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Professzionális műszaki kialakítása révén a D300 a funkcionalitás, a teljesítmény és a 

megbízhatóság teljesen új szintjét kínálja. A Nikon technológiáját fejlett, új funkciókkal ötvözi, és 

a fényképezési teljesítmény valamennyi aspektusát optimalizálva minden eddiginél többet hoz ki 

a Nikon DX-formátum lehetőségeiből.

Új, 12,3 tényleges megapixel felbontású, Nikon DX-formátumú CMOS-képérzékelő

Új EXPEED digitális képfeldolgozó koncepció

Választható 12 bites vagy 14 bites A/D átalakítás, teljes 16 bites feldolgozással

A Nikon új, exkluzív Fényképezési helyzetfelismerő rendszere

Új, 51 pontos automatikus élességállítási rendszer fejlett AF módokkal és 3D élességkövetéssel

A nagyméretű, világos, pentaprizmás kereső képfedése gyakorlatilag 100%-os

Gyors, 6 kép/másodperc sebességű*1 sorozatfelvétel legfeljebb 100 JPEG képig*2,3

Legfeljebb 8 kép/másodperc sebességű*4 sorozatfelvétel legfeljebb 100 felvételig*2,3  

az MB-D10 Multi-Power elemtartó markolattal

Új Képszabályozás beállítások a képek finomhangolásához

Új Élő nézet mód, az adott felvételi helyzethez választható Kézi és Állvány móddal

Az új öntisztító érzékelőegység hatékonyan csökkenti az érzékelő porosodásának mértékét

Új, 7,62 centiméteres, kb. 920 000 képpont felbontású, 170 fokos, széles megtekintési szögű, 

tartós edzettüveg-védelemmel ellátott LCD-monitor

Azonnali, 0,13 másodperces indítás és 45 ezredmásodperces kioldási késedelem*5

A magnéziumötvözetből készült váz kis tömegű, mégis erős és tartós 

Az új Aktív D-Lighting, a fotós választásától függően, a felvételkészítés során automatikusan 

optimális tónusokat ad a kép árnyékos és csúcsfényes területeinek
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Szabadítsa fel kreativitását 

*1 EN-EL3e lítium-ion akkumulátor használatakor. *2 NORMAL-LARGE képbeállítás és SanDisk Extreme IV CompactFlash 1 GB kártya esetén. *3 Folyamatos szervo AF (C) élességállítási módban idő-
előválasztásos automata [S] vagy manuális [M] expozíciós móddal, a záridő 1/250 mp vagy rövidebb, a többi beállítás alapértéken. 14 bites NEF (RAW) képbeállítás esetén a sorozatfelvétel sebessége kb. 2,5 
kép/mp. *4 A 8 kép/másodperces sebesség eléréséhez a következőkre van szükség: 1) MB-D10 elemtartó markolat, BL-3 akkumulátorfedél, valamint EN-EL4/EN-EL4a lítium-ion akkumulátorok vagy 8 db R6/AA-
méretű elem/akkumulátor; vagy pedig 2) EH-5a/EH-5 hálózati tápegység. A felsorolt eszközök mindegyike külön beszerezhető. *5 JPEG, TIFF vagy 12 bites NEF (RAW) formátum használatakor.
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Új, 12,3 megapixeles, DX-formátumú 
CMOS-képérzékelő
A D300 új, 12,3 tényleges megapixeles, DX-formátumú 

CMOS-képérzékelőjét úgy tervezték, hogy a DX-

formátumú fényképezési teljesítmény csúcsát kínálja, 

és minden helyzetben megbízhatóan reagáljon. 

A fényképezőgép mindezt a Nikon DX-formátum 

rendszerének méret- és műszaki előnyeivel ötvözi. A 

modell integrált analóg-digitális átalakítója választási 

lehetőséget kínál a kiváló minőségű 12 bites és 14 

bites átalakítás között. A rendszer az igen széles ISO 

200–3200 érzékenységtartományt fogja át, amelyen 

túl még az ISO 100-zal egyenértékű Lo 1 és az ISO 

6400-zal egyenértékű Hi 1 beállítások is rendelkezésre 

állnak. A gyors kimenet gyors sorozatfelvételt 

tesz lehetővé, valamint megvalósíthatóvá teszi 

az új Élő nézet felvétel i  módokat . A z optikai 

aluláteresztő szűrő nemcsak a moiré-effektus, a 

színeltérés és a színeltolódás elkerülésében segít, 

hanem részét alkotja a D300 beépített öntisztító 

érzékelőegységének is, amely a Nikon első ilyen 

megoldása.

Öntisztító érzékelőegység 
A D300 öntisztító érzékelőn 

alapuló porosodáscsökken-

tő rendszere négy különféle 

hullámhosszú rezonanciát 

használ a képérzékelő előtt 

elhelyezkedő aluláteresztő 

szűrő berezgetésére, és ez-

által az odatapadt porszemcsék eltávolítására.

A Nikon EXPEED rendszere a 
feldolgozási sebesség és pontosság új 
szabványát teremti meg
A Nikon átfogó, új EXPEED digitális képfeldolgozás 

koncepciója a vállalat sokéves fejlesztőmunkájának 

gyümölcse, amely a fényképezési és digitális 

képalkotási technológiák tökéletesítésével a lehető 

legjobb megoldást kínálja a fotósok számára. A D300 

számára kifejlesztett feldolgozó rendszer az EXPEED 

koncepción alapuló, optimalizált technológiákat 

a lk a lma z a  k i v á l ó f e l d o l g oz ás i  te l j es í tm é ny 

eléréséhez. Ezáltal nemcsak a nagy felbontás, a 

finom részletgazdagság és a kiváló képminőség 

elérhető szintjét emeli meg, hanem az egész rendszer 

teljesítményét javítva gyorsabb sorozatfelvételt és 

gyorsabb memóriakártya-kezelést eredményez, 

valamint az Élő nézet módok megvalósítását is 

lehetővé teszi. Valamennyi belső feldolgozó művelet 

teljes 16 bites színkezeléssel zajlik, ezáltal javul a 

tónus-karakterisztika, a részletek finomsága és a 

képminőség. A fantasztikus sebesség méltó párja 

a hihetetlen pontosságnak. Mindezen felül, a kép 

szélein jelentkező színeltérés csökkentésének 

jóvoltából a képminőség még tovább javul.

A DX-formátum csúcsteljesítményének új motorja 
A DX-érzékelő és képfeldogozás minőségének tökéletesítése 
határtalan kreatív lehetőségeket rejt 

•  Objektív: AF-S DX Zoom-
Nikkor 17–55 mm f/2.8G ED 

• 1/250 másodperc, f/11 
•  Fehéregyensúly: Preset 

manual (Felhasználói) 
• ISO érzékenység: 200
•  Képszabályozás: Standard 

(Szabványos)
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Az automatikus élességállítás segítése 
A z  10 0 5  s z e g m e n s ű  R G B - é r z é k e l ő  a d a t a i 

alapján k iszámítot t témakövetési információ 

nagymértékben javítja az automatikus fókuszpont-

kiválasztás sebességét és pontosságát, különösen 

a 3D követés és az Automatikus AF mező mód 

használatakor. Miután megállapítja a felhasználó 

által kiválasztott fókuszpontban található téma 

színét, a rendszer automatikusan érzékeli és követi 

a téma mozgását, és még az élesség változásának 

előrejelzésére is képes, ha a téma átmenetileg 

elhagyja a fókuszpontok területét. A témaazonosítási 

információt a gép arra is  fe lhas znál ja ,  ho gy 

p o r t r é f o t ó z á s  s o r á n  m e g k ü l ö n b ö z t e s s e  a 

portréalanyt a háttértől és az égtől.

Az autoexpozíció segítése
Az 1005 szegmensű RGB-érzékelő által előállított, 

finoman szegmentált fénymérési adatok lehetővé 

teszik a csúcsfények kif inomult érzékelését. A 

csúcsfény-elemzés eredményét a rendszer arra 

használja, hogy kiszámítsa a leképezendő fényesség-

tartományt, és ezáltal az expozíció pontosabb 

vezérlésére képes.

Az automatikus fehéregyensúly-
beállítás segítése
A fényforrás pontos azonosítása azon az információn 

alapul, amelyet a rendszer még az expozíció előtt, 

a mintafelismerés és a helyzetelemzés során gyűjt 

össze. Ezeknek az adatoknak a segítségével az 

automatikus fehéregyensúly-algoritmusok meg 

tudják határozni az adott helyzetben optimális 

fehéregyensúly-beállítást. 

Új Fényképezési helyzetfelismerő rendszer 
A Nikon új, exkluzív Fényképezési helyzetfelismerő rendszere segíti az optimális automatikus élességállítást és 

az automatikus fehéregyensúly-beállítást. Ehhez a Nikon híres 1005 szegmensű RGB-érzékelőjét veszi igénybe, 

amely még az exponálás előtt felismeri a téma és a környezet jellemzőit.

•  Objektív: AF-S DX VR 
Zoom-Nikkor 18–200 mm 
f/3.5–5.6G ED 

• 1/250 másodperc, f/13 
•  Fehéregyensúly: 

Automatikus
• ISO érzékenység: Lo 0.7
•  Képszabályozás: Standard 

(Szabványos)

Minden fényképezési helyzet egyedi
A fények, a színek és a téma pozíciójának intelligens 
elemzése révén Ön biztos kézzel választhatja ki a helyzetnek 
leginkább megfelelő beállításokat

Javítja az automatikus élességállítást mozgó téma esetén Érzékeli a csúcsfényeket Érzékeli az adott fényképezési helyzet jellemzőit, felismeri a 
mintákat

A fent látható kép csak a leírás illusztrálására szolgál.

Az 1005 szegmensű RGB-érzékelő fény- 
és színadatainak segítségével a téma és 
a fényképezési helyzet jellemzői már a 
felvételkészítés előtt kiértékelhetők
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• Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G ED
• 1/250 másodperc, f/6,3 • Fehéregyensúly: Preset manual (Felhasználói) 
• ISO érzékenység: 200 • Képszabályozás: Standard (Szabványos)
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Új, precíziós, 51 pontos AF-rendszer 
A Nikon új Multi-

CAM 3500DX auto-

matikus élesség-

állítási modulja a 

jelenleg kapható 

fényképezőgépek 

között a legtöbb*1 fókuszpontot kínálja: 15 kereszt 

típusú érzékelőből és 36 függőleges érzékelőből épül 

fel, ésszerű sorrendben elrendezve, így tökéletesen 

kihasználhatók az f/5,6-es*2 maximális rekesznyílású 

objektívekben rejlő képességek; a D300 automatikus 

élességállítási rendszere pedig új szintre emelkedik 

a gyorsaság, a pontosság és a nagy sűrűségű képfe-

dés terén. A Nikon új Fényképezési helyzetfelismerő 

rendszerével és a továbbfejlesztett élességállítási  

algoritmusokkal való együttműködésnek köszönhető-

en még lenyűgözőbbé vált a rendszer teljesítménye. 

Az 51 pontos automatikus élességállítási rendszer  

11 pontos módban is használható.

*1 A digitális tükörref lexes fényképezőgépek között, 2007. 
augusztus 23-án (a NIKON CORPORATION kutatásának eredménye 
szerint). 
*2 Kivéve a Nikon telekonverterekkel együtt használt bizonyos 
lencsék esetében, ahol a teljes maximális effektív rekesznyílás f/5,6.

Dinamikus AF módok
A dinamikus AF-mező lehetővé teszi a három 

különböző méretű (9, 21 vagy 51 pontból álló) 

fókuszmező közötti választást. Továbbá rendelkezésre 

áll az „51 pontos dinamikus AF-mező 3D követéssel” 

mód is , amely szín- és fényerőadatok alapján 

automatikusan képes váltani az 51 fókuszpont között 

a pontos témakövetés érdekében.

Akár 8 kép/mp sebességű gyors 
sorozatfelvétel
A D300 akár 100 képet*1 is képes készíteni 6 kép/mp*2 

sebességgel, sőt, az MB-D10 elemtartó markolat 

használata esetén a képkészítés sebessége akár  

8 kép/mp*3 is lehet.

*1 NORMAL – LARGE képbeáll ítás és SanDisk E x treme IV 
CompactFlash 1 GB kártya esetén.
*2 Egy EN-EL3e lítium-ion akkumulátor használata esetén.
*3 A 8 kép/mp sebesség eléréséhez a következőkre van szükség: 
1) MB-D10 elemtartó markolat, BL-3 akkumulátortartó-fedél, 
valamint EN-EL4/EN-EL4a lítium-ion akkumulátor vagy 8 db  
R6/AA-méretű elem/akkumulátor; vagy pedig 2) EH-5a/EH-5 
hálózati tápegység. A felsorolt eszközök mindegyike külön 
beszerezhető.

A D300 mindig készen áll
A 0,13 másodperces, azonnali indításnak, a csupán 

45 ezredmásodperces*1 kioldási késedelemnek és 

a kereső kb. 90 ezredmásodpercre*2 csökkentett 

elsötétedési idejének köszönhetően a gép olyan 

optimális teljesítményt nyújt, amellyel a fotós bármikor 

villámgyorsan reagálhat egy-egy hirtelen felbukkanó 

témára.

*1 JPEG, TIFF vagy 12 bites NEF (RAW) formátum használatakor.
*2 6 kép/mp sebességű fényképezéskor; 8 kép/mp esetén:  
86 ezredmásodperc.

A z egyp ontos AF mód has ználatával mozdulat lan téma 
fotózásakor bármelyik fókuszpontot kiválaszthatja

A dinamikus AF módok a nagyobb területen mozgó téma 
követéséhez nyújtanak segítséget 

A 3D követés automatikusan vált egyik fókuszpontról a másikra, 
így az élességet mindig pontosan a témán tartja 

Kiemelkedő teljesítmény 

Tökéletes pontosság, azonnali reakció és teljes rugalmasság, 
amellyel bárhol, bármikor, bármely témát megörökíthet

•  Objektív: AF-S VR Nikkor 
300 mm f/2.8G ED 

• 1/800 másodperc, f/2.8 
•  Fehéregyensúly: 

Automatikus 
• ISO érzékenység: 500
•  Képszabályozás: Standard 

(Szabványos)

kereszt típusú érzékelők
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• Objektív: AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G ED  
• 1/200 másodperc, f/7,1 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• ISO érzékenység: 640 • Képszabályozás: Standard (Szabványos)
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Új Képszabályozás rendszer
A fotósok igényei alapján újonnan 

kifejlesztett Nikon Képszabályozás 

rendszer megkönnyíti az egyéni 

i g é n y e k n e k  é s  f é n y k é p e z é s i 

stílusoknak megfelelő beállítások kiválasztását és 

alkalmazását, valamint optimális képek elkészítését. 

Akik több gépvázat használnak, külön értékelni 

fogják, hogy az azonos beállítások azonos képtónust 

eredményeznek az összes olyan modellen, amely 

támogatja a Nikon Képszabályozás rendszert.

Kiindulhat az alapbeállításokat tartalmazó négy fájl 

– Szabványos, Semleges, Élénk vagy Monokróm 

– valamelyikéből, de létrehozhat akár 9 egyéni 

képszabályozási beállítást is. Ezek közvetlenül 

módosíthatók az egyes képparaméterek (élesség, 

kontras z t ,  fényerő,  s z ínte l í tet t sé g,  tónus és 

monokróm szűrőeffektusok) egyéni igények szerinti 

f inomhangolásával. A Szabványos és az Élénk 

beállításkészlet használata esetén azt is megteheti, 

hogy az új Gyors módosítás funkció segítségével 

e g y s z e r r e  m ó d o s í t j a  a z  ö s s z e s  p a r a m é te r t .  

A  m e g a d o t t  b e á l l í t á s o k 

e g y é n i  k é p s z a b á l y o z á s i 

beállításként CompactFlash 

memóriakártyára menthetők, így könnyen átvihetők 

 egy másik D300, illetve D3 gépvázra, vagy akár 

 számítógépre is.

A szoftverintegráció minden  
eddiginél hatékonyabb 
munkafolyamatot biztosít
A rendszer magától értetődő kezelőfelületének 

és átlátható beállításainak köszönhetően nagyon 

könnyen létrehozhatók egyéni képszabályozási 

b eál l í tások ,  továbbá megadhatók a kép ek re 

vonatkozó módosítások. Mindez elérhető a Nikon 

szoftvereiben, a Capture NX*, a ViewNX és a Camera 

Control Pro 2* programokban is. A munkafolyamat 

hatékonyságának növelése és a még nagyobb 

kreatív szabadság érdekében a Capture NX vagy 

a Camera Control Pro 2 programban létrehozott 

egyéni képszabályozási beállítások átvihetők és 

felhasználhatók a fényképezőgépben is.

* Külön megvásárolható szoftver

Készítsen olyan képeket, amilyeneket megálmodott. És ha  
egyszer már megtalálta a kívánt beállításokat, átviheti azokat  
más gépvázakra is, hogy ne kelljen újból kísérleteznie

Tökéletes vezérlés, következetesen  
kiváló eredmények

 
A Képszabályozás megadásához választható menük 

 
Gyors módosítás képernyő

A beállítási képernyő

A Képszabályozás rácsának kijelzése

1. •  AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
18–200 mm mm f/3.5–5.6G ED 

 • 1/1250 másodperc, f/5,6 
 • Fehéregyensúly: Automatikus 
 • ISO érzékenység: 200
 •  Képszabályozás: Standard 

(Szabványos)

3. •  AF-S DX VR Zoom-Nikkor  
18–200 mm f/3.5–5.6G ED 

 • 1/2000 másodperc, f/5,3 
 • Fehéregyensúly: Automatikus 
 • ISO érzékenység: 200
 • Képszabályozás: Vivid (Élénk)

5/6. •   AF-S DX VR Zoom-Nikkor  
18–200 mm f/3.5–5.6G ED 

 • 1/2,5 másodperc, f/4,5 
 • Fehéregyensúly: Automatikus 
 • ISO érzékenység: 400
 • Képszabályozás: Custom (Egyéni)

4. •  AF-S DX VR Zoom-Nikkor  
18–200 mm f/3.5–5.6G ED 

 • 1/320 másodperc, f/5 
 • Fehéregyensúly: Automatikus 
 • ISO érzékenység: 200
 •  Képszabályozás: Custom (Egyéni)

2. •  AF-S VR Micro-Nikkor 
105 mm f/2.8G ED 

 • 1/80 másodperc, f/5.6 
 • Fehéregyensúly: Vaku 
 • ISO érzékenység: 200
 •  Képszabályozás: Neutral 

(Semleges)

Standard (Szabványos)
A legtöbb helyzetben jól használható beállítás, amely színes, ugyanakkor kiegyenlített, 
természetes tónusokat eredményez.

Neutral (Semleges)
Természetes hatást kölcsönöz a képnek, és arra helyezi a hangsúlyt, hogy a kép 
minél jobban visszaadja a megörökítendő fotótémát. Különösen alkalmas valósághű 
utófeldolgozási munkákhoz.

Vivid (Élénk)
Hatásos, élénk színekben pompázó képet eredményez. Olyankor hasznos, ha ki szeretné 
emelni az elsődleges színeket.

Monochrome (Monokróm)
Ezzel a beállítással testreszabható fekete-fehér, szépia, illetve egyéb monokróm képeket 
készíthet. A kontrasztszabályozást négy szűrő – vörös, narancs, zöld, sárga – segíti.

Custom (Egyéni)
(Bal oldali kép) Szabványos képszabályozási beállítás a következő módosításokkal: Élesség [+7], Kontraszt [–2], Fényerő [+1], Színtelítettség [–2], Színárnyalat [0].
(Jobb oldali kép) Élénk képszabályozási beállítás a következő módosításokkal: Élesség [+6], Kontraszt [0], Fényerő [–1], Színtelítettség [+3], Színárnyalat [–3].
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Új, 7,62 cm-es, nagy felbontású  
VGA LCD-monitor  
A D300 fényképezőgép 

új, 7,62 cm-es VGA LCD-

monitorral rendelkezik. 

Páratlan, kb. 920 000 kép-

p o ntos f e l b o nt ás áv a l , 

rezgésmentes digitális képével tisztán, részletgaz-

dagon jeleníti meg a képeket, ami felbecsülhetetlen 

segítséget jelent az élességállítás és a képélesség 

ellenőrzése során. És ha még ez sem lenne elég, a 

gép akár 27-szeres* nagyításra is képes. A minden 

irányból jól látható, 170 fokos megtekintési szögű 

és nagy fényerejű monitornak köszönhetően 

még a szabadban sem jelent gondot a képek 

megtekintése vagy a menübeállítások megadása. A 

gép a következő visszajátszási lehetőségeket kínálja: 

egy felvétel teljes képes megjelenítése, 4 vagy 

9 felvétel kisképes megjelenítése, csatornánkénti 

RGB-hisztogram, valamint a csúcsfények kijelzése. 

A z edzet tüveg-borítás tovább növeli  a D30 0 

tartósságát.

* [L] méretű JPEG vagy NEF (RAW) képek esetén

Két Élő nézet mód a monitoron 
történő képkomponáláshoz
A D30 0 g yo r s  ké p f e l d o l g ozó k ap a ci t ás át  és 

nagyméretű LCD-monitorának páratlan felbontását 

k ihas ználv a a  Niko n új  É l ő né ze t  f unkci ója* 

új sz intre emeli  a tükörref lexes fényképezés 

lehetőségeit: a kereső helyett most már a monitoron 

is megkomponálhatja a képet , és e lőzetesen 

ellenőrizheti a fotótémát, ha valamilyen oknál 

fogva nem lehetséges a kereső használata, vagy 

kulcsfontosságú a tökéletesen pontos élességállítás. 

Ezenkívül a külön megvásárolható Nikon Camera 

Control Pro 2 szof t ver segítségével lehetővé 

válik a távolról, számítógéppel történő előzetes 

megtekintés, élességállítás és felvételkészítés, 

akár vezetékes, akár vezeték nélküli kapcsolaton 

keresztül.

* Habár az Élő nézet akár egy teljes órán keresztül is használható, 
a funkció automatikusan kikapcsolódik, ha a fényképezőgép 
belső hőmérséklete a megadott értékek fölé emelkedik. Ilyenkor 
egy 30 másodperces visszaszámláló jelenik meg a monitor 
bal felső sarkában, amely jelzi az Élő nézet kikapcsolódásáig 

hátralévő időt.

Kézi mód  
A Kézi módnak és az LCD-monitor 170 fokos, széles 

megtekintési szögének köszönhetően most már 

olyan helyzetekben is pontosan megkomponálhatja 

a képet, ha a fényképezőgépet magasan vagy 

alacsonyan kell tartania, és ezért nem tud belenézni 

a keresőbe (pl. tömegben állva magasra tartja a 

gépet, hogy az emberek feje fölött tudjon fotózni). A 

szabványos fázisérzékelő automatikus élességállítás 

és az 51 fókuszpont lehetővé teszi, hogy a tényleges 

felvételkészítés előtt újrakomponálja a képet.

Állvány mód  
Az Állvány mód stúdióban, mozdulatlan témák 

fényképezésekor jelent nagy segítséget. A D300 

CMOS-érzékelőjének használatával működő, nagy 

pontosságú, fókuszsíkban működő kontrasztérzékelő 

AF hajszálpontos élességet biztosít. Ráadásul bármely 

fókuszpont környezetét megjelenítheti akár 13-szeres 

nagyításban, hogy még precízebben beállíthassa az 

élességet.

WT-4/4A*1 – az új vezeték nélküli 
jeladó (külön beszerezhető) 
A Nikon WT-4/4A vezeték nélküli jeladó kényelmesen 

és hatékonyan használható, kibővített képátviteli 

lehetőségeket biztosít akár az IEEE 802.11b/g/a  

szabványra épülő vezeték nélküli kapcsolaton keresz-

tül, akár a 10BASE-T vagy 100BASE-

T X szabvány szerinti vezetékes 

kapcsolaton keresztül. Az új Kisképes 

kiválasztás mód*2 lehetőséget ad 

arra, hogy a számítógép monito-

rán megjelenítse akár öt, vezeték 

n é l k ü l i  k a p c s o l a to n ke r e s z t ü l 

csatlakozó fényképezőgép felvételeit kisképes 

formátumban. A kisképek közül kiválaszthatja, hogy 

mely képeket szeretné áttölteni a fényképezőgépről 

a számítógépre. Ebben a módban mind a fotós, 

mind a számítógép kezelője a saját feladatára 

koncentrálhat. A fényképezőgép kezelése és a 

képek megtekintése (akár Élő nézetben) távolról 

is végezhető a WT-4/4A vezeték nélküli jeladó és a 

külön beszerezhető Camera Control Pro 2 szoftver 

együttes használatával.

*1 A WT-4 azokban az országokban szerezhető be, ahol 13 
frekvenciacsatorna használata engedélyezett. A WT-4A olyan 
országokban kapható, ahol a törvény 11 frekvenciacsatornát 
engedélyez.
*2 Először telepíteni kell a mellékelt szoftvert.

Camera Control Pro 2  
(külön beszerezhető)
A Camera Control Pro 2 távvezérlő szoftver lehetőséget 

ad arra, hogy számítógép használatával távolról 

módosítsa a fényképezőgép legtöbb beállítását, 

felvételeket készítsen, majd áttöltse a képeket; mindezt 

USB, Firewire (IEEE 1394) vagy Wi-Fi kapcsolaton 

keresztül. A továbbfejlesztett kezelőfelület könnyű 

használatot és hatékony munkafolyamatot biztosít. Az 

új, csúcsminőségű Képmegjelenítő funkció gyorsan 

áttölti a felvételek kisképes és előzetes formátumát a 

számítógépre, így könnyen és gyorsan áttekinthető, 

hogy mely képeket érdemes teljes méretben áttölteni, 

és melyeket lehet akár rögtön törölni.

A Camera Control Pro 2 támogatja a D300 és a D3 új, 

fejlett szolgáltatásait is, például az új Képszabályozás 

rendszert, az 51 pontos automatikus élességállítási 

rendszert és az új, kéttengelyes fehéregyensúly-

finomhangolási funkciót, amely már egy függőleges 

tengely t is  tar ta lmaz az e ls z íneződéseket is 

f igyelembe vevő, még pontosabb szabályozás 

érdekében. Érdemes kiemelni, hogy a szoftver 

támogatja az Élő nézet módot is, a Kézi mód és az 

Állvány mód összes funkciójával együtt.

ViewNX
A hatalmas képgyűjtemények megtekintésére és 

kezelésére létrehozott ViewNX program (amely a 

szoftvercsomag CD-ROM-on található) könnyed 

böngészést, összehasonlítást és rendezést tesz 

lehetővé, akár teljes méretben, akár kis képek 

formájában. Ráadásul a Capture NX programmal való 

kompatibilitásnak köszönhetően még hatékonyabb 

lesz a munkafolyamat. 

WT-4/4A vezeték nélküli jeladóra épülő képátviteli rendszer

Infrastruktúra mód
Adatátvitel vezeték nélküli LAN 
hozzáférési ponttal

Esetenkénti mód
Adatátvitel vezeték nélküli LAN 
kártyával felszerelt notebook 
számítógéppel

Vezeték nélküli helyi hálózat LAN

Adatátvitel vezetékes 
kapcsolaton keresztül

Camera Control Pro 2, 
Capture NX

Camera Control Pro 2, 
Capture NXSzemélyi 

számítógép*
Személyi 
számítógép* FTP-kiszolgáló FTP-kiszolgáló

Fényképezőgép 
vezérlése

Fényképezőgép 
vezérlése Fényképezőgép

vezérlése

Adatátvitel Adatátvitel

Ethernet- (100BASE-TX, 10BASE-T)
kapcsolat FTP

 PTP/IP

Vezeték nélküli LAN tartozék (csatlakoztatva)
(WT-4/4A vezeték nélküli jeladó)

*PTP/IP használata esetén nincs 
szükség FTP-kiszolgálóra 

Képátvitel    Képátvitel    

Hozzáférési 
pont 

A fejlett funkciók és  
szabályozási lehetőségek 
tökéletes egyensúlya
Az Élő nézet módtól kezdve a vezeték nélküli képátvitelen 
át a fényképezőgép távoli vezérléséig, minden funkció a 
maximális kreativitást és hatékonyságot szolgálja

A ViewNX szoftver rendszerkövetelményei (1.0)
Operációs Windows: A Windows Vista Home Basic/Home 
rendszer Premium/Business/Enterprise/Ultimate (32 bites verzió), 

a Windows XP Home Edition/Professional (SP2) vagy a 
Windows 2000 Professional (SP4) előtelepített verziója 

 Macintosh: Mac OS X (10.3.9-es vagy 10.4.10-es verzió)
Processzor/ Windows: Intel Celeron/Pentium 4/Core sorozat, 
Modell legalább 1 GHz sebesség
 Macintosh: Power PC G4/G5, Intel* Core sorozat / Xeon 

sorozat
RAM Windows: 512 MB szükséges, legalább 1 GB javasolt 

(Windows Vista esetén 1 GB szükséges, legalább 1,5 GB 
javasolt)

 Macintosh: 512 MB szükséges (legalább 1 GB javasolt)
Merevlemez 50 MB szükséges a telepítéshez, a működéshez pedig 

500 MB szükséges (legalább 1 GB javasolt)  
Display Windows: XGA (legalább 1024 x 768 képpontos felbontás) 

legalább 24 bites színmélységgel javasolt
 Macintosh: XGA (1024 x 768 képpontos felbontás) 

legalább 16,7 millió színes megjelenítéssel javasolt
Egyebek Fájlok kompatibilitása
 • Nikon digitális fényképezőgépekkel készített képekkel, 

videókkal, hangfájlokkal és porszemcse-eltávolítási 
referenciaadatokkal kompatibilis

 • Nikon szoftveralkalmazásokkal létrehozott NEF, TIFF 
(RGB) és JPEG formátumú képekkel kompatibilis

 • A telepítéshez CD-meghajtó szükséges

* Univerzális bináris kompatibilitás

Az Élő nézet Állvány módjával és a 7,62 cm-es nagy felbontású LCD-monitorral még azok a témák sem jelentenek 
gondot, amelyekre nehéz lenne élességet állítani a keresőn keresztül. Ha még biztosabbra akar menni, telepítse 
a Camera Control Pro 2 szoftvert, amely az Élő nézet móddal együttműködve lehetővé teszi, hogy a számítógép 
monitorán ellenőrizze a képet még a távolról történő tényleges exponálás előtt.

LCD monitor
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A nagyméretű kereső képfedése 
gyakorlatilag 100%-os

A D300 új, fix betekintési távolságú, pentaprizmás 

keresője gyakorlati lag 100% - os képfedést és 

0,94-szeres nagyítást biztosít, így nagy segítséget 

jelent a képek megkomponálásakor és az élesség 

ellenőrzésekor.

Nagyméretű felső kijelző
A nagyméretű felső LCD- 

kijelzőről egyetlen pillan-

tással leolvashatja az összes 

fontos információt, ráadásul a könnyebb megtekintés 

érdekében egy kissé meg van döntve hátrafelé.  

Értékes visszajelzések az  
információs kijelzőkön
A kijelzés szövegének színét 

manuálisan vagy automati-

kusan feketéről fehérre vagy 

fehérről feketére válthatja, 

az aktuális fényviszonyokhoz 

igazodva. A fejlett akkumulátor-kijelző nemcsak a 

fényképezőgépben lévő akkumulátor töltöttségéről 

szolgáltat részletes adatokat, hanem az MB-D10 

elemtartó markolatban lévőkről is.  

Az Aktív D-Lighting valós idejű 
csúcsfény- és árnyékkorrekcióra képes
A z  A k t í v  D - L i g h t i n g  s e g í t  a  t ó n u s o k  m i n é l 

tökéletesebb visszaadásában, mind az árnyékos, 

mind a csúcsfényes képrészeken; a kép egyes 

területeire vonatkozó helyi tónusszabályozási 

technológia pedig természetes kontrasztot varázsol 

az egész felvételre, igen látványos és részletgazdag 

képet eredményezve. Mindössze annyit kell tennie, 

hogy fényképezés előtt megadja a beavatkozás 

kívánt mértékét, és az Aktív D-Lighting megmutatja, 

mire képes, ha nagy kontrasztú helyzetben kell 

felvételt készíteni. Ilyen lehet például, ha napos idõ 

esetén árnyékban levõ témákról készít képeket, 

vagy egy fényesen megvilágított kültéri jelenetet 

fényképez egy ajtón vagy ablakon keresztül.

Rugalmas vezérlést biztosító 
expozíciós módok
A [P] Programozott automata mód automatikusan 

beállítja a záridőt és a rekeszt, továbbá bekapcsolja 

a rugalmas programot is , így gyors választási 

lehetőséget biztosít az alternatív záridő-rekesz 

kombinációk közül. [S] Idő-előválasztásos automata 

módban 1/8000  mp és 30 mp közötti záridőt adhat 

meg, míg [A] rekesz- előválasztásos automata 

módban a rendelkezésre álló bármely rekeszértéket 

kiválaszthatja. [M] Manuális módban önállóan 

állíthatja be mind a záridőt, mind a rekeszt.

Széles ISO érzékenységi tartomány 
rugalmas vezérléssel
Az érzékenységet ISO 200 és 3200 közé állíthatja be 

manuálisan, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, de ha 

szükség van rá, megadhat még egy-egy érzékenységi 

értéket a tartomány kibővítéseként: a Lo 1 az ISO 100-

nak felel meg, míg a Hi 1 az ISO 6400 megfelelője. A 

„Zajcsökkentés nagy ISO érzékenységnél” funkció 

továbbfejlesztésének köszönhetően minden eddiginél 

jobb képminőséget élvezhet még a magasabb 

érzékenységi tartományban is. De rendelkezésre áll 

az automatikus érzékenységszabályozás (ISO AUTO) 

is, amely megadja a lehetőséget arra, hogy a fotós 

csak a kép komponálására koncentráljon, miközben 

a fényképezőgép kiválasztja az adott fényviszonyok 

között elérhető optimális expozícióhoz szükséges 

érzékenységet.

Pontos fehéregyensúly
A fejlett automatikus 

fehéregyensúly-be-

állítás szinte minden 

helyzetben természe-

tes színhatást ered-

ményez. De termé-

szetesen manuális beállítások is választhatók, például 

megadhatja a konkrét színhőmérsékletet Kelvin fokban 

kifejezve, vagy választhat hat speciális, finomhangolha-

tó manuális beállítás közül, valamint rendelkezésére áll 

egy felhasználói beállítás is, amellyel egy szürke vagy fe-

hér tárgyat használhat referenciaként. A fehéregyensúly 

beállítása során most már egy függőleges tengely is van 

a koordináta-rendszerben, amely a színeltolódást veszi 

figyelembe. Ráadásul a lépésközök is finomabbak lettek, 

hogy még pontosabb beállításokra nyíljon lehetőség.

Optimalizált színterek
Két színtér közül választhat, így 

szinte bármilyen helyzethez, 

feladathoz és munkafolya-

mathoz megteremtheti a 

legkedvezőbb feltételeket. Az 

alapértelmezett sRGB színteret 

akkor érdemes használni, ha 

a képeket szerkesztés vagy utómunka nélkül fogják 

megjeleníteni vagy kinyomtatni. Az Adobe RGB 

beállítás tágabb színtartományt kínál, ezért ezt érdemes 

használni a szélesebb színskálát igénylő professzionális 

vagy csúcsminőségű alkalmazások esetén.

Összesített és csatornánkénti 
hisztogramok
A pontos hisztogramok 

megkönnyítik az expozí-

ció gyors ellenőrzését. A 

hagyományos RGB-hisz-

togram összesíti a három 

színcsatorna értékeit, de emellett az egyes csatornák 

hisztogramja külön-külön is megtekinthető, ami segít 

az expozíció és a fehéregyensúly pontos beállításában.

Többszörös expozíció  
A tö b b s z ö r ös  e x p oz í c i óv a l  é r d e ke s ,  k r e at í v 

eredményeket érhet el, mivel a fényképezőgép akár 

10 egymást követő expozíciót is képes egyetlen 

képkockára rögzíteni. Az így létrejövő kép színei 

észrevehetően jobbak, mintha az egyes képeket egy 

képszerkesztő alkalmazásban másolná egymásra.

Képátfedés
A képátfedés nem más, mint a fényképezőgépbe 

beépített egyik retusáló funkció, amellyel két, 

már mentett NEF (RAW) felvételből lehet egy 

összetett képet készíteni, mégpedig az egyes képek 

átlátszóságának pontos beállításával. Az összetett 

kép NEF vagy JPEG formátumban menthető, az 

eredeti képek pedig változatlanul megmaradnak.

Strapabíró záregység
A 150 000 tesztciklus méltón bizonyítja a D300 új, 

kétlamellás záregységének tartósságát és megbíz-

hatóságát. Olyan kifinomult tükörkiegyensúlyozó 

mechanika található benne, amely a mozgás és 

teljes lefékeződés során gyakorlatilag kiküszöböli a 

tükör által keltett rezgést, így elősegíti a maximális 

stabilitást, sebességet, élességállítási hatékonyságot 

és láthatóságot a keresőben, ami a gyors, pontos 

elemtartó markolatba is behelyez egy EN-EL3e 

akkumulátort, akár 2000 felvételt*1 is készíthet.

*1 CIPA szabvány szerint, AF-S VR 24–120 mm f/3.5–5.6G ED 
objektívvel.
*2 A következő tesztkörülmények között: A mérés 20°C hőmérsékleten 
történt AF-S VR 24–120 mm f/3.5–5.6G ED objektívvel; a képminőség 
beállítása JPEG Basic; a képméret beállítása M (medium); a záridő 
értéke 1/250 másodperc; az exponálógomb félig lenyomva három 
másodpercen keresztül, ezalatt végtelenről minimumra történő 
élességállítás háromszor; hat felvétel után a monitor 5 másodpercre 
bekapcsolva, majd kikapcsolva; az egész művelet a fénymérő 
kikapcsolása után megismételve.

Egyéni beállítási menük
A z egyéni beál l í tásokat tar talmazó menük a 

gyors elérés érdekében az alapvető feladatok 

szerint vannak csopor tosít va a színkódolású 

m e n ü ké p e r nyő n .  A  D3 0 0 s z á m t a l a n e g y é n i 

beállítása és memóriakészlete – amelyekkel akár 

négy teljes beállításkészletet is menthet – mind azt 

szolgálja, hogy gyorsan és könnyen előhívhassa az 

adott helyzethez legmegfelelőbb beállításokat.

é l e s s é g k ö v e t é s h e z  é s 

s o r o z a t f é n y k é p e z é s h e z 

szükséges.

Magnéziumötvözet váz
A D300 magnéziumötvözet váza egyszerre masszív 

és tartós, ugyanakkor könnyen hordozható, ráadásul 

olyan tömítőrendszerrel van ellátva, amely hatékony 

védelmet nyújt a nedvesség és a por ellen.

Új MB-D10 Multi-Power elemtartó 
markolat (külön beszerezhető)
Az új, külön beszerezhető 

MB-D10 elemtartó markolat 

nemcsak megnöveli a fényké-

pezési teljesítményt, hanem 

tovább növeli a stabilitását. 

Emellett a nedvesség és a 

por ellen ugyanolyan szintű 

tömítőrendszerrel van ellátva, 

mint maga a fényképezőgép. Az elemtartó markolat 

háromféle energiaforrás (akkumulátor és elem) 

használatát teszi lehetővé, valamint olyan tápellátási 

rendszerrel van felszerelve, amely lemerülés esetén 

automatikusan átkapcsol a fényképezőgépben lévő 

akkumulátorról való táplálásra. Mindezen túl az MB-D10 

a gyors sorozatfényképezés sebességét is megnöveli: 

8 kép/mp* sebességgel készíthet akár 100 felvételt.

* A 8 kép/másodperces sebesség eléréséhez a következőkre van szükség: 
1) MB-D10 elemtartó markolat, BL-3 akkumulátortartó-fedél, valamint EN-
EL4/EN-EL4a lítium-ion akkumulátorok vagy 8 db R6/AA-méretű elem/
akkumulátor; vagy pedig 2) EH-5a/EH-5 hálózati tápegység. A felsorolt 
eszközök mindegyike külön beszerezhető.

Optimalizált akkumulátorteljesítmény
A  n a g y  t e l j e s í t m é n y ű  E N - E L 3 e  l í t i u m - i o n 

akkumulátor egyetlen feltöltéssel akár 1000 egymást 

követő felvétel készítésére is képes*1 (vagy akár 

3000 felvétel készítésére is, a NIKON CORPORATION 

által végzett felmérés szerint*2), ha pedig az MB-D10 

Intuitív kezelés, tökéletes megbízhatóság
Minden egyes gomb, kezelőszerv és funkció a kreatív szabadság szolgálatában áll 

Egyéni beállításkészletek
Egyéni beállítások visszaállítása
a Automatikus élességállítás
a1 AF-C prioritás
a2 AF-S prioritás
a3 Dinamikus AF-mező
a4 Élességkövetés és -rögzítés
a5 AF-aktiválás
a6 AF pont megvilágítása
a7 Fókuszpont körbegörgetése
a8 AF pont kiválasztása
a9 AF-segédfény
a10 MB-D10 AF Be gombja
b Fénymérés/expozíció
b1 ISO érzékenység lépésköze
b2  Fé-lépésköz az 

expozícióvezérléshez
b3  Expozíciókompenzáció/

finomhangolás
b4 Egyszerű expozíciókompenzáció
b5  Középre súlyozott fénymérés 

mérőmezője
b6  Optimális expozíció 

finomhangolása
c Időzítők/AE-rögzítés
c1 Exponálógomb AE-L
c2  Fénymérés automatikus 

kikapcsolásának késleltetése
c3 Önkioldó késleltetése
c4  Monitor kikapcsolásának 

késleltetése
d Fényképezés/megjelenítés
d1 Hangjelzés
d2 Rács megjelenítése a keresőben
d3  Figyelmeztetés megjelenítése a 

keresőben

d4  Felvételkészítés sebessége  
CL módban

d5  Sorozatfelvétel maximális 
képszáma

d6 Fájlok sorszámozása
d7 Felvételi információk kijelzése
d8 LCD megvilágítása
d9 Expozíciókésleltetési mód
d10 MB-D10 elemtípus
d11  Akkumulátorok használati 

sorrendje
e Sorozatkészítés/vaku
e1 Vakuszinkron sebessége
e2 Vakuzási záridő
e3 Beépített vaku vezérlése
e4 Modellvakuzás
e5  Automatikus sorozatkészítés 

beállítása
e6  Automatikus sorozatkészítés  

(M mód)
e7  Sorozatkészítés sorrendje
f Vezérlők
f1  Választógomb közepének 

funkciója
f2 Választógomb
f3 Fényképadatok/visszajátszás
f4 Funkció gomb kiosztása
f5 Ellenőrző gomb kiosztása
f6 AE-L/AF-L gomb kiosztása
f7 Tárcsák testreszabása
f8  Gomb és tárcsa használata 

egymás után
f9 Nincs memóriakártya?
f10 Fordított kijelzők

A nedvesség és por el len 
védő, megerősített részeket 
piros szín jelöli.

Aktív D-Lighting használatávalAktív D-Lighting nélkül

EN-EL3e akkumulátorral

EN-EL4a akkumulátorral 
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• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • 2 másodperc, f/11  
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • ISO érzékenység: 200  
• Képszabályozás: Standard (Szabványos)
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M

A

B

B

NIKKOR objektívek 
Mivel a tükörreflexes fényképezőgép képminőségét 

közvetlenül befolyásolja a hozzá illeszthető objektívek 

minősége, ezért a fényképezőgép méltó társra talál 

a felülmúlhatatlan Nikon AF, AF-S és különleges DX 

NIKKOR objektívekben. Minden NIKKOR objektív 

büszkén képviseli a Nikon cég 90 évnyi tapasztalatát, 

amely hozzájárult ahhoz, hogy a legjobb minőségű 

alkatrészek és gyártási eljárások használatával 

sikerüljön kifejleszteni a piacvezető, precíziós kivitelű, 

optimalizált teljesítményű foto-optikai termékeket.

Az ED és a Super ED lencsetagok kompenzálják 

a nagyítást, és segítenek a kromatikus aberráció 

korrigálásában. Az egyedülálló nano-kristályos 

t ü k r ö z ő d é s g á t l ó  b e v o n a t  a  h a g y o m á n y o s 

objektíveknél jobban csökkenti a tükröződésből 

származó nem kívánt csillogást, különösen erős 

megvilágítás esetén. A meniszkusz alakú védőüveg 

megvédi a nagy átmérőjű teleobjektíveket, és 

közben éles, tiszta, szellemkép-mentes képet biztosít. 

Háromféle precíziós, aszférikus lencsetag gondoskodik 

arról, hogy minél kisebb legyen a lencse aberrációja és 

a nagy látószögű torzítás.

A precíziós megoldások közé tartozik a közeli 

fényképezésnél működő korrigáló rendszer, amely 

halszem- optikánál ,  nagy látószögű és egyéb 

objektívnél fejti ki hatását annak érdekében, hogy kis 

fókusztávolság esetén is kitűnő legyen a képminőség. 

A Nikon saját fejlesztésű SWM (Silent Wave Motor) 

technológiája gyors, pontos és hihetetlenül halk 

működésű automatikus élességállítást tesz lehetővé. 

A belső élességállításnak köszönhetően a fókuszálás 

még simább, a gép pedig szinte meg sem mozdul.

A DX NIKKOR objektíveket kifejezetten a Nikon DX-

formátumú digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez 

készítették. A könnyű, kompakt kialakítású DX NIKKOR 

objektívek fejlett nagy látószögű teljesítménye, 

valamint a kép teljes területén (vagyis középen, a szélen 

és a sarkokban is) kiváló képminősége teszi igazán 

kiemelkedővé a Nikon DX-formátum tudását.

A rázkódáscsökkentéssel ellátott 
objektívek előnyei
Egyszerűen megfogalmazva: a fényképezőgép 

rázkódásából adódó képromlás csökkentésére 

szolgáló Nikon rázkódáscsökkentő rendszer, amely az 

objektívbe van beépítve, többre képes, mint az egyéb 

fényképezőgépekbe beépített rázkódáscsökkentő 

funkció. Az objektívbe beépített Nikon VR II optikai 

lencsetag-mozgatásos technológia lehetővé teszi, 

hogy akár 4 lépésközzel hosszabb záridőt használjon*, így 

gyenge fényviszonyok között, hosszabb záridő mellett 

is sokkal élesebb képeket készíthet. A VR II rendszer 

optikai elemei valós időben mozdulnak el a rázkódás 

kompenzálására, így már a keresőben is stabil képet 

láthat a felvétel megkomponálásakor. És mivel az optikai 

lencsetag-mozgatásos rázkódáscsökkentés minden 

egyes gyújtótávolsághoz optimalizálva van, minden VR 

objektív következetesen kiváló eredményt nyújt.

Két VR mód közül választhat az adott helyzethez 

igazodva: A normál mód elsősorban a kézből történő 

fotózás remegését hivatott csökkenteni, emellett 

automatikusan érzékeli a pánozást. Az aktív mód 

azokban a helyzetekben hasznos, amikor a rázkódás 

erőteljesebb és gyakoribb, például mozgó járműből 

történő fényképezés során.

* A Nikon feltételei szerint végzett mérések esetén.

Beépített vaku i-TTL vakuvezérléssel
A gyenge fényben történő 

automatikus villanáson és az 

erős ellenfényben alkalmazott 

kiegyenlítő derítésen túl a 

haté ko ny b e é p íte t t  v aku 

sokkal többre képes: A Nikon nagy teljesítményű 

i -T T L v a k u ve z é r l é s e na g yo b b p o ntoss á g g a l 

értékeli ki a vakuexpozíciót, így jobb automatikus 

vakukiegyenlítést és kiváló eredményeket biztosít. 

Teljes mértékben támogatja a Fejlett Vezeték Nélküli 

Megvilágítás funkciót, ami lehetővé teszi, hogy 

a beépített vaku távoli vezérlőként funkcionálva 

közvetlen, két csoportos vezérlést adjon az SB-600, 

SB-800 vagy SB-R200 vakuk számára.

A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer 
teljes támogatása
A D300 tökéletesen együttműködik a Nikon SB-800, 

SB-600, SB-400 és SB-R200 vakuval, kihasználva az 

i-TTL vakuvezérlés összes előnyét: a fejlett mérő-

elővillantást, a pontos visszaverődés-mérést és a 

széles körű vezeték nélküli működést*. Az SB-800 

és az SB- 600 vakuba emellett AF-segédfény is 

be van építve, amely jól kiegészíti a D300 AF-

érzékelőmodulját a több fókuszmezőre történő 

automatikus élességállításkor, valamint e vakukban 

automatikus vaku-zoom funkció is található.

* Az SB-400 nem kompatibilis a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás 
funkcióval.

i-TTL vakuvezérlés
A mérő-elővillantás pontosságára építve a világosabb, 

rövidebb i-TTL elővillantás precízebb expozíció-

kiértékelést tesz lehetővé, így az automatikus 

vakukiegyenlítés mindig kiváló képeket eredményez.

Fejlett vezeték nélküli megvilágítás
A Nikon fejlett technológiája révén már nincs szükség 

kábelekre és vakumérőkre, így tökéletesen rugalmas 

megvilágítási megoldás érhető el. Ha a beépített vaku, 

egy SB-800 vaku vagy egy SU-800 vezeték nélküli 

vakuvezérlő tölti be a vakuvezérlő szerepét, a tökéletes 

megvilágítás biztosítására akár 3 távoli csoportot is 

elhelyezhet, amelyek mindegyike tetszőleges számú 

SB-800, SB-600 vagy SB-R200 vakuból állhat, az egyes 

csoportokhoz és a fő vakuvezérlőhöz pedig egyenként 

megadhatók a módbeállítások (i-TTL, AA, A, M, ismétlés 

és letiltás), továbbá teljes i-TTL vezérlés állítható be, 

amely nemcsak az egyes csoportok általános kimeneti 

arányán alapul, hanem a téma világosságán is. Ennek 

köszönhetően minden egyes vakukimeneti arány 

beállítható, még olyankor is, ha egy távoli egységet 

áthelyez másik pozícióba. Az egyes csoportokhoz 

működés közben is könnyedén beál l í tható a 

vakukompenzáció a fő vakuvezérlő nagyméretű, 

grafikus LCD-kijelzőjén. 4 frekvenciacsatorna áll 

rendelkezésre, így elkerülheti, hogy az Ön vakui és más 

fotósok készülékei között interferencia jöjjön létre.  

Vakuteljesítmény (FV) rögzítése
Az automatikus expozíció rögzítéséhez hasonlóan a 

fotós rögzítheti a kívánt vakuteljesítményt, és közben 

megváltoztathatja a kompozíciót.

Ismétlő vakuzás
Az ismétlő vakuzás kitűnő segítség gyorsan mozgó 

téma megörökítése esetén.

Modellvakuzás
Körülbelül egy másodpercig folyamatosan (stro-

boszkopikusan) villog a vaku, így a fotós ellenőrizheti  

az árnyékokat és a visszaverődő felületeket, és ezek 

ismeretében megtervezheti a kívánt megvilágítást.

Automatikus FP rövid záridős vakuszinkron
A külön megvásárolható SB-800 és SB-600 vakuval 

működő Automatikus FP rövid záridős vakuszinkron 

funkció bármely expozíciós módban lehetővé teszi 

a vakuszinkront akár 1/8000 mp-es záridőig, így a 

bőséges derítéssel hatékonyan elhomályosíthatja a 

hátteret még erős fényviszonyok mellett, illetve nagy 

ISO érzékenység esetén is. 

Objektív/tartozék

Fényképezőgép-beállítás

G vagy D típusú AF Nikkor2 AF-S, AF-I Nikkor

PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D4

AF-S / AF-I telekonverter7

Egyéb AF Nikkor (kivéve az F3AF típushoz való objektívek)

AI-P Nikkor

AI, AI módosított, Nikkor vagy E-sorozatú Nikorr objektívek12

Medical-Nikkor 120 mm f/4

Reflex-Nikkor

PC-Nikkor

AI típusú telekonverter18

PB-6 kihuzat19

Automatikus közgyűrűk (PK 11A/12/13/ PN-11
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1. IX-Nikkor objektívek nem használhatók. 2. A rázkódáscsökkentés VR objektívekkel használható. 3. A szpot fénymérés a 
kijelölt fókuszponton mér. 4. A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő rendszerei nem működnek megfelelően az objektív 
eltolásakor és/vagy döntésekor, illetve a maximálistól eltérő rekesz használata esetén. 5. Az elektronikus távolságmérő 
nem használható az objektív eltolásakor vagy megdöntésekor. 6. Csak manuális expozíciós mód. 7. Kompatibilis az AF-I 
Nikkor objektívekkel és az összes AF-S objektívvel, kivéve: DX 12–24 mm f/4G ED és az AF-S sorozatú 17–35 mm f/2.8D ED,  
DX 17–55 mm f/2.8G, 24–85 mm f3.5–4.5G ED, VR 24–120 mm f/3.5–5.6G ED, illetve 28–70 mm f/2.8D ED. 8. f/5,6 vagy annál 
kisebb maximális tényleges rekeszérték esetén. 9. Ha AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8, új AF 28–85 mm f/3.5–4.5 
vagy AF 28–85 mm f/3.5–4.5 objektívvel a legnagyobb zoommal a legkisebb távolságra állít élességet, akkor előfordulhat, 
hogy az élességjelző akkor is megjelenik, amikor a kereső mattüvegén lévő kép nem éles. Ilyenkor az élességet kézzel kell 
beállítani a keresőben látható kép alapján. 10. f/5,6 vagy annál kisebb maximális rekeszérték esetén. 11. Néhány objektív 
nem használható. 12. Az állványra rögzített AI 80–200 mm f/2.8 ED objektív forgási tartományát korlátozza a fényképezőgép 
váza. Nem lehet szűrőt cserélni, amíg az AI 200–400 mm f/4 ED objektív a fényképezőgépen van. 13. Ha megadja a maximális 
rekeszhez tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU objektív adatai) beállításban, akkor a rekesz értéke megjelenik 
a keresőben és a kijelzőn. 14. Csak akkor használható, ha megadja az objektív gyújtótávolságát és a maximális rekeszhez 
tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU objektív adatai) beállításban. Ha nem elégedett az eredménnyel, használjon 
szpot vagy középre súlyozott fénymérési módot. 15. A pontosság növeléséhez adja meg az objektív gyújtótávolságát 
és a maximális rekeszhez tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU objektív adatai) beállításban. 16. Manuális 
expozíciós módban 1/125 mp-nél hosszabb záridővel használható. 17. Az expozíciót az objektív rekeszértékének előzetes 
beállítása határozza meg. Rekesz-előválasztásos automata expozíciós módban az automatikus expozíció rögzítése vagy 
az objektív eltolása előtt állítsa be a rekeszértéket az objektíven lévő rekeszállító gyűrűvel. Kézi expozíciós módban az 
objektív eltolása előtt állítsa be a rekeszértéket az objektíven lévő rekeszállító gyűrűvel, és határozza meg az expozíciót. 18. 
Expozíciókompenzáció szükséges az AI 28–85 mm f/3.5–4.5, az AI 35–105 mm f/3.5–4.5, az AI 35–135 mm f/3.5–4.5 vagy 
az AF-S 80–200 mm f/2.8D használata esetén. További részletek a telekonverter kézikönyvében olvashatók. 19. PK-12/13 
automatikus közgyűrű szükséges. A fényképezőgép helyzetétől függően a PB-6D kihuzat-tartozékra is szükség lehet.  
20. Használjon előre beállított rekeszértéket. Rekesz-előválasztásos automata expozíciós módban az expozíció meghatározása 
előtt kell beállítani a rekeszértéket a kihuzattal.
• A PF4 reprodukciós egységhez a PA-4 fényképezőgép-tartó szükséges.

Zajcsökkentés kikapcsolva

Zajcsökkentés bekapcsolva

• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G ED 
• 1/30 másodperc, f/4,8 • Fehéregyensúly: Automatikus 
• ISO érzékenység: 200 • Képszabályozás: Standard (Szabványos)

• Objektív: AF-S VR 105 mm f/2.8G 
• 1/250 másodperc, f/4 
• Fehéregyensúly: Automatikus 
• ISO érzékenység: 200
• Képszabályozás: Standard (Szabványos)

Vezérlő (beépített vaku): Kikapcsolva
A csoport (SB-800): Manuális
B csoport (SB-800): Manuális

Tökélyre fejlesztett optikai teljesítmény 
A Nikon Total Imaging System (Teljes képalkotó rendszer) valamennyi 
összetevője között fennálló szoros kapcsolat kompatibilitást biztosít 
a NIKKOR objektívek széles kínálatával

Fejlett megvilágítás-vezérlés
A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer fejlett vezérelhetőséget és hihetetlen 
rugalmasságot nyújt a kreatív fotózás megkönnyítésére

SB-600SB-800

SB-400 Nikon R1C1 makrovaku  
szett vezérlővel

AF-S DX Zoom-Nikkor 17–55 mm f/2.8G ED
Nagy látószögű zoom objektív kizárólag Nikon DX-formátumú 
digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez (35 mm-es és  
FX-formátumban kifejezett képszög: 25,5–82,5 mm)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18–200 mm f/3.5–5.6G ED 
Kompakt, könnyű, nagy átfogású zoom objektív Nikon 
digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez, fejlett 
rázkódáscsökkentéssel (35 mm-es és FX-formátumban kifejezett 
képszög: 27–300 mm)

Funkciókompatibilitási táblázat
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További funkciók 
A Capture NX program egyedülálló képességeit tovább 

bővítik az alábbi eszközök: Browser (Böngésző), Batch 

processing (Kötegelt feldolgozás), Edit List (Szerkesztési 

lista), Red-Eye Reduction (Vörösszemhatás-csökkentés), 

Version (Verzióadatok), Advanced Noise Reduction (Fej-

lett képzajcsökkentés) és még számos hasznos funkció.

Kijelölési eszközök  
A Capture NX program számos kijelölő eszközt kínál 

a több mint 25 képjavító stílus alkalmazásához – pl. 

Brush (Ecset), Lasso (Lasszó), Marquee (Keret), Gradient 

(Átmenet) Fill/Remove (Kitöltés/törlés).  

és ment a Capture NX programban, a D300 és a D3 

fényképezőgépben is felhasználhatja azokat. Sőt, a 

képszabályozási beállításokat más fényképezőgépekkel 

készített NEF-fájlokra is alkalmazhatja.

 

Optikai korrekciós eszközök
Három ötletes funkció segít az objektívek jellegzetes 

hatásainak – például a kép sarkaiban jelentkező 

sötétedésnek, a hordó- és a párnatorzításnak vagy 

az elszíneződésnek – a kompenzálásában, így még 

többféle objektív használatára nyílik lehetőség. 

D-Lighting 
A D-Lighting funkció segítségével a fotós módosíthatja 

az árnyékos és a túlságosan világos képrészeket, 

miközben érintetlenül hagyja a középtónusokat, így 

optimális eredményt érhet el még olyan képeknél is, 

amelyeken eredetileg alul- vagy túlexponált területek 

vannak. A D-Lighting HQ lehetőség a minőséget 

helyezi előtérbe, míg a D-Lighting HS a gyors 

munkához ideális. 

U PointTM technológia
A szabadalmaztatott U Point™ technológia minden 

eddiginél könnyebbé teszi a módosítani kívánt 

képrészek kijelölését, melynek következtében az 

effektusok és a képjavító megoldások használata 

magától értetődő folyamattá válik . A U Point™ 

együttműködik a nagy tudású Nikon Capture 

eszköztárral, hogy páratlan funkcióinak köszönhetően 

tökéletesen ki lehessen használni a NEF (RAW) 

fájlokban rejlő hatalmas lehetőségeket, és hogy a 

bármely digitális fényképezőgépből származó JPEG- és 

TIFF-fájlok feldolgozása leegyszerűsödjön.

RAW módosítások  
A fotós a felvétel elkészülte után is szabadon módosít-

hatja a NEF (RAW) formátumú kép fehéregyensúlyát, 

színegyensúlyát, tónusgörbéit és képzajcsökkentési 

módszereit. A így létrejövő új képet több változatban 

is mentheti, miközben végig biztos lehet abban, hogy 

az eredeti felvétel NEF (RAW) fájljában tárolt képadatok 

nem módosulnak.

A Képszabályozás rendszer támogatása
A Capture NX programon belül szabadon megnyithatja 

és módosíthatja a képszabályozási beállításokat. 

Ha saját képszabályozási beállításokat hoz létre 

A kiemelkedően 
sokoldalú 
képszerkesztő 
megoldás
A  N i k o n  C a p t u r e  N X 

s z o f t v e r  s e g í t s é g é v e l 

könnyen elérhetők azok 

a  h a t é k o n y  é s  –  m á r 

megjelenésük nél fogva 

is – magától értetődő képjavító eszközök, amelyek 

segítségével a fotós tökéletesen kihasználhatja a 

NEF-képformátum sokoldalúságában rejlő nagyszerű 

lehetőségeket. A Capture NX támogatja a JPEG- 

és a TIFF-fájlok feldolgozását is, így összetettebb 

képszerkesztési igényeknek és alkalmazásoknak is 

megfelel.

Elegáns sokoldalúság a hatékony munkafolyamatért 
A Nikon legújabb szoftverei hatékonyságot és rugalmasságot nyújtanak, hogy mindig 
maximális minőséget érhessen el, és mindezt a lehető legkönnyebb módon

Színszabályozó pontok segítségével kiemeltük a kép előterében látható sziklaboltozat felületére 
eső fény hatását, továbbá módosítottuk a fényerőt, a kontrasztot és a színtelítettséget, hogy 
hangsúlyosabbá váljon a jobb oldalon elhelyezkedő távoli sziklák színe és mintázata. Az égbolt színét 

a kék árnyalatok élénkítésével javítottuk, és a háttérben húzódó hegyvonulatok vörös árnyalatait úgy 
módosítottuk, hogy a hajnali fények hatása tükröződjön rajtuk. Így sikerült elérni, hogy a kép hűen 
visszaadja azt a látványt, amely a helyszínen tárult a fotós szeme elé.

A Capture NX rendszerkövetelményei (1.3)
Operációs Windows: A Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate 
rendszer (32 bites verzió), a Windows XP Home Edition/Professional (SP2) vagy a Windows 2000 

Professional (SP4) előtelepített verziója 
 Macintosh: Mac OS X (10.3.9-es vagy újabb verzió)
Processzor/ Windows: Pentium III, legalább 1 GHz; Pentium 4, legalább 2 GHz javasolt
Modell Macintosh: Power PC G4/G5, Intel Core sorozat / Xeon sorozat 
RAM Windows Vista: legalább 512 MB szükséges (legalább 1 GB javasolt)
 Windows XP/2000: legalább 256 MB szükséges (legalább 1 GB javasolt)
 Macintosh: legalább 256 MB szükséges (legalább 1 GB javasolt) 
Merevlemez 200 MB szükséges a telepítéshez, 1 GB szükséges a működéshez 
Monitor 800 x 600 (ilyenkor nem minden elem jelenik meg megfelelően, ezért legalább 1024 × 768 

javasolt), 16 bites (High Color) vagy 24 bites (True Color) színmélység javasolt
Egyebek • A telepítéshez CD-meghajtó szükséges.
 • Előfordulhat, hogy telepíteni kell a szoftver legújabb frissítését, amely a Nikon webhelyén 

érhető el  

A  s z a b á l yozó p o nto k 
leegyszerűsítik a fényerő, 
a kontraszt, a színtelí-
tettség, az árnyalatok, az 
RGB-egyensúly, a színme-
legség és még sok más 
funkció beállítását.

Szabályozópont:

 Méret

 Fényerő

 Kontraszt

 Színtelítettség
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10 tűs távkioldó-csatlakozó 
A 10 tűs távkioldó-csatlakozó tovább 

bővíti a távoli felvételkészítés rugalmas 

lehetőségeit, olyan külön beszerezhető 

tartozékok használatának lehetővé 

tételével, mint például az MC-30/MC-36 

vezetékes távkioldó vagy az ML-3 Modulite 

távkioldó készlet.

GPS-támogatás 
NMEA 0183 (2.01-es és 3.01-es verzió) A fényképezőgép-

hez külön beszerezhető MC-35 adapterkábellel külső 

GPS-egységek csatlakoztathatók, amelyekkel minden 

egyes képfájlhoz rögzíthetők az egyes felvételek 

szélességi, hosszúsági, magassági és irányadatai, 

valamint a UTC-adatok (Egyezményes világidő).

Nagy felbontású HDMI* videokimenet
A HDMI (High Definition Multimedia 

Interface, nagy felbontású multimédia-

interfész) szabványú csatlakoztatási 

lehetőséggel csúcsminőségű, nagy 

felbontású HDTV megjelenítést élvezhet, 

amely kompatibilis a digitális kép- és hangadatok 

átvitelére vonatkozó nemzetközi szabványokkal.

* HDMI 1.3a szabvánnyal kompatibilis

PictBridge-támogatás
A képek nyomtatásához egyszerűen csak csatlakoz-

tassa a D300 fényképezőgépet egy PictBridge-kompa-

tibilis nyomtatóhoz a mellékelt USB-kábellel, és adja 

ki a nyomtatási parancsot. A beépített oldalbeállítási 

funkció használatával még könnyebb a nyomtatás, és 

még pontosabban megadhatja a beállításokat a kívánt 

eredmény eléréséhez.

Image Authentication (eredetjelző) 
szoftver (külön megvásárolható)
Ha bizonyítani vagy ellenőrizni kell egy fénykép hiteles-

ségét, a Nikon egyedülálló Image Authentication (Képek 

eredetjelzése) funkciója nemcsak azt képes megállapí-

tani, hogy egy képet manipuláltak-e, de még azt is jelzi, 

hogy módosították-e a dátum- vagy a GPS-adatokat.

Képminőség Képméret Fájlméret*1 Összesen készíthető
képek száma**1

Egymás után készíthető 
képek száma*1*2

Kb. 13,6 MB

Kb. 16,7 MB

Kb. 11,3 MB

Kb. 14,2 MB

Kb. 19,4 MB

Kb. 25,3 MB

Kb. 36,5 MB
Kb. 21,2 MB
Kb. 10,2 MB

Kb. 5,8 MB
Kb. 3,3 MB
Kb. 1,5 MB
Kb. 2,9 MB
Kb. 1,6 MB
Kb. 0,7 MB
Kb. 1,5 MB
Kb. 0,8 MB
Kb. 0,4 MB

Kb.

—

—

—

—

—

—

L
M
S
L
M
S
L
M
S
L
M
S

98 kép

75 kép

135 kép

112 kép

98 kép

75 kép

52 kép
93 kép

208 kép
276 kép
488 kép

1000 kép
548 kép
946 kép

2000 kép
1000 kép
1800 kép
3900 kép

18 kép

21 kép

21 kép

27 kép

17 kép

16 kép

16 kép
20 kép
29 kép
43 kép
89 kép

100 kép
90 kép

100 kép
100 kép
100 kép
100 kép
100 kép

NEF (RAW), 
veszteségmentesen tömörített, 12 bites
NEF (RAW), veszteségmentesen 
tömörített, 14 bites**3

NEF (RAW), 
tömörített, 12 bites
NEF (RAW), 
tömörített, 14 bites*3

NEF (RAW), 
tömörítetlen, 12 bites
NEF (RAW), 
tömörítetlen, 14 bites*3

TIFF (RGB)

JPEG FINE*4

JPEG NORMAL*4

JPEG BASIC*4

SB-800 vaku SB-600 vaku SB-400 vaku

Nikon R1C1 
makrovaku 
szett vezérlővel

Vakuk

Stúdióvakuk**

Nikon 
SB-800/600/400 

vakuk
SC-28, 29

SC-28, 29

A 10 tűs távkioldó-csatlakozóhoz 
kapcsolható tartozékok

Vezetékes távkioldó: MC-22 (1 m) / 
MC-30 (0,8 m) / MC-36 (0,85 m)

MC-21 hosszabbító kábel 
(3 m)

MC-23 csatlakozó kábel (0,4 m)

MC-22/MC-30/MC-36

GPS-egyég**MC-35 GPS-kábel

ML-3 Modulite távkioldó 
készlet

MC-25 adapterkábel 
(0,2 m)

Objektívek

HDMI-kábel** („A” típusú)

TV képernyő**

TV-tartozékok

EG-D100 videokábel*

CompactFlash memóriakártya**

Microdrive™ **

PC-kártyaadapter** 
CompactFlash-kártyaolvasó**

Személyi 
számítógép**

Tartozékok a számítógépes használathoz

UC-E4 USB-kábel*

Capture NX

Szoftver-
csomag*

Image 
Authentication 
szoftver

Camera
Control Pro 2 

WT-4/4A 
vezeték nélküli jeladó

*Mellékelt tartozék  **Nem Nikon termék

Tok

CF-D200 
félpuha tok

MB-D10 Multi-Power 
elemtartó markolat

EN-EL3e újratölthető 
lítium-ion akkumulátor*

EN-EL4/EN-EL4a 
újratölthető lítium-ion 
akkumulátor

MH-21/MH-22 
gyorstöltő

BL-3 
Akkumulátor-
tartó-fedél

MH-18a gyorstöltő*
EH-5a/EH-5 

hálózati tápegység

8 db R6/AA-méretű elem/
akkumulátor szükséges**

Hálózati tápegységek, elemek/
akkumulátorok és elemtartó markolatok

DG-2 
keresőnagyító

DK-23 
szemkagyló*

DR-6 
derékszögű 
keresőtoldalék

DK-20C 
dioptriaszabályzós kereső szemlencsék 

(–5 és +3 m-1között)

DK-22 
keresőadapter

DK-21M 
nagyító kereső

DK-5 
keresősapka*

A kereső tartozékai

Rendszerbővítési lehetőségek széles tárháza 
A Nikon Teljes Képalkotó Rendszer lehetővé teszi, hogy minden helyzetben 
optimális teljesítményű, egyedi rendszert építhessen ki

A memóriakártya kapacitása és a képminőség/képméret
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 2 GB-os SanDisk Extreme III (SDCFX) kártya hány képet tud tárolni különböző képminőség- és 
képméret-beállítások esetén.

*1 A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
*2 A memóriapufferben tárolható képek száma. A memóriapuffer tárolókapacitása csökken, ha a zajcsökkentés funkció be van kapcsolva. Csökken a 
következő esetekben: 1) az [Optimal quality] (Optimális minőség) van kiválasztva a [JPEG compression] (JPEG-tömörítés) beállításnál, 2) az ISO érzékenység 
Hi 0.3-as vagy magasabb értékre van állítva, 3) a [High ISO NR] (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) lehetőség be van kapcsolva az Automatikus ISO 
érzékenység szabályozásának bekapcsolt állapotában, illetve 800-as vagy magasabb ISO értéknél, 4) hosszú expozícióhoz tartozó zajcsökkentés esetén,  
5) az aktív D-Lighting használata esetén, 6) be van kapcsolva a képek eredetjelzése.
*3 14 bites NEF (RAW) képek készítésekor a sorozatfelvétel maximális sebessége 2,5 kép/mp.
*4 Az értékek számítása feltételezi, hogy a [JPEG compression] (JPEG-tömörítés) beállítás értéke [Size priority] (Fájlméret elsődlegessége). Az [Optimal quality] 
(Optimális minőség) beállítás esetén a JPEG-képek fájlmérete megnő, a képek száma és a puffer kapacitása ennek megfelelően csökken.

Operációs Windows: A Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/
rendszer Enterprise/Ultimate (32 bites verzió), a Windows XP Home Edition/

Professional (SP2) vagy a Windows 2000 Professional (SP4)  
előtelepített verziója

Processzor/ Pentium 4, legalább 1 GHz
Modell
RAM Legalább 512 MB javasolt
Merevlemez 50 MB szükséges a telepítéshez, 200 MB szükséges a működéshez 
Monitor Legalább 800 x 600 képpontos felbontás, legalább 16 bites 

(High Color) színmélységgel  
Csatlakozó USB: Egy szabványos USB port szükséges (az USB-meghajtó 

használatához)
Egyebek • A telepítéshez CD-meghajtó szükséges
 • Internetkapcsolatra lehet szükség
 • Az 1.0.1-es verziót frissíteni kell

Az Image Authentication szoftver rendszerkövetelményei 
(csak Windows rendszeren használható)
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Elülső oldal
Expozíciós mód gomb / Formázás 
gomb
Expozíciókompenzáció gomb
Exponálógomb
Főkapcsoló
Segédtárcsa
Mélységélesség-ellenőrző gomb
Fn (Funkció) gomb
Tükör
Élességállítási módválasztó
Objektív kioldógombja
Illesztési jel
10 tűs távkioldó-csatlakozó fedele
Vakuszinkronizációs csatlakozó fedele
Szíjrögzítő csat
Kioldási módválasztó tárcsa 
kioldógombja
Kioldási módválasztó tárcsa
Képminőség gomb
Fehéregyensúly gomb
ISO érzékenység gomb
Vaku mód gomb / Vakukompenzáció 
gomb
Vaku nyitógombja
Vakupapucs (külön beszerezhető 
vakuhoz)
AF-segédfény / Önkioldó jelzőfénye / 
Vörösszemhatás-csökkentő lámpa
Kijelző
Képérzékelő síkjának jelzése
Szíjrögzítő csat

Hátoldal
Törlés gomb / Formázás gomb
Visszajátszás gomb
Menü gomb
Védelem gomb / Súgó gomb / Info gomb
Kiskép / „Kicsinyítés nagyított 
visszajátszásnál” gomb
„Nagyítás nagyított visszajátszásnál” gomb
OK gomb
Videocsatlakozó (a fedél alatt) / HDMI-
csatlakozó (a fedél alatt) / DC-IN csatlakozó a 
külön beszerezhető hálózati tápegységhez 
(a fedél alatt) / USB-csatlakozó (a fedél alatt)
Monitor
Állványmenet
Érintkezőfedél a külön megvásárolható 
MB-D10 elemtartó markolathoz
Akkumulátortartó fedele
Akkumulátortartó fedelének zárja
Kártyafoglalat fedele
Kártyafoglalat fedelének zárja
AF mező mód választó
Kártyaművelet jelzőfénye
Fókuszmező-választást letiltó gomb
Választógomb
Főtárcsa
AF Be gomb
Fénymérési módválasztó
AE/AF-rögzítés gomb
Dioptriaszabályzó
Keresőablak szemkagylója
Keresőablak
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távkioldó
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A Nikon D300 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus
Típus.......................................	 Digitális	tükörreflexes	fényképezőgép	cserélhető	

objektívvel
Objektív	rögzítése	.......	 Nikon	F	bajonettzár	(AF-csatlakozóval	és	-érintkezőkkel)
Tényleges	képszög......	 Az	objektív	gyújtótávolságának	kb.	1,5×-ese	(Nikon	DX-

formátum)
Tényleges pixelszám
Tényleges	pixelszám..	 12,3	millió
Képérzékelő
Képérzékelő	......................	 CMOS-érzékelő,	23,6	x	15,8	mm;	teljes	pixelszám:	

13,1	millió
Képpontok	teljes		.........	 13,1	millió
száma
Porosodás-.........................	 Képérzékelő	tisztítása,	porszemcse-eltávolítási	
csökkentő	rendszer	 	referenciaadatok	(külön	beszerezhető	Capture	NX	

szoftver	szükséges)
Adattárolás
Képméret		..........................	 •	4288	x	2848	(L)	•	3216	x	2136	(M)	
(képpont)	 	•	2144	x	1424	(S)
Fájlformátum	...................	 •	NEF	(RAW):	12	vagy	14	bites,	tömörítetlen,	

veszteségmentesen	tömörített	vagy	tömörített	
	 	•	TIFF	(RGB)	
	 	•	JPEG:	A	JPEG-alapszabvánnyal	kompatibilis;	tömörítési	

beállítások	és	arányok:	fine	(kb.	1	:	4),	normal	(kb.	1	:	8),	
basic	(kb.	1	:	16)	(Fájlméret	elsődlegessége	módban);		
„Optimális	minőség”	tömörítési	mód	is	választható	

	 	•	NEF	(RAW)	+	JPEG:	Egyazon	kép	NEF	(RAW)	és	JPEG	
formátumban	is	rögzítésre	kerül

Képszabályozás	.............	 Választható	beállítások:	[Standard]	(Szabványos),	
[Neutral]	(Semleges),	[Vivid]	(Élénk)	és	[Monochrome]	
(Monokróm);	legfeljebb	9	egyéni	képszabályozási	
beállítás	tárolható	

Adathordozó	...................	 CompactFlash	Type	I	és	II	memóriakártya	(UDMA-
kompatibilis);	Microdrive

Fájlrendszer	.......................	 DCF	(Design	Rule	for	Camera	File	Systems	=	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,	pentaprizmás,	tükörreflexes	

kereső
Képfedés	.............................	 Kb.	100%	(vízszintesen	és	függőlegesen)
Nagyítás	..............................	 Körülbelül	0,94×-es	(50	mm-es	f/1,4-es	objektív	

végtelenre	állítva;	–1,0	m–1)
Betekintési	távolság	...	 19,5	mm	(–1,0	m–1)
Dioptriabeállítás	............	 –2	és	+1	m–1	között
Mattüveg	............................	 Fókuszkeretekkel	ellátott	B	típusú	BriteView	Clear	Matte	

Mark	II	mattüveg	(rácsvonalak	megjeleníthetők)
Tükör	......................................	 Gyors	visszatérés
Mélységélesség	.............	 A	mélységélesség-ellenőrző	gomb	megnyomásakor	
ellenőrzése	 	az	objektív	rekesze	beugrik	a	felhasználó	által	(A	és	M	

módban),	illetve	a	fényképezőgép	által	(P	és	S	módban)	
választott	értékre

Rekesz	...................................	 Elektronikusan	vezérelt,	azonnali	visszaállású
Objektív
Kompatibilis	objektívek	 	Lásd	a	22.	oldalt
Zár
Típus.......................................	 Elektronikus	vezérlésű,	függőleges	lefutású,	

fókuszsíkban	lévő	zár
Záridő	....................................	 1/8000–30	mp,	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésközökkel,	Bulb,	X250
Vakuszinkron		..................	 X=1/250	mp;	1/320	mp	vagy	hosszabb	záridővel	tud	
sebessége	 	szinkronizálni	(a	vaku	hatótávolsága	lecsökken	az	1/250	

és	1/320	mp	közti	záridő-tartományban)
Kioldás
Kioldási	mód	....................	 S	(Egyképes),	CL	(Lassú	sorozatfelvétel),	CH	(Gyors	

sorozatfelvétel),	LV	(Élő	nézet),		(Önkioldó),	Mup	
(Tükörfelcsapás)

Képtovábbítási	...............	 •	EN-EL3e	lítium-ion	akkumulátorral:	akár	6	kép/mp
sebesség	 	•	MB-D10	elemtartó	markolattal,	EN-EL4a/EN-EL4	

lítium-ion	akkumulátorral	vagy	8	db	R6/AA-méretű	
elemmel/akkumulátorral;	vagy	pedig	EH-5a/EH-5	
hálózati	tápegységgel	(a	felsorolt	eszközök	mindegyike	
külön	beszerezhető):	akár	7	kép/mp	(CL	módban)	vagy	
8	kép/mp	(CH	módban)

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

Expozíció
Fénymérés	.........................	 TTL	fénymérési	rendszer	1005	képpontos	RGB-érzékelő	

használatával
Fénymérési	módszer	...	 •	Mátrix:	3D	színes	mátrixmérés	II,	G	és	D	típusú	

objektívek	használatánál;	a	színes	mátrixmérés	II	abban	
az	esetben	használható	más	CPU	objektívekkel,	illetve	
a	színes	mátrixmérés	akkor	áll	rendelkezésre	nem	CPU	
objektíveknél,	ha	a	felhasználó	megadja	az	objektív	
adatait

	 •	Középre	súlyozott:	A	mérés	során	75%-os	súlyt	kap	a	
kép	6,	8,	10	vagy	13	mm	átmérőjű	középpontja,	vagy	
a	mérés	a	teljes	kép	átlaga	alapján	történik	(nem	CPU	
objektív	használata	esetén	az	átmérő	mérete	8	mm-en	
rögzített)

	 •	Szpot:	3	mm	átmérőjű	körben	mér	(a	képkocka	kb.	
2%-a),	amelynek	középpontjában	az	aktív	fókuszpont	
van	(nem	CPU	objektív	használata	esetén	a	középső	
fókuszpont)

Tartomány	(ISO	100,	...	 •	Mátrixmérés	vagy	középre	súlyozott	fénymérés:	
f/1,4	objektív,	20°C)	 	0–20	Fé	
	 	•	Szpot	fénymérés:	2–20	Fé
Fénymérő	csatolása	...	 CPU	és	AI	együttesen
Expozíciós	mód	.............	 Programozott	automata	mód	(P)	rugalmas	

programmal;	Idő-előválasztásos	automata	mód	(S);	
Rekesz-előválasztásos	automata	mód	(A);	Manuális	
mód	(M)

Expozíciókompenzáció	 	–5	–	+5	Fé,	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésközzel
Expozíciósorozat	..........	 2–9	kép	1/3,	1/2,	2/3	vagy	1	Fé	lépésközzel
Expozíció	rögzítése.....	 Az	AE-L/AF-L	gomb	lenyomásával	rögzíthető	a	mért	

fényérték
ISO	érzékenység		..........	 ISO	200–3200,	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésközzel.	Az	
(R.E.I.)	 	érzékenység	körülbelül	0,3,	0,5,	0,7	vagy	1	Fé	értékkel	

ISO	200	alá	csökkenthető,	illetve	körülbelül	0,3,	0,5,	0,7	
vagy	1	Fé	értékkel	ISO	3200	fölé	növelhető

Aktív	D-Lighting	...........	 Választható	beállítások:	[High]	(Magas),	[Normal]	
(Normál)	vagy	[Low]	(Alacsony)

Élességállítás
Automatikus		...................	 Nikon	Multi-CAM	3500DX	automatikus	élességállítási	
élességállítás	 	modul	TTL	fázisérzékeléssel,	finomhangolással,	51	

fókuszponttal	(köztük	15	kereszt	típusú	érzékelő)	és	
	AF-segédfénnyel	(hatótávolság:	kb.	0,5–3	m)

Érzékelési	tartomány	...	 –1	–	+19	Fé	(ISO	100,	20°C	hőmérsékleten)
Élességállítás	....................	 •	Automatikus	élességállítás	Azonnali	egyszeri	szervo	

AF	(S);	folyamatos	szervo	AF	(C);	az	élességkövetés	
automatikusan	aktiválódik	a	tárgy	helyzetétől	függően	
egyszeri	és	folyamatos	szervo	AF	módban	

	 	•	Manuális	(M):	Elektronikus	távolságmérés	használható
Fókuszpont	.......................	 51	vagy	11	fókuszpont	közül	választható
AF-mező	mód	.................	 Egypontos	AF,	dinamikus	AF,	automatikus	AF	mező
Élességrögzítés	..............	 Az	élesség	az	exponálógombot	félig	lenyomva	

(egyszeri	szervo	AF)	vagy	az	AE-L/AF-L	gomb	
megnyomásával	rögzíthető

Vaku
Beépített	vaku	................	 Gombbal	történő	kézi	felnyitás,	kulcsszám:	17	(ISO	200,	

20°C	esetén),	12	(ISO	100	esetén),	manuális	módban:	18	
(ISO	200,	20°C	esetén),	13	(ISO	100	esetén)

Vakuvezérlés	....................	 •	TTL:	A	beépített	vakuhoz	és	az	SB800,	SB600,	illetve	
SB400	vakukhoz	választható	módok:	kiegyenlített	
i-TTL	derítővakuzás	és	normál	i-TTL	vakuzás	digitális	
tükörreflexes	fényképezőgéphez,	1005	szegmensű	
RGB-érzékelő	használatával

	 	•	Automatikus	rekesz:	SB-800	vakuval	és	CPU	
objektívvel	használható	

	 	•	Nem	TTL	automatikus:	Támogatott	vakuk	többek	
között:	SB-800,	28,	27	és	22s	

	 	•	Távolság-prioritásos	manuális:	SB-800	vakuval	
használható

Vakumód	............................	 Szinkron	az	első	redőnyre,	hosszú	záridős	szinkron,	
szinkron	a	hátsó	redőnyre,	vörösszemhatás-csökkentés,	
hosszú	záridős	szinkron	vörösszemhatás-csökkentéssel

Vakukompenzáció	.......	 –3	–	+1	Fé,	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésközzel
Vakus	sorozat	...................	 2–9	kép	1/3,	1/2,	2/3	vagy	1	Fé	lépésközzel
Vaku	készenléti	...............	 A	beépített	vaku	vagy	SB	sorozatú	vaku	(pl.	800,	600,	400,
jelzőfénye	 	80DX,	28DX,	vagy	50DX	)	teljes	töltöttsége	esetén	világít,	

teljes	vakuteljesítménnyel	végzett	villantás	után	villog
Vakupapucs	......................	 Szabványos	ISO	518	vakupapucs	biztonsági	retesszel

Nikon	Kreatív	...................	 A	Fejlett	Vezeték	Nélküli	Megvilágítás	funkció	
Megvilágítási		 	támogatott,	ha	a	beépített	vaku,	az	SB-800	vaku	vagy
Rendszer	(CLS)	 	az	SU-800	vakuvezérlő	működik	vezérlőként,	és	az	

SB-800,	600	vagy	R200	vaku	szolgál	segédvakuként;	
az	Automatikus	FP	nagy	sebességű	vakuszinkron	és	a	
modellfény	funkció	támogatott	minden	CLS-kompatibilis	
vakuval	(kivéve	az	SB-400	vakut);	a	Vaku-színhőmérséklet	
információ	továbbítása	és	a	Vakuérték	rögzítése	funkció	
támogatott	minden	CLS-kompatibilis	vakuval

Fehéregyensúly
Fehéregyensúly	.............	 Automatikus	(TTL	fehéregyensúly	a	fő	képérzékelővel	

és	az	1005	szegmensű	RGB-érzékelővel),	7	
finomhangolható	manuális	mód,	színhőmérséklet-
beállítás

Sorozatkészítés	..............	 2–9	felvétel,	1,	2	vagy	3	egységnyi	lépésközzel
Élő nézet
Módok	..................................	 Kézi,	Állvány
Automatikus	.....................	 •	Kézi:	Fázisérzékelő	automatikus	élességállítás	51	
élességállítás	 	fókuszponttal	(köztük	15	kereszt	típusú	érzékelő)	
	 	•	Állvány:	Kontrasztérzékelő	automatikus	élességállítás	

a	kép	bármely	pontján
Monitor
Monitor	................................	 7,62	centiméteres.	kb.	920	000	képpontos	(VGA),		

170	fokos	megtekintési	szögű,	kb.	100%-os	képfedésű,	
állítható	fényerősségű,	alacsony	hőmérsékletű	
poliszilícium	TFT	LCD-monitor

Visszajátszás
Visszajátszás	.....................	 Teljes	képes;	Kisképes	(egyszerre	4	vagy	9	kiskép);	

Nagyított	visszajátszás;	Diavetítés;	Hisztogram-kijelzés;	
Automatikus	képelforgatás,	Kísérőszöveg	(max.	36	
karakter)

Csatlakozó
USB	..........................................	 Hi-Speed	USB
Videokimenet	.................	 NTSC	vagy	PAL	választható
HDMI-kimenet................	 1.3a	verziójú,	„A”	típusú	HDMI-csatlakozó,	HDMI-

kábel	csatlakoztatásakor	a	fényképezőgép	monitora	
kikapcsol

10	tűs	távkioldó-	...........	 Vezetékes	távkioldó	vagy	GPS-készülék	(NMEA	0183	
csatlakozó	 	2.01	vagy	3.01	verzióval	kompatibilis)	csatlakoztatására	

(külön	beszerezhető	MC-35	GPS-kábel	és	9	tűs	D-sub	
csatlakozó	kábel	szükséges)

Nyelvek
Nyelvek	................................	 Kínai	(egyszerűsített	és	hagyományos),	holland,	angol,	

finn,	francia,	német,	olasz,	japán,	koreai,	lengyel,	
portugál,	orosz,	spanyol	és	svéd

Energiaellátás
Akkumulátor	....................	 1	db	EN-EL3e	lítium-ion	akkumulátor
Elemtartó	markolat	.....	 Külön	megvásárolható	MB-D10	többfunkciós	

elemtartó	markolat,	amely	egy	Nikon	EN-EL3e,	EN-
EL4/EN-EL4a	Li-ion	akkumulátort,	vagy	pedig	nyolc	
R6/AA-méretű	alkáli,	Ni-MH,	lítium	vagy	nikkel-mangán	
elemet/akkumulátort	fogad	be	(az	EN-EL4/EN-EL4a	
akkumulátor,	illetve	az	AA-méretű	elemek/akkuk	
külön	beszerezhetők;	az	EN-EL4/EN-EL4a	akkumulátor	
használata	esetén	BL-3	akkumulátortartó-fedél	
szükséges,	amely	szintén	külön	beszerezhető)

Hálózati	tápegység	.....	 EH-5a/EH-5	hálózati	tápegység	(külön	beszerezhető)
Állványmenet
Állványmenet	..................	 1/4	hüvelykes	(ISO	1222)
Méret / tömeg
Méret	(Sz	×	Ma	×	Mé)	..	 Kb.	147	×	114	×	74	mm
Tömeg	..................................	 Kb.	825	g,	akkumulátor,	memóriakártya,	vázsapka	és	

monitorvédő	nélkül
Üzemeltetési feltételek
Hőmérséklet	....................	 0–40°C
Páratartalom	....................	 85%-nál	kisebb	(lecsapódás	nélkül)
Mellékelt tartozékok
Mellékelt	tartozékok	...	 EN-EL3e	lítium-ion	akkumulátor,	MH-18a	gyorstöltő,	
(országonként	vagy		 	UC-E4	USB-kábel,	EG-D100	videokábel,	AN-D300	szíj,	
régiónként		 	BM-8	monitorvédő,	vázsapka,	DK-5	keresősapka,	DK-23
különbözhetnek)	 	szemkagyló,	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. ◆ A CompactFlash 
és az Extreme a SanDisk Corporation bejegyzett védjegyei. ◆ A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei 
vagy bejegyzettt védjegyei. ◆ A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. ◆ Az ebben a tájékoztatóban szereplő, a 
keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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