszása, diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)

Csatlakozó

USB Nagysebességű USB

Audio-/videokimenet NTSC vagy PAL választható

Nyelv

Nyelv Kínai (egyszerűsített és hagyományos), dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, 
spanyol és svéd

Tápellátás

Akkumulátor 1 db EN-EL9a lítium-ion akkumulátor 

Hálózati tápegység EH-5a hálózati tápegység; használatához a külön beszerezhető EP-5 hálózati tápegység-csatlakozó szükséges

Állványmenet

Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)

Méret / tömeg

Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 126 x 97 x 64 mm

Tömeg Kb. 485 g akkumulátor, memóriakártya és vázsapka nélkül

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet 0–40 oC

Páratartalom 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)

Tartozékok

Mellékelt tartozékok
(országonként vagy régiónként 
különbözhetnek)

EN-EL9a lítium-ion akkumulátor, MH-23 gyorstöltő, DK-5 gumi szemkagyló, DK-20 keresőkupak, UC-E4 USB-kábel,  
AN-DC3 hordszíj, BS-1 vakupapucs-fedél, vázsapka, Szoftvercsomag CD-ROM

• A Microsoft és a Microsoft Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és más országokban/területeken.
• Az SD logó az SD Card Association védjegye.
• Az SDHC logó védjegy.
• A PictBridge védjegy.
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.


