




Kivételes lendület.    
Kreatív vezérlés.
Ismerkedjen meg a D300S fényképezőgéppel, a Nikon kiemelkedően kreatív, DX-formátumú digitális 

tükörreflexes csúcsmodelljével. A profik és a komoly amatőr fotósok egyaránt kedvelni fogják a különlegesen 

lendületes D300S modellt, amelynek intelligens és gyorsan reagáló váza fantasztikus sebességre képes. A 

precízen megmunkált készülékkel extrém körülmények között is magabiztosan fényképezhet. Multimédiás 

céljai megvalósításához pedig a D300S HD videokészítési technológiája áll rendelkezésre, amellyel sztereó 

felvételeket is készíthet*. Mindezek mellett a világhírű NIKKOR objektívek páratlan termékcsaládjából és a Nikon 

Teljes Képalkotó Rendszerének összetevői közül is választhat. A kreatív képességekkel minden elképzelését 

megvalósíthatja. D300S. A kreativitás új szintje, amely mindig az Ön rendelkezésére áll.     * Külön megvásárolható külső mikrofonnal.

n	 Kb. 7 kép/másodperc sebességű sorozatfelvétel

n	 D-Movie sztereó mikrofoncsatlakozóval

n	 51 pontos AF-rendszer átfogó képfedéssel

n	 Kereső képfedése: kb. 100%

n	 12,3 tényleges megapixel EXPEED képfeldolgozó 
rendszerrel

n	 A zárszerkezetet 150 000 tesztcikluson keresztül 
tesztelték

n	 Kettős kártyanyílás CF-/SD-memóriakártyákhoz

n	 Magnéziumötvözet váz por és nedvesség elleni 
védelmet nyújtó tömítésekkel



• Objektív: AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED • Expozíció: [S] mód, 1/640 másodperc, f/4.5  

• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 320 • Képszabályozás: Általános     © Robert Bösch
Az igényekhez illeszkedő, nagyobb hatótávolság 
Az 1,5-szeres telefotó-hatás kivételes előnyei mozgás közben készített képeknél mutatkoznak meg. 54



• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [S] mód, 1/1000 másodperc, f/7.1 • Fehéregyensúly: 

Automatikus • Érzékenység: ISO 320 • Képszabályozás: Általános       © Robert Bösch
Lélegzetelállító lendület 
Örökítse meg a tökéletes pillanatot az akár kb. 7 kép/másodperc sebességű sorozatfelvétellel. 54



Örökítse meg a pillanatot 
51 pontos AF-rendszer. Kereső képfedése: kb. 100%. Mindig éles és tiszta képek.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Expozíció: [S] mód, 1/1600 másodperc, f/10  

• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános       © Robert Bösch
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A kb. 7 kép/másodperc* sebességű 
sorozatfelvétellel még több fontos 
pillanatot örökíthet meg     

A Nikon legújabb, elegáns vázzal 
rendelkező, DX-formátumú csúcsmodellje 
kivételes teljesítményt kínál, és kb. 7 
kép/másodperc* sebességgel készít 
sorozatfelvételeket már egyetlen 
akkumulátorral is.

* A CIPA-szabvány alapján. 14 bites NEF (RAW) képbeállítás 
esetén a sorozatfelvétel sebessége kb. 2,5 kép/mp.

51 pontos AF rendszer – fantasztikus 
pontosság, lenyűgöző sebesség

A D300S Multi CAM 3500-DX AF 
érzékelőmodulja különlegesen széles  
AF-képfedést biztosít. A kép teljes 
területén gondosan elhelyezett 51 AF pont 
segítségével pontosan megörökítheti a 
témát még akkor is, ha annak mozgása 
kiszámíthatatlan. Az AF-modul 15 hatékony, 
kereszt típusú érzékelőt alkalmaz a kép 
középpontjában, amelyek tökéletes 
témaérzékelést biztosítanak bármely  
AF NIKKOR objektívvel, amelynek maximális 

rekesze f/5.6 vagy annál 
nagyobb. Ezen felül igény 
szerint 11 fókuszponttal is 
fényképezhet.
A D300S három AF-mező 
módot kínál – dinamikus 
AF-mező, egypontos AF és 
automatikus AF-mező.

A kereső képfedése: kb. 100% – 
a Nikon csúcsmodelljének másik 
előnye 

A képterület egésze fontos az Ön számára? 
A D300S keresőjének képfedése kb. 100%, 
betekintési távolsága pedig 19.5 mm 
(-1,0 m-1), ezáltal a pontos komponálás 
még könnyebbé válik.   

A fényképezési helyzetfelismerő 
rendszer részletesebb információt 
szolgáltat a nagyobb pontosság 
érdekében

A D300S intelligens érzékelő-alkalmazásait 
tovább finomítottuk, így egy áttörést jelentő 
technológia jött létre: a fényképezési 
helyzetfelismerő rendszer. Az 1005 
képpontos RGB-érzékelőtől származó, 
precíz szín- és fényerő-adatok segítségével 
a fényképezési helyzetfelismerő rendszer 
soha nem tapasztalt mértékben növeli az 
automatikus élességállítás, az automatikus 
expozíció, az i-TTL vakuvezérlés és az 
automatikus fehéregyensúly beállításának 
pontosságát. Visszajátszás módban az 
arcérzékelő rendszer segítségével azonnal 
ráközelíthet az emberi arcra az LCD-
monitoron.

Dinamikus AF mód 51 ponttal

MERT MINDEN PILLANAT EGYSZERI ÉS MEGISMÉTELHETETLEN
Gyorsaság, precizitás és a Nikon DX-formátum sokoldalúsága – a másodperc törtrésze alatt reagáló 

készülékkel még több kiváló fényképet készíthet. 



• Objektív: AF-S NIKKOR 50 mm f/1.4G • Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/2.2 • Fehéregyensúly: Felhős  

• Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános         © Ami Vitale
Továbbfejlesztett képfeldolgozás 
A Nikon EXPEED technológiájával elképzeléseinek megfelelő képeket készíthet. 98



• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Expozíció: [M] mód, 1/13 másodperc, f/4  

• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 1250 • Képszabályozás: Általános         © Ami Vitale
Tündöklés sötét környezetben is 
A nagy ISO érzékenység varázslatos eredményekre képes gyengén megvilágított helyszíneken is. 98



• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Expozíció: [S] mód, 1/250 másodperc, f/16  

• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 250 • Képszabályozás: Általános         © Robert Bösch
A láthatatlan lefényképezése 
Az erős és mobil Nikon Kreatív megvilágítási rendszer kibővíti a megvilágítási lehetőségeket.10
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ENGEDJE SZABADJÁRA KÉPZELETÉT 
Több mint 60 kompatibilis NIKKOR objektív, valamint intelligens Nikon vakuk és egyéb tartozékok közül 

választhat kreatív fényképezési és D-Movie felvételi lehetőségeinek bővítése érdekében.

NIKKOR objektívek – képalkotó 
eszközök rendkívüli gyűjteménye

Tény: a NIKKOR termékcsalád jelenleg 
több mint 60 objektívet kínál, amelyek 
közül mindegyikkel kihasználhatja 
a Nikon legújabb DX-formátumú 
csúcsmodellje, a D300S minőségét és 
kreatív lehetőségeit. Az objektívek 
kompatibilitása és folytonossága 
biztosítja, hogy az elkövetkező 
években ki tudja alakítani az Ön 
számára ideális felszerelést.

Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer 
– hatékony, sokoldalú megoldások

A D300S beépített vakuval rendelkezik, 
amelynek képfedése 16 mm-es objektívnek 
megfelelő, és számos Nikon vaku – SB-900,  
SB-600, SB-400 és SB-R200 – közül 
választhat a kreatívabb fényképezés 
érdekében. A fényképezőgép teljes 
mértékben kompatibilis a Nikon Kreatív 
Megvilágítási Rendszerével és annak 
számos fejlett funkciójával.

D-Movie – lépjen be a kreativitás új 
dimenziójába

Lépjen be a kreativitás izgalmas, új 
dimenziójába, fejezze ki látásmódját 
Motion-JPEG-formátumban HD 
minőséggel (1280 x 720 képpont, 

24 kép/másodperc). A Nikon 
lenyűgöző D-Movie-funkciója 
immáron külső mikrofon 
csatlakoztatására is alkalmas a tiszta 
sztereófelvételekhez. A NIKKOR 

objektívek egyedülálló választéka,  
a rendkívül nagy látószögűtől a halszem 

objektíven át a szuper-telefotó objektívig, 
még több drámai hatást vihet bele a felvett 
videókba. A beépített videoszerkesztési 
funkciókkal alapvető szerkesztési 
műveleteket is elvégezhet, ha az 
adott feladat nem tesz lehetővé 
számítógépes utómunkát.

Aktív D-Lighting    

Az aktív D-Lighting túl nagy kontraszt 
esetén a dinamikatartomány automatikus 
szabályozásával hasznos segítséget nyújt; 
használatával megtarthatja az árnyékos 
területek részleteit, miközben megőrizheti a 
csúcsfényes területeket, például a felhőkön. 
A kívánt tónusok elérése érdekében a D300S 
lehetővé teszi a sorozatkészítést változó 
beavatkozási erősséggel, legfeljebb öt kép 
erejéig.

n Két Élő nézet mód a sokoldalúbb 
fotózásért és a pontosabb 
élességállításért.

n  Képszabályozás a színek és 
tónusok beállításához.

n		A számos beépített 
képszerkesztő funkciónak 
köszönhetően ritkábban van 
szükség számítógépre  
a képszerkesztéshez.
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Expozíció: [M] mód, 

1/400 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység:  

ISO 200 • Képszabályozás: Általános          © Ami Vitale

Felfedezésre kész 
A D300S intelligens, erőt sugárzó kialakításának és rendszerének köszönhetően a legnehezebb körülmények között is teljesítheti a kitűzött célt.
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FANTASZTIKUS LENDÜLET. KIEMELKEDŐ MEGBÍZHATÓSÁG.
Megbízhatóság felsőfokon. Mindehhez pedig lendület, amely hihetetlen eredményekre képes.

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

Strapabíró 
zárszerkezet

A megbízható és strapabíró 
működés érdekében  
a Nikon a zárszerkezetet  

150 000 tesztcikluson keresztül teszteli egy 
teljesen összeszerelt D300S fényképezőgépben,  
a legnehezebb körülmények között.  

Erőt sugárzó magnéziumötvözet váz    

A D300S külső borítása, valamint a váz és a 
tükörkamra alumíniumötvözetből készült, a 

készülék fő nyílásait és 
illesztéseit pedig szigetelés 
védi a portól 
és a nedvességtől.

Sokoldalú kettős 
kártyafoglalat 
CompactFlash* és SD-
memóriakártyához

A kettős kártyafoglalat 
számos, igényeihez 
illeszkedő lehetőséget 
nyújt. A felvételek készítéséhez kiválaszthatja 
például az elsődleges kártyanyílást,  
a másodlagos kártyanyílást pedig a túlcsorduló 
memória melletti kiegészítő tárolásra vagy 
biztonsági másolatok automatikus készítésére 
használhatja.
 * Csak az I. típussal kompatibilis.

n Hosszú ideig működő akkumulátor 
– Az EN-EL3e lítium-ion akkumulátor 
(mellékelve) kiváló energiaellátást biztosít, 
és akár 950 kép* elkészítését is lehetővé 
teszi egyetlen feltöltéssel.   

  *A CIPA-szabvány alapján.

n Nikon beépített porosodásgátló  
rendszer – rezgések segítségével 
hatékonyan csökkenti az optikai 
aluláteresztő szűrőn összegyűlő por 
mennyiségét.

n Halk exponálás mód – csökkenti a tükör 
lecsapódásának hangját a halkabb 
fényképezés érdekében.

n 7,62 cm-es, körülbelül 920 000 képpontos 
LCD-monitor 170°-os megtekintési 
szöggel – a pontosabb képellenőrzésért.

n  Elektronikus virtuális horizont  – 
visszajelzést ad arról, hogy a 
fényképezőgép a vízszinteshez képest 

milyen helyzetben van, Élő nézet 
felvételi móddal is használható.   

n  Gyors, könnyen olvasható 
információs kijelző. 

n  Továbbfejlesztett visszajátszási 
funkciók, amelyekkel  
a képek többféleképpen 
megtekinthetők.



VAKUK

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK

KERESŐTARTOZÉKOK

TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES 
HASZNÁLATHOZ

SK-6/6A vakutartó 
tápegység

SD-8A nagy teljesítményű 
elemtartó markolat

SB-900 vaku

SB-600 vaku

SB-400 vaku

SB-600  
vaku

R1C1 makrovaku szett 
vezérlővel

SC-28, 29 TTL vezetékes 
távkioldó

ML-3 Modulite 
távvezérlő készlet

MC-36 vezetékes 
távkioldó

MC-30 vezetékes 
távkioldó

MC-22 vezetékes 
távkioldó

MC-21  
hosszabbító  
kábel

MC-23  
összekötő kábel

MC-25 
adapterkábel

2 tűs távkioldó-
tartozékok

MC-35  
GPS-kábel

GPS-egyég**

MC-36 vezetékes 
távkioldó

MC-30 vezetékes 
távkioldó

MC-22 vezetékes 
távkioldó

EG-D2 audio-/videokábel*† TV-képernyő**

DK-21M nagyító 
kereső

DK-22 
keresőadapter

DG-2 
keresőnagyító

DK-20C
korrekciós lencsék

(-5 – +3 m-1) 

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

DK-5 
keresősapka*

DK-23 
szemkagyló*

CompactFlash™-/SD-kártyaolvasó**

Személyi számítógép**

Capture NX 2

Camera  
Control Pro 2

Image Authentication 
Software

Szoftvercsomag*
MH-21/MH-22 

gyorstöltő
EH-5a hálózati tápegység

EN-EL3e lítium-ion 
akkumulátor*

WT-4A/B/C/D/E  
vezeték nélküli jeladó

UC-E4 USB-kábel*

8 db R6/AA- 
méretű elem/ 

akkumulátor **

HDMI-kábel (C típusú) **†

EN-EL3e lítium-ion 
akkumulátor

SB-400  
vaku

EN-EL4/EN-EL4a 
lítium-ion akkumulátor MH-18a  

gyorstöltő*

MB-D10 elemtartó 
markolat

SB-900  
vaku

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK 
ÉS ELEMTARTÓ MARKOLATOK

BL-3 akkufedél

GP-1  
GPS-egység

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

SD-9 nagy 
teljesítményű 

elemtartó markolat

CompactFlash™ memóriakártya**

SD-memóriakártya**

EH-6 hálózati 
tápegység

CF-D200  
félpuha tok

Külső  
mikrofon**

TOK MIKROFON

† Ha a videót, amelynek hangját sztereó rendszerben vették fel külső mikrofon segítségével, olyan televízión tekintik meg, amelyet  
EG-D2 audio/videokábel köt össze a fényképezőgéppel, az audiokimenet monó lesz. A HDMI-kapcsolat támogatja a sztereó kimenetet.

  * Mellékelt tartozék       
** Nem Nikon termék

NIKKOR OBJEKTÍVEK

RENDSZERÁBRAn HDMI-kompatibilitás    

A D300S készülék HDMI (High-Definition Multimedia 
Interface, nagy felbontású multimédia interfész) csatlakozó 
aljzattal rendelkezik – ennek segítségével közvetlenül 
nagy felbontású televízióhoz csatlakoztatható, amelyen 
lélegzetelállító minőségben tekinthetők meg a fényképek és 
a D-Movie videók. Ehhez C-típusú csatlakozóra van szükség 
(mini méret).

n MB-D10 Multi-Power elemtartó markolat (külön beszerezhető)

Az MB-D10 markolat háromféle elem/akkumulátor 
használatát teszi lehetővé. A markolat amellett, hogy 
nagyobb biztonságot ad, kibővíti a fényképezési 
lehetőségeket is: akár kb. 2950 kép*1 elkészítését 
is lehetővé teszi egyetlen feltöltéssel, és lehetővé 
teszi a nagy sebességű sorozatfelvételek készítését 
(kb. 8 kép/másodperc)*2.

*1 A CIPA-szabvány alapján. EN-EL3e lítium-ion akkumulátor (a készülék vázában), valamint EN-EL4a 
lítium-ion akkumulátor és BL-3 akkufedél (az MB-D10 elemtartó markolatban) együttes használata 
esetén.  

*2 A CIPA-szabvány alapján. A kb. 8 kép/mp sebesség eléréséhez a következőkre van szükség:  
MB-D10 elemtartó markolat, BL-3 akkufedél, valamint EN-EL4a lítium-ion akkumulátor. A felsorolt 
eszközök mindegyike külön beszerezhető.

n GP-1 GPS-egység (külön beszerezhető) 

Ha a GP-1 GPS-egységet csatlakoztatja a 
D300S fényképezőgéphez, akkor  
a műholdakról érkező, a készítési időre 
és a földrajzi helyzetre vonatkozó adatok 
automatikusan bekerülnek a készített 
képek Exif-adatai közé. Így a kép helyzete 
könnyedén megjeleníthető a Google Maps™ 
alkalmazásban a ViewNX használatával.

n WT-4A/B/C/D/E vezeték nélküli jeladó* (külön beszerezhető)   

A hatékony képátvitelért. Ezenkívül a külön 
beszerezhető Camera Control Pro 2 szoftver 
segítségével lehetővé válik a fényképezőgép 
távolról történő kezelése, beleértve az Élő 
nézet alkalmazást, valamint a képek távolról, 
számítógéppel történő megtekintése. 
* A termék neve a földrajzi helytől és az adott helyen elérhető 
frekvenciacsatornáktól függően változhat.

n Exkluzív Nikon szoftver

A D300S fényképezőgép a Nikon Transfer és a ViewNX szoftvercsomagokkal 
együtt kerül forgalomba, amelyek alapvető képböngésző és -szerkesztő 
funkciókkal rendelkeznek. Az összetettebb műveletekhez a Nikon a Capture 
NX 2, a Camera Control Pro 2 és az Image Authentication Software 
szoftvereket ajánlja (a szoftverek külön beszerezhetők).

1514
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Típus
Típus Tükörreflexes digitális fényképezőgép 
Objektív rögzítése Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges képszög A konverziós tényező kb. 1,5×-ese (Nikon DX-formátum)

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám 12,3 millió

Képérzékelő
Képérzékelő 23,6 x 15,8 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 13,1 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok 
rendszer (külön beszerezhető Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpontban) 4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S] 
Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, tömörítetlen, veszteségmentesen tömörített 

vagy tömörített • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; fine 
(kb. 1:4), normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16) tömörítés [Size priority] (Fájlméret 
elsődlegessége) módban; optimális minőségű tömörítési mód választható  
• NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is 
rögzítésre kerül

Képszabályozási  Választható beállítások: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm; legfeljebb 
rendszer 9 egyéni képszabályozási beállítás tárolható
Adathordozó CompactFlash Type I memóriakártya (UDMA-kompatibilis); SD-

memóriakártyák, SDHC-kompatibilis
Kettős kártyafoglalat Mindkét kártya használható elsődleges kártyaként; a másodlagos kártya 

felhasználási módjai: „túlcsordulás”, biztonsági másolat, valamint NEF (RAW) 
és JPEG képek külön kártyán történő mentése; a képek másolhatók az egyik 
kártyáról a másikra

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, 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)
Dioptriaszabályzás –2 és +1 m-1 között
Mattüveg Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II mattüveg (a 

kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség- A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze 
ellenőrzés beugrik a felhasználó által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által  

(P és S módban) választott értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív
Kompatibilis objektívek • DX NIKKOR: Minden funkció használható • G vagy D típusú AF NIKKOR: 

Minden funkció használható (a PC Micro-Nikkor objektív nem támogat néhány 
funkciót); az IX NIKKOR objektívek nem használhatók • Egyéb AF NIKKOR: 
A 3D színes mátrixmérés II kivételével valamennyi funkció használható; az 
F3AF objektívjei nem használhatók • AI-P NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés 
II kivételével minden funkció használható • Nem CPU objektívek: A és M 
expozíciós módban használhatók; a színes mátrixmérés és a rekeszérték 
megjelenítése akkor támogatott, ha a felhasználó megadja az objektív adatait 
(csak az AI objektívek esetében)  
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál kisebb maximális rekeszérték 
esetén használható

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 sebessége X=1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku 

hatótávolsága lecsökken az 1/250 és 1/320 mp közti záridő-tartományban)

Kioldás
Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk 

exponálás), V (önkioldó), MUP (tükörfelcsapás)
Képtovábbítási sebesség EN-EL3e lítium-ion akkumulátorral: körülbelül 1–7 kép/mp (CL), körülbelül  

7 kép/mp (CH). Külön beszerezhető MB-D10 Multi-Power elemtartó 
markolattal és EN-EL4a Li-ion akkumulátorral: körülbelül 1–7 kép/mp (CL), 
körülbelül 8 kép/mp (CH)* 

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); 
színes mátrixmérés II (CPU objektívek használatánál); színes mátrixmérés 
nem CPU objektíveknél abban az esetben, ha a felhasználó megadja az 
objektív adatait • Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában 
lévő 8 mm átmérőjű kör. A kör átmérője 6, 10 vagy 13 mm-re változtatható, 
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  • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé 
(ISO 100 egyenérték,  • Szpot fénymérés: 2–20 Fé
f/1,4 objektív, 20°C)
Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok 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 lépésekben, valamint további beállítások 
(ajánlott expozícióindex) kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé (ISO 100 egyenérték) értékkel ISO 200 alatt és kb. 0,3, 

0,5, 0,7 és 1 Fé (ISO 6400 egyenérték) értékkel ISO 3200 fölött
Aktív D-Lighting Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
ADL expozíciósorozat 2–5 felvétel készítése a felvételek számától függő beavatkozási erősséggel;  

2 felvétel esetén a funkció ki van kapcsolva, illetve a kiválasztott szint érvényes

Élesség
Automatikus  Nikon Multi-CAM 3500DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL 
élességállítás 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 egyenérték, 20°C)
Élességállítás • Automatikus élességállítás: 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 
távolságmérő használható

Fókuszpont 51 vagy 11 fókuszpont közül választható
AF mező módok 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 Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával, kulcsszám: 17 (m, ISO 200, 20°C)  

or 12 (m, ISO 100 egyenérték, 20°C)
Vakuvezérlés • TTL: A beépített vakuhoz és az SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 vakukhoz 

választható módok: kiegyenlített i-TTL derítővakuzás és normál i-TTL vakuzás 
digitális tükörreflexes fényképezőgéphez az 1005 képpontos RGB-érzékelő 
használatával • Automatikus rekesz: SB-900 vagy SB-800 vakuval és CPU 
objektívvel használható • Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek 
között: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 és SB-22S • Távolság-prioritásos 
manuális: SB-900 és SB-800 vakuval használható

Vakumódok 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 vakuegység (pl. SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, 
jelzőfénye SB-80DX, SB-28DX vagy SB-50DX) teljes töltöttsége esetén világít, teljes 

vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív  A Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás funkció támogatott, ha a beépített 
Megvilágítási Rendszer  vaku, az SB-900 és az SB-800 vaku vagy az SU-800 vakuvezérlő működik 
(CLS) vezérlőként, és az SB-900, SB-800, SB-600 vagy SB-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

Szinkronizálási csatlakozó ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel

Fehéregyensúly
Fehéregyensúly Automatikus (TTL fehéregyensúly a fő képérzékelővel és az 1005 képpontos 

RGB-érzékelővel), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, 
felhős, árnyék, felhasználói beállítás (legfeljebb 5 érték tárolható), valamint 
színhőmérséklet beállítása (2500–10 000 K között); valamennyi beállítás 
finomhangolható.

Fehéregyensúly-sorozat  2–9 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel

Élő nézet
Módok Állvány, kézi
Automatikus  • Állvány: Kontrasztérzékelő automatikus élességállítás a kép bármely pontján 

• Kézi: TTL fázisérzékelő automatikus élességállítás 51 fókuszponttal  
(köztük 15 kereszt típusú érzékelő)  

Videó
Képméret (képpontban) 1280 x 720/24 kép/mp, 640 x 424/24 kép/mp, 320 x 216/24 kép/mp 
Fájlformátum AVI
Tömörítési formátum Motion-JPEG
Automatikus  A kontrasztérzékelő AF a kép területén belüli kívánt ponton használható 
élességállítás (Állvány mód)
Audió A hang rögzítése beépített vagy külön megvásárolható külső mikrofonon 

keresztül lehetséges; az érzékenység beállítható
Felvételek maximális  5 perc (1280 x 720 képpont), 20 perc (640 x 424, 320 x 216 képpont)
hossza

Monitor
LCD-monitor 7,62 centiméteres, kb. 920 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési 

szögű, kb. 100%-os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT 
LCD-monitor fényerősség-beállítással

Visszajátszás
Visszajátszás funkció Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép) visszajátszás, 

nagyított visszajátszás, videó visszajátszása, diavetítés, hisztogramkijelzés, 
csúcsfények kijelzése, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg  
(max. 36 karakter)

Csatlakozó
USB Nagysebességű USB
Audio-/videokimenet NTSC vagy PAL választható
HDMI-kimenet C típusú HDMI-csatlakozó, HDMI-kábel csatlakoztatásakor a fényképezőgép 

monitora kikapcsol 
Audiocsatlakozó Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó- Külön beszerezhető vezetékes távkioldó, GP-1 GPS-egység, illetve 
csatlakozó az NMEA0183 2.01 vagy 3.01 verzióval kompatibilis GPS-készülék 

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

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-EL3e lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat  Külön megvásárolható MB-D10 többfunkciós elemtartó markolat, amely egy 

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

Hálózati tápegység  EH-5a/EH-5 hálózati tápegység (külön beszerezhető)

Állványmenet 
Állványmenet 1/4 hüvelykes (ISO 1222) 

Méret/tömeg
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 147 x 114 x 74 mm
Tömeg Kb. 840 g, akkumulátor, memóriakártya, vázsapka és monitorvédő nélkül

Üzemeltetési környezet
Hőmérséklet 0–40°C
Páratartalom 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)

Tartozékok
Mellékelt tartozékok EN-EL3e lítium-ion akkumulátor, MH-18a gyorstöltő, DK-5 keresősapka, 
(országonként vagy   DK-23 gumi szemkagyló, UC-E4 USB-kábel, EG-D2 audio-/videokábel, 
régiónként  AN-DC4 szíj, BM-8 monitorfedél, BF-1A vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, 
különbözhetnek) szoftvercsomag CD-ROM

* Az EN-EL4a lítium-ion akkumulátortól eltérő típus alkalmazása esetén gyors sorozatfelvétel módban  
a sorozatfelvétel sebessége alacsonyabb lehet, mint 8 kép/mp.

• Az SD logó az SD Card Association védjegye. • Az SDHC logó védjegy. • A PictBridge védjegy.
•  A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei. • A Google Maps a Google Inc. védjegye. • A termékek és a márkanevek a gyártók 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve 
képernyőkön látható képek szimulációk.

A NIKON D300S DIGITÁLIS TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉP MűSZAKI ADATAI



„A D300S meggyőző érv arra, hogy elkezdjük 
kihasználni a multimédiás lehetőségeket.”

A D300S egy hónapnyi használat után megváltoztatta a fotós 
szakmáról kialakított véleményemet.

A készüléket az indiai Thar-sivatagban próbálhattam ki, ahol a 
váltakozó hőmérséklet és a forró homokot sodró, erős szél 
igencsak próbára teszi a fényképezőgépeket. Szerencsére a 
D300S váza kiváló szigetelést kapott, így a fényképezőgép 
kifogástalanul működött.

A készüléken legjobban a fantasztikus videofunkciókat 
értékeltem. Nagyon tetszett, hogy könnyedén válthattam az 
állóképek és a D-Movie funkció között. Korábban kipróbáltam 
már más videofunkciókkal rendelkező fényképezőgépeket 
is, de a D300S modellel egészen különleges multimédiás 
felvételeket készíthettem a készülék kiemelkedő 
minőségének köszönhetően. Nagyszerű lehetőségnek tartom 
azt is, hogy a fényképezőgéphez használni tudtam a már 
meglévő NIKKOR objektívjeimet.

A D300S nagyon meggyőző érv arra, hogy elkezdjük 
kihasználni a multimédiás lehetőségeket.

Ami Vitale 
(amerikai fotóriporter)

Robert Bösch 
(svájci kültéri- és sportfotós)

„A legjobb automatikus élességállítás, 
amellyel valaha találkoztam.”“

Ez egy ideális kültéri fényképezőgép – egyaránt alkalmas 
tájak és mozgó témák fényképezésére. A sport és a mozgás 
fényképezése során a készülék az automatikus élességállítás 
és a nagysebességű sorozatfelvételek készítése funkciókkal 
tűnik ki; megkockáztatnám azt is, hogy a D300S rendelkezik 
a legjobb automatikus élességállítással, amellyel valaha 
találkoztam. Az utazás és a kültéri fényképezés szempontjából 
rendkívül kedvező a fényképezőgép kis tömege, praktikus 
mérete és strapabíró felépítése. 

A DX-formátum és a hatékony képszögű objektív, amely az 
objektív gyújtótávolsága 1,5-szeresének felel meg, rendkívül 
kedvező távoli képek készítésénél. Az új AF-S DX NIKKOR 
10–24 mm f/3.5–4.5G ED objektív segítségével különösen nagy 
látószögű beállításoknál is kiváló képeket tudok készíteni.

A továbbfejlesztett D-Movie funkció szintén nagy előnyt jelent. 
Segítségével izgalmas sorozatokat, illetve különlegesen széles 
és hosszú telefotós felvételeket egyaránt készítettem, ráadásul 
kiváló minőségű sztereó hangfelvétellel.

Ezzel a fényképezőgéppel minden elképzelésemet meg tudom 
valósítani.

Nyomtatás helye: Hollandia (0907/A) Kódszám: 6CH90050Hu
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