
Az élet egyszeri m remek

A fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Tényleges pixelszám 10,2 millió
Képérzékelő RGB CCD, 23,6 x 15,8 mm, teljes pixelszám: 10,75 millió, Nikon DX-formátum
Képméret (képpont) 3872 x 2592 [L], 2896 x 1944 [M], 1936 x 1296 [S]
ISO érzékenység 100 és 1600 között 1 Fé lépésközzel, valamint egy további beállítás 1 Fé lépéssel 1600 fölött
Adathordozó SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis
Adattároló rendszer Tömörített NEF (RAW): 12 bites tömörítés, JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis
Fájlrendszer Exif 2.21 verzió, a DCF 2.0 verziónak és a DPOF szabványnak megfelelő
Fehéregyensúly  Automatikus (TTL fehéregyensúly 420 képpontos RGB-érzékelővel), hat manuális 

mód finomhangolással, valamint a fehéregyensúly felhasználói beállítása
LCD-monitor  6,35 centiméteres, 230 000 képpontos, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-

monitor fényerőszabályzással
Visszajátszás funkció  1 teljes kép; kis képek (egyszerre 4 vagy 9); nagyított visszajátszás; diavetítés; 

hisztogram jelzés; csúcsfények kijelzése; automatikus képelforgatás
Törlés funkció Kártya formázása, valamennyi kép törlése, kiválasztott képek törlése
Videokimenet NTSC vagy PAL
Csatlakozó High-speed USB: Tömeges tárolás és MTP/PTP választható
Szövegbevitel  Legfeljebb 36 karakter hosszúságú alfanumerikus szöveg vihető be az LCD-monitor 

és a választógomb segítségével; Exif fejlécben tárolva
Kompatibilis Nikon F-bajonett AF-csatolással és AF-csatlakozókkal
objektívek*1 G vagy D típusú AF Nikkor
  1) AF-S, AF-I: Minden funkció használható. 2) Más G vagy D típusú AF Nikkor: Minden 

funkció használható az automatikus élességállítás kivételével. 3) PC Micro-Nikkor 
85 mm f/2.8D: Csak M módban használható; az összes többi funkció elérhető, kivéve 
az automatikus élességállítást. 4) Más AF Nikkor*2/AI-P Nikkor: Az automatikus 
élességállítás és a 3D színes mátrix fénymérés II kivételével valamennyi funkció 
használható. 5) Nem CPU: M módban használható, de a fénymérő nem működik; az 
elektronikus távolságmérési funkció akkor használható, ha a maximális rekeszérték 
f/5,6 vagy kisebb.

 *1. IX Nikkor objektívek nem használhatók
 *2. F3AF objektívek kivételével.
Képszög 35 mm-es [135] formátumban körülbelül a gyújtótávolság másfélszeresének megfelelő
Kereső  Fix betekintési távolságú penta-Dach tükrös típusú; beépített dioptriaszabályzó 

(-1,7 és +0,5 m-1 között)
Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1)
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark V mattüveg, rávilágított fókuszkeretekkel
Kereső képfedése Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Kereső nagyítása Körülbelül 0,8-szoros (50 mm-es objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1).
Keresőben megjelenő  Élességjelzések, AE-rögzítés kijelzése, záridő, rekeszérték, expozíció/expozíció-
információk  kompenzáció kijelző, expozíciós mód, vakuteljesítmény-kompenzáció, expozíció-

kompenzáció, hátralévő képkockák száma, vaku készenléti jelzőfénye
Automatikus TTL rendszerű Nikon Multi–CAM530 automatikus élességállítási érzékelőmodul 
élességállítás  AF-segédfénnyel (hatótávolság kb. 0,5–3 m ); Érzékelési tartomány: –1 – +19 Fé (ISO 

100 20°C hőmérsékleten)
Objektív meghajtása  1) Automatikus élességállítás (AF): Azonnali egyszeri szervo AF (AF-S), folyamatos 

szervo AF (AF-C); automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés 
automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően. 2) Kézi élességállítás (M)

Fókuszmező 3 fókuszmező közül választható ki
AF mező módok 1) Egyszeri AF, 2) Dinamikus AF, 3) Dinamikus AF a legközelebbi téma elsődlegességével
Élességrögzítés  Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF) vagy az AE-L/AF-L 

gomb megnyomásával rögzíthető
Fénymérési rendszer  TTL fénymérési rendszer
  1) 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix fénymérés II 

(más CPU objektívekkel); 420 szegmensű RGB-érzékelővel végzett fénymérés
 2) Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
  3) Szpot: az aktív fókuszmező közepétől számított 3,5 mm átmérőjű körben mér 

(a teljes kép kb. 2,5%-a)
Fénymérés tartománya  1) 0–20 Fé (3D színes mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés), 2) 2–20 Fé 

(szpot fénymérés)
Expozíciós módok  Digitális Vari-Programok (A automatikus, Hautomatikus [vaku kikapcsolva], Bportré, 

Ctájkép, D gyermek, E sport, Fközeli, G éjszakai portré), programozott automata (P) 
rugalmas programmal, idő-előválasztásos automata (S); rekesz-előválasztásos automata 
(A); manuális (M)

Expozíciókompenzáció ±5 Fé, 1/3 Fé lépéssel
Expozíciórögzítés Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért expozíció
Felvételi módok  1) Egyképes felvételi mód 2) Sorozatfelvétel mód: Kb. 3 képkocka másodpercenként 

3) Önkioldó mód 4) Késleltetett távkioldó mód: 2 másodperces késleltetés 5) Gyors 
távkioldó mód

Zár  Elektronikusan vezérelt, függőleges lefutású, fókuszsíkban levő zár, 30–1/4000 mp. 
1/3 Fé lépéssel, bulb

Vakuszinkron-csatlakozó Csak X-csatlakozó; vakuszinkron 1/200 másodpercig
Vakuvezérlés  1) TTL: TTL vakuvezérlés 420 szegmensű RGB-érzékelővel. Kiegyenlített i-TTL 

derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez és normál i-TTL derítővakuzás 
digitális tükörreflexes fényképezőgéphez CPU objektív használata esetén a beépített 
vakuval, valamint az SB-800, az SB-600 és az SB-400 vakuval. 2) Automatikus rekesz: 

  SB-800 vakuval és CPU objektívvel alkalmazható. 3) Nem TTL automatikus vakuzás: 
Olyan vakuknál alkalmazható, mint pl. az SB-800, a 80DX, a 28DX, a 28, a 27 és 
a 22s. 4) Távolság-prioritásos kézi vakuzás: az SB-800 vakuval használható

Vakuszinkron módok  A, B, D, F: Az automatikus, az automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, 
a derítővakuzás és a vörösszemhatás-csökkentés módok külön beszerezhető vakuval 
használhatók

  G : Az automatikus, az automatikus hosszú záridős szinkron, az automatikus hosszú 
záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel; a hosszú záridős szinkron és a 
hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel funkciók külön beszerezhető 
vakuval használhatók

  C, E: A derítővakuzás és a vörösszemhatás-csökkentés funkciók külön beszerezhető 
vakuval használhatók

  P, A: Derítővakuzás, szinkron a hátsó redőnyre hosszú záridős szinkronnal, 
hosszú záridős szinkron, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, 
vörösszemhatás-csökkentés

 S, M: Derítővakuzás, szinkron a hátsó redőnyre, vörösszemhatás-csökkentés
Beépített vaku  A, B, D, F, G: Automatikus, automatikus felnyílással
 P/S/A/M: Kézi felnyitás a kioldógombbal
 Kulcsszám (ISO 100, m): kb. 12 (teljes manuális 13)
Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépéssel
Vakupapucs Szabványos ISO vakupapucs, szinkronnal, jellel, földkapcsolattal és biztonsági retesszel
Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2, 5, 10 vagy 20 másodperces késleltetéssel
Távvezérlő ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő (külön beszerezhető)
Energiaellátás  Egy darab újratölthető Nikon EN-EL9 Li-ion akkumulátor; töltési feszültség (MH-23 

gyorstöltővel): 7,4 V, EH-5 hálózati tápegység (külön megvásárolható; használatához 
a szintén külön megvásárolható EP-5 hálózati tápegység-csatlakozó szükséges)

Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO1222)
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 126 x 64 x 94 mm
Tömeg Megközelítőleg 495 g akkumulátor, memóriakártya és vázsapka nélkül
Mellékelt tartozékok*  EN-EL9 újratölthető lítium-ion akkumulátor, MH-23 gyorstöltő, UC-E4 USB-kábel, 

PictureProject, DK-16 gumi szemkagyló, hordszíj, BF-1A vázsapka, DK-5 kereső-kupak, 
BS-1 vakupapucs-fedél

Külön megvásárolható  ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő, Capture NX, Camera Control Pro, EP-5 hálózati 
tartozékok  tápegység-csatlakozó, EH-5 hálózati tápegység, EG-D100 videokábel, CF-DC1 

félpuha tok, SB-800/SB-600/SB-400 vaku, R1C1 makrovaku szett vezérlővel
*A mellékelt tartozékok országonként vagy területenként eltérhetnek.

A D40x fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát javasoljuk:
• SanDisk  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Toshiba  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Panasonic  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Lexar  128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1

*1.  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e 
a 2 GB és a 4 GB méretű kártyákat.

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

A memóriakártya kapacitása és a képminőség/képméret
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 1 GB-os Panasonic Pro HIGH SPEED memóriakártya hány képet tud 
tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret*1 Készíthető felvételek  Egymás után   
   száma*1   készíthető felvételek
    száma*1,2

RAW – 9,0 MB 79 6
 L 4,8 MB 129 100
FINE M 2,7 MB 225 100
 S 1,2 MB 487 100
 L 2,4 MB 251 100
NORMAL M 1,3 MB 431 100
 S 0,6 MB 888 100
 L 1,2 MB 487 100
BASIC M 0,7 MB 839 100
 S 0,3 MB 1500 100
RAW+BASIC –/L 10,1 MB*3 70 6

*1. Minden számadat közelítő érték, és átlagos fájlméretet feltételez; a tényleges fájlméret és a memóriakártya 
kapacitása a felvételtől és a memóriakártya típusától függően változhat. 

*2. Rögzíthető képek száma, mielőtt a felvételkészítés leáll. A puffer megtelése előtt készíthető képek tényleges 
száma függ a memóriakártya típusától is. További képek is készíthetők, amint újra van elég hely a memória-
pufferben.

*3. A NEF (RAW) és JPEG képek összesített képmérete.

Online Video Tutorial - Digitutor
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Műszaki adatok

● A Macintosh®, a Mac OS és a QuickTime az Apple Computer, Inc. védjegyei. ● A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. ● Az SD logó az SD Card Association védjegye. 
● Az SDHC logó védjegy. ● Az Adobe, az Acrobat és az Adobe Reader az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegyei. ● A PictBridge védjegy. ● Az összes egyéb termék és a márkanév a gyártók védjegye vagy 
bejegyzett védjegye. ● A kiadványban az LCD-kijelzőkön és monitorokon látható képek szimulációk.
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FIGYELMEZTETÉS A HELYES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A KÉZIKÖNYVET. A DOKUMENTÁCIÓ EGY RÉSZE CSAK CD-LEMEZEN ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

DIGITÁLIS TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉP
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Szépség és szenvedély. Színek és mozdulatok. 

Megtalálja-e mindezeket a saját életében? 

A Nikon D40x fényképezőgéppel igen. A villám-

gyors működésnek, a ragyogó színeknek, 

a 10,2 megapixeles felbontásnak és a Nikkor 

objektív utánozhatatlan minőségének köszön-

hetően ezzel a géppel mindig készen állhat arra, 

hogy megörökítse az élet csodálatos pillanatait. 

A D40x olyan könnyű és kézreálló, hogy igazi 

öröm vele a fényképezés; összes funkciójának, 

gombjának és menüjének tökéletes összhangja 

pedig olyan lenyűgöző teljesítményt nyújt, 

amely a legjobbat hozza ki Önből és a képeiből 

is. Hogy miért? Mert az élet egy műremek, az 

Ön élete pedig most készülő műalkotás. Örökítse 

meg a D40x-szel.

Üdvözöljük a Nikon
világában

•Objektív: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED •Expozíciós mód: [A] 1/160 másodperc, f/2,8 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200

A D40x fényképezőgép kizárólag az AF-motorral felszerelt AF-S és AF-I Nikkor objektívekkel való használatra készült. 

10,2 
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CCD
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Fantasztikus képek, minden 
eddiginél egyszerűbben

Nagyszerű képeket nem feltétlenül csak 

bonyolultan lehet készíteni. A D40x bebi-

zonyítja, hogy a Nikon kínálta minőséghez 

és teljesítményhez nem kell lemondani 

a könnyű, élvezetes kezelésről. Egyszerűen csak 

kapcsolja be az AUTO (automatikus) módot, nézzen 

bele a világos keresőbe, és készítse el a képet. A nagy 

teljesítményű, csúcsminőségű, 10,2 megapixeles 

fényképezés még soha nem volt ilyen egyszerű. A nagy 

méretű, 6,35 cm-es LCD-monitornak és a rajta megjelenő 

menüknek köszönhetően 

nagyon egyszerű a képek 

megtekintése, meg-

osztása és meg-

keresése.

A nagy méretű, világos, 
6,35 cm-es LCD-monitoron 
kicsinyítheti vagy akár 
25-szörösre nagyíthatja 
képeit (nagy képméret 
esetén).

Segítőkész Súgó menü
A D40x fényképezőgép Súgó menüje 

olyan, mint egy beépített használati 

útmutató, amely egyetlen gombnyo-

másra információval és útmutatással 

szolgál a fényképezőgép bármely 

beállításáról. Használata ilyen egysze-

rű: ha részletes információt szeretne 

kapni valamely funkcióról, nyomja 

meg a fényképezőgép hátoldalán lévő 

O gombot. Ekkor a hátsó LCD-moni-

toron könnyen érthető, hasznos infor-

máció jelenik meg, így mindig 

„képben lehet” az egyes funkciókkal 

kapcsolatban.

Kifinomult, igazi társ

Az exkluzív Nikon rendszer 1. eleme: 3D színes mátrix II fénymérés
A fényképezőgépek másként érzékelik a fényt, mint az emberi szem, de a 
csúcstechnológiájú Nikon 3D színes mátrix II fénymérési eljárás automati-
kusan gondoskodik arról, hogy minden egyes fényképen valósághű, élénk 
színek szerepeljenek. A több mint 30 000-féle megvilágítási helyzetet 
tartalmazó beépített adatbázisának köszönhetően a D40x utolérhetetlen 
pontossággal képes kiszámolni a megfelelő expozíciót a tökéletes arányú 
kontrasztviszonyok, színek, csúcsfények és árnyékok megteremtéséhez. 
Úgy fogja érezni, mintha egy tapasztalt profi fotós állna a rendelkezésére, 
egyetlen gombnyomásra. Nincs más dolga, csak célozni és kattintani.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [AUTO] 1/320 másodperc, f/4,5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200
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képeit (nagy képméret 
esetén).

Segítőkész Súgó menü
A D40x fényképezőgép Súgó menüje 

olyan, mint egy beépített használati 

útmutató, amely egyetlen gombnyo-

másra információval és útmutatással 

szolgál a fényképezőgép bármely 

beállításáról. Használata ilyen egysze-

rű: ha részletes információt szeretne 

kapni valamely funkcióról, nyomja 

meg a fényképezőgép hátoldalán lévő 

O gombot. Ekkor a hátsó LCD-moni-

toron könnyen érthető, hasznos infor-

máció jelenik meg, így mindig 

„képben lehet” az egyes funkciókkal 

kapcsolatban.

Kifinomult, igazi társ

Az exkluzív Nikon rendszer 1. eleme: 3D színes mátrix II fénymérés
A fényképezőgépek másként érzékelik a fényt, mint az emberi szem, de a 
csúcstechnológiájú Nikon 3D színes mátrix II fénymérési eljárás automati-
kusan gondoskodik arról, hogy minden egyes fényképen valósághű, élénk 
színek szerepeljenek. A több mint 30 000-féle megvilágítási helyzetet 
tartalmazó beépített adatbázisának köszönhetően a D40x utolérhetetlen 
pontossággal képes kiszámolni a megfelelő expozíciót a tökéletes arányú 
kontrasztviszonyok, színek, csúcsfények és árnyékok megteremtéséhez. 
Úgy fogja érezni, mintha egy tapasztalt profi fotós állna a rendelkezésére, 
egyetlen gombnyomásra. Nincs más dolga, csak célozni és kattintani.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [AUTO] 1/320 másodperc, f/4,5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200
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Gyors és megbízható

Amikor megáll az idő: az élet 
másik arca
Az élet tele van meglepetésekkel. Felkészült ezekre? 

A Nikon D40x géppel mindig készen állhat. A 0,18 

másodperces indítási idő azt jelenti, hogy soha 

nem kell a fényképezőgépre várnia, az akár 1/4000 

másodperc rövidségű záridőkkel pedig bármilyen 

mozgó témát tökéletesen rögzíthet: sportot, állato-

kat, gyerekeket, sőt, még a fröccsenő vizet is! 

A D40x kioldási késedelme minimális, precíz auto-

matikus élességállítási rendszere pedig villámgyors, 

így Ön sosem késhet le arról, 

hogy megörökítse az élet megis-

mételhetetlen pillanatait.

Gyors sorozatfelvétel

A megfelelő időzítés a fényképezés 

alfája és omegája: a nagy sebességű 

sorozatfelvétel móddal biztosan el 

fogja kapni a tökéletes pillanatot. 

Ha sorozatfelvétel módban lenyomva 

tartja az exponálógombot, akár 

100 képet is készíthet egymás után, 

3 kép/másodperc sebességgel. 

Ezzel a funkcióval nagyszerű képeket 

készíthet sporteseményekről és 

gyorsan mozgó témákról, valamint 

portrékészítéskor is nagyon hasznos, 

mivel az arckifejezések gyorsan 

változnak.

Az exkluzív Nikon rendszer 2. eleme: Multi-CAM 530 AF érzékelőmodul
Egy mozgó témáról készített pillanatfelvétel azon áll vagy bukik, hogy 

sikerül-e villámgyorsan beállítani az élességet. A D40x képes erre. 

A kulcs a Nikon exkluzív, három fókuszmezős Multi-CAM 530 AF 

érzékelőmodulja. A Nikon iparág-vezető technológiája alkotja a rendszer 

“lelkét”, ennek köszönhető a hihetetlenül rövid reakcióidő. Az eredmény: 

tűéles képek, még a gyorsan mozgó vagy gyengén megvilágított 

témákról is.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [AUTO] 1/500 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100
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Gyors és megbízható

Amikor megáll az idő: az élet 
másik arca
Az élet tele van meglepetésekkel. Felkészült ezekre? 

A Nikon D40x géppel mindig készen állhat. A 0,18 

másodperces indítási idő azt jelenti, hogy soha 

nem kell a fényképezőgépre várnia, az akár 1/4000 

másodperc rövidségű záridőkkel pedig bármilyen 

mozgó témát tökéletesen rögzíthet: sportot, állato-

kat, gyerekeket, sőt, még a fröccsenő vizet is! 

A D40x kioldási késedelme minimális, precíz auto-

matikus élességállítási rendszere pedig villámgyors, 

így Ön sosem késhet le arról, 

hogy megörökítse az élet megis-

mételhetetlen pillanatait.

Gyors sorozatfelvétel

A megfelelő időzítés a fényképezés 

alfája és omegája: a nagy sebességű 

sorozatfelvétel móddal biztosan el 

fogja kapni a tökéletes pillanatot. 

Ha sorozatfelvétel módban lenyomva 

tartja az exponálógombot, akár 

100 képet is készíthet egymás után, 

3 kép/másodperc sebességgel. 

Ezzel a funkcióval nagyszerű képeket 

készíthet sporteseményekről és 

gyorsan mozgó témákról, valamint 

portrékészítéskor is nagyon hasznos, 

mivel az arckifejezések gyorsan 

változnak.

Az exkluzív Nikon rendszer 2. eleme: Multi-CAM 530 AF érzékelőmodul
Egy mozgó témáról készített pillanatfelvétel azon áll vagy bukik, hogy 

sikerül-e villámgyorsan beállítani az élességet. A D40x képes erre. 

A kulcs a Nikon exkluzív, három fókuszmezős Multi-CAM 530 AF 

érzékelőmodulja. A Nikon iparág-vezető technológiája alkotja a rendszer 

“lelkét”, ennek köszönhető a hihetetlenül rövid reakcióidő. Az eredmény: 

tűéles képek, még a gyorsan mozgó vagy gyengén megvilágított 

témákról is.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [AUTO] 1/500 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100
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A Nikon vakutechnológiája 
fényt és melegséget áraszt

Minden fotós tudja: a jó képhez jó fény 

kell. Ezért a D40x gépbe is beépítettük 

a páratlan Nikon vakutechnológiát, 

amely lágy, természetes megvilágítást 

biztosít, akár sötétségben, akár erős 

ellenfényben. A fényképezőgép elvégzi az összes 

szükséges számítást, az AUTO (Automatikus) mód 

pedig hihetetlenül egyszerűvé teszi a dolgokat: elég 

csak célozni és kattintani, a beépített vaku 

pedig automatikusan kinyílik és villan, 

amikor szükség van rá. A Nikon külön 

megvásárolható külső vakuinak szé-

les választékával pedig még 

a kifinomultabb vakuzási feladatok 

is egyszerűen 

és gyorsan 

megoldhatók.

Ragyogóan világos

A sokoldalú vaku: SB-400
Nem is hinné, mire képes egy kis 

pluszmegvilágítás. Az SB-400 vakut 

kis méreténél fogva mindenhova 

könnyedén elviheti, használata 

pedig nagyon egyszerű. Nagy 

kulcsszámának köszönhetően még 

a távolabb lévő témákat is kitűnően 

megvilágítja, ráadásul dönthető is, 

hogy a visszavert fénnyel még 

lágyabb, természetesebb hatást 

érhessen el. A beépített Nikon 

i-TTL rendszer következetesen 

pontos, megbízható 

eredményt ad. 

Az exkluzív Nikon rendszer 3. eleme: i-TTL vakuvezérlés
A vakus megvilágítás régebben kényes feladatnak számított, de 
a Nikon piacvezető i-TTL vakuvezérlése leegyszerűsíti a kérdést, 
mivel gyorsan és pontosan kiértékeli, majd kiszámítja az adott hely-
zethez tartozó ideális megvilágítást, még az ellenfénnyel nehezített 
szituációkban is. Újabb kép, újabb számítás, újabb ideális expozíció. 
Mindezt azonnal. A D40x megoldja a feladatot Ön helyett. 
A Nikon fejlett technológiájának köszönhetően a fényképezés minden 
eddiginél egyszerűbb, pontosabb, megbízhatóbb.

Közvetlen 
megvilágítás az SB-400 vakuval

Vaku nélkül

•Objektív: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II •Expozíciós mód: [AUTO] 1/60 másodperc, f/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400 •Beépített vaku: TTL 

Visszavert megvilágítás az SB-400 

vakuval

SB-400 vakuval felszerelt 
D40x fényképezőgép
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A Nikon vakutechnológiája 
fényt és melegséget áraszt

Minden fotós tudja: a jó képhez jó fény 

kell. Ezért a D40x gépbe is beépítettük 

a páratlan Nikon vakutechnológiát, 

amely lágy, természetes megvilágítást 

biztosít, akár sötétségben, akár erős 

ellenfényben. A fényképezőgép elvégzi az összes 

szükséges számítást, az AUTO (Automatikus) mód 

pedig hihetetlenül egyszerűvé teszi a dolgokat: elég 

csak célozni és kattintani, a beépített vaku 

pedig automatikusan kinyílik és villan, 

amikor szükség van rá. A Nikon külön 

megvásárolható külső vakuinak szé-

les választékával pedig még 

a kifinomultabb vakuzási feladatok 

is egyszerűen 

és gyorsan 

megoldhatók.

Ragyogóan világos

A sokoldalú vaku: SB-400
Nem is hinné, mire képes egy kis 

pluszmegvilágítás. Az SB-400 vakut 

kis méreténél fogva mindenhova 

könnyedén elviheti, használata 

pedig nagyon egyszerű. Nagy 

kulcsszámának köszönhetően még 

a távolabb lévő témákat is kitűnően 

megvilágítja, ráadásul dönthető is, 

hogy a visszavert fénnyel még 

lágyabb, természetesebb hatást 

érhessen el. A beépített Nikon 

i-TTL rendszer következetesen 

pontos, megbízható 

eredményt ad. 

Az exkluzív Nikon rendszer 3. eleme: i-TTL vakuvezérlés
A vakus megvilágítás régebben kényes feladatnak számított, de 
a Nikon piacvezető i-TTL vakuvezérlése leegyszerűsíti a kérdést, 
mivel gyorsan és pontosan kiértékeli, majd kiszámítja az adott hely-
zethez tartozó ideális megvilágítást, még az ellenfénnyel nehezített 
szituációkban is. Újabb kép, újabb számítás, újabb ideális expozíció. 
Mindezt azonnal. A D40x megoldja a feladatot Ön helyett. 
A Nikon fejlett technológiájának köszönhetően a fényképezés minden 
eddiginél egyszerűbb, pontosabb, megbízhatóbb.

Közvetlen 
megvilágítás az SB-400 vakuval

Vaku nélkül

•Objektív: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II •Expozíciós mód: [AUTO] 1/60 másodperc, f/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400 •Beépített vaku: TTL 

Visszavert megvilágítás az SB-400 

vakuval

SB-400 vakuval felszerelt 
D40x fényképezőgép
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Automatikus: Ez az automatikus „célozz és kattints” mód 
lehetővé teszi, hogy Ön a felvétel megkomponálására 
összpontosíthasson. A fényképezőgép automatikusan 
a körülményekhez igazítja a beállításokat.

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 ED II •Expozíciós mód: 
[Automatikus 1/125 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus 
•Érzékenység: ISO 200

A B

D F

H C

E G

Portré: Ebben a módban igazán egyszerűen készíthet kitűnő 
portrékat. A gép szándékosan elmossa a hátteret, amelyből 
élesen kiemelkedik a fókuszban lévő fotóalany. Így stílusos, 
professzionális hatású portrékat készíthet szeretteiről.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-
Program [Portré], 1/200 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Automatikus (Vaku kikapcsolva): Ha kevés a fény, attól még 
nem feltétlenül lesz sötét a fénykép. Az Automatikus (Vaku 
kikapcsolva) mód letiltja a beépített vakut, viszont megnöveli 
a gép fényérzékenységét, így megörökítheti az adott megvilágítás 
eredeti hangulatát, illetve olyan esetben is jó képeket készíthet, 
amikor valamilyen oknál fogva nem lehet vakut használni.
•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Automatikus (Vaku kikapcsolva)], 1/200 másodperc, f/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Tájkép: Ha egy csodálatos tájat szeretne megörökíteni, 
érdemes ezt a módot használni, mivel mindenhol nagy 
élességet biztosít, továbbá optimalizálja a kék és zöld 
árnyalatokat.

•Objektív: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Tájkép], 1/160 másodperc, f/9 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Gyermek: Ha természetes bőrszín-árnyalatokat, ugyanakkor élénk 
színű ruházatot és hátteret szeretne látni a képen, használja ezt 
a módot. Az eredmény: kifejezésteli, éles és barátságos hatású 
képek.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Gyermek], 1/640 másodperc, f/4,5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200

Közeli: Fedezze fel az apró részletek varázsát. Egy virág, egy 
pénzérme, egy rovar vagy bármilyen apró „kincs” új értelmet 
nyer a Közeli módban, amely a részletgazdagon megörökített 
főtémát enyhén elmosódó háttérbe helyezi.  

•Objektív: AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program [Közeli], 
1/100 másodperc, f/3,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Sport: Ez a módot kifejezetten a gyors mozgás megörökítésére 
fejlesztettük ki. A fényképezőgép követi a témát, a másodperc 
törtrésze alatt beállítja az élességet, így hihetetlen 
pillanatfelvételek készíthetők bármilyen sporteseményről vagy 
mozgó témáról.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Sport], 1/320 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Éjszakai portré: Ebben a módban a fényképezőgép gyenge fény-
viszonyok esetén a legközelebbi témára állítja az élességet, 
majd kiszámítja az előtér és a háttér számára egyaránt megfelelő, 
kiegyensúlyozott expozíciót. A lehető legjobb élesség eléréséhez 
mindenképpen állvány használatát javasoljuk.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-
Program [Éjszakai portré], 1/10 másodperc, f/3,8 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100 
•Beépített vaku: TTL

Rugalmas és sokoldalú
KREATÍV MEGOLDÁSOK EGYETLEN FORDULATTAL: KÖNNYEN KEZELHETŐ 

MÓDVÁLASZTÓ TÁRCSA. Szinte nincs olyan helyzet, amelyben a D40x géppel ne tudna 

nagyszerű képeket készíteni. A nyolc Digitális Vari-Program automatikusan kiszámítja 

a gyakori fényképezési helyzetekhez tartozó ideális beállításokat. Egyszerűen csak 

válassza ki az adott helyzethez tartozó programot, a többi már a D40x dolga.

Ha még kreatívabb megoldást szeretne, használja a P/S/A/M módok valamelyikét. A “P” (Programozott 

automata), az “S” (Idő-előválasztásos automata), az “A” (Rekesz-előválasztásos automata) és az 

“M” (Manuális) módban Ön választhatja meg a kívánt záridőt vagy rekeszt, sőt beállíthatja az expozíció-

kompenzáció értékét, a fénymérés módját és a megfelelő fehéregyensúlyt is. Be- és kikapcsolhatja 

továbbá a vakut, megadhatja a kívánt vakumódot és szabályozhatja a vaku teljesítményét is.
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Automatikus: Ez az automatikus „célozz és kattints” mód 
lehetővé teszi, hogy Ön a felvétel megkomponálására 
összpontosíthasson. A fényképezőgép automatikusan 
a körülményekhez igazítja a beállításokat.

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6 ED II •Expozíciós mód: 
[Automatikus 1/125 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus 
•Érzékenység: ISO 200

A B

D F

H C

E G

Portré: Ebben a módban igazán egyszerűen készíthet kitűnő 
portrékat. A gép szándékosan elmossa a hátteret, amelyből 
élesen kiemelkedik a fókuszban lévő fotóalany. Így stílusos, 
professzionális hatású portrékat készíthet szeretteiről.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-
Program [Portré], 1/200 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Automatikus (Vaku kikapcsolva): Ha kevés a fény, attól még 
nem feltétlenül lesz sötét a fénykép. Az Automatikus (Vaku 
kikapcsolva) mód letiltja a beépített vakut, viszont megnöveli 
a gép fényérzékenységét, így megörökítheti az adott megvilágítás 
eredeti hangulatát, illetve olyan esetben is jó képeket készíthet, 
amikor valamilyen oknál fogva nem lehet vakut használni.
•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Automatikus (Vaku kikapcsolva)], 1/200 másodperc, f/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Tájkép: Ha egy csodálatos tájat szeretne megörökíteni, 
érdemes ezt a módot használni, mivel mindenhol nagy 
élességet biztosít, továbbá optimalizálja a kék és zöld 
árnyalatokat.

•Objektív: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Tájkép], 1/160 másodperc, f/9 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Gyermek: Ha természetes bőrszín-árnyalatokat, ugyanakkor élénk 
színű ruházatot és hátteret szeretne látni a képen, használja ezt 
a módot. Az eredmény: kifejezésteli, éles és barátságos hatású 
képek.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Gyermek], 1/640 másodperc, f/4,5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200

Közeli: Fedezze fel az apró részletek varázsát. Egy virág, egy 
pénzérme, egy rovar vagy bármilyen apró „kincs” új értelmet 
nyer a Közeli módban, amely a részletgazdagon megörökített 
főtémát enyhén elmosódó háttérbe helyezi.  

•Objektív: AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2.8G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program [Közeli], 
1/100 másodperc, f/3,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Sport: Ez a módot kifejezetten a gyors mozgás megörökítésére 
fejlesztettük ki. A fényképezőgép követi a témát, a másodperc 
törtrésze alatt beállítja az élességet, így hihetetlen 
pillanatfelvételek készíthetők bármilyen sporteseményről vagy 
mozgó témáról.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-Program 
[Sport], 1/320 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Éjszakai portré: Ebben a módban a fényképezőgép gyenge fény-
viszonyok esetén a legközelebbi témára állítja az élességet, 
majd kiszámítja az előtér és a háttér számára egyaránt megfelelő, 
kiegyensúlyozott expozíciót. A lehető legjobb élesség eléréséhez 
mindenképpen állvány használatát javasoljuk.

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3.5-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális Vari-
Program [Éjszakai portré], 1/10 másodperc, f/3,8 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100 
•Beépített vaku: TTL

Rugalmas és sokoldalú
KREATÍV MEGOLDÁSOK EGYETLEN FORDULATTAL: KÖNNYEN KEZELHETŐ 

MÓDVÁLASZTÓ TÁRCSA. Szinte nincs olyan helyzet, amelyben a D40x géppel ne tudna 

nagyszerű képeket készíteni. A nyolc Digitális Vari-Program automatikusan kiszámítja 

a gyakori fényképezési helyzetekhez tartozó ideális beállításokat. Egyszerűen csak 

válassza ki az adott helyzethez tartozó programot, a többi már a D40x dolga.

Ha még kreatívabb megoldást szeretne, használja a P/S/A/M módok valamelyikét. A “P” (Programozott 

automata), az “S” (Idő-előválasztásos automata), az “A” (Rekesz-előválasztásos automata) és az 

“M” (Manuális) módban Ön választhatja meg a kívánt záridőt vagy rekeszt, sőt beállíthatja az expozíció-

kompenzáció értékét, a fénymérés módját és a megfelelő fehéregyensúlyt is. Be- és kikapcsolhatja 

továbbá a vakut, megadhatja a kívánt vakumódot és szabályozhatja a vaku teljesítményét is.
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A D40x gépben hét különböző beépített 
szerkesztőfunkció áll rendelkezésre

Segít kész és intelligens
A nagyszerű képek receptje: sokoldalúság + egyszerű kezelhetőség + kiváló funkciók 

Hosszú ideig működő 
akkumulátor
Az EN-EL9 újratölthető lítium-
ion akkumulátor akár 520 kép 
elkészítését is lehetővé teszi 
egyetlen feltöltéssel (a CIPA 
szabvány szerint mérve). 
A fényképezőgép hosszabb ideig 
tartó folyamatos működtetése 
pedig nem jelenthet problémát 
a külön megvásárolható EH-5 
hálózati tápegységgel (ennek 
használatához szükség 
van a külön 
megvásá-
rolható EP-5 
tápegység-
csatlakozóra 
is).

Egyszerűbb, logikusabb 
kezelés
Kevesebb gomb, kisebb bonyo-
dalom. A D40x átgondolt műkö-
désével a fényképezés minden 
eddiginél egyszerűbbé válik. Ha 
meg szeretné nézni a képeket az 
LCD-monitoron, egyszerűen csak 
nyomja meg a P (Visszajátszás) 

gombot. A R (Menü) gomb 

megnyomásakor megjelennek 
a  megtekinthető, módosítható és 
kiválasztható funkciók a világos, jól 
áttekinthető LCD-monitoron. 
A K  és a J gomb szolgál a képek 

kicsinyítésére és nagyítására. Akár 
kilenc kisképet is megjeleníthet 
egyszerre. 

Információ-megjelenítési 
formátumok
A P/S/A/M módhoz és a Digitális Vari-
Programokhoz az alábbi három lehető-
ség közül választhatja ki a kívánt meg-
jelenítési formátumot: hagyományos, 
grafikus és háttérkép.

Expozíciókompenzáció
A P/S/A/M módokban lehetősége van az expozíciókompenzáció 
beállítására is, ami nagyon fontos lehet a túlságosan világos 
vagy sötét témák fényképezésekor. Ha a téma kivételesen 
élénk, világos színeket tartalmaz, érdemes megnövelni a kom-
penzáció értékét. Ha viszont a témát inkább a sötétebb színek 
uralják, a kompenzáció csökkentésével visszaadhatja az eredeti 
tónusokat.

Tiszta, egyszerű kereső 
A D40x nagy fényerejű, éles képet 
adó optikai keresője segít a kép ideális 
megkomponálásában.

Beállítások módosítása 
könnyedén, segédképek 
alapján
Többet szeretne megtudni a 
fényképezőgép funkcióiról? 
Semmi gond. Csak nyomja meg 
az Q gombot. A legfontosabb 

funkciók könnyen, gyorsan 
áttekinthetők és módosíthatók 
az LCD-monitoron, a közben 
megjelenő hasznos segédképek 
alapján pedig még egyszerűbb 
a kívánt beállítások megadása.

1.  Az Q gomb megnyomására meg-
jelennek a fényképezési adatok. 
Ezután az I gomb megnyomásával 
választhat ki egy beállítást.

2. Nézze meg a segédképeket, majd 
az L gombbal véglegesítse a 
választott beállítást.

Infravörös érzékelő
Ha a fotós is szerepelni szeretne 

a képen, vagy egyszerűen csak 

nem szeretné, hogy az 

exponálógomb lenyomásakor 

véletlenül bemozdítsa 

a fényképezőgépet, 

a külön megvásárol-

ható ML-L3 vezeték 

nélküli távirányítóval 

messziről is 

elkészítheti a 

felvételt.

Választógomb

AE-L/AF-L gomb

Beépített vaku

Tárcsa

Módválasztó tárcsa 

Fényképezési adatok 
gombja

EN-EL9

Biztos fogás, kényelmes 
ergonómia
Csupán  495 grammos* tömegé-
vel ez a kisméretű, könnyű, kom-
pakt fényképezőgép kényelmesen 
belesimul a kézbe, stabil a fogása, 
miközben a kezelőszervek 

könnyen elérhetők.
* Akkumulátor, 
memóriakártya 
és vázsapka 
nélkül

Monokróm: A fényképezőgépben lévő bár-
mely fotóból monokróm képet készíthet: 
választhat a fekete-fehér, a szépia (régi 
fénykép hatású) és a cianotípia (kékes 
árnyalatú fekete-fehér) hatás közül. 

D-Lighting Ez az elképesztően ügyes funk-

ció a fényképezőgépben lévő bármely kép 
világosság- és kontrasztarányait képes fel-
javítani. Segítségével a ”majdnem 
tökéletes” képek még jobbá tehetők. 
Biztosan előfordult már, hogy egy képén 
nem lettek elég világosak az arcok. 
A D-Lighting megoldhatja ezt 
a problémát. Csodákat képes 
művelni a kevés fénynél, 
vegyes megvilágításnál vagy 
ellenfényben készült fény-
képekkel, életre kelti a beltéri 
felvételeket, és varázslatosan 
kiemeli a gyengén megvilágí-
tott témák színeit is. 

Széles ISO érzékenységi tartomány
A D40x fényérzékenysége széles tartományban 
szabályozható: ISO 100–1600, plusz egy még maga-
sabb fokozat (HI 1). Az eredmény: rövidebb záridőket 
használhat, így gyenge fényviszonyok mellett sem 
mindig kell bekapcsolni a vakut ahhoz, hogy gyönyörű, 
elmosódásmentes képeket készíthessen a fény-
képezőgép 
rázkódása vagy 
a téma 
mozgása esetén 
is.

ISO 800

Utána

Előtte

Retouch (Retusálás) menü
Használja ki a Retouch (Retusálás) menüben 
található bámulatos képszerkesztő funkciókat. 
A D40x lehetővé teszi, hogy számítógép 
használata nélkül végezze el a képek 
kivágását, szerkesztését és javítását. 
A Vörösszemhatás-korrekció a vakuzáskor 
időnként jelentkező vörösszem-hatás korrigálá-
sára szolgál, a Szűrőeffektusokkal módosíthatja 
a kép színegyensúlyát, a Képátfedés funk-
cióval pedig egymásra helyezhet két RAW 
formátumú képet. Egyszerűen csak jelölje ki 

a módosítani kívánt képet, válassza ki az effektust, majd nyomja meg az L gombot: az új, 
módosított kép azonnal létrejön, és külön képként tárolódik a memóriakártyán, tehát az ere-

deti kép érintetlenül megmarad.

Szépia Cianotípia

Eredeti Fekete-fehér

+1 Fé0

háttérkép

hagyományos

ML-L3

0-1 Fé

126 mm

94
 m

m
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A D40x gépben hét különböző beépített 
szerkesztőfunkció áll rendelkezésre

Segít kész és intelligens
A nagyszerű képek receptje: sokoldalúság + egyszerű kezelhetőség + kiváló funkciók 

Hosszú ideig működő 
akkumulátor
Az EN-EL9 újratölthető lítium-
ion akkumulátor akár 520 kép 
elkészítését is lehetővé teszi 
egyetlen feltöltéssel (a CIPA 
szabvány szerint mérve). 
A fényképezőgép hosszabb ideig 
tartó folyamatos működtetése 
pedig nem jelenthet problémát 
a külön megvásárolható EH-5 
hálózati tápegységgel (ennek 
használatához szükség 
van a külön 
megvásá-
rolható EP-5 
tápegység-
csatlakozóra 
is).

Egyszerűbb, logikusabb 
kezelés
Kevesebb gomb, kisebb bonyo-
dalom. A D40x átgondolt műkö-
désével a fényképezés minden 
eddiginél egyszerűbbé válik. Ha 
meg szeretné nézni a képeket az 
LCD-monitoron, egyszerűen csak 
nyomja meg a P (Visszajátszás) 

gombot. A R (Menü) gomb 

megnyomásakor megjelennek 
a  megtekinthető, módosítható és 
kiválasztható funkciók a világos, jól 
áttekinthető LCD-monitoron. 
A K  és a J gomb szolgál a képek 

kicsinyítésére és nagyítására. Akár 
kilenc kisképet is megjeleníthet 
egyszerre. 

Információ-megjelenítési 
formátumok
A P/S/A/M módhoz és a Digitális Vari-
Programokhoz az alábbi három lehető-
ség közül választhatja ki a kívánt meg-
jelenítési formátumot: hagyományos, 
grafikus és háttérkép.

Expozíciókompenzáció
A P/S/A/M módokban lehetősége van az expozíciókompenzáció 
beállítására is, ami nagyon fontos lehet a túlságosan világos 
vagy sötét témák fényképezésekor. Ha a téma kivételesen 
élénk, világos színeket tartalmaz, érdemes megnövelni a kom-
penzáció értékét. Ha viszont a témát inkább a sötétebb színek 
uralják, a kompenzáció csökkentésével visszaadhatja az eredeti 
tónusokat.

Tiszta, egyszerű kereső 
A D40x nagy fényerejű, éles képet 
adó optikai keresője segít a kép ideális 
megkomponálásában.

Beállítások módosítása 
könnyedén, segédképek 
alapján
Többet szeretne megtudni a 
fényképezőgép funkcióiról? 
Semmi gond. Csak nyomja meg 
az Q gombot. A legfontosabb 

funkciók könnyen, gyorsan 
áttekinthetők és módosíthatók 
az LCD-monitoron, a közben 
megjelenő hasznos segédképek 
alapján pedig még egyszerűbb 
a kívánt beállítások megadása.

1.  Az Q gomb megnyomására meg-
jelennek a fényképezési adatok. 
Ezután az I gomb megnyomásával 
választhat ki egy beállítást.

2. Nézze meg a segédképeket, majd 
az L gombbal véglegesítse a 
választott beállítást.

Infravörös érzékelő
Ha a fotós is szerepelni szeretne 

a képen, vagy egyszerűen csak 

nem szeretné, hogy az 

exponálógomb lenyomásakor 

véletlenül bemozdítsa 

a fényképezőgépet, 

a külön megvásárol-

ható ML-L3 vezeték 

nélküli távirányítóval 

messziről is 

elkészítheti a 

felvételt.

Választógomb

AE-L/AF-L gomb

Beépített vaku

Tárcsa

Módválasztó tárcsa 

Fényképezési adatok 
gombja

EN-EL9

Biztos fogás, kényelmes 
ergonómia
Csupán  495 grammos* tömegé-
vel ez a kisméretű, könnyű, kom-
pakt fényképezőgép kényelmesen 
belesimul a kézbe, stabil a fogása, 
miközben a kezelőszervek 

könnyen elérhetők.
* Akkumulátor, 
memóriakártya 
és vázsapka 
nélkül

Monokróm: A fényképezőgépben lévő bár-
mely fotóból monokróm képet készíthet: 
választhat a fekete-fehér, a szépia (régi 
fénykép hatású) és a cianotípia (kékes 
árnyalatú fekete-fehér) hatás közül. 

D-Lighting Ez az elképesztően ügyes funk-

ció a fényképezőgépben lévő bármely kép 
világosság- és kontrasztarányait képes fel-
javítani. Segítségével a ”majdnem 
tökéletes” képek még jobbá tehetők. 
Biztosan előfordult már, hogy egy képén 
nem lettek elég világosak az arcok. 
A D-Lighting megoldhatja ezt 
a problémát. Csodákat képes 
művelni a kevés fénynél, 
vegyes megvilágításnál vagy 
ellenfényben készült fény-
képekkel, életre kelti a beltéri 
felvételeket, és varázslatosan 
kiemeli a gyengén megvilágí-
tott témák színeit is. 

Széles ISO érzékenységi tartomány
A D40x fényérzékenysége széles tartományban 
szabályozható: ISO 100–1600, plusz egy még maga-
sabb fokozat (HI 1). Az eredmény: rövidebb záridőket 
használhat, így gyenge fényviszonyok mellett sem 
mindig kell bekapcsolni a vakut ahhoz, hogy gyönyörű, 
elmosódásmentes képeket készíthessen a fény-
képezőgép 
rázkódása vagy 
a téma 
mozgása esetén 
is.

ISO 800

Utána

Előtte

Retouch (Retusálás) menü
Használja ki a Retouch (Retusálás) menüben 
található bámulatos képszerkesztő funkciókat. 
A D40x lehetővé teszi, hogy számítógép 
használata nélkül végezze el a képek 
kivágását, szerkesztését és javítását. 
A Vörösszemhatás-korrekció a vakuzáskor 
időnként jelentkező vörösszem-hatás korrigálá-
sára szolgál, a Szűrőeffektusokkal módosíthatja 
a kép színegyensúlyát, a Képátfedés funk-
cióval pedig egymásra helyezhet két RAW 
formátumú képet. Egyszerűen csak jelölje ki 

a módosítani kívánt képet, válassza ki az effektust, majd nyomja meg az L gombot: az új, 
módosított kép azonnal létrejön, és külön képként tárolódik a memóriakártyán, tehát az ere-

deti kép érintetlenül megmarad.

Szépia Cianotípia

Eredeti Fekete-fehér

+1 Fé0

háttérkép

hagyományos

ML-L3

0-1 Fé

126 mm

94
 m

m
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E hihetetlenül intelligens szoftver 
alapja a Nik Software egyedi 
U PointTM technológiája, amely az 
átfogó és az apró képjavító 
módosításokat egyaránt képes 
néhány egérkattintással megol-
dani. Élénkebb kék égboltot szeret-

ne? Semmi gond. Legyenek melegebbek a bőr-
tónusok? Mi sem természetesebb. A Capture NX 
elvégzi az összes szükséges számítást Ön 
helyett, ennél fogva ez az első olyan utófeldolgozó 
szoftver, amelynek 
használatát szinte 

bárki gyorsan és 
könnyen 
elsajátíthatja.

Még több szabadság és élvezet
Bővítse kreatív lehetőségeit további objektívekkel, szoftverekkel és egyéb tartozékokkal

Csillogtassa meg tehetségét a Nikon 
Kreatív Megvilágítási Rendszerével
Ha készen áll a kreatív vakus fényképezésre, 
tegyen egy próbát a Nikon Kreatív 
Megvilágítási Rendszerrel kompatibilis 
SB-800 vagy SB-600 vakuval. 
A könnyen és értelemszerűen kezel-
hető vakuk leegyszerűsítik a fejlett, 
vezeték nélküli és többvakus fényké-
pezés korábban esetleg bonyolultnak 
gondolt folyamatait. A Nikon 
megbízható i-TTL vakuvezérlése 
pedig következetesen pontos 
expozíciós beállításokat 
garantál.

SB-800 vakuval felszerelt 
D40x fényképezőgép

A PictBridge segítségével 

közvetlenül a fényképezőgépről 

kinyomtathatja fényképeit. 

Használata könnyű, gyors és 

egyszerű: egyszerűen csatlakoz-

tassa a készüléket egy kompati-

bilis nyomtatóhoz a megfelelő 

USB-kábel segítségével. 

(külön megvásárolható)Capture NX: 
Finomhangolás radikálisan 
egyszerű megoldásokkal 

Nézze meg, mutassa meg és ossza meg fényképeit:
PictureProject

A Nikon PictureProject szoftvere valamennyi 
D40x fényképezőgép mellékelt tartozéka. 
Segítségével minden fotós könnyűszerrel 
rendszerezheti, tökéletesítheti és megoszthatja 
képeit. A szoftver egyszerű, könnyen végre-
hajtható műveletekkel segíti a képek feltöltését 
és megosztását, ráadásul vörösszemhatás-
csökkentést, színkorrekciót és egyéb képjavító 
funkciókat is kínál a képek utófeldolgozásához. 
Csak telepítse a PictureProjectet a számítógé-
pére, és máris készen áll arra, hogy a felvételeit 
kinyomtassa, javítsa a színeiket és fényessé-
güket, e-mailben elküldje őket vagy éppen 

feltöltse egy online fotós közösség oldalára. 
Még diavetítést is készíthet belőlük, a kedvenc 
zenéit használva aláfestésnek! A szoftvert úgy 
terveztük, hogy használata szórakoztató és érte-
lemszerű legyen; kerültük a túlságosan technikai 
megközelítést, így 
Önnek valóban nincs 
más dolga, mint 
hogy élvezze 
a képeit. 
A PictureProject 
megmutatja az 
oda vezető utat.

VR bekapcsolva VR kikapcsolva

A Nikon megbízható rázkódáscsökkentő (VR) rendszere

A Nikon egyedi VR rendszere még gyenge fényben végzett fotózáskor is képes 

kiküszöbölni a képek elmosódását, amelyet a fényképezőgép bemozdulása okoz. 

A VR rendszer nem a gépvázba, hanem az objektívbe van beépítve, ennél fogva 

minden VR objektív egyedileg optimalizált algoritmust használ, és a stabilizáló hatás 

már a komponálás folyamatát is segítheti. Az eredmény: pontosság, hatékonyság 

és fantasztikusan éles képek.

SB-600

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5,6G IF-ED •Expozíciós mód: [M] manuális, 
1/100 másodperc, f/5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [S] 1/2500 másodperc,, 
f/5.6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Távoli téma megörökítése 
egyszerűen

A könnyű és kisméretű vázában 

erőteljes, 3,6-szeres zoomtelje-

sítményt rejtő, új, kedvező árú 

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm 
f4-5,6G IF-ED objektív használatával 

közelebb kerülhet az események-

hez. Ideális eszköz sportesemények, állatok és 

általában a természet fotózásához. A beépített 

Nikon VR technológia jóvoltából nem jelenthet 

problémát a fényképezőgép rázkódása, amely 

más teleobjektív használatánál gyakran 

gondot okoz.
*A D40x fényképezőgép az AF-motorral felszerelt AF-S és AF-I CPU 

objektívekkel való használatra készült. Ezen felül a híres F-bajonettes 
Nikkor objektívek többsége is használható manuális élességállítással.

Vezérlő 
(SB-800)

Fotóalanyok 

A csoport (SB-800): 
Oldalsó megvilágítás

R E N D S Z E R Á B R A

TÁVVEZÉRLŐ

KERESŐTARTOZÉKOK
VAKUK OBJEKTÍVEKDIGISCOPE 

TARTOZÉK

TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK A SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
TOKHÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, ELEMEK/AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMTARTÓ 

MARKOLATOK

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresőkupak*

DK-16 gumi szemkagyló*

 MH-23 
gyorstöltő*

EN-EL9 újratölthető lítium-ion akkumulátor*

ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő

EH-5 hálózati tápegység
EP-5 hálózati tápegység-

csatlakozó

DK-20C dioptriaszabályzó 
keresőlencsék (-5 és +3 m-1 között)

DG-2 
keresőnagyító

A D40x fényképezőgép kizárólag az AF-motorral felszerelt AF-S és 
AF-I Nikkor objektívekkel való használatra készült.FSA-L1 Fieldscope 

toldalék digitális 
tükörreflexes 

fényképezőgéphez

SB-800 vaku
SB-600 vaku

R1C1 
makrovaku szett 

vezérlővel

SB-400 vaku

EG-D100 videokábel

TV-képernyő**

Személyi számítógép**

Számítógépes kártyaadapter**

SD-kártyaolvasó**
SD-memóriakártya**

Capture NX

UC-E4 USB-kábel*

CF-DC1 félpuha tok

Camera 
Control Pro

 PictureProject*

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

*Mellékelt tartozékok    **Nem Nikon termékek    
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néhány egérkattintással megol-
dani. Élénkebb kék égboltot szeret-

ne? Semmi gond. Legyenek melegebbek a bőr-
tónusok? Mi sem természetesebb. A Capture NX 
elvégzi az összes szükséges számítást Ön 
helyett, ennél fogva ez az első olyan utófeldolgozó 
szoftver, amelynek 
használatát szinte 

bárki gyorsan és 
könnyen 
elsajátíthatja.

Még több szabadság és élvezet
Bővítse kreatív lehetőségeit további objektívekkel, szoftverekkel és egyéb tartozékokkal

Csillogtassa meg tehetségét a Nikon 
Kreatív Megvilágítási Rendszerével
Ha készen áll a kreatív vakus fényképezésre, 
tegyen egy próbát a Nikon Kreatív 
Megvilágítási Rendszerrel kompatibilis 
SB-800 vagy SB-600 vakuval. 
A könnyen és értelemszerűen kezel-
hető vakuk leegyszerűsítik a fejlett, 
vezeték nélküli és többvakus fényké-
pezés korábban esetleg bonyolultnak 
gondolt folyamatait. A Nikon 
megbízható i-TTL vakuvezérlése 
pedig következetesen pontos 
expozíciós beállításokat 
garantál.

SB-800 vakuval felszerelt 
D40x fényképezőgép

A PictBridge segítségével 

közvetlenül a fényképezőgépről 

kinyomtathatja fényképeit. 

Használata könnyű, gyors és 

egyszerű: egyszerűen csatlakoz-

tassa a készüléket egy kompati-

bilis nyomtatóhoz a megfelelő 

USB-kábel segítségével. 

(külön megvásárolható)Capture NX: 
Finomhangolás radikálisan 
egyszerű megoldásokkal 

Nézze meg, mutassa meg és ossza meg fényképeit:
PictureProject

A Nikon PictureProject szoftvere valamennyi 
D40x fényképezőgép mellékelt tartozéka. 
Segítségével minden fotós könnyűszerrel 
rendszerezheti, tökéletesítheti és megoszthatja 
képeit. A szoftver egyszerű, könnyen végre-
hajtható műveletekkel segíti a képek feltöltését 
és megosztását, ráadásul vörösszemhatás-
csökkentést, színkorrekciót és egyéb képjavító 
funkciókat is kínál a képek utófeldolgozásához. 
Csak telepítse a PictureProjectet a számítógé-
pére, és máris készen áll arra, hogy a felvételeit 
kinyomtassa, javítsa a színeiket és fényessé-
güket, e-mailben elküldje őket vagy éppen 

feltöltse egy online fotós közösség oldalára. 
Még diavetítést is készíthet belőlük, a kedvenc 
zenéit használva aláfestésnek! A szoftvert úgy 
terveztük, hogy használata szórakoztató és érte-
lemszerű legyen; kerültük a túlságosan technikai 
megközelítést, így 
Önnek valóban nincs 
más dolga, mint 
hogy élvezze 
a képeit. 
A PictureProject 
megmutatja az 
oda vezető utat.

VR bekapcsolva VR kikapcsolva

A Nikon megbízható rázkódáscsökkentő (VR) rendszere

A Nikon egyedi VR rendszere még gyenge fényben végzett fotózáskor is képes 

kiküszöbölni a képek elmosódását, amelyet a fényképezőgép bemozdulása okoz. 

A VR rendszer nem a gépvázba, hanem az objektívbe van beépítve, ennél fogva 

minden VR objektív egyedileg optimalizált algoritmust használ, és a stabilizáló hatás 

már a komponálás folyamatát is segítheti. Az eredmény: pontosság, hatékonyság 

és fantasztikusan éles képek.

SB-600

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5,6G IF-ED •Expozíciós mód: [M] manuális, 
1/100 másodperc, f/5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

•Objektív: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: [S] 1/2500 másodperc,, 
f/5.6 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400

Távoli téma megörökítése 
egyszerűen

A könnyű és kisméretű vázában 

erőteljes, 3,6-szeres zoomtelje-

sítményt rejtő, új, kedvező árú 

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm 
f4-5,6G IF-ED objektív használatával 

közelebb kerülhet az események-

hez. Ideális eszköz sportesemények, állatok és 

általában a természet fotózásához. A beépített 

Nikon VR technológia jóvoltából nem jelenthet 

problémát a fényképezőgép rázkódása, amely 

más teleobjektív használatánál gyakran 

gondot okoz.
*A D40x fényképezőgép az AF-motorral felszerelt AF-S és AF-I CPU 

objektívekkel való használatra készült. Ezen felül a híres F-bajonettes 
Nikkor objektívek többsége is használható manuális élességállítással.

Vezérlő 
(SB-800)

Fotóalanyok 

A csoport (SB-800): 
Oldalsó megvilágítás

R E N D S Z E R Á B R A

TÁVVEZÉRLŐ

KERESŐTARTOZÉKOK
VAKUK OBJEKTÍVEKDIGISCOPE 

TARTOZÉK

TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK A SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
TOKHÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, ELEMEK/AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMTARTÓ 

MARKOLATOK

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresőkupak*

DK-16 gumi szemkagyló*

 MH-23 
gyorstöltő*

EN-EL9 újratölthető lítium-ion akkumulátor*

ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő

EH-5 hálózati tápegység
EP-5 hálózati tápegység-

csatlakozó

DK-20C dioptriaszabályzó 
keresőlencsék (-5 és +3 m-1 között)

DG-2 
keresőnagyító

A D40x fényképezőgép kizárólag az AF-motorral felszerelt AF-S és 
AF-I Nikkor objektívekkel való használatra készült.FSA-L1 Fieldscope 

toldalék digitális 
tükörreflexes 

fényképezőgéphez

SB-800 vaku
SB-600 vaku

R1C1 
makrovaku szett 

vezérlővel

SB-400 vaku

EG-D100 videokábel

TV-képernyő**

Személyi számítógép**

Számítógépes kártyaadapter**

SD-kártyaolvasó**
SD-memóriakártya**

Capture NX

UC-E4 USB-kábel*

CF-DC1 félpuha tok

Camera 
Control Pro

 PictureProject*

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

*Mellékelt tartozékok    **Nem Nikon termékek    

KENL0452_Nikon_D40X_Hu   Sec1:14-Sec1:15 21-02-2007   14:56:29



www.nikon-image.com/eng/

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, 
 Tokyo 100-8331, JAPAN

Printed in Japan (0307/D) Codo No.6CE41231

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, Japan
http://nikonimaging.com/

Az élet egyszeri m remek

A fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Tényleges pixelszám 10,2 millió
Képérzékelő RGB CCD, 23,6 x 15,8 mm, teljes pixelszám: 10,75 millió, Nikon DX-formátum
Képméret (képpont) 3872 x 2592 [L], 2896 x 1944 [M], 1936 x 1296 [S]
ISO érzékenység 100 és 1600 között 1 Fé lépésközzel, valamint egy további beállítás 1 Fé lépéssel 1600 fölött
Adathordozó SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis
Adattároló rendszer Tömörített NEF (RAW): 12 bites tömörítés, JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis
Fájlrendszer Exif 2.21 verzió, a DCF 2.0 verziónak és a DPOF szabványnak megfelelő
Fehéregyensúly  Automatikus (TTL fehéregyensúly 420 képpontos RGB-érzékelővel), hat manuális 

mód finomhangolással, valamint a fehéregyensúly felhasználói beállítása
LCD-monitor  6,35 centiméteres, 230 000 képpontos, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-

monitor fényerőszabályzással
Visszajátszás funkció  1 teljes kép; kis képek (egyszerre 4 vagy 9); nagyított visszajátszás; diavetítés; 

hisztogram jelzés; csúcsfények kijelzése; automatikus képelforgatás
Törlés funkció Kártya formázása, valamennyi kép törlése, kiválasztott képek törlése
Videokimenet NTSC vagy PAL
Csatlakozó High-speed USB: Tömeges tárolás és MTP/PTP választható
Szövegbevitel  Legfeljebb 36 karakter hosszúságú alfanumerikus szöveg vihető be az LCD-monitor 

és a választógomb segítségével; Exif fejlécben tárolva
Kompatibilis Nikon F-bajonett AF-csatolással és AF-csatlakozókkal
objektívek*1 G vagy D típusú AF Nikkor
  1) AF-S, AF-I: Minden funkció használható. 2) Más G vagy D típusú AF Nikkor: Minden 

funkció használható az automatikus élességállítás kivételével. 3) PC Micro-Nikkor 
85 mm f/2.8D: Csak M módban használható; az összes többi funkció elérhető, kivéve 
az automatikus élességállítást. 4) Más AF Nikkor*2/AI-P Nikkor: Az automatikus 
élességállítás és a 3D színes mátrix fénymérés II kivételével valamennyi funkció 
használható. 5) Nem CPU: M módban használható, de a fénymérő nem működik; az 
elektronikus távolságmérési funkció akkor használható, ha a maximális rekeszérték 
f/5,6 vagy kisebb.

 *1. IX Nikkor objektívek nem használhatók
 *2. F3AF objektívek kivételével.
Képszög 35 mm-es [135] formátumban körülbelül a gyújtótávolság másfélszeresének megfelelő
Kereső  Fix betekintési távolságú penta-Dach tükrös típusú; beépített dioptriaszabályzó 

(-1,7 és +0,5 m-1 között)
Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1)
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark V mattüveg, rávilágított fókuszkeretekkel
Kereső képfedése Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Kereső nagyítása Körülbelül 0,8-szoros (50 mm-es objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1).
Keresőben megjelenő  Élességjelzések, AE-rögzítés kijelzése, záridő, rekeszérték, expozíció/expozíció-
információk  kompenzáció kijelző, expozíciós mód, vakuteljesítmény-kompenzáció, expozíció-

kompenzáció, hátralévő képkockák száma, vaku készenléti jelzőfénye
Automatikus TTL rendszerű Nikon Multi–CAM530 automatikus élességállítási érzékelőmodul 
élességállítás  AF-segédfénnyel (hatótávolság kb. 0,5–3 m ); Érzékelési tartomány: –1 – +19 Fé (ISO 

100 20°C hőmérsékleten)
Objektív meghajtása  1) Automatikus élességállítás (AF): Azonnali egyszeri szervo AF (AF-S), folyamatos 

szervo AF (AF-C); automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés 
automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően. 2) Kézi élességállítás (M)

Fókuszmező 3 fókuszmező közül választható ki
AF mező módok 1) Egyszeri AF, 2) Dinamikus AF, 3) Dinamikus AF a legközelebbi téma elsődlegességével
Élességrögzítés  Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF) vagy az AE-L/AF-L 

gomb megnyomásával rögzíthető
Fénymérési rendszer  TTL fénymérési rendszer
  1) 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix fénymérés II 

(más CPU objektívekkel); 420 szegmensű RGB-érzékelővel végzett fénymérés
 2) Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
  3) Szpot: az aktív fókuszmező közepétől számított 3,5 mm átmérőjű körben mér 

(a teljes kép kb. 2,5%-a)
Fénymérés tartománya  1) 0–20 Fé (3D színes mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés), 2) 2–20 Fé 

(szpot fénymérés)
Expozíciós módok  Digitális Vari-Programok (A automatikus, Hautomatikus [vaku kikapcsolva], Bportré, 

Ctájkép, D gyermek, E sport, Fközeli, G éjszakai portré), programozott automata (P) 
rugalmas programmal, idő-előválasztásos automata (S); rekesz-előválasztásos automata 
(A); manuális (M)

Expozíciókompenzáció ±5 Fé, 1/3 Fé lépéssel
Expozíciórögzítés Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért expozíció
Felvételi módok  1) Egyképes felvételi mód 2) Sorozatfelvétel mód: Kb. 3 képkocka másodpercenként 

3) Önkioldó mód 4) Késleltetett távkioldó mód: 2 másodperces késleltetés 5) Gyors 
távkioldó mód

Zár  Elektronikusan vezérelt, függőleges lefutású, fókuszsíkban levő zár, 30–1/4000 mp. 
1/3 Fé lépéssel, bulb

Vakuszinkron-csatlakozó Csak X-csatlakozó; vakuszinkron 1/200 másodpercig
Vakuvezérlés  1) TTL: TTL vakuvezérlés 420 szegmensű RGB-érzékelővel. Kiegyenlített i-TTL 

derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez és normál i-TTL derítővakuzás 
digitális tükörreflexes fényképezőgéphez CPU objektív használata esetén a beépített 
vakuval, valamint az SB-800, az SB-600 és az SB-400 vakuval. 2) Automatikus rekesz: 

  SB-800 vakuval és CPU objektívvel alkalmazható. 3) Nem TTL automatikus vakuzás: 
Olyan vakuknál alkalmazható, mint pl. az SB-800, a 80DX, a 28DX, a 28, a 27 és 
a 22s. 4) Távolság-prioritásos kézi vakuzás: az SB-800 vakuval használható

Vakuszinkron módok  A, B, D, F: Az automatikus, az automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, 
a derítővakuzás és a vörösszemhatás-csökkentés módok külön beszerezhető vakuval 
használhatók

  G : Az automatikus, az automatikus hosszú záridős szinkron, az automatikus hosszú 
záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel; a hosszú záridős szinkron és a 
hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel funkciók külön beszerezhető 
vakuval használhatók

  C, E: A derítővakuzás és a vörösszemhatás-csökkentés funkciók külön beszerezhető 
vakuval használhatók

  P, A: Derítővakuzás, szinkron a hátsó redőnyre hosszú záridős szinkronnal, 
hosszú záridős szinkron, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, 
vörösszemhatás-csökkentés

 S, M: Derítővakuzás, szinkron a hátsó redőnyre, vörösszemhatás-csökkentés
Beépített vaku  A, B, D, F, G: Automatikus, automatikus felnyílással
 P/S/A/M: Kézi felnyitás a kioldógombbal
 Kulcsszám (ISO 100, m): kb. 12 (teljes manuális 13)
Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépéssel
Vakupapucs Szabványos ISO vakupapucs, szinkronnal, jellel, földkapcsolattal és biztonsági retesszel
Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2, 5, 10 vagy 20 másodperces késleltetéssel
Távvezérlő ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő (külön beszerezhető)
Energiaellátás  Egy darab újratölthető Nikon EN-EL9 Li-ion akkumulátor; töltési feszültség (MH-23 

gyorstöltővel): 7,4 V, EH-5 hálózati tápegység (külön megvásárolható; használatához 
a szintén külön megvásárolható EP-5 hálózati tápegység-csatlakozó szükséges)

Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO1222)
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 126 x 64 x 94 mm
Tömeg Megközelítőleg 495 g akkumulátor, memóriakártya és vázsapka nélkül
Mellékelt tartozékok*  EN-EL9 újratölthető lítium-ion akkumulátor, MH-23 gyorstöltő, UC-E4 USB-kábel, 

PictureProject, DK-16 gumi szemkagyló, hordszíj, BF-1A vázsapka, DK-5 kereső-kupak, 
BS-1 vakupapucs-fedél

Külön megvásárolható  ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő, Capture NX, Camera Control Pro, EP-5 hálózati 
tartozékok  tápegység-csatlakozó, EH-5 hálózati tápegység, EG-D100 videokábel, CF-DC1 

félpuha tok, SB-800/SB-600/SB-400 vaku, R1C1 makrovaku szett vezérlővel
*A mellékelt tartozékok országonként vagy területenként eltérhetnek.

A D40x fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát javasoljuk:
• SanDisk  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Toshiba  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Panasonic  64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*1,2

• Lexar  128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1

*1.  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e 
a 2 GB és a 4 GB méretű kártyákat.

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

A memóriakártya kapacitása és a képminőség/képméret
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 1 GB-os Panasonic Pro HIGH SPEED memóriakártya hány képet tud 
tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret*1 Készíthető felvételek  Egymás után   
   száma*1   készíthető felvételek
    száma*1,2

RAW – 9,0 MB 79 6
 L 4,8 MB 129 100
FINE M 2,7 MB 225 100
 S 1,2 MB 487 100
 L 2,4 MB 251 100
NORMAL M 1,3 MB 431 100
 S 0,6 MB 888 100
 L 1,2 MB 487 100
BASIC M 0,7 MB 839 100
 S 0,3 MB 1500 100
RAW+BASIC –/L 10,1 MB*3 70 6

*1. Minden számadat közelítő érték, és átlagos fájlméretet feltételez; a tényleges fájlméret és a memóriakártya 
kapacitása a felvételtől és a memóriakártya típusától függően változhat. 

*2. Rögzíthető képek száma, mielőtt a felvételkészítés leáll. A puffer megtelése előtt készíthető képek tényleges 
száma függ a memóriakártya típusától is. További képek is készíthetők, amint újra van elég hely a memória-
pufferben.

*3. A NEF (RAW) és JPEG képek összesített képmérete.

Online Video Tutorial - Digitutor
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Műszaki adatok

● A Macintosh®, a Mac OS és a QuickTime az Apple Computer, Inc. védjegyei. ● A Microsoft® és a Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. ● Az SD logó az SD Card Association védjegye. 
● Az SDHC logó védjegy. ● Az Adobe, az Acrobat és az Adobe Reader az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegyei. ● A PictBridge védjegy. ● Az összes egyéb termék és a márkanév a gyártók védjegye vagy 
bejegyzett védjegye. ● A kiadványban az LCD-kijelzőkön és monitorokon látható képek szimulációk.

A műszaki adatok és berendezések a gyártó bármilyen előzetes bejelentése és kötelezettsége nélkül változhatnak. 2007. március
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FIGYELMEZTETÉS A HELYES HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN 
A KÉZIKÖNYVET. A DOKUMENTÁCIÓ EGY RÉSZE CSAK CD-LEMEZEN ÁLL RENDELKEZÉSRE. 

DIGITÁLIS TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉP

10,2 
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