
A Nikon D4 digitális SLR fényképezőgép műszaki adatai

• XQD a Sony Corporation védjegye • A PictBridge védjegy. • A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett 
védjegye. • 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. • Az ebben a 
tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.

Nyomtatás helye: Hollandia Kódszám: 6CH10030 (1201/A)Khu

2012. január 2012

Fényképezőgép típusa  Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Objektív rögzítése  Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)

Tényleges pixelszám  16,2 millió
Képérzékelő  36,0 × 23,9 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX formátum)
Teljes pixelszám  16,6 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető Capture NX 

2 szoftver szükséges)

Képméret (képpontban) • FX formátum (36 x 24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)
 • 1,2× (30×20): 4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S)
 • DX formátum (24 x 16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)
 • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S)
 • Videó élő nézet módban készített FX formátumú képek (16:9): 4928 × 2768 (L),  

 3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S)
 • Videó élő nézet módban készített DX formátumú képek (16:9): 3200 × 1792 (L),  

 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S)
 • Videó élő nézet módban készített FX formátumú képek (3:2): 4928 × 3280 (L),  

 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)
 • Videó élő nézet módban készített DX formátumú képek (3:2): 3200 × 2128 (L),  

 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)
  Az 1,5x DX képterület-beállítással (24 x 16) készített képek esetén DX formátumot használ a gép,  

minden más fénykép esetében FX formátumot

Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy tömörítetlen • 
TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8), 
alapvető (kb. 1:16) tömörítés (Fájlméret elsődlegessége) módban; optimális minőségű tömörítési 
mód választható • NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is 
rögzítésre kerül

Picture Control rendszer Általános, semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép választható; a beállítások  módosíthatók, 
az egyéni Picture Control beállítások menthetők

Adattároló XQD és Type I CompactFlash memóriakártyák (UDMA-kompatibilis)
Kettős kártyafoglalat Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) és 

JPEG képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra
Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = Kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF 

(Digital Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif (Exchangeable 
Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló 
fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés • FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen • 1,2× (30 × 20): kb. 97% 

vízszintesen és 97% függőlegesen • DX (24 × 16): kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen • 
5:4 (30 × 24): kb. 97% vízszintesen és 100% függőlegesen

Nagyítás Körülbelül 0,7×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; –1,0 m-1)
Betekintési távolság 18 mm (–1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás –3 és +1 m-1 között
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg fókuszkeretekkel és kompozíciós ráccsal
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség-ellenőrzés A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által (A és M módban), illet-

ve a fényképezőgép által (P és S módban) választott értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Kompatibilis objektívek Kompatibilis: valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G és D típusú objektíveket is 
(egyes PC-NIKKOR objektívekre korlátozások vonatkoznak); DX objektívekkel [a DX (24 × 16) 
képterület használatával]; AI-P NIKKOR objektívekkel és nem-CPU AI objektívekkel (csak A és 
M expozíciós módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók

 Az elektronikus távolságmérő az f/5,6 vagy nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén 
használható (az elektronikus távolságmérő támogatja a f/8 vagy nagyobb maximális rekeszű 
objektívek 11 élességpontos rendszerét)

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/8000–30 mp, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel, hosszú expozíció, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk zárkioldás),  
(önkioldó), MUP (tükörfelcsapás)

A képtovábbítás sebessége Legfeljebb 10 kép/mp (CL) vagy 10–11 kép/mp (CH)
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben

Fénymérés TTL fénymérési rendszer a 91K (kb. 91 000) képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G és D típusú objektíveknél); színes mátrixmérés III (egyéb 

CPU-objektíveknél); színes mátrixmérés nem-CPU objektíveknél abban az esetben, ha a 
felhasználó megadja az objektív adatait • Középre súlyozott: 75 %-os súlyt kap a kép 
középpontjában lévő, 12 mm átmérőjű kör, a kör átmérője 8, 15 vagy 20 mm-re módosítható, 
vagy pedig a teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás (nem CPU objektív esetén 12 mm-es kört 
használ a gép, vagy a teljes kép átlagán alapul a súlyozás) • Célpont: 4 mm átmérőjű körben mér 
(a képkocka kb. 1,5 %-a), az aktív élességpont körül (nem CPU objektív használata esetén a 
középső élességpont körül)

Fénymérési tartomány  • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: -1–20 Fé
(ISO 100 egyenérték, f/1,4 objektív, 20 °C) • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok Programozott automatikus mód (P) rugalmas programmal; záridő-előválasztásos automatikus 

mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A segédválasztó közepének lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység  ISO 100–12 800 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 és
(ajánlott expozícióindex) 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 és 4 Fé (ISO 204 800 

egyenérték) értékkel ISO 12 800 fölött, ISO érzékenység automatikus szabályozása beállítható
Aktív D-Lighting Választható beállítások: automatikus, extra magas, +2/+1, magas, normál, alacsony és ki
ADL sorozatkészítés 2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3–5 kép, valamennyi képnél felhasználói beállítással

Automatikus élességállítás Nikon fejlett Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL 
fázisérzékeléssel, finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelővel, 
melyek közül 11 támogatja az f/8 rekeszértéket)

Érzékelési tartomány –2 és +19 Fé között (ISO 100, 20 °C hőmérsékleten)

Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros automatikus élességállítás (AF-S), 
folyamatos motoros automatikus élességállítás (AF-C); a prediktív élességkövetés automatiku-
san aktiválódik a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (M): az elektronikus 
távolságmérő használható

Élességpont 51 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 51 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros automatikus élességállítás) vagy a 

segédválasztó közepének megnyomásával rögzíthető

Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 91 000 képpontos RGB-érzékelő használatával és az SB-910, 
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 és SB-400 vakuval; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás digitális 
SLR fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés esetén, általános i-TTL 
vakuzás digitális SLR fényképezőgéphez célpont-fénymérésnél

Vaku módok Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridejű 
szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridejű szinkron a hátsó redőnyre, automatikus 
FP nagysebességű szinkron használható

Vakukompenzáció -3 – +1 Fé 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Vakus sorozat 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A külön beszerezhető vakuegység teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel 

végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási  A fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott, ha az SB-910, SB-900, SB-800 vagy
Rendszer (CLS) SB-700 vaku működik fővakuként, és az SB-600 vagy SB-R200 vaku szolgál segédvakuként,  

vagy az SU-800 működik vezérlőként; az automatikus FP nagy sebességű vakuszinkron és a 
modellfény funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuegységgel (kivéve az SB-400 
vakuegységet); a vaku színinformációk közlése és a vakuérték rögzítése funkció támogatott 
minden CLS-kompatibilis vakuegységgel

Szinkroncsatlakozó aljzat ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel

Fehéregyensúly Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős, 
árnyék, felhasználói beállítás (legfeljebb 4 érték tárolható), színhőmérséklet kiválasztása 
(2500–10 000 K között), valamennyi beállítás finomhangolható

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

Élő nézet módok  Élő nézet fényképezés (halk vagy néma), videó élő nézet
Objektív motor Élő nézetben • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros automatikus élességállítás (AF-S);  

állandó motoros automatikus élességállítás (AF-F) • Kézi élességállítás (M)
AF mező módok Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Automatikus élességállítás Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az 

élességpontot, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)

Video-fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Videó képmérete (képpontban)  • 1920 × 1080; 30p (progresszív), 25p, 24p • 1920 × 1080 kivágott videó; 30p, 25p, 24p
és képkocka sebessége • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p • 640 × 424; 30p, 25p
 A tényleges képkocka sebesség értéke a 60p, 50p, 30p, 25p és 24p beállításnál sorrendben: 

59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976 kép/mp; az összes opció választható magas és normál 
képminőség esetén is

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
ISO érzékenység Automatikus állítás az ISO 200–12 800 tartományban, vagy ISO 200–Hi 4
Felvételek maximális hossza Kb. 29 perc 59 másodperc 
Egyéb videobeállítások Index jelölés, időzített felvételkészítés

Monitor 8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os 
képfedésű TFT LCD a környezeti fényerő érzékelőt használó automatikus monitor fényerő 
vezérléssel

Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép) visszajátszás visszajátszási nagyítással, 
videó visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények 
kijelzése, fényképadatok megjelenítése, GPS-adatok megjelenítése, automatikus képelforgatás, 
hangos jegyzet bevitele és visszajátszása, valamint IPTC-adatok beágyazása és kijelzése

USB Nagysebességű USB
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó, a fényképezőgép monitorával együtt is használható
Audiobemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távvezérlő-csatlakozó Külön beszerezhető vezetékes távvezérlő, GP-1 GPS-egység, illetve az NMEA0183 2.01 és  

3.01 verzióval kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (külön beszerezhető MC-35 
GPS-adapterkábel és 9 tűs D-sub csatlakozó kábel szükséges)

Ethernet RJ-45 csatlakozó
Periféria-csatlakozó WT-5A/B/C/D vezeték nélküli jeladóhoz

Támogatott nyelvek Arab, kínai (egyszerűsített és hagyományos), cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, 
indonéz, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, román, orosz, spanyol, svéd, thai, török 
és ukrán

Akkumulátor 1 db EN-EL18 lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-6b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-6 hálózati tápcsatlakozó 

szükséges)

Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 160 × 156,5 × 90,5 mm
Tömeg Kb. 1340 g (akkumulátorral, XQD-memóriakártyával, vázsapka és vakupapucs-fedél nélkül), kb. 

1180 g (csak a fényképezőgép-váz)

Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok  EN-EL18 lítium-ion akkumulátor, MH-26 akkutöltő, UC-E15 USB-kábel, 
(országonként vagy  USB-kábel kapocs, AN-DC7 szíj, BF-1B vázsapka, BS-2 vakupapucs-fedél,
régiónként különbözhetnek) ViewNX 2 CD-ROM
 



•  Objektív: AF-S NIKKOR 400 mm 
f/2.8G ED VR 

• Expozíció: [M] mód,  
1/1000 másodperc, f/5.6 

•  Fehéregyensúly: Automatikus 1 
• Érzékenység: ISO 12 800 
• Picture Control: Általános
©Bill Frakes



•  Objektív: AF-S NIKKOR  
70-200 mm f/2.8G ED VR II 

•  Expozíció: [M] mód,  
1/1250 másodperc, f/4 

• Fehéregyensúly: 
Színhőmérséklet (5000 K)

• Érzékenység: ISO 6400 
• Picture Control: Általános 
©Matthias Hangst



•  Objektív: AF-S NIKKOR  
14-24 mm f/2.8G ED 

• Expozíció: [M] mód,  
1/60 másodperc, f/4,5 

• Fehéregyensúly: Automatikus 1 
•  Érzékenység: ISO 100 
• Picture Control: Általános

©Joe McNally



CSAK AZ ELŐNYÖK, SEMMI MÁS

16,2 millió képpont az újonnan tervezett, 
Nikon FX formátumú képérzékelőn
A D4 fényképezőgépet arra tervezték, hogy 
az FX formátumú képérzékelő mérete (36,0 X 
23,9 mm) és a 16,2 millió tényleges képpont 
optimális egyensúlyának köszönhetően a 
lehető legkülönfélébb helyzetekben és 
fényviszonyok közepette is kiemelkedő 
képintegritást biztosítson. A rendkívül gyors 
adatkiolvasás akár 11 kép/mp sebességet is 
eredményezhet FX formátumban – ez 
minden eddigi Nikon fényképezőgépnél 
gyorsabb. A 16,2 megapixeles felbontás 
nemcsak döbbenetes mélységet és részle-
tességet ad a képeknek, hanem a magazinok-
ba szükséges minőségű nyomatoktól kezdve 
a webes közzétételre alkalmas képekig 
nagyobb rugalmasságot biztosít az utómunka során is. Ez a rugalmas képminő-
ség egyenes következménye annak, ahogy a Nikon a képérzékelő tervezéséről 
gondolkodik. Minden egyes képpont 7,3 µm méretű, és a lehető legtöbb fény 
befogadására van tervezve, így akár nagy fényerő mellett, akár sötétben a 
 lehető legjobb minőségű kép lesz az eredmény. A hihetetlenül tiszta, még 
nagy ISO érzékenység mellett is sima tónusátmeneteket mutató képek az 
optimalizált zajcsökkentésnek és az érzékelőbe épített, 14 bites analóg-digitális 
konverziónak köszönhetők. A Nikonra jellemzően egyedülálló módon, a D4 
esetében négy képterület-beállítással is bővül az eddigi állókép-készítési 
lehetőségek köre: FX formátum (36,0 x 23,9 mm), 5:4 kivágás (29,9 x 23,9 
mm), 1,2x kivágás (29,9 x 19,9 mm) és DX formátum (23,4 x 15,5 mm). 
Emellett teljes HD videó rögzítésére is három képterület-beállítás  
áll  rendelkezésre, így filmkészítésnél 
 megháromszorozódott a lehetőségek száma.

A bombaerős EXPEED 3  
képfeldolgozó motor
A befektetett mérnöki szaktudás és a  
legapróbb részletekre is kiterjedő figyelem 
 eredményeképpen az EXPEED 3 egyszerre 
több feladatot is villámsebességgel hajt végre.  
Ez a D-SLR fényképezőgépekre optimalizált 
képfeldolgozó motor valósághű, telített színek-
ben gazdag, természetes mélységgel és a koromfeketétől a hófehérig terjedő, 
leheletfinom tónusokat eredményező, kivételesen széles dinamikatartománnyal 
ruházza fel a felvételeket. Az intelligens zajcsökkentés még gyenge fényben, 
nagy ISO érzékenység mellett készített felvételek esetén is a finom részletek 
feláldozása nélkül képes kezelni a zajt. A nagy teljesítményű, gyors, 16 bites 
képfeldolgozás sima átmeneteket, tónusokban gazdag színeket és részletgaz-
dagságot eredményez, mely a legkülönfélébb helyzetekben készült felvételek-
nél egyaránt remek képintegritást biztosít. A készített JPEG-formátumú képek 
egyből, utómunka nélkül alkalmasak magazinokban, újságokban vagy a weben 
történő közzétételre. Az EXPEED 3 filmfelvételre is optimális: még kevesebb 
moarét, téves színt és egyenetlenséget tapasztalhat a videókon.

A megbízható ISO 12 800-as teljesítmény szabványos követelmény
A D4 új szintre emeli a 12 800-as ISO-érzékenység mellett is alacsony zajszintű 
felvételek készítését. Ezenkívül az ISO 100-at használja alsó szabványértéknek, 
a D3S-hez képest 1 Fé értékkel kibővítve a tartományt, ami igen jó hír azoknak, 
akik hosszú záridővel, erős napfényben készítenek felvételeket. A nagyobb 
kihívást jelentő körülményekhez pedig az ISO 50 és az ISO 204 800 érzékeny-
ség is használható. A D4 szinte bármilyen fényviszonyok közepette magabiztos 
teljesítményt nyújt, tiszta állóképeket és videót* készít. A déli nap éles fényétől 
az alkonyat félhomályáig, a gyengén megvilágított belső terektől a holdvilágos 
erdőig: a remek ISO érzékenység szabályozás még nagyobb szabadságot kínál 
a fotósnak a téma megközelítésében.
*A D-videó szabványos ISO érzékenységtartománya 200–12 800 magasabb, akár Hi 4 
érzékenység-beállítással. 

Nagyobb sebesség – remek képek: kb. 10/11 kép/mp sebességű,  
pontos sorozatfelvétel FX formátumban, akár 200 képig
Bármilyen gyors is, a D4 nem csupán a sebességről szól. A gyors és könnyű 
használathoz a záridő, a rekeszérték, az automatikus élességállítási érzékelés 
és követés, az automatikus expozíció, automatikus fehéregyensúly és egy sor 
egyéb beállítás eddig nem tapasztalt, pontos vezérelhetősége párosul, melyek 
révén minden eddiginél hatékonyabban kapható el a döntő pillanat. Ne lepőd-
jön meg az FX formátumban is maximális AF/AE-teljesítményen és a 10 kép/
mp sebességű sorozatokon. A képkocka sebesség FX formátumban akár 
11kép/mp-re*1 növelhető. A fényképezőgép hatalmas memóriapuffere akár 
100*2 RAW-formátumú és akár 200*3 JPEG-formátumú képet képes tárolni 
(32 GB kapacitású Sony XQD memóriakártyán), vége tehát a memóriapuffer 
kiürülésére való várakozással elvesztegetett pillanatoknak – és ez olyan 
nyereség, ami nem feltétlenül fejezhető ki pusztán egy kép/mp értékkel.
*1 A téma megvilágítási körülményeitől függően előfordulhat, hogy az AE/AF nem működik.
*2 Képminőség: 12 bites tömörített RAW.
*3 Képminőség: JPEG (fine/közepes)

Nagyobb munkasebesség
A D4 minden munkafolyamatában gyors. A fényképezőgép mintegy  
0,12 mp* alatt kerül  fényképezésre kész állapotba, a kioldási késedelem  
pedig körülbelül 0,042* másodpercre csökkent. Az újratervezett, precíz 
szekvenciális mechanizmus még az eddiginél is pontosabban teljesít  
10/11 kép/mp-es sebesség esetén. A D4 késedelem nélkül küldi az  
elsőrangú képeket a szerkesztőnek – és rajta keresztül az egész világnak.  
Igen hatékony adatkommunikációja és vezérlési rendszere révén minden 
eddiginél gyorsabban és könnyebben továbbítja a fájlokat mind vezetékes, 
mind vezeték nélküli LAN-hálózaton.
*A CIPA-szabvány alapján.

Sebességgel párosuló, kivételes képintegritás

Kitűnő képminőség a legkülönfélébb helyzetekben

Gyorsaság és teljesítmény: kapja el a pillanatot!

FX formátum DX formátum5:4 1,2x kivágás



Többterületű teljes HD D-videó három 
képterület-beállítással
A D4 30, 25 és 24p sebességű 1080p teljes 
HD videó rögzítésére képes H.264/MPEG-4 
AVC formátumban, finom tónusokkal és 
természetes színekkel teli, közvetítésre kész 
minőségben. A kioldógomb mellett található 
külön felvételindító gomb értelemszerűvé és 
egyszerűvé teszi a műveletet. Egy videoklip 
maximális hossza 29 perc 59 másodperc. A Nikon 
legfrissebb képfeldolgozó algoritmusainak, illetve a 
külön videorögzítésre kifejlesztett zajcsökkentési 
technológiának köszönhetően a D4 által készített 
videók még sötétben készítve is simák, 
egyenetlenségektől mentesek, kevesebb 
moarét mutatnak, az éleket szépen 
megtartják. A D4 három formátumban 
rögzít teljes HD videót: FX, DX, illetve 
1920 x 1080 kivágott videó formátumban. 
Az FX formátumban rendkívül kis mélység-
élesség (DOF) érhető el, illetve széles szöggel is 
 készíthetők felvételek. Az eredmény még nagy ISO érzékenység mellett  
is gyönyörű, minimális zajszintű videó. Ha DX objektívet helyez fel, a fényképe-
zőgép automatikusan a DX formátumot választja ki. Ez a formátum az objektív 
gyújtótávolságának kiterjesztéséhez használható. Még hatékonyabb telefotó 
hatás érhető el az 1920 x 1080 kivágott videó móddal, mely kb. 2,7-szeres 
képszög-szorzót kínál úgy, hogy közben a videó kiváló képminőségét és 
részletgazdagságát is megtartja az 1080p teljes HD minőség eléréséhez.  
Az ilyen mértékű rugalmasság révén érzelmek és hangulatok egész sorát 
örökítheti meg a NIKKOR objektívek széles, átfogó választékával.

Remek hangszabályozás
A D4 kiváló sztereó hangrögzítésre képes a beépített külső sztereó 
 mikrofoncsatlakozó segítségével. A kisméretű ME-1 sztereó mikrofon  
csatlakoztatásával tiszta hangot rögzíthet, egyúttal jelentősen csökkentheti  
a mechanikus zajok beszűrődését a felvételbe. A külső fejhallgató-csatlakozó 
révén fejhallgatót is használhat, így hatékonyan, önmagában ellenőrizheti és 
szabályozhatja a hangfelvételt. A hangszintkijelzők vizuálisan jelenítik meg a 
hangerő szintjét, a mikrofon érzékenysége 20 lépésben, pontosan vezérelhető 
a fényképezőgépről.

Tökéletesített kezelés minden helyzetben
A D4 mind vízszintesen, mind függőlegesen tartva a lehető 
legértelemszerűbben használható. Mindkét tájolás azonos 
vezérlőkiosztással rendelkezik, ami egy fő vezérlőtárcsából, 
egy segédtárcsából, egy AF-ON gombból és egy újonnan 
hozzáadott választóból áll. A függőleges markolat még 

biztonságosabb lett, mivel újonnan tervezett hüvelykujj- fogása van, illetve 
megnagyobbított fogófelületet kínál a többi ujj számára.  
A fényképezőgép gyakori függőleges tájolásban való használatához a funkció-
gomb testreszabható úgy, hogy bizonyos funkciók, például az expozíciókom-
penzáció, gyorsan elérhetők legyenek. Sötétben való fényképezés esetén a 
világító kezelőgombok révén gyorsan és egyszerűen beazonosíthatók a 
funkciók. A D4 kettős kártyafoglalattal segíti az adatok zökkenőmentes 
kezelését. A kártyára történő adatrögzítés sebességének optimalizálását egy 
UDMA 7-kompatibilis CF-kártyafoglalat és egy másik, a jövő adathordozójának 
számító XQD-kártyával kompatibilis nyílás segíti. 

Még mostoha körülmények között is 
megbízhatóan tartós
A D4 váza könnyű, mégis erős magnézium-
ötvözetből készült. Ez még a legkeményebb 
körülmények között is megbízhatóvá teszi a 
fényképezőgépet. A D4 zárszerkezetét 
teljesen összeszerelt fényképezőgépeken, 
több mint 400 000 cikluson keresztül, 
hosszú időn át tesztelték, sorozatfelvétel-se-
bességű zárkioldással. Nagy hangsúly került a por, a nedvesség, sőt az 
elektromágneses interferencia elleni védelemre. A különleges kialakítású, 
teljes körű védelmet nyújtó tömítések és a Nikon szakértelmének köszönhető 
egyéb megoldások eredményeképpen ezzel a fényképezőgéppel még a 
legmostohább körülmények között is fényképezhet. Mi több, a gondos  
és a legapróbb részletekre is kiterjedő újratervezésnek köszönhetően a  
D4 könnyebb mint a D3S, mégis ugyanolyan kiemelkedően tartós.

Optikai kereső opcionális rácsvonalazással
A D4 megközelítőleg 100%-os képfedést biztosít az FX formátum számára; a 
keresőjét úgy tervezték, hogy hosszú használat során is kímélje a szemet. A 
körülbelül 0,7-szeres nagyítás révén megbizonyosodhatunk arról, hogy minden, 
amit a képen szeretnénk látni, valóban rajta is lesz. A nagy, remek fényerejű 
kereső és a mattüveg gondos kialakításával hozzájárul ahhoz, hogy a kézi és 
automatikus élességállítás valóban pontos legyen. Emellett a pontos vízszintes 
és függőleges tájolást segítő rácsvonalak is megjeleníthetők a keresőben. 

Vezetékes és vezeték nélküli  
kommunikációs rendszer
A D4 az IEEE802.3u szabványnak (10BASE-T, 
100BASE-TX) megfelelő beépített vezetékes LAN 
funkciót használ. Emellett a D4 a kompakt, könnyen 
csatlakoztatható, újonnan kifejlesztett, nagy  
sebességű vezeték nélküli jeladó WT-5A/B/C/D* 
(külön megvásárolható) egységgel is kompatibilis. 
Az IPTC-adatok automatikusan, még a  
fényképezőgépben a képhez adhatók.  
A fényképezőgépen történő adatbevitel mellett arra is lehetőség van,  
hogy számítógépen előzetesen létrehozott IPTC-fájl segítségével gyorsan 
hozzáadjuk a kívánt adatokat egy képsorozathoz.
*A WT-4A/B/C/D/E vezeték nélküli jeladó is kompatibilis.

Optikai mesterművek: NIKKOR objektívek
A D4 legjobb lehetőségeinek megvalósítását segíti a NIKKOR objektívek széles 
családja, amelyet arra terveztek, hogy a D4 felbontását és képintegritását a 
megfelelő élességgel, pontossággal és sokszor bizonyított megbízhatósággal 
teljesítse ki. Szerelje fel fényképezőgépét az állóképek és videók rögzítéséhez 
megfelelő NIKKOR objektívvel, és felvételeit a tónusok és egyéb apró  
részletek minőségének feláldozása nélkül teheti még tökéletesebbé.  
Az f/1,4-es fix objektívektől kezdve a gyors f/2,8 zoomo-
kon át az f/4 VR zoomokig, az FX formátumú 
objektívek legfrissebb változatai – melyek 
közül számos a híres nanokristály 
bevonatunkkal is rendelkezik – 
kimondottan azokra a kihívást 
jelentő fényviszonyokra vannak 
optimalizálva, melyek között a 
Nikon D4 oly kiválóan teljesít.

Páratlan rugalmasság a profik igényeinek kielégítésére

Az automatikus működés pontosságának új szintje a  
91 000 képpontos RGB-érzékelővel
A Nikon eredeti fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszerével ellátott D4 
az automatikus élességállítás, automatikus expozíció, i-TTL vakuzás, aktív 
D-Lighting és automatikus fehéregyensúly új szintjét kínálja. A rendszer szíve 
egy precíz, minden kompozíciót aprólékosan, 91 000 képpont segítségével 
beolvasó RGB-érzékelő. A szín- és fényerőadatokat a képpontról képpontra 
gyűjtött adatokból, eddig nem tapasztalt pontossággal méri és elemzi a 
rendszer. Emellett a fényképezőgép az optikai kereső használatakor  is felisme-
ri az emberi arcokat. A képpont-adatok kimerítő elemzésének eredménye egy 
sor automatikus, beépített vezérlő irányításával segíti elő, hogy a végeredmény 
egy még természetesebb és élvezetesebb kép legyen. A fejlett fényképezési 
helyzetfelismerő rendszer hibátlan feldolgozást végez a hatalmas képadat-
tömegen – még 10 kép/mp sebesség esetén is –, majd ennek alapján számos 
automatikus, beépített vezérlőt működtet, lenyűgöző pontossággal.

Arcfelismerés segíti a jobb AF/AE, i-TTL kiegyenlített derítő  
vakuzás és Aktív D-Lighting teljesítményt
A Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer különösen elemében van, 
amikor emberi arc a felvétel fő témája. A fényképezőgép automatikus AF  
mező módja pontosan észleli az emberi arcokat, és azonnal, automatikusan 
beállítja a megfelelő élességet. Ez rendkívül hasznos akkor, amikor nincs idő  
az élességpont kézi kiválasztására. Ha az illető arca nincs az AF mezőben, 
akkor a gép a testére állítja az élességet. Jobb minőségű automatikus 
 expozíció várható a Nikon 3D színes mátrixmérés III technológia használatával, 
még olyan helyzetekben is, ahol expozíciókompenzációra van szükség, például 
fényes háttér előtti sötét emberi arc – vagy fordítva, sötét háttér előtti fényes 
emberi arc – esetén. Nikon vakuval párosítva a D4 továbbfejlesztett i-TTL 
kiegyenlített derítővakuzás funkciója kimagasló pontossággal világítja meg  
az emberek arcát az őket körülvevő fény függvényében. Mi több, az aktív 
D-Lighting technológiával együtt használva az arcfelismerés magas kontrasztú 
fényképezési helyzetekben is megőrzi a csúcsfényes és árnyékos területeket 
– így az arcok napfényben és árnyékban is éppen úgy néznek ki a képen, 
ahogy a való életben látjuk őket. 

Gyorsabb és élesebb témafelismerés mind az 51 AF-ponttal,  
bármelyik AF Nikkor-objektívvel, még gyenge fényben is
Készüljön fel olyan sebességre, amely a gyorsan mozgó témák éles rögzítésé-
hez is elegendő. A Fejlett Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási 
érzékelőmodul 51 jól elhelyezett AF-pontot használ a kiválasztott téma igény 
szerinti rögzítésére. Akár egy hálózat elemei, a pontok egyszerre működnek 
egyénileg és összhangban, így rögzítik a mozgó témát. A tökéletes pontosság 
érdekében egyetlen AF-ponttal is elhelyezhető a témán az élesség. A D4 mind 
az 51 AF-pontja bármely f/5,6 vagy annál nagyobb rekeszű AF NIKKOR objek-
tívvel használható. A D4 még rendkívül alacsony megvilágítás esetén is remek 
teljesítményt nyújt. Az AF érzékelés gyors és pontos, egészen a figyelemre 
méltó -2 Fé határig (ISO 100, 20ºC), ami megközelítőleg megegyezik egy 
optikai keresőn keresztülnéző emberi szem teljesítménykorlátjával. Egyenletes, 
megbízható teljesítmény várható éjszakai sporteseményeken, sötét sportcsar-
nokokban, színházakban és más gyengén megvilágított helyszíneken is.

Nagy kezdeti AF érzékelési sebesség
A D4 automatikus élességállítási funkciójának sebessége felveszi a versenyt a 
profi fotósok reflexeivel. A gyorsabb kezdeti AF érzékelés minden eddiginél 
gyorsabban kapja el a kritikus pillanatot, és különösen sportfotózásnál nyújt 
kiemelkedő teljesítményt. Röplabda, labdarúgás, atlétika, úszás: mindegy, 
milyen sportág, a D4 rajtra kész. Az AF-C prioritás egyik választható 
lehetőségeként kínált, új „Élességállítás + kioldás” funkció segítségével  
már a sorozatfelvételek legelső képe is tökéletesen éles lesz. Még az sem  
fog ki a gépen, ha a téma megváltoztatja az irányát vagy a fényképezőgéptől 
mért távolságát – ami például labdarúgó-mérkőzéseken gyakran előfordul.  
Az AF-motor a sorozatfelvétel expozíciói során végig aktív és villámgyorsan  
újra felismeri a témát.

15 kereszt típusú érzékelő a középső területen,  
11 f/8-kompatibilis élességpont
A D4 a kereső középső területén található, 15 kereszt típusú érzékelője úgy 
helyezkedik el, hogy a kontrasztot a függőleges és vízszintes vonalak mentén 
is még pontosabban érzékeljék. Ez jobb AF teljesítményt tesz lehetővé. 
Minden egyes kereszt típusú érzékelő használható f/5,6 rekesznél, és bármely 
AF NIKKOR objektív használata esetén megtartja kivételes teljesítményét.  
Mi több, az öt középső élességpont és a tőlük jobbra, illetve balra elhelyezkedő 
középső 3-3 pont f/8 rekeszértékkel is kompatibilis. A rendkívül pontos éles-
ségállítás a 2.0x telekonverter és a sporteseményeken rendszerint használt 
NIKKOR szuper-telefotó objektívek kombinációjával még f/8 tényleges rekesz-
érték esetén is megvalósul. Ez távoli témák, például a sport vagy élővilág 
fotózásakor új lehetőségek tárházát kínálja.

A kivételes pontosság és sebesség párosa

A Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer

91 000 képpontos RGB-érzékelő Képérzékelő

Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer Fejlett Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul Közvetítésre alkalmas minőségű videó

Profi szintű kiterjeszthetőség

A profi megbízhatóság
Az elérhető élességpontok rekeszérték szerint

Vezeték nélküli jeladó 
WT-5A/B/C/D

FX formátum
1920 x 1080 kivágott videó formátum

DX formátum

F/8 rekeszértékkel kompatibilis. Keresztérzékelőként funkcionál.
F/8 rekeszértékkel kompatibilis. f/8-nál kisebb rekeszérték esetén 
keresztérzékelőként, f/8 rekeszérték esetén vonalérzékelőként funkcionálnak.
F/8 rekeszértékkel kompatibilis. Vonalérzékelőként funkcionálnak.
F/8-nál kisebb rekeszértékkel kompatibilis.  
Keresztérzékelőként funkcionálnak.
F/5,6 vagy kisebb rekeszértékkel kompatibilis. Keresztérzékelőként funkcionálnak.
F/5,6 vagy kisebb rekeszértékkel kompatibilis. Vonalérzékelőként funkcionálnak. 

Témakövetés Arcérzékelés a 91K-képpontos 
RGB érzékelővel Csúcsfény-elemzés

Fényforrás  
azonosítása

Arcérzékelés  
a képsíkon Témakövetés

Fázisérzékelő AF
Automatikus AF mező

3D követés

Expozícióvezérlés
3D színes mátrixmérés III

i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás

Aktív  
D-Lighting

AWB
Visszajátszás

Az arc nagyítása 
visszajátszáskor 

Expozícióvezérlés 
élő nézetben 
Fénymérés élő 

nézetben
Villogáscsökkentés

Kontrasztérzékelő AF
Arc-prioritásos AF
Témakövető AF


