
Törje le a korlátokat – verhetetlen teljesítmény Nikon FX-formátumban.
•  A Nikon eredeti FX-formátumú CMOS-képérzékelője 36,0 (vízszintes) x 23,9 

(függőleges) mm képmérettel; 12,1 tényleges megapixel
•  Három képérzékelő-formátummal kompatibilis – FX-formátum (36 x 24), 5:4 

(30 x 24) és DX-formátum (24 x 16)
•  ISO 200–6400 érzékenység-tartomány normál beállítás esetén, kivételesen jó 

minőségű képekkel; a 25 600 ISO-egyenérték is beállítható
• Rendelkezik a Nikon eredeti EXPEED digitális képfeldolgozó technológiájával
•  A Nikon eredeti Fényképezési helyzetfelismerő rendszere az 1005 képpontos 
RGB-érzékelő adatait felhasználva nagymértékben javítja az automatikus 
élességállítást, az automatikus expozíciót és az automatikus fehéregyensúlyt

•  Az új 51 pontos automatikus élességállítási rendszer 15 kereszt-típusú érzékelőt 
működtet, ezáltal képes az f/5,6 vagy kisebb maximális rekeszű objektívek 
teljesítményének maximális kihasználására

•  Kb. 9 kép/másodperc sebességű gyors sorozatfelvétel [FX-formátum 
(36 x 24)/5:4 (30 x 24)]/kb. 11 kép/mp [DX-formátum (24 x 16)] *1

•  Az újonnan bevezetésre kerülő Képszabályozás rendszer lehetővé teszi, hogy 
a kívánt képet igény szerinti beállításokkal készítse el

•  A fókuszsíkban működő, pontos kontrasztérzékelő AF*2 a beépített Élő nézet 
módban használható

•  Külön beszerezhető WT-4 vezeték nélküli jeladók használatával legfeljebb öt 
fényképezőgép felvételeinek kisképei böngészhetők egy számítógépen*3, és a 
kiválasztott képek letölthetők

•  Az Aktív D-Lighting optimális tónusokat ad a kép árnyékos és csúcsfényes 
területeinek is

• A dupla CF-kártyafoglalat két CF-kártyát fogad be
•  Gyors reagálás: kb. 0,12 másodperces indítás, és 0,037 másodperces kioldási 

késedelem
• A kereső képfedése kb. 100%; kb. 0.7x nagyítás FX-formátumban
•  Nagy felbontású (920 000 képpont), 170°-os megtekintési szögű, 

7,62 centiméteres VGA LCD-monitor edzettüveg-borítással

*1 Folyamatos szervo AF, S vagy M mód, a záridő 1/250 másodperc vagy rövidebb, a többi beállítás alapértéken.
*2 Ha Állvány mód van kiválasztva.
*3 A művelethez szükség van a Camera Control Pro 2 szoftverre.

Bővebb információ 2007 őszén lesz elérhető.



Fényképezőgép típusa Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Tényleges pixelszám 12,1 millió
Képérzékelő CMOS-érzékelő, 36,0 x 23,9 mm; teljes pixelszám: 12,87 millió, Nikon FX-formátum
Képméret (képpont)

ISO érzékenység ISO 200-tól 6400-ig 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben; az érzékenység kb. 0,3, 0,5, 0,7 vagy 1 
(ISO 100-egyenérték) Fé értékkel csökken ISO 200 alatt, és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 (ISO 12 800-
egyenérték) vagy 2 (ISO 25 600-egyenérték) Fé értékkel nő ISO 6400 fölött

Adattároló CompactFlash (Type I/II, UDMA-kompatibilis); Microdrive hordozók
Fájlrendszer a DCF 2.0 verzióval,  a DPOF-szabvánnyal és az Exif 2.21 verzióval kompatibilis
Adattárolási rendszer Tömörített 12/14 bites NEF (RAW, veszteségmentesen tömörített): kb. 60–80%
 Tömörített 12/14 bites NEF (RAW, tömörített): kb. 45–60%
 JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, a fájlméret elsődlegessége és az optimális minőség 

választható
Kioldási mód 1) Egyképes [S] felvételi mód 2) Lassú sorozatfelvétel [CL] mód: 1–9 kép/másodperc* 3) Gyors soro-

zatfelvétel [CH] mód: 9 kép/mp (9–11 kép/mp DX-formátumban)*, 4) Élő nézet [LV] mód, 5) Önkioldó 
[      ] mód, 6) Tükörfelcsapás [Mup] mód

 *Folyamatos szervo AF, S vagy M mód, a záridő 1/250 másodperc vagy rövidebb, a többi beállítás alapértéken.
Fehéregyensúly • Automatikus (TTL fehéregyensúly a fő képérzékelővel és az 1005 képpontos RGB-érzékelővel) 
 • Hét manuális mód előre beállítható a finomhangolás segítségével; színhőmérséklet-beállítás; 
 fehéregyensúly-sorozat: 2–9 expozíció, lépésköz: 1, 2 vagy 3
Élő nézet Kézi mód: TTL fázisérzékelő AF 51 fókuszmezővel (15 kereszt-típusú érzékelő)
 Állvány mód: fókuszsíkban működő kontrasztérzékelő AF a meghatározott területen belüli kívánt ponton
LCD-monitor 7,62 centiméteres, kb. 920 000 képpontos (VGA),  170 fokos megtekintési szögű, 100%-os 

képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással
Visszajátszás funkció 1) Teljes kép 2) Kiskép (4 vagy 9) 3) Zoom 4) Diavetítés 5) Hisztogram kijelzése 6) Fényképezési 

adatok 7) Csúcsfények kijelzése 8) Automatikus képelforgatás
Videokimenet NTSC vagy PAL; egyidejű visszajátszás lehetséges a videokimeneten és az LCD-monitoron
HDMI-kimenet A HDMI 1.3a verzióját támogatja; A-típusú csatlakozó; egyidejű visszajátszás nem lehetséges a 

HDMI-kimeneten és az LCD-monitoron
Csatlakozó Nagysebességű USB
Objektív rögzítése Nikon F-bajonett AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel 
Kompatibilis objektívek*1 1) G vagy D típusú AF Nikkor: Minden funkció elérhető
 2)  DX AF Nikkor: Minden funkció elérhető, az FX-formátum (36x24)/5:4 (30x24) képméret-beállítások 

kivételével 
 3)  Nem G vagy D típusú AF Nikkor*2: Minden funkció elérhető, a 3D színes mátrixmérés II kivételév-

el
 4)  AI-P Nikkor: Minden funkció elérhető, az automatikus élességállítás és a 3D színes mátrixmérés II 

kivételével
 5)  CPU nélküli AI Nikkor: A és M expozíciós módokban használhatók; az elektronikus távolságmérő 

abban az esetben használható, ha a maximális rekeszérték f/5.6 vagy annál kisebb; a színes 
mátrixmérés és a rekeszérték megjelenítése támogatott, ha a felhasználó megadja az objektív 
adatait

 *1. IX Nikkor objektív nem használható
 *2. Az F3AF objektívjeinek kivételével

Képszög Az objektív gyújtótávolságából számított értékkel (DX-formátum esetén annak 1,5-szeresével) 
egyenlő

Kereső Tükörreflexes típusú, fix betekintési távolságú pentaprizmás; beépített dioptriaszabályzóval 
(-3 – +1 m-1)

Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1)
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte VI mattüveg
Kereső képfedése Kb. 100% (vízszintesen és függőlegesen)
Kereső nagyítása  Körülbelül 0,7-szeres (50 mm-es f/1,4 objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Tükör Gyorsan visszaálló típus
Rekesz Rögtön visszaálló típus, mélységélesség-ellenőrzés gombbal
Automatikus élességállítás •  TTL fázisérzékelés, 51 fókuszpont (15 kereszt-típusú érzékelő) a Nikon Multi-CAM 3500FX 

automatikus élességállítási modullal; érzékelési tartomány: -1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C); az AF 
finombeállítása lehetséges

 • Fókuszsíkban működő kontrasztérzékelés [Élő nézet (Állvány) módban]

Objektív meghajtása 1) Automatikus élességállítás: egyszeri szervo AF (S), folyamatos szervo AF (C); az élességkövetés 
automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően, 2) Manuális élességállítás (M) az elektronikus 
távmérővel 

Fókuszpont Az AF pont 51 vagy 11 fókuszpont közül választható
AF mező mód 1) Egypontos AF, 2) Dinamikus AF [AF mezők száma: 9, 21, 51, 51 (3D követés)], 3) Automatikus AF 

mező 
Élességrögzítés Az expozíció az AE-L/AF-L gomb megnyomásával vagy az exponálógombot félig lenyomva rögzíthető 

(egypontos AF az AF-S módban)
Fénymérési rendszer TTL teljes rekeszes fénymérési rendszer az 1005 képpontos RGB-érzékelő használatával
 1)  3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrixmérés II (más CPU objek-

tívekkel); színes mátrixmérés (nem CPU objektívekkel, ha a felhasználó megadja az adataikat)
 2)  Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8, 15, 20 vagy 20mm átmérőjű 

kör, vagy pedig a teljes kép átlagán alapul a súlyozás
 3)  Szpot: 4 mm átmérőjű körben mér (a képkocka kb. 1,5%-a), amelynek középpontjában az aktív 

fókuszmező van (nem CPU objektív használata esetén a középső fókuszmező)
Mérési tartomány  1) 0–20 Fé (mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés), 2) 2–20 Fé (szpot fénymérés) (20°C, 

ISO 100, f/1,4 objektív esetén)
Fénymérőcsatolás CPU és AI együttesen
Expozíciós módok 1) programozott automata (P) rugalmas programmal, 2) idő-előválasztásos automata (S), 
 3) rekesz-előválasztásos automata (A), 4) manuális (M)
Expozíciókompenzáció ±5 Fé 1/3, 1/2  vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat Expozíciósorozat és/vagy vakusorozat (2–9 expozíció 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel) 
Képszabályozás Négy beállítási lehetőség: Szabványos, Semleges, Élénk, Monokróm, mindegyik beállítás 

módosítható
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gombbal rögzíthető a mért expozíció
Zár Elektronikusan vezérelt, függőleges lefutású, fókuszsíkban levő zár, 1/8000–30 mp 1/3, 1/2 vagy 

1 Fé lépéssel; bulb
Szinkroncsatlakozó X = 1/250 mp; vakuszinkronizáció 1/250 másodpercig
Vakuvezérlés 1) TTL vakuvezérlés 1005 képpontos RGB-érzékelővel; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás és normál 

i-TTL derítővakuzás elérhető SB-800, 600 vagy 400 vaku használatakor
 2) Rekesz-előválasztásos vakuzás (AA): SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
 3) Nem TTL automatikus vakuzás (A): SB-800, 28, 27 vagy 22s vakuval használható 
 4) Távolság-prioritásos manuális (GN): SB-800 vakuval használható
Vakuszinkron módok 1) Szinkron az első redőnyre (normál szinkron), 2) Hosszú záridős szinkron, 3) Szinkron a hátsó 

redőnyre, 4) Vörösszemhatás-csökkentés, 5) Vörösszemhatás-csökkentés hosszú záridős szinkronnal
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs („hot-shoe”), biztonsági retesszel
Szinkroncsatlakozó aljzat Szabványos ISO 519 érintkező
Kreatív Megvilágítási  Például az SB-800, az SB-600 és az SB-R200 vakuk használata esetén támogatja a Fejlett Vezeték 
Rendszer  Nélküli Megvilágítás technológiát, az automatikus FP nagy sebességű vakuszinkront, 

a vaku-színhőmérséklet információ továbbítását, a modellfény funkciót és a vakuérték-rögzítést
Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2, 3, 10 vagy 20 másodperces késleltetéssel
Mélységélesség  CPU objektív csatlakoztatása esetén az objektív rekesze a felhasználó által beállított értékre (A és M
ellenőrzése gomb  módban) vagy a fényképezőgép által beállított értékre (P és S módban) rögzíthető
10 tűs csatlakozó 1) GPS: NMEA 0183 (2.01 és 3.01 verzió) interfész-szabvány 9 tűs D-sub kábellel és MC-35 

GPS-kábellel (külön megvásárolható)
 2) Távvezérlő: A 10 tűs csatlakozón keresztül
Nyelv Kínai (egyszerűsített és hagyományos), holland, angol, finn, francia, német, olasz, japán, koreai, 

lengyel, portugál, orosz, spanyol és svéd
Energiaellátás Egy EN-EL4a/EL4 lítium-ion akkumulátor, MH-22 gyorstöltő, 
 EH-6 hálózati tápegység (külön megvásárolható)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222) 
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 159,5 x 157 x 87,5 mm
Tömeg Kb. 1240 g, akkumulátor, memóriakártya, vázsapka és vakupapucs-fedél nélkül
Üzemeltetési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok* EN-EL4a lítium-ion akkumulátor, MH-22 gyorstöltő, UC-E4 USB-kábel, EG-D2 audio-/videokábel, 

AN-D3 szíj, BF-1A vázsapka, BS-2 vakupapucs-fedél, DK-17 szemkagyló, BL-4 akkufedél, USB-kábel 
kapocs, szoftvercsomag CD-ROM

 *A mellékelt tartozékok országonként vagy területenként eltérhetnek
Fontosabb külön  WT-4 vezeték nélküli jeladó, DK-17M nagyító kereső, EH-6 hálózati tápegység, Camera Control Pro 2
megvásárolható tartozékok szoftver, eredetjelző szoftver

A Nikon D3 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai

Képterület L M S

FX-formátum (36 x 24) 4256 x 2832 3184 x 2120 2128 x 1416

5:4 (30 x 24) 3552 x 2832 2656 x 2120 1776 x 1416
DX-formátum (24 x 16) 2784 x 1848 2080 x 1384 1392 x 920

• A CompactFlash™ a SanDisk Corporation védjegye. • A termékek és a márkanevek a gyártók 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 
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