


• Objektív: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: 
[M] mód, 1/250 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: 
Színhőmérséklet (4550 K) • ISO érzékenység: ISO 100
• Képszabályozás: Általános    © Frank P. Wartenberg 



• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Képminőség:  
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/10
• Fehéregyensúly: Vaku • ISO érzékenység: ISO 100  
• Képszabályozás: Általános     © Frank P. Wartenberg 



• Objektív: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED • Képminőség:  
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/8
• Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (4760 K) • ISO érzékenység:  
ISO 100 • Képszabályozás: Portré     © Frank P. Wartenberg



• Objektív: PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D • Képminőség:  
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/32  
• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: ISO 100
• Képszabályozás: Általános     © Kenji Aoki

• Objektív: PC-E Micro NIKKOR 85 mm f/2.8D • Képminőség:  
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/32  
• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: ISO 100
• Képszabályozás: Általános    © Kenji Aoki



• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm 
f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites 
RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 
1/200 másodperc, f/10  
• Fehéregyensúly: Automatikus  
• ISO érzékenység: ISO 100  
• Képszabályozás: Általános
© Tim Andrew 



• Objektív: AF-S VR NIKKOR 200 mm f/2G IF-ED  
• Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 
1/80 másodperc, f/2 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• ISO érzékenység: ISO 800 • Képszabályozás: Általános    
© Tim Andrew 

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED
• Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: 
[M] mód, 1/50 másodperc, f/13 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • ISO érzékenység: ISO 100
• Képszabályozás: Általános      © Tim Andrew 



• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Képminőség:  
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/100 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: ISO 100  
• Képszabályozás: Tájkép     © John Shaw 
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l Nikon FX-formátumú CMOS-képérzékelő 24,5 tényleges megapixel felbontással l Kivételes teljesítményű zajcsökkentés ISO 
100 és ISO 1600 közötti tartományban l Elképesztően rövid, kb. 0,04 másodperces kioldási késedelem (a CIPA szabvány szerint 
mérve)* l 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel FX-formátumban, DX-kivágás esetén pedig 7 kép/mp (egészen 130 képig)* l 51 
pontos Multi-CAM3500FX automatikus élességállítási rendszer l Fényképezési helyzetfelismerő rendszer a még pontosabb AF, 
AE és AWB eredmények érdekében l Aktív D-Lighting a csúcsfényes és árnyékos képrészletek teljes körű szabályozása érdekében  
l Képszabályozás: Általános, Élénk, Semleges és Monokróm (a Tájkép és a Portré mód, valamint a D2x I, II és III mód 
ingyenesen letölthető) l Élő nézet mód kézi és állványról történő fotózáshoz l Nagy felbontású (kb. 920 000 képpont),  
7,62 centiméteres, VGA-méretű LCD-monitor edzettüveg-borítással l Tartós, könnyű magnéziumötvözet váz és kiváló időjárásálló 
tömítőrendszer a por és nedvesség elleni védelem érdekében l Intelligens energiaellátás-kezelés, amelynek révén legfeljebb kb. 
4400 felvételt készíthet egy töltéssel (a CIPA szabvány szerint mérve)** l Kompatibilitás a Nikon Teljes Képalkotó Rendszerével         
*12 bites analóg-digitális konverzió  **EN-EL4a lítium-ion akkumulátor használatával, Egyképes [S] módban

Ö N  S T Ú D I Ó J A
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A  V I L Á G  A Z  
Korábban a rendkívül nagy felbontású fényképezés érdekében fel kellett áldozni a mobilitást, a sokoldalúságot 
és a spontaneitást. Most azonban a Nikon D3X fényképezőgépe, amely a világszerte elismert D3 modell 
továbbfejlesztett változata, 24,5 megapixeles felbontásával, valamint a sebességre és a kezelésre vonatkozó 
kiváló jellemzőivel egyesíti magában mindazokat az előnyöket, melyek kielégítik a fényképezéssel szemben 
támasztott legújabb igényeket: lenyűgöző részletgazdagság és tónustartomány tökéletes ergonómiájú digitális 
SLR-gépvázban, amely átfogó védelmet biztosít a por, a nedvesség és az elektromágneses interferencia ellen. 
ISO 100 és ISO 1600 között állítható érzékenységének köszönhetően szélsőséges körülmények között is 
csodálatosan tiszta és éles képek készíthetők. A D3X könnyű és átlátható kezelhetősége lehetővé teszi, hogy a 
fotós azonnal reagálni tudjon a gyorsan változó helyzetekre. Továbbá a Nikon Teljes Képalkotó Rendszerének 
köszönhetően az igényes fotósok még pontosabban megvalósíthatják az általuk megálmodott képet, és az 
elismert NIKKOR objektívek átfogó választékának használatával, valamint az egyedülálló Kreatív Megvilágítási 
rendszer alkalmazásával tökéletesen alkalmazkodni tudnak bármilyen feladathoz vagy fényképezési helyzethez. 
Ezek a jellemzők biztosítják, hogy teljesen szabadjára engedhesse kreativitását. A D3X készülék használatával 
az egész világ az Ön stúdiójává válik.



A 24,5 megapixeles érzékelő csak egyike a készülék rendkívüli jellemzőinek. Bármilyen módon 
fényképezzen is – pontosan megadott beállításokkal vagy csak gyorsan exponálva –, a készülék 
fantasztikusan széles dinamikatartománya révén megtartja az árnyékos és csúcsfényes részletek finom 
arányát, és lélegzetelállító színhűséget kínál. Ennek köszönhetően kivételes minőségű fényképeket 
készíthet.
l  A képérzékelőbe beépített gyors, 14 bites analóg-digitális konverzió, amely kiemelkedően jó jel-zaj viszonyt és alacsony 

energiafogyasztást biztosít
l  24,5 megapixeles felbontás; különleges kialakításuknak köszönhetően az egyes képpontok nagyobb elektromos töltést 

képesek befogadni a kiemelkedő fényátviteli tulajdonságok érdekében, ami szélesebb dinamikatartományt tesz 
lehetővé 

l  Egyedi aluláteresztő szűrő többrétegű bevonattal a tökéletes felbontás és a minimális moiré érdekében

LENYŰGÖZŐ RÉSZLETGAZDAGSÁG
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Ezek azok a képek, melyeket ügyfelei elvárnak, és amelyekre az Ön hírneve is rászolgált. A Nikon 
EXPEED képfeldolgozó rendszere nemcsak egy feliratot vagy egy feldolgozó chipet jelent. A D3X 
készülék által alkalmazott EXPEED rendszert kifejezetten úgy tervezték, hogy megfeleljen a 24,5 
megapixeles érzékelő által támasztott követelményeknek. Az eredmények túlszárnyalják minden 
olyan fotós elvárásait, akinek rendkívül nagy felbontásra, finom tónusátmenetekre, kiemelkedő 
színhűségre és lenyűgöző részletgazdagságra van szüksége. A kereskedelmi célú és művészi képeket 
készítő szakemberek azonnal tapasztalni fogják, hogy a D3X készülékkel kompromisszumok nélkül 
fényképezhetnek. 
l  A Nikon EXPEED képfeldolgozó rendszere a legmodernebb processzor használatával 16 bites képfeldolgozást végez
l   Valósághű színek, kellemes színtelítettség az egész színtartományban, lágy tónusátmenetekkel, még a csúcsfényes 

részeken is
l  Nagy és hatékony képfeldolgozási sebesség

KÉPEK AZ X-FAKTOR FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 
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Nem minden fotóalany pózol a fényképezőgép előtt. A fotósok, akár egy keskeny pallón, a stúdióban 
vagy a természetben való barangolás közben tárul a szemük elé a megörökítendő téma, mindig 
gyönyörű és élethű fényképeket szeretnének készíteni. A D3X 51, egyénileg választható AF-ponttal 
rendelkező automatikus élességállítási rendszere tökéletesen megegyezik az elismert Nikon D3 
készülékével, amely a világ oly sok vezető sport- és sajtófotósa által legkedveltebb fényképezőgéppé 
vált, mivel még a gyorsan mozgó, kevésbé kontrasztos vagy gyengén megvilágított témákról is tűéles 
képeket tud készíteni.
l 51 AF-pont a mozgó vagy álló témák követéséhez és rögzítéséhez
l 15 kereszt típusú AF-érzékelő, amely bármilyen f/5,6 vagy kisebb rekeszértékű NIKKOR objektívvel képes együttműködni
l Sokoldalú AF-mező módok: egypontos AF, dinamikus AF, automatikus AF mező

RENDKÍVÜL GYORS REAKCIÓ
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Az alapelv egyszerű: az a fényképezőgép, amely természetesen és kényelmesen simul a fotós kezébe, 
folyamatos alkotómunkát tesz lehetővé. A Nikon világszerte elismert ergonómiáját, kezelőszervei 
áttekinthető elhelyezését és intuitív menürendszerét felvonultató D3X lehetővé teszi, hogy ösztöneire 
hagyatkozva fényképezzen ahelyett, hogy meg kellene szakítania a folyamatot a beállítások 
módosításával vagy a menükben való keresgéléssel. A fényképezőgép textúráját és kezelőszerveit 
aprólékos gonddal alakították ki annak érdekében, hogy Ön lendületesen fényképezhessen, és 
a készülék kényelmesen illeszkedjen a kezébe akkor is, ha hosszabb időt vesz igénybe a feladat 
elvégzése.
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AZ ERGONÓMIA MŰVÉSZETE



A stúdió pontosan szabályozott világától távol is lehetősége van arra, hogy látványos képeket 
készítsen. A kevésbé robusztus, 36x24 mm-es formátumú tükörreflexes fényképezőgépektől, illetve 
a sokkal nehezebb közepes formátumú készülékektől eltérően a D3X fényképezőgép, kialakításának 
köszönhetően, beállított körülmények között és helyszíni fotózáshoz egyaránt kiválóan használható. 
Teljesítményvizsgálattal tesztelt gépváza hasonlít a világszerte elismert D3 készülékére, amely 
bebizonyította, hogy képes kiállni a vezető sajtófotósok által rá mért legzordabb körülményeket is. 
Bárhol is jár, a D3X fényképezőgéppel stúdióminőségű képeket készíthet, és biztos lehet abban, hogy az 
elegáns váz ellenáll az időjárás viszontagságainak.
l Precízen megmunkált magnéziumötvözet váz 
l Átfogó védelem a nedvesség, a por, sőt még az elektromágneses interferencia ellen is
l A fényképezőgép belsejében 300 000 cikluson át tesztelt záregység
l Önellenőrző záregység a folyamatos és megbízható pontosság érdekében

ÁTFOGÓ VÉDELEM
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Akár az egész világon elismert NIKKOR objektívek vagy az iparág-vezető vakurendszer használatával 
készíti felvételeit, a D3X kreatív lehetőségek tárházát nyitja meg Ön előtt, melyek kizárólag a Nikon 
fényképezőgépeiben találhatók meg. A Nikon professzionális szolgáltatások (NPS)* hálózat által 
támogatott Teljes Képalkotó Rendszer segítséget nyújt a fotósoknak elképzeléseik megvalósításában, 
sőt új lehetőségek kipróbálására is ösztönzi őket.      
l   Kompatibilis a NIKKOR objektívek átfogó választékával, ilyenek például a halszem, a rendkívül nagy látszószögű vagy zoom 

objektívek, a teleobjektívek, a szuper-teleobjektívek, illetve a micro és PC objektívek
l   A NIKKOR objektívek Nano Crystal bevonata a lenyűgöző tisztaságot szolgálja, továbbá csökkenti a nehéz megvilágítási 

helyzetekből adódó szellemképeket és tükröződéseket
l   A NIKKOR objektívek rázkódáscsökkentő rendszere hatékonyan kompenzálja a fényképezőgép rázkódása okozta elmosódást 
l   Iparág-vezető Nikon Kreatív megvilágítási rendszer, amely hordozható és sokoldalú Nikon objektíveket foglal magában 
l   Vezeték nélküli képátvitel, GPS-bemenet, HDMI kimeneti csatlakozó
• Átfogó munkafolyamat-kezelő szoftvercsomag a fontos fájlok kezelése, szerkesztése, vezérlése és hitelesítése érdekében
*Ezek a szolgáltatások az NPS tagjai számára elérhetők.

KREATÍV SZABADSÁG

25





A Nikon D3X digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

Típus	 Tükörreflexes	digitális	fényképezőgép	
Objektív	rögzítése	 Nikon	F-bajonett	AF-csatlakozóval	és	-érintkezőkkel
Képszög	 Az	objektív	gyújtótávolságából	számított	értékkel	(DX-formátum	esetén	annak		

1,5-szeresével)	egyenlő

Tényleges pixelszám
Tényleges	pixelszám	 24,5	millió

Képérzékelő
Képérzékelő	 35,9	x	24,0	mm	méretű	CMOS-érzékelő	(Nikon	FX-formátum)
Teljes	pixelszám	 25,72	millió
Porszemcse-eltávolító	 Porszemcse-eltávolítási	referenciaadatok	(külön	beszerezhető	Capture	NX	2	szoftver	
rendszer	 szükséges)

Adattárolás
Képméret	(képpont)

Fájlformátum	 1)	NEF	(RAW):	12	vagy	14	bites,	tömörítetlen,	veszteségmentesen	tömörített	vagy	tömörített
	 2)	TIFF	(RGB)
	 3)		JPEG:	JPEG-alapszabvánnyal	kompatibilis;	tömörítési	beállítások	[Size	priority]	(Fájlméret	

elsődlegessége)	módban:	fine	(kb.	1:4),	normal	(kb.	1:8),	basic	(kb.	1:16)	;	[Optimal	
quality]	(Optimális	minőség)	tömörítési	mód	is	választható

	 4)	NEF	(RAW)	+	JPEG:	Egyazon	kép	NEF	(RAW)	és	JPEG	formátumban	is	rögzítésre	kerül
Képszabályozási		 Négy	beállítási	lehetőség:	Általános,	Semleges,	Élénk,	Monokróm;	mindegyik	beállítás	
rendszer	 módosítható
Adattároló	 CompactFlash	(Type	I/II,	UDMA-kompatibilis);	Microdrive	hordozók
Dupla	kártyafoglalat	 A	2.	foglalat	háromféle	felhasználási	módja:	1)	„túlcsordulás”	,	2)	biztonsági	másolat,		

3)	NEF	(RAW)	és	JPEG	képek	külön	kártyán	történő	mentése	
Fájlrendszer	 DCF	2.0,	DPOF	és	Exif	2.21	szabványokkal	kompatibilis

Kereső
Kereső	 Tükörreflexes	típusú,	fix	betekintési	távolságú	pentaprizmás
Dioptriaszabályzás	 –3	és	+1	m-1	között
Betekintési	távolság	 18	mm	(–1,0	m-1)
Mattüveg	 B	típusú	BriteView	Clear	Matte	VI	mattüveg
Képfedés	 Kb.	100%	(vertikálisan/horizontálisan)	FX-formátumban,	kb.	97%	(vertikálisan/horizontálisan)	

DX-formátumban,	kb.	100%	(vertikálisan)	és	kb.	97%	(horizontálisan)	5:4	képarány	esetén
Nagyítás		 Körülbelül	0,7-szeres	(50	mm-es	f/1.4	objektív	végtelenre	állítva;	–1,0	m-1)
Tükör	 Gyors	visszatérésű
Mélységélesség		 CPU	objektív	csatlakoztatása	esetén	az	objektív	rekesze	a	felhasználó	által	beállított	értékre	
ellenőrzése	 (A	és	M	módban)	vagy	a	fényképezőgép	által	beállított	értékre	(P	és	S	módban)	beugratható
Rekesz	 Azonnali	visszatérésű,	mélységélesség-ellenőrző	gombbal

Objektív
Kompatibilis	objektívek*1	1)	G	vagy	D	típusú	AF	Nikkor:	Minden	funkció	használható.
	 2)		DX	AF	Nikkor:	Minden	funkció	használható,	az	FX-formátum	(36x24)/5:4	(30x24)	

képméret-beállítások	kivételével	
	 3)		G	és	D	típustól	eltérő	AF	Nikkor*2:	Minden	funkció	használható,	a	3D	színes	mátrixmérés	II	

kivételével
	 4)		AI-P	Nikkor:	Minden	funkció	használható,	az	automatikus	élességállítás	és	a	3D	színes	

mátrixmérés	II	kivételével
	 5)		CPU	nélküli	AI	Nikkor:	A	és	M	expozíciós	módban	használhatók;	az	elektronikus	

távolságmérő	abban	az	esetben	használható,	ha	a	minimális	rekeszérték	f/5,6	vagy	annál	
kisebb;	a	színes	mátrixmérés	és	a	rekeszérték	megjelenítése	akkor	támogatott,	ha	a	
felhasználó	megadja	az	objektív	adatait

	 	 *1.	IX-Nikkor	objektívek	nem	használhatók			*2.	Kivéve	az	F3AF	típushoz	való	AF-Nikkor	objektíveket

Zár
Típus	 Elektronikus	vezérlésű,	függőleges	lefutású,	fókuszsíkban	lévő	zár
Záridő	 1/8000–30	mp,	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésközökkel,	Bulb
Vakuszinkron	sebessége	X	=	1/250	mp;	vakuszinkronizáció	1/250	másodpercig

Kioldás
Kioldási	módok	 1)	Egyképes	[S]	felvételi	mód,	2)	Lassú	sorozatfelvétel	[CL]	mód,	3)	Gyors	sorozatfelvétel	

[CH]	mód,	4)	Élő	nézet	[LV]	mód,	5)	Önkioldó	[ ]	mód,	6)	Tükörfelcsapás	[Mup]	mód
Képtovábbítási	sebesség	•	DX-formátum	(24	x	16):	Legfeljebb	5	kép/mp	(CL)	vagy	5–7	kép/mp	(CH)
	 •	Más	képterület-beállításoknál:	legfeljebb	5	kép/mp
Önkioldó	 Elektronikusan	vezérelt	időzítő	2,	5,	10	vagy	20	másodperces	késleltetéssel

Expozíció
Fénymérés	 TTL	teljes	rekeszes	fénymérési	rendszer	az	1005	képpontos	RGB-érzékelő	használatával
Fénymérési	rendszer	 1)		Matrix:	3D	színes	mátrixmérés	II	(G	és	D	típusú	objektívekkel);	színes	mátrixmérés	II	

(más	CPU	objektívekkel);	színes	mátrixmérés	(nem	CPU	objektívekkel,	ha	a	felhasználó	
megadja	az	adataikat)

	 2)		Középre	súlyozott:	75	%-os	súlyt	kap	a	kép	középpontjában	lévő	12	mm	átmérőjű	kör,	a	kör	
átmérője	8,	15	vagy	20	mm	lehet,	vagy	pedig	a	teljes	kép	átlagán	alapul	a	súlyozás	(nem	CPU	
objektív	esetén	12	mm-es	kört	használ	a	gép,	vagy	a	teljes	kép	átlagán	alapul	a	súlyozás)

	 3)		Szpot:	4	mm	átmérőjű	körben	mér	(a	képkocka	kb.	1,5%-a),	az	aktív	fókuszpont	körül	(nem	
CPU	objektív	használata	esetén	a	középső	fókuszpont	körül)

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	 Kombinált	CPU	és	AI
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
Expozíció	rögzítése	 Az	AE-L/AF-L	gombbal	rögzíthető	a	mért	expozíció
Expozíciósorozat	 Expozíciósorozat	és/vagy	vakusorozat	(2–9	expozíció	1/3,	1/2,	2/3	vagy	1	Fé	lépésközzel)
Érzékenység	 ISO	100–1600	1/3,	1/2	vagy	1	Fé	lépésekben,	valamint	további	beállítások	kb.	0,3,	0,5,	0,7	

és	1	Fé	(ISO	50	egyenérték)	értékkel	ISO	100	alatt	és	kb.	0,3,	0,5.	0,7,	1	vagy	2	Fé		
(ISO	6400	egyenérték)	értékkel	ISO	1600	fölött

Aktív	D-Lighting	 Választható	beállítások:	[Auto]	(Automatikus),	[Extra	high]	(Extra	magas),	[High]	(Magas),	
[Normal]	(Normál),	[Low]	(Alacsony)	és	[Off]	(Ki)

Élesség
Automatikus		 Nikon	Multi-CAM	3500FX	automatikus	élességállítási	érzékelőmodul	TTL	fázisérzékeléssel,
élességállítás		 51	fókuszponttal,	(köztük	15	kereszt	típusú	érzékelő),	az	AF	finoman	hangolható
Érzékelési	tartomány	 –1	–	+19	Fé	(ISO	100	20°C	hőmérsékleten)
Élességállítás	 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	távolságmérővel

Fókuszpont	 Az	AF	pont	51	vagy	11	fókuszpont	közül	választható
AF	mező	mód	 1)	Egypontos	AF,	2)	Dinamikus	AF	[AF-pontok	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)

Vaku
Vakuvezérlés	 1)	TTL	vakuvezérlés	1005	képpontos	RGB-érzékelővel;	i-TTL	kiegyenlített	derítővakuzás	és	

normál	i-TTL	derítővakuzás	használható	SB-900,	800,	600	vagy	400	vaku	használatakor
	 2)	Rekesz-előválasztásos	vakuzás	(AA):	SB-900	és	800	vakuval	és	CPU	objektívvel	

használható
	 3)	Nem	TTL	automatikus	vakuzás	(A):	SB-900,	800,	28,	27	vagy	22s	vakuval	használható	
	 4)	Távolság-prioritásos	manuális	(GN):	SB-900	és	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

Vakukészenléti	jelző	 Az	SB-900,	SB-800,	SB-600,	SB-400,	SB-80DX,	SB-28DX,	vagy	SB-50DX	vaku	teljes	
	 töltöttsége	esetén	világít,	teljes	vakuteljesítménnyel	végzett	villantás	után	villog
Vakupapucs	 ISO	518	vakupapucs	szinkron-	és	adatcsatlakozókkal	és	biztonsági	retesszel
Szinkroncsatlakozó-aljzat	ISO	519	szinkroncsatlakozó	rögzítő	menettel
Nikon	Kreatív		 Például	az	SB-900,	SB-800,	SB-600,	SB-R200	és	SU-800	(csak	vezérlő)	vakuegységek	
Megvilágítási	Rendszer		 használata	esetén	támogatja	a	Fejlett	Vezeték	Nélküli	Megvilágítás	technológiát,	az	
(CLS)	 automatikus	FP	nagy	sebességű	vakuszinkront,	a	vaku-színhőmérséklet	információ	
	 továbbítását,	a	modellfény	funkciót	és	a	vakuérték-rögzítést

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

RGB-érzékelővel);	
	 •	Hét	manuális	mód	előre	beállítható	a	finomhangolás	segítségével;	színhőmérséklet	

beállítás

Élő nézet
Módok	 Kézi	mód:	TTL	fázisérzékelő	AF	51	fókuszmezővel	(15	kereszt	típusú	érzékelő)
	 Állvány	mód:	kontrasztérzékelő	AF	egy	meghatározott	területen	belüli	kívánt	ponton

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

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

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

hisztogramkijelzés,	csúcsfények	kijelzése,	automatikus	képelforgatás,	kísérőszöveg		
(max.	36	karakter),	hangos	jegyzet	készítése	és	lejátszása

Csatlakozó
USB	 Nagysebességű	USB
Videokimenet	 NTSC	vagy	PAL;	egyidejű	visszajátszás	lehetséges	a	videokimeneten	és	az	LCD-monitoron
HDMI-kimenet	 A-típusú	kimeneti	csatlakozó;	egyidejű	visszajátszás	nem	lehetséges	a	HDMI-kimeneten	és	

az	LCD-monitoron
10	tűs	távkioldó-	 Külön	beszerezhető	vezetékes	távkioldó,	GP-1	GPS-egység,	illetve	az	NMEA0183	2.01	és	
csatlakozó	 3.01	verzióval	kompatibilis	GPS-készülék	csatlakoztatására	(külön	beszerezhető	MC-35	

GPS-adapterkábel	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	 Egy	EN-EL4a/EN-EL4	lítium-ion	akkumulátor,	MH-22/MH-21	gyorstöltő
Hálózati	tápegység		 EH-6	hálózati	tápegység	(külön	megvásárolható)

Állványmenet 
Állványmenet	 1/4	hüvelykes	(ISO	1222)			

Méret / tömeg
Méretek	(Sz	x	Ma	x	Mé)	 Kb.	159,5	x	157	x	87,5	mm
Tömeg	 Kb.	1220	g,	akkumulátor,	memóriakártya,	vázsapka	és	vakupapucs-fedél	nélkül

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

Tartozékok
Mellékelt	tartozékok*	 EN-EL4a	lítium-ion	akkumulátor,	MH-22	gyorstöltő,	UC-E4	USB-kábel,	EG-D2	audio-/videokábel,	

AN-D3X	szíj,	BF-1A	vázsapka,	BS-2	vakupapucs-fedél,	DK-17	szemkagyló,	BL-4	akkufedél,		
USB-kábel	kapocs,	Software	Suite	CD-ROM

	 *A	mellékelt	tartozékok	országonként	vagy	területenként	eltérhetnek
Fontosabb	külön		 WT-4	vezeték	nélküli	jeladó,	DK-17M	nagyító	kereső,	EH-6	hálózati	tápegység,	Capture	NX2
megvásárolható			 szoftver,	Camera	Control	Pro	2	szoftver,	Image	Authentication	(eredetjelző)	szoftver
tartozékok

Képterület L M S

FX-formátum		(36	x	24) 6048	x	4032 4544	x	3024 3024	x	2016

DX-formátum	(24	x	16) 3968	x	2640 2976	x	1976 1984	x	1320

5:4	(30	x	24) 5056	x	4032 3792	x	3024 2528	x	2016
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•	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	bejegyzett	védjegyei.	•	A	termékek	és	a	
márkanevek	a	gyártók	védjegyei	vagy	bejegyzett	védjegyei.

Nyomtatás helye: Hollandia (0811/A)K Kódszám: 6CH80120

Megjegyzés:	a	0,04	másodperces*	kioldási	késedelem	kb.	0,05	másodpercre*	nyúlik	a	VR	vagy	az	alábbi	objektívek	
használatakor:	AF-S	VR	Micro-Nikkor	105	mm	f/2.8G	IF-ED	vagy	AF	VR	Zoom-Nikkor	80–400	mm	f/4.5–5.6D	ED.		A	
kioldási	késedelem	kb.	0,06	másodperc*	14	bites	A/D	átalakítás	módban.
*A	CIPA	útmutató	szerint,	12	bites	A/D	átalakítás	módban	mérve		**A	CIPA	útmutató	szerint	mérve


