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n  A legkisebb és legkönnyebb FX-formátumú D-SLR
n  24,3 megapixeles CMOS-érzékelő
n  Szabványos ISO érzékenységtartomány: 100–6400
n  Kb. 100%-os képfedés
n  39 pontos AF-rendszer, 7 pont f/8-kompatibilis
n  Több területű teljes HD D-videó
n  Két, UHS-I kompatibilis SD-kártyanyílás

Megérkezett, amire a lelkes fotósok már nagyon régóta 
vártak: az új Nikon D600 egy innovatív, 24,3 megapixeles 
D-SLR fényképezőgép, amelynek mérete és tömege 
egyedülálló az FX-formátumú gépek között.  A D600 
szinte minden témával könnyedén megbirkózik, legyen 
az tájkép, portré, csendélet vagy éppen akció.  
A lenyűgöző képélesség mellett az FX-formátum által 
kínált előnyök is rendelkezésre állnak, például a nagy ISO, 
a sima tónusok és a kis mélységélességnek köszönhető 
csodálatos elmosódás. Kreatív lehetőségei korlátlanul 
gazdagíthatók a legújabb NIKKOR objektívek segítségével 
– amint felszereli őket erre a remek, megbízható gépre, 
azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy a D600 mennyi 
mindent kínál önnek. A csúcsszintű fényképezés valaha  
a profik kiváltsága volt. Többé már nem az. Ismerkedjen 
meg az önre váró teljesítménnyel.

Fotózzon jól, utazzon 
könnyen

Lenyűgöző élesség és tisztaság a Nikon innovatív, 24,3 megapixeles, FX-formátumú D-SLR modelljétől        • Expozíció: [A] mód, 1/200 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly:       Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános     ©Steve Simon  AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II



Kiemelkedő részletgazdagság és sima tónusátmenetek a csúcsfényes és az árnyékos területeken    • Expozíció: [A] mód, 1/800 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Közvetlen       napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Tájkép         ©Florian Schulz   AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
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Emelje új szintre a fényképezést

Uralja a bonyolult fényeket is

Remek színvisszaadás és gazdag tónusok  AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
• Expozíció: [A] mód, 1/40 másodperc, f/1,8 • Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 800 • Picture Control: Általános   ©Steve Simon

Remek zajszint, még ISO 6400 esetén is AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED

• Expozíció: [A] mód, 1/60 mp, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Semleges   ©Steve Simon 
ISO Hi 2 (ISO 25 600 egyenérték)
©Florian Schulz

Az innovatív érzékelő és a NIKKOR objektívek  
jóvoltából kimagasló részletgazdagságra számíthat
A Nikon mérnökei azt a célt tűzték 
maguk elé, hogy a nagy ISO zaj - 
sz intjének minimálisra csökkentése 
mellett növeljék a pixelszámot. Az 
eredmény: az új FX-formátumú  
érzékelő segítségével a lehető  
legtöbbet sikerült kihozni a fényké-
pezőgép 24,3 tényleges megapixeles felbontásából. Magas  
jel-zaj arányának köszönhetően a D600 lenyűgöző részlet-
gazdagságot kínál, miközben a teljes ISO tartományban ala - 
c sony, ISO 100 esetén pedig nagyon alacsony zajszintet ér el.  
A D600 nagy pixelszáma rugalmasabb vágást tesz lehetővé  
az utómunka során. Ha mindezekhez az előnyökhöz még 

hozzáves szük a nagyméretű, FX-formá-
tumú érzékelő által biztosított, csodálatos 
elmosódást, illetve a kompatibilis NIKKOR 
objektívek még szélesebb választékát,  

akkor érthetjük meg igazán, hogy milyen sokat tartogat tulajdo-
nosa számára a D600. 

EXPEED 3: gyorsabb, intelligensebb 
képfeldolgozás
A D4 és D800 sorozatú csúcsmodellek 
által is használt EXPEED 3 rendkívüli 
minőségű képeket készít. Ugyanez 
a képfeldolgozó rendszer talál-
ható meg a D600-ban. A fényké-
pezőgép által készített, 24,3 mega-
pixeles fájlok ugyan nagyméretűek, 
ám az EXPEED 3 problémamentesen 
és hatékonyan kezeli őket, így ön még magabiztosabban 
fényképezhet sorozatfelvétel módban vagy a kártyára  
történő rögzítés közben, illetve a képek visszajátszása és 
átvitele is még jobb lett. A rögzítési sebesség még akkor 
sem csökken észrevehetően, ha közben olyan különleges 
feldolgozó műveletek zajlanak a háttérben, mint például  
az Aktív D-Lighting vagy a nagy ISO zajcsökkentés. Az 
EXPEED 3 csúcsmodern intelligenciája sikeresen csökkenti 
a zajt nagyobb ISO beállítások esetén anélkül, hogy  
feláldozná a képek finom részleteit; ráadásul szélesíti  
a dinamikus tartományt, és jelentős mértékben javítja  
a színvis szaadást.

Az FX-formátummal rugalmasabban vezérelheti a fényt
A déli verőfénytől kezdve a gyengén megvilágított beltéri 
vagy esti kompozíciókig a nagy, FX-formátumú érzékelő  
annyira hatékonyan kezeli a fényt, hogy a teljes ISO 100–6400 
érzékenységtartományban kivételes tisztaságú képeket rög-
zít. Ha nagy ISO beállításokról van szó, a Nikon rendkívül  
komolyan veszi a képminőség kérdését. A tiszta 
képek megteremtése érdekében nagyon szi-
gorú szabványokat követünk. Ha a helyzet még 
nagyobb rugalmasságot igényel, akkor a fény-
érzékenység ISO 50 (Lo 1) és ISO 25 600 (Hi 2) 
egyenértékig is kiterjeszthető. A nagy ISO 
funkció révén a D600 további előnyöket kínál; 
nemcsak a rövidebb záridő használhatósága 
révén bővíti a kézből való fotózás lehetőségét, 
hanem a videorajongók számára is lehetővé 
teszi, hogy sötétebb helyszíneken is magabiz-
tosan filmezhessenek.

A Nikon zajcsökkentő módszere

A továbbfejlesztett képfeldolgozási teljesítménynek és az  
átfogó zajcsökkentő rendszernek köszönhetően a D600 sikere-
sen minimalizálja a zajt a nagyobb ISO beállítások használata-
kor, miközben lényegesen kibővíti a szabványos ISO tarto- 
má nyt. A Nikon zajcsökkentő módszerét az teszi kiemelkedővé, 

hogy a képen megjelenő zajt a rendszer először 
elemzi, majd optimalizált módon alkalmazza  
a zajcsökkentést. Az eredmény: hatékony  
zajcsökkentés a videókban és a fényképeken,  
a finom részletek feláldozása nélkül.

+ NIKKOR OBJEKTÍVEK



Témakövetés

Expozícióvezérlés 
Mátrixmérés

i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás

Villogáscsökkentés

Aktív 
D-Lighting

Automatikus 
fehéregyen-

súly

Visszajátszás
Az arc nagyítása 
visszajátszáskor

Kontrasztérzékelő AF
Arc-prioritásos AF

Témakövető AF

TémakövetésTémaazonosítás Csúcsfényelemzés Fényforrás 
azonosítása

Arcérzékelés  
a képsíkon

Fényképezési helyzetfelismerő rendszer a pontosabb 
fényméréshez   
A fényképezőgép beépített, 2016 képpontos RGB-érzékelő-
jének segítségével a Nikon fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere elemzi minden egyes kép fényerő- és színadatait, 
majd ezen információk alapján tovább növeli az automatikus 
élességállítás, az automatikus expozíció, az automatikus  
fehéregyensúly és az i-TTL vakuvezérlés beállításának pon-
tosságát. Ilyen pontosság mellett nyugodtan rábízhatja magát 
az automatikus vezérlésre. A teljesítmény különösen az auto-
matikus élességállításnál meggyőző, ahol a fényképezési 
helyzetfelismerő rendszer méri a téma azonosítását és köve-
tési adatait, amivel tovább javítja a 3D követés és az automa-
tikus AF mező mód hatékonyságát.

Sebesség, amely lépést tart az ön reflexeivel
Hogy ön ne maradjon le a megfelelő  
pillanatról, a D600 kb. 5,5 kép/mp sebes-
ségű sorozatfelvételre képes mind FX-, 
mind pedig DX-formátumban – ami re-
mek teljesítmény, különösen, amikor 
minden egyes kép 24,3 megapixeles. 
Ilyen sebességgel a dinamikus AF mező 
mód is még hatásosabb lehet. A straté-
giailag elhelyezett főkapcsoló körbeöleli 
a kioldógombot; ennek jóvoltából a fény-
képezőgép bekapcsolásakor az ujja máris 
felvételre kész pozícióban van. A fényké-
pezőgép mintegy 0,13 mp* alatt kerül 
fényképezésre kész állapotba, a kioldási 
késedelem pedig körülbelül 0,052* má -
s odpercre csökkent, ami megközelíti  
a Nikon D4 kb. 0,042 mp-es* teljesítmé-
nyét. Optimalizáltuk a jobbkezes marko-
latot is, valamint újraterveztük a kiol dó  - 
gombot, amely így gyorsabban, az ujjának 
stresszmentesítésével működtethető.
* A CIPA-szabvány alapján.
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  AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II + 
AF-S Telekonvertor TC-20E III  

Lenyűgöző kialakítású AF akár f/8-as 
kompatibilitással
A D600 figyelemre méltó AF teljesítményt nyújt 39 sűrűn, 
stratégiai módszerességgel elhelyezett AF-pontja segítségével, 
amelyek egy hálózat elemeiként működve találják meg a témát, 
és állítják be a kiváló élességet. A középpontban elhelyezkedő 
kilenc, kereszt típusú érzékelő még nagyobb pontosságot 
kínál akkor is, ha kevés a fény és a kontraszt. Ha szuper- 
telefotó objektívjének tényleges maximális rekesze f/8-ra 
csökken, például egy 2,0x telekonverter csatlakoztatása miatt, 
a D600 még akkor is hét aktív AF-ponttal segíti az élesség- 
állítást – ami kifejezetten előnyös a sport- és a természetfotósok 
számára.

Gyorsaság és pontosság a tovatűnő 
pillanatokhoz

Sokoldalú AF mező módok
Az ön fotós szenvedélyétől függetlenül a D600 AF mező 
módjai bizonyosan optimális megoldást kínálnak az ön által 
fotózott témákhoz. A dinamikus AF mező nagy teljesít- 
ményt nyújt mozgó téma követésekor egy fő élességpont 
és az azt körülvevő támogató pontok használatával. 9, 21 
és 39 pontos lefedés között válthat, a téma méretétől, 
sebességétől és mozgásának típusától függően. Az intelli-
gens 3D követés mód nagyobb kompozíciós szabadságot 
biztosít, hiszen folyamatosan követi a mozgó témát a 39 
AF-pont által lefedett területen. Az egypontos AF akkor 
ideális, ha mozdulatlan témára kell hibátlan élességet 
állítani, például tájkép, portré vagy csendélet fotózásakor. 
Másfelől viszont a D600 automatikus AF mező módja az 
ideális választás olyan esetben, amikor pillanatképeket 
készít, mert automatikusan érzékeli a fő témát.

2016 képpontos 
RGB-érzékelő Képérzékelő

5,5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel 

  ©Steve Simon

Dinamikus AF mező (9 pont)  
  
• Expozíció: [A] mód, 1/1250 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény  
• Érzékenység: ISO 1000 • Picture Control: Általános    
©Florian Schulz 

39 AF-pont: 
f/5,6 vagy annál nagyobb maximális  
rekesszel kompatibilis

33 AF-pont: 
f/5,6-nál kisebb és f/8-nál nagyobb  
maximális rekesszel kompatibilis

7 AF-pont: 
f/8 maximális rekesszel kompatibilis

AF teljesítmény f/8 esetén ©Steve Simon

AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II + AF-S Telekonverter TC-20E III

Az elérhető élességpontok rekeszérték szerint

:  Keresztérzékelőként 
funkcionálnak

:  Vonalérzékelőként 
funkcionálnak

GYORS 
REAGÁLÁS

AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR +    
AF-S Telekonverter TC-14E III

AF teljesítmény f/8 és 800 mm-es szuper-telefotó pozíció használata esetén  
• Expozíció: [A] mód, 1/800 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 800 
• Picture Control: Általános   ©Florian Schulz
 

Fázisérzékelő AF
Automatikus AF mező

3D követés

39
 AF-PONT

+ NIKKOR OBJEKTÍVEK



Két, UHS-I kompatibilis SD 
kártyanyílás
Ha nagy képfájlokat rögzít, akkor nagyon 
fontos a megfelelő felvételi sebesség és 
a kártya kapacitása. A D600 két SD kárty a-
nyílással rendelkezik, amelyek támogat-
ják a gyorsabb adatátvitelt lehetővé tevő, 
legújabb UHS-I szabványt. A fény képe-
zőgép támogatja a nagy kapacitású 
SDXC-kártyákat is, és ezáltal nyugodt, 
hatékony fényképezést tesz lehetővé. 
Eye-Fi funkcióval rendelkező SD-kártyák 
szintén használhatók. Két SD-kártya hasz -
nálata számos előnyt kínál, például a biz-
tonsági másolatok azonnali elkészítését, 
a RAW és JPEG fájlok külön kártyára  
történő mentését stb.

A zárszerkezetet 150 000 cikluson 
keresztül tesztelték    
A fényképezőgép strapabíró zárszerkeze-
tét és szekvenciális vezérlő mechaniz-
musát teljesen összeszerelt gépeken 
tesztelték 150 000 cikluson keresztül.  
A záregységet 1/4000 és 30 másodperc 
közötti záridőkkel való működésre ter-
veztük. A zár intelligens önellenőrző zárfi-
gy elő rendszere automatikusan figyeli  
a tényleges záridőt, és korrigálja a záregy-
ség élettartama alatt esetleg jelentkező 
apró eltéréseket.

Csúcstechnológiájú LCD-monitor 
automatikus fényerő-beállítási 
lehetőséggel
A nagyméretű, 8 cm-es, kb. 921 000 kép-
pontos LCD-monitor világosan, kristál y-
tisztán jeleníti meg a képeket, kiter - 
je sztett színvisszaadási képességgel.  
A tük röződésgátló bevonattal ellátott 
képernyő még erős fényben is tiszta, tük-
röződésmentes megtekinthetőséget kínál. 
Állítsa a monitor fényerejének beállítását 
Automatikus értékre, és a monitor be-
kapcsolásakor a fényképezőgép automa-
tikusan módosítja az LCD fényerejét a 
környezet világosságának megfelelően, 
így mind világos, mind sötét helyeken 
könnyen ellenőrizhető a készített kép.

Könnyű, kisméretű és megbízható

Lenyűgöző működés még zord és kemény körülmények között is  AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

• Expozíció: [M] mód, 25 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (3030 K) • Érzékenység: ISO 3200 
• Picture Control: Általános   ©Florian Schulz 

MEGBÍZHATÓSÁG

A legkisebb FX-formátumú D-SLR fényképezőgép
A fotósok gyakran hangoztatják, hogy utazás közben mennyire 
fontos a könnyű felszerelés, a Nikon mérnökei pedig hallgatnak 
rájuk. A D600 tervezésekor számos alkatrészt újra megvizsgál-
tunk és átterveztünk annak érdekében, hogy a lehető legtöbb 
teret szabadítsuk fel a fényképezőgép belsejében. A fő kihívást 
az jelentette, hogy optimalizáljuk a pentaprizma körüli terület 
kialakítását, illetve hogy kisebb AF-érzékelőmodult alkalmaz-
zunk. Az eredmény egy olyan FX-formátumú fényképezőgép, 
amelynek tömege kb. 760 g* – a legkönnyebb és legkisebb gép 
az FX-formátumú modellek között. Ön hova szeretne eljutni, ha 
ilyen mobilitás állna a rendelkezésére?

Könnyű, masszív magnéziumötvözet váz
A Nikon mérnökei a tartósság feláldozása nélkül csökkentet-
ték a fényképezőgép méretét és tömegét. A D600 felső és 
hátsó borítása tartós magnéziumötvözetből készült, ami 
segít abban, hogy a fényképezőgép tömege kicsi maradjon, 
ugyanakkor védi a véletlen balesettől az érzékeny műszaki 
megoldásokat. A kiterjedt időjárásálló tömítés por és ned-
vesség elleni védelmet ad a D600-nak, és éppen olyan meg-
bízható, mint a nagyobb testvérek, a Nikon D800 sorozatú 
modellek esetében alkalmazott megoldás. Így ön bátran dol-
gozhat zord körülmények között is.

Az ön látásmódjának és elképzelésének egyaránt 
megfelelő pontosság    
A kép minden egyes elemé-
nek pontos megértése kulcs-
fontosságú feltétele annak, 
hogy megvalósuljon az ön 
kompozíciós elképzelése, főleg 
tájképek fényképezésekor.  
A D600 újonnan kifejlesztett 
üveg prizmás optikai keresője 
kb. 100%-os képfedéssel rendelkezik. Világos és tiszta képet 
láthat a keresőben, ami egyfelől a nagy, FX-formátumú 
érzékelőnek, másfelől a mattüvegnek köszönhető, amely gon-
dos kialakításával hozzájárul ahhoz is, hogy akár a kézi, akár az 
automatikus élességállítás gyors és értelemszerű legyen. Az 
LCD-monitorral ellentétben a kereső lehetővé teszi, hogy igazán 
ráközelíthessen a témára, miközben stabil, zavaró tényezőktől 
mentes képet láthat. A keresőn át történő fényképezés sebes-
sége akkor is előnyt jelent, ha gyorsan kell döntéseket hozni; ez 
a helyzet például portrék, pillanatképek vagy akciófotók készí-
tésekor. Szükség esetén kipróbálhatja a kereső megjeleníthető 
rácsvonalait* is, amelyek segítségével még pontosabban 
komponálhat.
* Csak FX-formátum esetén használható.

Időjárásálló tömítés

* Csak a D600 váza (akkumulátor és kártyák nélkül)

D4 (FX) D800 sorozat (FX) D600 (FX) D7000 (DX)
1180 g* 900 g* 760 g* 690 g*

Környezeti fényerő érzékelő az automatikus 
monitor fényerő vezérléshez– 10 – – 11 –
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Az élő nézet választóval simán és 
értelemszerűen válthat az állókép 
mód és a videó mód között

D-VIDEÓ 

ÉLŐ NÉZET Közvetítésre alkalmas minőségű videó, egyszerűen

Mikrofon érzékenység menü Időzített felvételkészítés menüHangszint kijelzése Időzített felvételkészítés  
visszajátszásának kijelzése

Moziélmény a teljes HD minőségű videó jóvoltából
Ha a természet világát, egzotikus helyszíneket vagy egyszerűen 
csak a mindennapok varázslatos pillanatait szeretné megörö-
kíteni, a Nikon közvetítésre alkalmas minőségű D-videó felvételei 
lenyűgöző integritást kínálnak, részben a 24,3 megapixeles fel-
bontásnak és a nagy, FX-formátumú érzékelőnek köszönhetően. 
A B-keretes adattömörítési eljárás alkalmazásával a D600 1080p 
teljes HD videót rögzít 30p sebességgel H.264/MPEG-4 AVC 
formátumban. Egy klip 29 perc 59 mp* hosszú lehet. A fényké-
pezőgép intelligens képérzékelője minden eddiginél gyorsabban 
olvassa ki a videók képkockáit. Az EXPEED 3-nak, a Nikon leg- 
újabb képfeldolgozó rendszerének köszönhetően kivételesen 
sima átmeneteket rögzíthet minimális zajjal, a csodálatos, ter-
mészetes mozgás tisztán és élesen jelenik meg. Az ön által  
készített videók új életre kelnek, még akkor is, ha gyenge fény-
ben rögzítette őket. A felsorolt előnyök végiggondolásával máris 
sejtheti, hogy milyen új kreatív lehetőségek várnak a fotósokra 
és a videorajongókra.
*  A teljes idő függ a képkocka sebességtől, a képmérettől és a videominőség 

beállításaitól.

Több területű teljes HD D-videó: filmkészítés szabadon
A D600 egyetlen gépben kétféle formátumot kínál, így reme-
kül alkalmas különféle hangulatok és perspektívák kifejezésére. 
A fényképezőgép kiemelkedő teljes HD képminőséget kínál 
mind FX-, mind pedig DX-alapú videoformátumok használata 
esetén. A videorajongók értékelni fogják a kis mélységélessé-
get, amelynek használatára a nagy, FX-alapú formátum teremt 
lehetőséget. Az akció- és természetfotósok kihasználhatják  
a DX-formátum előnyeit, különösen a telefotó hatást, ha 
még nagyobb átfogásra van szükségük. Ha a két  
formátum által kínált előnyökhöz még hozzáveszi  
a NIKKOR objektívek széles választékát, 
akkor látni fogja, hogy a D600-zal 
egy igazán sokoldalú filmkészítő 
eszközt kap a kezébe.

Átfogó hangfelvétel-vezérlés
A D600 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 beszűrő-
dését a felvételbe. A külső fejhallgató-csatlakozó révén haté-
konyan, önmagában ellenőrizheti és szabályozhatja a hangfel-
vételt. A hangszint-kijelzők vizuálisan mutatják a hangerő 
szintjét, a mikrofon érzékenysége pontosan vezérelhető 20 
lépésben.

Optimalizált élő nézet vezérlés állóképekhez és 
videókhoz
A D600 független élő nézet vezérlőit kifejezetten az állóképek 
és videók rögzítéséhez terveztük. Állóképek fényképezésekor 
az élő nézet gyors kontrasztérzékelő AF módot használ, ugya n-
olyan sebességgel, mint a D4 és a D800 sorozat. A képek  
visszajátszása során akár kb. 19x nagyításra van mód, így az 
élesség pontosan ellenőrizhető. Videofelvételek készítésekor  
a fény képezőgép különleges expozícióvezérlése sima expo zí - 
ci óátmeneteket biztosít a mozgó témáknak. Élő nézet módban 
tisztán és pontosan ellenőrizheti a képterületet és a fényképe-
zési információt is, így a felvételkészítésre fordíthatja figyel mét.

Időzített felvételkészítés egyszerűen
Az időzített felvételkészítés egykoron bonyolult számításokat 
és szerkesztést igényelt, de ma már nem ez a helyzet. 
Egyszerűen csak adja meg a felvételkészítési időközt és  
időtartamot a menüben, és a D600 elvégzi a feladatot: a gép 
a készített felvételsorozatok mindegyikét automatikusan 
konvertálja és videofájlként menti, amelyet azonnal ellenőriz-
het is. Akár a közlekedést, akár az átvonuló felhőket vagy  
valami kreatívabbat akar megörökíteni, a D600 egyszerűvé 
teszi a lassú történések drámai felgyorsítását*.

Nézzen egyidejű élő nézet kimenetet külső  
monitorokon és rögzítsen tömörítetlen videót  
a HDMI segítségével
A fényképezőgép LCD-monitora mellett a D600-on levő fel-
vételeket külső monitoron*, valós időben is megtekintheti 
HDMI-csatlakozás segítségével. Ha pedig a legtisztább 
videokimenetre van szüksége profi szerkesztés céljából,  
akkor tömörítetlen élő nézet videót is rögzíthet közvetlenül 
egy külső tárolóegységre, a HDMI-felületen keresztül.

Megjegyzés: az opciók magas és normál képminőség esetén is használhatók.

Megjegyzés: az itt látható kép két képterület-
opciót mutat (16:9 méretaránnyal) egy FX-
formátumú képterületen, a keresővel vagy 
élő nézet módban való fényképezéshez.

Képméret Képkocka sebesség

1920 × 1080
30p (29,97 kép/mp)

25p (25 kép/mp)
24p (23,976 kép/mp)

Képméret Képkocka sebesség

1280 x 720

60p (59,94 kép/mp)
50p (50 kép/mp)

30p (29,97 kép/mp)
25p (25 kép/mp)

*  A visszajátszási beállításokkal az események normális sebességét 24–
36 000-szeresére gyorsíthatja fel.

Megjegyzés: az időzített felvételkészítés mentett eredményének képaránya 16:9.

* Ha videót közvetít HDMI-felületen keresztül, miközben SD-kártyára is rögzíti 
azt, akkor a HDMI-felületen keresztül továbbított kép mérete kisebb lesz, mint 
1280 x 720 képpont.

DX-alapú formátum

FX-alapú formátum
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A Picture Control közvetlen elérése
A Picture Control funkció lehetővé teszi, hogy az 
egyes paraméterek – például a képélesítés, a 
színtelítettség és a színárnyalat – beállításainak  
finomhangolásával egyedileg módosítsa állóké-
peinek és videóinak megjelenését. A D600 külön 
gombja révén közvetlenül hozzáfér a Picture 
Control funkcióhoz, nem kell a menü-
ben kiválasztania azt. Élő nézet hasz-
nálatakor a monitoron ellenőrizheti  
a kiválasztott egyéni Picture Control 
beállítás hatását.

Részletek a csúcsfényes és árnyékos képterületeken: 
aktív D-Lighting
Amikor olyan nagy kontrasztú megvilágítással kerül szembe, amely 
meghaladja a fényképezőgép dinamikus tartományát, akkor a Nikon 
exkluzív aktív D-Lighting funkciója segít megtartani a csúcsfényes 
területek részleteit, miközben megőrzi az árnyékos részek részleteit 
is. Válasszon olyan intenzitást, amely megfelel az adott fényképe-
zési helyzet kontrasztszintjének. A színvisszaadást még az extra 
magas beállításban is sikerült tovább javítanunk az EXPEED 3  
képfeldolgozó rendszernek köszönhetően.

HDR (nagy dinamikatartomány) a nagy kontrasztú 
tájképekhez
A D600 HDR funkciója két képet készít a zár egyetlen kioldásakor: 
egy világosabbat és egy sötétebbet. A fényképezőgép ezt követően 
automatikusan összeilleszti a két felvételt, és egyetlen képet készít 
belőlük, amelynek dinamikatartománya szélesebb, ugyanakkor 
megőrzi a teljes színtelítettséget és tonalitást. Ez az opció külö-
nösen a tájképfotósok számára kínál hatékony megoldást.

Képterület-beállítások
A D600-zal két képterület módban fényképezhet, ezek a követ-
kezők: FX-formátum (35,9 x 24,0 mm) és DX-formátum 
(23,5 x 15,7 mm). A DX-formátum kb. 1,5x telefotó effektussal 
egyenértékű a megfelelő kivágás következtében. A kivágás ellenére 
azonban továbbra is a 10,4 megapixeles felbontás által biztosított 
kivételes képminőségre számíthat a D600 nagy pixelszámának  
köszönhetően. DX NIKKOR objektív használata esetén a gép auto-
matikusan kiválasztja a DX-formátumot, az aktuális képterületet  
pedig vizuálisan jelzi a keresőben.

Automatikus ISO automatikus maximális záridővezérléssel
Az automatikus ISO funkció* használatakor a D600 automati-
kusan vezérli a maximális záridőt a használt objektív gyújtótávol-
sága alapján. Ez különösen hatékonyan segíthet a fényképező-
gép rázkódásának csökkentésében, mert a gép nagyobb ISO 
beállítást alkalmaz, ami elsősorban zoom objektív használatakor 
jelent jó megoldást.

Pontos és rugalmas automatikus fehéregyensúly
A Nikon automatikus fehéregyensúly 
funkciója mindenféle fényforrást haté-
konyan képes azonosítani, és ezáltal 
hihetetlenül pontos eredményeket 
biztosít. Két opció közül választhat:  
az automatikus 1 valóban fehérnek  
képezi le a fehéret, az automatikus 2  
viszont megőrzi az izzólámpás megvi-
lágítás melegebb árnyalatait. A D600 
jóvoltából még a fényképezést köve-
tően, a beépített NEF (RAW) feldolgo-
zás során is válthat az automatikus 1 
és 2 beállítás között.

1:  A markolat és a kioldógomb 
ergonómiája

A jobbkezes markolatot gondosan újraterveztük, 
hogy az FX-formátumú fényképezőgép kompakt 
kialakítása miatt többféle kézmérethez illeszked-
jen. Az apró, finom változtatások a hátoldalon 
kényelmesebb helyet adnak a hüvelykujjnak, 
míg a valamivel mélyebb és hosszabb elülső 
mélyedés még stabilabb fogást kínál. Ezenfelül 
a laposabb főkapcsoló és a módosított szögű 
kioldógomb természetesebb ujjmozgást tesz-
nek lehetővé, így hosszabb használat során is 
kevésbé fárad el a keze.

2:  Stratégiailag elhelyezett  
módválasztó tárcsák

A módválasztó tárcsát úgy terveztük, hogy 
gyors hozzáférést kínáljon a leggyakrabban hasz-
nált expozíciós módokhoz. A kioldási módválasz-
tó tárcsához hasonlóan a módválasztó tárcsa is 
rendelkezik zár funkcióval, amely megakadályoz-
za a véletlen módváltást. Az újonnan hozzáadott 
zár kioldó gomb egyszerűen használható, sima 
és biztonságos kioldást biztosít. A kiol dási mód-
választó tárcsa ugyanezen a tengelyen található; 
a még simább működtetést segítve hozzáférést 
kínál a sorozatfelvételi opciókhoz éppúgy, mint  
a halk kioldási módhoz.

3: Kéttengelyes virtuális horizont
Ha szintezésre van szüksége, csak kapcsolja be 
az intelligens virtuális horizont funkciót. Ekkor 
ellenőrizheti mindkét vízszintest – az egyiket  
oldalról oldalra, a másikat pedig előre-hátra*.  
A funkció javítja a komponálás pontosságát,  
főleg tájképek, épületek és csendéletek fotó- 
 zásakor.

4:  Optimalizált textúrák és 
érintkezőfedelek

A kényelmes használat érdekében a fényképe-
zőgép számos alkatrészét továbbfejlesztettük. 
Például a gumírozott érintkezőfedelet három 
részre osztottuk, hogy még jobb védelmet bizto-
sítson a por és a nedvesség ellen. A fényképe-
zőgép alján található, csúszásgátló textúrát is  
javítottuk, hogy még jobb fogást kínáljon, amikor 
állványon, portré tájolással fényképez.

5: Intelligens energiaellátás
A fényképezőgép áramköreinek átfogó újrater-
vezésével elértük, hogy a D600 kivételesen ha-
tékonyan használja az energiát, az EXPEED 3 
képfeldolgozó rendszer pedig még jobban segíti 
az energiatakarékosságot. Hosszabb akku élet-
tartamra számíthat; kb. 900 képet* készíthet  
az EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral, amelyet  
a D7000 és a D800 sorozat is használ.

6:  Multi power elemtartó markolat 
(külön megvásárolható)

Időnként szükség van egy kis extra energiára, 
például ha külső helyszínen kell hosszabb ideig 
dolgoznia, hosszú D-videókat rögzít, vagy időzí-
tett felvételkészítést végez. Az MB-D14 multi 
power elemtartó markolattal kétszer annyi ideig 
fényképezhet*. Az egység ugyanabból a tartós 
magnéziumötvözetből készült és ugyanazt az 
időjárásálló szigetelést kapta, mint maga a D600 
váza. A függőleges fényképezéshez használ-
ható, saját kioldógomb és vezérlőtárcsák további 
előnyt jelentenek, főleg a portréfotósok számára.

Ki Extra magas
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KÉNYELMES 
MŰKÖDTETÉS A Nikon ügyel a részletekre

EXKLUZÍV 
JELLEMZŐK A Nikon intelligens, a kreativitást segítő jellemzői

Portré

Monokróm

Élénk

Tájkép

*  Az előre-hátra szintezés csak az LCD-monitoron 
látható.

* A CIPA-szabvány alapján.

* Ha EN-EL15 lítium-ion akkumulátort 
használ mind az MB-D14 egységben, 
mind pedig a D600 vázában.

* Csak P, S, A és M módban.

Gyorsbeállítás kijelzése

Picture Control 
gomb

Automatikus 2

Sikeres HDR kép Sötétebb kép

Világosabb kép

Automatikus 1

Váltás az automatikus 1 és 2 
beállítás között a beépített NEF 
(RAW) feldolgozás közben.



FX
DX

Miért fontos az elmosódás 
(bokeh) minősége? 
Ha FX-formátumban, gyors NIKKOR objek-
tívekkel fényképez, akkor páratlan pontos-
sággal vezérelheti az elmosódás minősé-
gét és mértékét, amivel további mélységet 
és dimenziót adhat képeinek. Az elmo-
sódás döntő fontosságú lehet a téma 
megkomponálása során, különösképpen 
portrék esetén. A Nikon mérnökei elkötele-
zetten keresik a legesztétikusabb elmosó-
dás létrehozásának módját, a Nikon saját 
szigorú kritériumai szerint.

Meglévő DX objektívjei tovább-
ra is használhatók maradnak
A Nikon következetes F-bajonett kialakítá-
sának köszönhetően a D600 szinte min-
degyik NIKKOR objektívvel használható,  
ideértve az ön esetleg már meglévő DX ob-
jektívjeit is. Ha ilyen objektívet csatlakoztat 
a D600-hoz, akkor a fényképezőgép auto-
matikusan felismeri azt, és beállítja a meg-
felelő kivágást. A kisebb méretű DX objek-
tívek hozzájárulnak a fényképezőgép teljes 
tömegének csökken-
téséhez, ami jelen-
tős előny, amikor 
fényképezés közben 
sok mozgásra van 
szükség.

Az oldalirányú színeltérés 
csökkentése
Használja ki a Nikon egyedi megoldását az 
objektívek által okozott oldalirányú színelté-
rés csökkentésére, és hozzon ki még töb-
bet NIKKOR objektívjeiből. Más korrekciós 
módszerek pusztán a színeltérést tüntetik 
el. Ezzel szemben a Nikon megoldása vala-
mennyi szín felbontási mutatóját figyelem-
be véve kompenzál, ezért különösen haté-
konyan működik, és a lehető legélesebb 
képet állítja elő.
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NIKKOR
lENSES NIKKOR: amikor az objektív minősége igazán fontos

Tapasztalja meg a képminőség új szintjét a legújabb FX NIKKOR objektívekkel
A nagy, FX-formátumú, 24,3 megapixeles érzékelő lehetőségeinek teljes kihasználásához 
a megfelelő minőségű objektívekre van szükség. Hosszú ideje elismert optikai gyár-
tóként a Nikon pontosan tudja, hogy nincs lehetőség kompromisszumokra, ha 
élességről, színekről, tónusátmenetekről vagy elmosódásról van szó. A gyors 
fix objektívektől kezdve az f/2,8 zoomokon át az f/4 VR zoomokig, az  
FX NIKKOR objektívek legutóbbi változatai – sok közülük rendelkezik 
a világhírű Nanokristály bevonattal is – képesek előállítani azt  
a képminőséget, amelyet a D600 valóban megérdemel.

NIKKOR 
OBJEKTÍVEK

Kivételes élesség, sima tónusok és szép elmosódás  AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
• Expozíció: [M] mód, 1/160 másodperc, f/3,2 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100
• Picture Control: Portré      ©Noriyuki Yuasa

A DX képterületet a gép vi-
zuálisan jelzi a keresőben

AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR
Rendkívül nagy látószögű zoom objektív VR 
funkcióval, amellyel gyenge fényben is lehet 
kézből fényképezni

16-35

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Gyors, nagy látószögű objektív a kép teljes 
területén éles képpel és természetes 
perspektívával

28

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED
Rendkívül nagy látószögű zoom, a kép teljes 
területén éles képpel egészen a 14 mm-es 
kezdő pozíciótól kezdve

14-24
AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
Rendkívül megbízható, kiegyensúlyozott 
általános zoom objektív

24-70
AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
Nagy teljesítményű zoomos telefotó objektív VR 
funkcióval és a teljes zoomtartományban kiváló 
képminőséggel

70-200

AF-S NIKKOR 24–120mm f/4G ED VR
Kiváló minőségű, általános zoom objektív  
VR funkcióval és Nanokristály bevonattal

24-120
AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR
Kompakt, kiváló minőségű általános zoom 
objektív VR funkcióval, amely jól illeszkedik  
a D600 gyorsaságához

24-85

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED
Kompakt, sokoldalú mikro objektív 
Nanokristály bevonattal

60
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Gyors fix objektív, amely meglepően kis mérete 
ellenére lenyűgöző élességet és csodálatos 
elmosódást biztosít

85



A D600-at úgy terveztük, hogy támogassa a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszert, amely páratlan 
megvilágítási pontosságot és rugalmasságot biztosít. Ez a párosítás rendkívüli sokoldalúságot és 
hordozhatóságot kínál, és a legjobban a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkcióval használható 
ki. A D600 beépített vakuját vezérlőként használva egyszerűen, vezeték nélkül villanthatja el távoli 
vakuit, így a megvilágítás kreatív beállításának csak a fantáziája szab határt. Mindez döntő  
fontosságú előnyt jelent a portrék és számos egyéb téma fényképezésénél.

Hozza ki a legtöbbet a Nikon RAW fájlformátumából, a NEF-ből

Gazdagítsa kreativitását egyszerű vezeték nélküli megvilágítással

Ha szeretné a legtöbbet kihozni a NEF fájlokból, akkor csak a Nikon exkluzív 
ViewNX 2 és Capture NX 2 szoftverei kínálnak igazán jó választást. A NEF fájlok  
a Nikon rendszer által rögzített adatok tömkelegét tartalmazzák. A RAW fájlok 
szerkesztése során a ViewNX 2 és a Capture NX 2 más alkalmazásokkal ellentét-
ben teljes mértékben hasznosítani tudja ezeket az adatokat. A Nikon szoftverei 
illeszkednek a legjobban a D600 érzékelőjének jellemzőihez, továbbá az objek-
tívek és a vakuk beállításaihoz, így ezekkel érheti el a legjobb eredményt.

A fényképezőgép vezeték nélküli  
távvezérlése intelligens eszközökkel

A külön megvásárolható WU-1b  
veze ték nélküli mobiladaptert a D600 
fényképezőgéphez csatlakoztatva veze-
ték nélküli LAN funkcióval rendel kező 

intelligens eszközéről* távolról vezérelheti a fényké-
pezőgépet. Kioldhatja a zárat, élességpontot válasz t-
hat, és időzített módban készíthet felvételt. Az elké-
szült képeket pedig azonnal megoszthatja a világgal  
a közösségi web helyeken (SNS) keresztül vagy 
e-mailben.
*  Android és iOS operációs rendszert futtató intelligens  

eszközökkel kompatibilis. 

Megjegyzés: a funkció használatához előzetesen telepíteni kell az 
intelligens eszközre a Wireless Mobile Adapter Utility nevű al-
kalmazást. Az alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play 
vagy az App Store áruházból.

Két SB-700 vakut helyeztek egy  
hordozható softboxba, majd vezeték 
nélkül villantották el őket a D600 
beépített vakujának segítségével.  
A softbox egyenletesen szórt fénnyel 
világítja meg a témát.

ViewNX 2 (mellékelt)
A ViewNX 2 átfogó funkcionalitású szoftver felhasználóbarát 
kezelőfelülettel, amellyel többek között tallózhatja és szerkeszt-
heti képeit és videóit, valamint meg is oszthatja őket a Nikon 
my Picturetown nevű fényképmegosztó- és tároló szolgálta-
tásának használatával.

Capture NX 2 (külön megvásárolható)
A Capture NX 2 nagy teljesítményű eszköz az alaposabb,  
magasabb szintű képszerkesztéshez. Értelemszerű Színes 
vezérlőpont technológiája drámai mértékben egyszerűsíti  
a képjavító műveletek egész sorát. A program most már  
a 64 bites számítógépes feldolgozást is támogatja.

SB-400

Vezérlő mód menü

SB-700 SB-910

•Expozíció: [M] mód, 1/25 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Automatikus 1    AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Portré    ©Steve Simon

WU-1b

Dokumentumfotósként akkor tudok 
hatá sos képeket készíteni, ha gyorsan tudok 
reagálni. A D600 elég kisméretű, könnyű és 
gyors ahhoz, hogy mindig velem legyen, 
24,3 megapixeles képei pedig nagyok és 
gyönyörűek. Még szűken vágni is tudom 
őket, hogy tökéletesítsem a kompozíciót –  
a részletgazdagság ebben az esetben is 
megmarad. A D600 értelemszerű működ-
tetése és 39 pontos automatikus élessé g-
állítási rendszere teljes ellenőrzést kínál  

a képalkotási folyamat fölött. A műszaki gondok megszűnnek, a fényké-
pezőgép szinte a szemem kiterjesztésévé válik, így gond nélkül dolgoz-
hatok. A nagy fényerejű kereső 100%-os képfedését kihasználva maga-
biztosan rögzíthetek hiteles történeteket, és olyan pillanatokat, amelyek 
soha nem ismétlődnek meg. Amikor portrékat készítek, gyakran haszná-
lom az objektív legnagyobb rekeszét, amely álomszerű elmosódást hoz 
létre – erre csak a full-frame érzékelő és egy NIKKOR objektív együttese 
képes. Most már egy pillanatra sem kételkedem, ha ISO 6400 beállítás-
sal kell fotóznom gyenge fényben. Az élő nézettel pontosan komponál-
hatom a tájképeket, a kéttengelyes virtuális horizont segít abban, hogy 
jól szintezzem a gépet, és a torzítás is minimális legyen. A D600 új, köz-
vetíthető minőségű D-videója, valamint HDR (nagy dinamikatartomány) 
és időzített felvételkészítés funkciója annyira egyszerűen használható, 
hogy segítségükkel új, váratlan irányokban tudom továbbfejleszteni a 
munkámat. Ez a fényképezőgép megihlette a fotós szenvedélyemet, és 
segít abban, hogy a kreativitásom igazán szárnyalni tudjon.

Gyakran kérnek meg arra, hogy a legjobb 
fényképezőgépet ajánljam a termés zetfotó-
soknak, és jelenleg ez az új, elképesztően 
sokoldalú gép a válaszom. A természetfotó-
zásban a felszerelés tömege is gyakran  
számít, és tessék: itt a legújabb Nikon techno-
lógia egy masszív, full-frame fényképezőgép-
ben, amely ugyanakkor kompakt és könnyű. 

 A 24,3 megapixellel, a nagyon gyors automa-
tikus élességállítással, az 5,5 kép/mp sebes-
ségű sorozatfelvétellel és a fantasztikus ISO 

teljesítménnyel ez pontosan az a fényképezőgép, amit a természetfotósok 
szeretnének. A D600-zal jól használható a csodálatos nagy látószögű 
NIKKOR objektívek széles választéka, például az AF-S NIKKOR 14–24mm 
f/2.8G ED, de működik az automatikus élességállítás f/8 rekesszel is, például 
amikor a kedvencemet, az AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR II objek-
tívet teszem fel egy 2x telekonverterrel. Ugyanez a sokoldalúság jellemzi  
a videofelvételt is. A gép fantasztikus teljes HD videofájlokat rögzít, és  
a nagy, FX-formátumú érzékelő jóvoltából filmszerű felvételt lehet készíteni 
kis mélységélességgel; a fényképezőgép kis tömegénél fogva jól használ-
ható különféle hosszabbító karokkal és tartókkal együtt is. Szívesen készítek 
multimédia prezentációkat, és a gép időzített felvételkészítés funkciója hasz-
nos segítséget ad ehhez. Soha nem volt még ilyen kompakt fényképezőgép 
ennyi fantasztikus funkcióval. Mostantól nincs határa a kreativitásnak.  
A D600 az igazi mindentudó fényképezőgép.

További információkért látogasson el a Nikon webhelyére.

A D600 bevetésen
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Dokumentumfotózás
Helyszín: Marokkó

KERESőTARTOzéKOK VAKUK

DG-2 
keresőnagyító

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

DK-20C dioptriakorrekciós  
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-21M nagyító kereső

DK-5 keresősapka*

DK-21 gumi 
szemkagyló*

SB-910  
vaku SB-700  

vaku

SB-400  
vaku

R1C1  
makrovaku szett 

vezérlővel

FSA-L1 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez
FSA-L2 Fieldscope  
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

Fejhallgató**

Nikon  
SB-910/700/400 

vakuk
Stúdióvakuk**

SC-28, 29 TTL 
vezetékes 
távkioldó

GP-1 GPS 
egység

MC-DC2  
vezetékes távkioldó

ML-L3 távvezérlő

CF-DC5 félpuha 
tok

BM-14 LCD- 
monitorvédő*

ME-1 sztereó 
mikrofon

SD-memóriakártya** PC-kártyaadapter** 
SD-kártyaolvasó**

UC-E15 USB-kábel*

Capture NX 2

WU-1B vezeték  
nélküli mobiladapter

Wireless Mobile 
Adapter Utility†

Intelligens eszköz 
(Android/iOS 
alapú)**

Camera Control Pro 2

Nyomtató**

ViewNX 2*

Személyi  
számítógép**

TV-képernyő**

HDMI bemenetű  
videofelvevő**

TÁVVEzéRLéSI- éS GPS-TARTOzéKOK

HÁLózATI TÁPEGySéGEK, ELEMEK/AKKUMULÁTOROK éS 
ELEMTARTó MARKOLATOK

TOK

INTELLIGENS 
ESzKÖz 
TARTOzéKOK

MIKROFON

TARTOzéKOK SzÁMÍTóGéPES HASzNÁLATHOz

TV-TARTOzéKOK

RENDSZERÁBRA
NIKKOR ObjEKTÍVEK

FEjHALLGATó

DIGISCOPE  
TARTOzéKOK

* Mellékelt tartozékok      ** Nem Nikon termékek

SD-9 nagy 
teljesítményű 

elemtartó

HDMI-kábel**

EH-5b hálózati 
tápegység

EN-EL15 lítium-ion 
akkumulátor*

EP-5B  
tápcsatlakozó

Hat db R6/AA-méretű 
elem/akkumulátor 

szükséges**
MH-25 

akkumulátortöltő*

MB-D14 multi power 
elemtartó markolat

AS-15  
szinkronizálási  

csatlakozó adapter

† Ingyenesen letölthető a Google Play vagy App Store áruházból.

Intelligens eszközök
(a fent látható menü az Android 
alapú eszközökön jelenik meg)
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Fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Az objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges pixelszám 24,3 millió
Képérzékelő 35,9 × 24,0 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
Teljes pixelszám 24,7 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető Capture NX 2 

szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) • FX-formátum (36 x 24): 6016 × 4016 (L), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (S) 
 • DX-formátum (24 x 16): 3936 × 2624 (L), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (S) 
 • Élő nézet videó módban készített FX-formátumú képek: 6016 × 3376 (L), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (S) 
 • Videó élő nézet módban készített DX-formátumú képek: 3936 × 2224 (L), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (S)
Fájlformátum • NEF (RAW): NEF (RAW); 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített vagy tömörített • 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; a beállítások módosíthatók, az egyéni Picture 
Control beállítások menthetők

Adattároló SD (Secure Digital) és UHS-I kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Kettős kártyanyílás A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”, 2) biztonsági másolat, 3) különböző 

formátumú képek külön kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció használatakor; 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 • DX (24 × 16): kb. 97% vízszintesen és 

97% függőlegesen
Nagyítás Körülbelül 0,7×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; –1,0 m-1)
Betekintési távolság 21 mm (–1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság) 
Dioptriaszabályzás –3 és +1 m−1 között
Mattüveg Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg (a kompozíciós rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség-ellenőrzés A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által (A és M 

módban), illetve a fényképezőgép által (más módokban) választott értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Kompatibilis: valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G és D típusú objektíveket is (a PC objektívekre 

bizonyos 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 f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az 
elektronikus távolságmérő támogatja a középső 7 élességpontot a f/8 vagy nagyobb maximális rekeszű 
objektívek, illetve a középső 33 élességpontot a f/6,8 vagy nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén)

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású redőnyzár
Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció, időzített (külön megvásárolható ML-L3 

távvezérlő szükséges), X200
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága lecsökken az 

1/250 és 1/200 mp közti záridő-tartományban)
Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), E (önkioldó),  

(távvezérlő), 

#

MUP (tükörfelcsapás)
A képtovábbítás sebessége Körülbelül 1–5 kép/mp (CL) vagy körülbelül 5,5 kép/mp (CH)
Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Távkioldási módok Késleltetett távkioldás, gyorsreagálású távkioldás, távoli tükörfelcsapás
Fénymérés TTL fénymérési rendszer a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívek használatánál); színes mátrixmérés II (CPU 

objektívek használatánál); színes mátrixmérés nem CPU objektíveknél abban az esetben, ha a felhasználó 
megadja az objektív adatait • Középre súlyozott: 75 %-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 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: 0–20 Fé
(ISO 100 egyenérték, f/1,4 objektív, 20 °C) • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok Automatikus módok (automatikus, vaku nélküli automatikus), motívumprogramok (portré, tájkép, gyermek, 

sport, közeli, éjszakai portré, éjszakai tájkép, összejövetel/beltéri, tengerpart/hó, naplemente, alkonyat/
hajnal, háziállat portré, gyertyafény, virágzás, őszi színek, étel, sziluett, világos és sötét), programozott 
automatikus rugalmas programmal (P), záridő-előválasztásos automatikus (S), rekesz-előválasztásos 
automatikus (A), kézi (M), U1 (1. felhasználói), U2 (2. felhasználói)

Expozíciókompenzáció -5 és +5 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Expozíciósorozat 2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység  ISO 100–6400 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé 
(ajánlott expozícióindex) (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 25 600 egyenérték) értékkel 

ISO 6400 fölött, ISO érzékenység automatikus szabályozása beállítható
Aktív D-Lighting Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
ADL sorozatkészítés 2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3 kép, valamennyi képnél felhasználói beállítással
Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 4800 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, finomhango lással,  

39 élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelővel; a középső 33 pont f/5,6 és f/8 közötti rekeszérték 
esetén, a középső 7 élességpont pedig f/8 rekeszérték esetén használható) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: 
kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány –1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)

Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AF-C); 
automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma 
helyzetétől függően • Kézi élességállítás (M): Az elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb megnyomásával 

rögzíthető
Beépített vaku i,k,p,n,o,s,w: automatikus működés, automatikus felnyílással
 P, S, A, M, 0 : kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, manuális vakuzásnál 12 (méterben, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016-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 Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű vakuszinkronnal, 
automatikus hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő vakuzás, vörösszemhatás-
csökkentés, hosszú záridejű vakuszinkron, hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, 
hosszú záridejű vakuszinkron a hátsó redőnyre, vakuszinkron a hátsó redőnyre, ki; automatikus FP 
nagysebességű szinkron támogatása

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vakus sorozatkészítés 2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külön megvásárolható vaku 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 a beépített vaku, az SB-910, SB-900, SB-800 
Rendszer (CLS) vagy SB-700 vaku a fővaku és az SB-600 vagy SB-R200 a segédvaku, illetve ha az SU-800 vakuvezérlő 

működik vezérlőként; a beépített vaku fővakuként szolgálhat vezérlő módban; az Automatikus FP nagy -
se bességű szinkron és a modellfény funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval (kivéve az  
SB-400 vakut); a vaku színinformációk közlése és a vakuérték rögzítése funkció támogatott minden  
CLS-kompatibilis vakuval

Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön beszerezhető)
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 2–3 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Élő nézet módok Élő nézet fényképezés (állóképekhez), élő nézet videó (videókhoz)
Objektív motor élő nézetben • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (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 élességállítás 

pontját, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Video-fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési mód Mátrix
Képméret (képpontban) • 1920 × 1080; 30p (progresszív), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p és képkocka sebesség 
 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
Felvételek maximális hossza Kb. 29 perc 59 másodperc, amely függ a képkocka sebességtől, a képmérettől és a videominőség 

beállításaitól
Egyéb videobeállítások Index jelölés, időzített felvételkészítés
Monitor 8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), kb. 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű, 

alacsony hőmérsékletű TFT LCD-monitor, automatikus monitor fényerő vezérlés a környezeti fényerő 
érzékelő használatával

Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár mód) visszajátszás zoom, videó 
visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, képinformáció, 
GPS-adatok kijelzése és automatikus képelforgatás

USB Nagysebességű USB
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön megvásárolható) 
 GPS-egység: GP-1 (külön megvásárolható)
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Támogatott nyelvek Arab, kínai (egyszerűsített és hagyományos), cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, görög, hindi, 

magyar, indonéz, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál (portugáliai és brazíliai), román, orosz, 
spanyol, svéd, thai, török, ukrán

Akkumulátor Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat Külön megvásárolható MB-D14 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral 

vagy hat db AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5B hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 141 × 113 × 82 mm
Tömeg Kb. 850 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül), kb. 760 g (csak a fényképezőgép-váz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85% vagy kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok  EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi szemkagyló, 
(országonként vagy régiónként  UC-E15 USB-kábel, AN-DC8 szíj, BM-14 LCD-monitorvédő, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, 
különbözhetnek) ViewNX 2 CD-ROM

A Nikon D600 digitális SLR fényképezőgép műszaki adatai

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

Nyomtatás helye: Hollandia Kódszám: 6CH12060 (1211/A)Khu


