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Az automatikus beállításoktól a kreatív ötletekig
Igazi digitális tükörreflexes fényképezőgépet keres, amelynek 

egyszerű a használata? Könnyen hordozható gépre vágyik, de nem 

szeretné feláldozni a képminőséget? Egyszerű működést vár el 

a géptől, ugyanakkor idővel szeretné megtanulni a kreatívabb 

módszereket is? Ismerkedjen meg a Nikon D60 fényképezőgéppel! 

Most mindkét megközelítésmód előnyeit kiélvezheti: automatikus 

üzemmódban egyetlen gombnyomással fotózhat, míg a többi 

üzemmód lehetőséget nyújt az izgalmas kísérletezésre és 

a kreativitás fejlesztésére. Ezzel a géppel mindenki átélheti a fotó-

zás örömét és varázsát. Csak élvezze a fényképezést – másra 

úgysem lesz gondja, hiszen Nikon gépet tart a kezében.

A D60 fényképezőgép kizárólag az AF-motorral 

felszerelt AF-S és AF-I NIKKOR objektívekkel való 

használatra készült.

• Kreatív képek bonyodalmak nélkül

• NIKKOR objektívek: minden helyzetben éles képek

• Innovatív porosodáscsökkentő rendszer

• Kisméretű, könnyen kezelhető fényképezőgép

• Gyorsan és egyszerűen használható 
képszerkesztési funkciók a gépben
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Igazi szépség, igazi egyszerűség

1. Levegőáramlás-vezérlő rendszer 

A Levegőáramlás-vezérlő rendszer úgy 
irányítja a levegőt a tükörkamrán belül, 
hogy a lehető legkevesebb por gyűljön 
össze a képérzékelő előtt.

2. A Képérzékelő tisztítása funkció

A speciális rezgések hatékonyan csökkentik 
a képérzékelő optikai aluláteresztő szűrőjén 

összegyűlő por mennyiségét.

Próbálja ki, mennyivel nyújt többet a 
Nikon

Az optikai fejlesztések 90 évnyi tapasztalatával és 

számos díjnyertes fényképezőgéppel a háta mögött 

a Nikon olyan széles termékpalettát kínál, amelyen 

a nyaraláson „kattintgatóktól” kezdve a tapasztalt 

profi kig minden fotós megtalálja a neki megfelelő 

gépet. A D60 a Nikon legújabb fejlesztése, amely 

a bonyolult technológiát egy könnyen kezelhető, 

nagy tudású és igazi élményt nyújtó fényképezőgép 

formájában adja a felhasználók kezébe. Ebben 

a Nikon gépben megtalálhatók a digitális tükörrefl exes 

fényképezőgépektől elvárt modern technológiai 

megoldások – például a rövid reakcióidő, a kreatív 

lehetőségek tárháza és a lélegzetelállító képminőség –, 

ugyanakkor a fotósnak nem kell bonyolult 

műveleteket végrehajtania, amelyek esetleg 

a kedvét szeghetnék, hiszen ezzel a géppel a 

fényképezés tényleg gondtalan élményt nyújt. A 10,2 

megapixel felbontású képérzékelőnek köszönhetően 

a Nikon D60 géppel élethű színekben pompázó, 

nagy felbontású képeket készíthet, amelyek olyan 

részletgazdagok, hogy még jelentős nagyítás esetén 

is fantasztikus képminőséget nyújtanak. A nagy 

felbontás azzal a további előnnyel is jár, hogy 

a felvételek utólagos feldolgozása során nyugodtan 

levághatja a felesleges képrészeket a tökéletes 

kompozíció elérése érdekében. A Nikon 3D színes 

mátrixmérés II rendszere szinte bármilyen 

megvilágítás mellett gyönyörű expozíciót biztosít. 

A nyersadatokból pedig a Nikon saját fejlesztésű 

képfeldolgozási koncepciója, az EXPEED rendszer 

készít minden szempontból optimális képeket.

•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: [M] 1/60 másodperc, f/5,6 

•Fehéregyensúly: Felhős •Érzékenység: ISO 200

Levegőáramlás-vezérlő csatornák

Beépített porosodáscsökkentő 
rendszer

A fényképezőgép képérzékelője elé 

kerülő porszemek zavaró pöttyökként 

jelenhetnek meg a képeken. 

A Nikon mindent megtesz a minél 

tisztább képek érdekében, ezt a célt 

szolgálja a porszemek 

felgyülemlését 

minimálisra csökkentő 

rendszerek beépítése 

is. A Nikon két-

féleképpen is védeke-

zik a porosodás ellen; 

az egyik módszer az 

exkluzív Levegőáramlás-vezérlő rendszer. 

Levegőt áramoltat keresztül 

a tükörkamrán az alul lévő kis csatornák 

felé, így megakadályozza, hogy 

a bekerült por leülepedjen a képérzékelő 

előtt. A D60 gépben megtalálható másik 

porosodáscsökkentő eljárás 

a Képérzékelő tisztítása funkció, amelyet 

eredetileg a D300 fényképezőgéphez 

fejlesztettek ki. Ez a funkció a fény-

képezőgép minden be- és 

kikapcsolásakor rezgésekkel vezeti el 

a port a képérzékelő előtt található 

optikai aluláteresztő szűrőről (ráadásul 

a funkció nemcsak automatikusan, 

hanem a felhasználó által is aktiválható, 

vagy akár ki is kapcsolható).

A Nikon mérnökei 

számos további 

eljárással is 

gondoskodtak arról, 

hogy a porszemek 

és hasonló 

szennyeződések se 

a képminőségre, 

se a fényképezőgép működésére ne 

legyenek káros hatással. 

Ezeknek a megoldásoknak köszönhetőn 

a fotós nyugodtan fordíthatja fi gyelmét 

a fotózásra, és kiaknázhatja a Nikon 

digitális tükörrefl exes fényképe-

zőgépeken használható, cserélhető 

NIKKOR objektívek fantasztikus 

képességeit.

Conceptual diagram

Kevesebb por a képérzékelőn: tisztább képek.
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A rendszer erősségei: a NIKKOR objektívek

A fényképezőgépre erősített objektív 

nem más, mint a fotós szeme, amelyen 

keresztül szemléli a világot. Ennek  

a „szemnek” a minősége közvetlenül 

befolyásolja a készülő  

felvételek képminőségét. 

Ezért bízzuk minden NIKKOR 

objektív megtervezését és 

kifejlesztését a Nikon  

elhivatott, kompromisszu-

mot nem ismerő mérnökeire. 

Ők először kiválasztják  

a célnak legmegfelelőbb 

anyagokat, majd a cég saját 

üveggyárában készítik el  

a lencséket – ezt nem sok 

fényképezőgép-gyártó 

vállalat mondhatja el magáról. 

A világ legkifinomultabb technológiai 

megoldásai segítik a Nikon tapasztalt 

tervezőit abban, hogy világelső színvonalú 

lencséket készítsenek. Minden egyes 

NIKKOR objektív a tökéletes működést 

célzó egyedi tesztelés, felülvizsgálat és 

finomhangolás után jut a felhasználók 

kezébe. Ennek ismeretében nem csoda, 

hogy ilyen sok profi fotós már több 

évtizede megbízik a NIKKOR objektívek  

minőségében. Ugyanezt a színvonalat 

most már Ön is élvezheti. A NIKKOR 

objektívek lenyűgöző képminőségével 

tökéletesen megörökítheti  

a megismételhetetlen pillanatokat. 

A NIKKOR minőség két legújabb  

képviselője az 18–55 mm VR 

és az 55–200 mm-es VR 

objektív – ezt a két kis 

méretű objektívet úgy 

tervezték, hogy méretüknél 

fogva is jól illeszkedjenek 

a D60 géphez. Kis mérete 

és kedvező ára ellenére 

mindkét objektív borot-

vaéles, színhelyes és  

megfelelően kontrasztos 

képek készítésére képes.  

A gyors, halk és pontos 

automatikus élességállításnak köszön-

hetően minden helyzetben éles felvé-

teleket készíthet. Az objektívbe beépített 

Nikon rázkódáscsökkentő (VR) techno-

lógia révén sokkal több éles képet 

készíthet kézből fotózva is.

 Igazi képminőség,  igazi élesség

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm 
f/4-5.6G IF-ED

AF-S DX NIKKOR 18-55 mm  
f/3.5-5.6G VR 

•AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: [M] 1/10 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Felhős •Érzékenység: ISO 400

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális  

Vari-Program [Tájkép] 1/250 másodperc, f/10 •Fehéregyensúly: Auto •Érzékenység: ISO 200

Az AF-S és az AF-I típusú NIKKOR 
objektívek széles választéka 
áll rendelkezésére, hogy minél 
jobban kihasználhassa a D60 

fényképezőgép kivételes 
képességeit.
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 Igazi képminőség,  igazi élesség

•AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: [M] 1/10 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: Felhős •Érzékenység: ISO 400

•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED •Expozíciós mód: Digitális  

Vari-Program [Tájkép] 1/250 másodperc, f/10 •Fehéregyensúly: Auto •Érzékenység: ISO 200

VR kikapcsolva

VR objektívekkel 
élesebb felvételeket 
készíthet kézből fotózva.

VR bekapcsolva  

Rázkódáscsökkentő objektív – éles 
képek minden helyzetben

Már a fényképezőgép  

legkisebb rázkódása is  

elmosódottá teheti a felvételt, így  

nagyszerű kép helyett csak csalódottság 

lesz az eredmény. A kevés fényben történő 

fényképezés, illetve a kis remegést is 

felerősítő teleobjektívek használata  

gyakran felveti ezt a problémát, de máskor 

is adódhat ilyen jellegű nehézség.  

A Nikon rázkódáscsökkentő (VR) objektí-

vek azonban segítenek leküzdeni ezt  

a problémát, és azt fogja tapasztalni, 

hogy minden eddiginél több éles  

felvételt tud készíteni.

Minden VR NIKKOR objektívbe speciális 

rázkódáscsökkentő rendszer van beépítve. 

A fényképezőgépbe beépített rázkódás-

csökkentő rendszerektől eltérően  

a NIKKOR objektívek integrált rendszerei 

olyan speciális technológiai megoldásokat 

alkalmaznak, amelyek az adott objektív 

optikai kialakításához és felhasználási 

területéhez 

igazodnak. Ez 

nemcsak azért 

kedvezőbb, mert 

pontosabban és 

hatékonyabban 

csökkenti  

a fényképező-

gép rázkódását, 

hanem van egy további előnye is: már  

a keresőben látható kép is stabilizált, 

amire a fényképezőgépbe épített  

rendszerek nem képesek. A stabilabb 

kép könnyebbé és kényelmesebbé teszi 

a felvétel megkomponálását.

Mérőérzékelő 

VR mechanizmus

Képérzékelő

Tükör Zár VR  
objektívegység

AF-érzékelő
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 Igazi Nikon,  igazi különbség

Aktív D-Lighting bekapcsolva  

Aktív D-Lighting kikapcsolva

EN-EL9

Aktív D-Lighting: részletgazdag képek

Néha előfordul, hogy tökéletes expozíció  
 esetén sem lesz olyan a kép, 
 amilyet a fotós szeretne. 
 Problémás fényviszonyok 
esetén fontos részletek veszhetnek el  
a csúcsfényes vagy az árnyékos képrészeken. 
A Nikon Aktív D-Lighting rendszerének 
segítségével azonban a D60 már fény-
képezés közben, gyorsan és automatikusan 
ki tudja javítani az ilyen expozíciós  
problémákat. A fotósnak csak annyi a dolga, 
hogy a fényképezés előtt bekapcsolja az 
Aktív D-Lighting funkciót.
Az Aktív D-Lighting funkció „Mátrix” fénymérési mód 
esetén használható.

Szemérzékelő
A Szemérzékelő figyeli, hogy a 

fotós mikor néz bele a keresőbe, és 

ekkor kikapcsolja az LCD-monitoron 

lévő információ-

megjelenítést  

a kényelmesebb 

képkomponálás 

érdekében.

Hosszú ideig működő  
akkumulátor

Az EN-EL9 lítium-ion akkumulátor akár 500 kép elkészítését is lehetővé 

teszi egyetlen feltöltéssel (a CIPA szabvány szerint mérve, az AF-S DX 

NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR objektív használata esetén), így  

a D60 mindig munkára kész.

Választógomb

AE-L/AF-L  
gomb 

Beépített vaku  

Vezérlőtárcsa

Szemérzékelő

Módválasztó 
tárcsa 

Felvételi beállítások gomb
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 Igazi Nikon,  igazi különbség

Kis méretű, könnyű és kényelmes

A D60 kis méretének és csupán 495 

grammos tömegének köszönhetően ezt  

a gépet mindenhová magával viheti, 

bárhová is visz az útja. De nemcsak a gép 

kis mérete vonzó, hanem ergonomikus 

formája is, amelyet úgy alakítottak ki, 

hogy természetesen és kényelmesen 

simuljon a fotós kezébe. A Nikon  

tapasztalt mérnökei jól tudják, hogy  

a fotós nem a fényképezőgép kezelésére, 

hanem magára a fotózásra szeretné 

fordítani minden figyelmét. Ezért a gép 

külsején található összes kezelőszervet 

és borítást úgy tervezték meg, hogy  

a gép használata a lehető leghatékonyabb 

és legtermészetesebb legyen a fotós 

számára.

A D60 világos, tiszta optikai keresője is  

a felhasználó kényelmét szolgálja:  

a hasznos kijelzők és a könnyen átlátható 

ikonok minden beállítás esetén ideális 

kompozíciót biztosítanak.  

Intelligens beépített Nikon vaku – 
ragyogó eredmények

A megfelelő vakuhasználathoz régebben 

sok tapasztalatra, rengeteg időre és nagy 

türelemre volt szükség. A D60 viszont 

egyszerű, gyors és pontos vakuhasználatot 

biztosít. A Nikon legmodernebb i-TTL 

vakutechnológiájának köszönhetően a 

gép automatikusan 

elvégzi az összes 

bonyolult számítást, így 

szinte bármilyen hely-

zetben megfelelő vakus 

megvilágítást kínál, még  

a problémás – például 

ellenfényben lévő – 

témák esetén is. Automatikus üzem-

módban elég csak célozni, kattintani, és  

a fényképezőgép elvégzi a többit.  

Ilyen egyszerű. 

Megjelenítési lehetőségek

A 6,35 cm-es LCD-monitorról gyorsan és 

könnyen leolvashatja a fontos információkat. 

Még azt is kiválaszthatja, hogy melyik 

megjelenítési formátum tetszik Önnek  

a legjobban: mind a grafikus, mind a 

klasszikus megjelenítési formátum 

háromféle színvariációban áll rendel-

kezésre, és bármelyik elkészített felvételét 

felhasználhatja háttérképnek. A grafikus 

formátum vizuálisan is megjeleníti  

a záridőt és a rekeszértéket, továbbá 

kijelzi az új beállítást a módválasztó tárcsa 

elfordításakor. A D60 még azt is érzékeli, 

hogy vízszintesen vagy függőlegesen 

tartja a gépet, és ennek megfelelő 

helyzetben jeleníti meg az adatokat az 

LCD-monitoron.

Átlátható navigálás a menükben
A D60 többféle lehetőséget is kínál  

a beállítások és a funkciók módosítására. 

Annak ellenére, hogy mennyi minden 

beállítható a menüben, a gondos  

tervezésnek köszönhetően a navigálás 

meglepően egyszerű és magától értetődő. 

Ha bármikor 

részletes segít-

séget szeretne 

kapni valamely 

funkcióról vagy 

beállításról, egysze-

rűen csak nyomja 

meg a O gombot. 

Úgy fogja érezni, 

mintha egy kis 

oktató lenne a 

gépben, aki mindig 

megválaszolja  

a felmerülő  

kérdéseket. A D60 

segédképei meg-

könnyítik a fényképezőgép számos  

funkciójának megfelelő beállítását. Ezek  

a segédképek bemutatják, hogy az egyes 

funkciók milyen hatást fejtenek ki  

a készítendő képekre. Ez különösen olyankor 

hasznos, ha a fényképezőgép tudásának 

minél teljesebb kihasználása érdekében új 

funkciókat szeretne kipróbálni.

Választógomb

Vezérlőtárcsa

A világos, tiszta kereső a téma mellett hasznos adatokat is 
megjelenít.

A D60 beépített vakuja még automatikus módban is gyönyörű, 
természetes hatású, ideálisan exponált felvételeket eredményez.

2. Tanulmányozza a megjelenő 
segédképet, majd a beál-
lítás elfogadásához nyomja 
meg az L gombot.

1. Az információs képernyőn  
nyomja meg az I gombot,  
ekkor új beállítást választhat  
az L gomb megnyomásával.

Hasznos segédképek

Választható megjelenítési formátumok

Függőleges helyzetű  
megjelenítés

Az LCD-monitoron megjelenő 
kijelzés automatikusan követi 

a gép helyzetét.

Háttérkép

Grafikus

Klasszikus



1110

 Igazi sokoldalúság, igazi könnyedség
Egy mozdulat, és megnyílik a kreatív fényképezés 
felé vezető út
A D60 géppel mindenféle témához megtalálhatja a megfelelő üzemmó-
dot és beállításokat. Egyszerűen csak forgassa a módválasztó tárcsát 
az adott helyzetnek megfelelő módba, és a fényképezőgép gyönyörű 
felvételekkel fogja megörvendeztetni.

Sport: Könnyen „kimerevítheti” a gyors 
mozdulatokat, így felfedezhetők  
a mozgásban rejlő nagyszerű pillanatok.

•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/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 400  

Automatikus: Egyszerűen csak nyomja meg 
az exponálógombot, és a fényképezőgép 

gondoskodik minden beállításról.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR Expozíciós  

mód: [Automatikus] 1/100 másodperc, f/5,6 

•Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 200

Gyermek: Természetes hatású 
bőrszínárnyalatokat biztosít, hogy minél 

szebb fotókat készíthessen a gyermekekről. 
Ezenkívül kiemeli a ruhák vidám színeit.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: 

Digitális Vari-Program [Gyermek], 1/50 másodperc, f/5,6  

•Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 800

Gyors működés: nem lesz több elszalasztott 
pillanat
A megismételhetetlen pillanatok gyorsan tovatűnhetnek, 
de a D60 gyors, 0,19 másodperces indítási ideje,  
a másodperc töredékénél is rövidebb kioldási késedelme, 
valamint a gyors és pontos automatikus élességállítás 
mind azt szolgálják, hogy minél több helyzetet sikerüljön 
pontosan megörökíteni. A fényképezőgép gyors sorozat-
felvételre is képes (akár 3 kép/mp*, legfeljebb 100 JPEG-
képig), így a gyors cselekményekről sem fog lemaradni.

*A leggyorsabb képrögzítés 
akkor érhető el, ha kézi 
élességállítást használ,  
a módválasztó tárcsát S vagy 
M állásba forgatja, 1/250  
mp-es vagy rövidebb záridőt 
választ, a többi beállítást 
pedig alapértékre állítja.
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 Igazi sokoldalúság, igazi könnyedség

Tájkép: Elsősorban természeti tájképek 
megörökítéséhez ideális, mivel nagy távlatot 

(nagy mélységélességet) biztosít, továbbá  
optimalizálja a kék és a zöld árnyalatokat.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: 

Digitális Vari-Program [Tájkép], 1/100 másodperc, f/9 •Fehéregyensúly: 

Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Portré: A fénykép alanya megfelelő 
élességgel jelenik meg a képen, a háttér  

viszont szándékosan elmosódott (lágy) lesz.
•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED 

•Expozíciós mód: Digitális Vari-Program [Portré], 1/500 másodperc, f/5,6  

•Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 160

Automatikus (vaku kikapcsolva) Csak  
a rendelkezésre álló világítással rögzíti 

a felvételt. Múzeumban, esküvőn, illetve olyan 
helyzetekben ideális, ahol nem szabad vagy nem 
illik vakut használni. 
•Objektív: AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G ED II •Expozíciós mód: 

Digitális Vari-Program [Automatikus (Vaku kikapcsolva)], 1/15 másodperc, 

f/4,2 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 1600

Programozott automata: A fényképezőgép 
automatikusan megad bizonyos rekesz/záridő-

kombinációkat, és ezek közül Ön kiválaszthatja  
a kívánt variációt. Továbbá beállíthatja az expozíció-
kompenzációt, a fénymérési módot és más funkciókat.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: [P] 

1/50 másodperc, f/3,8 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység:  

ISO 200 

Éjszakai portré: Éjszakai, illetve kevés 
fény melletti portréfényképezésre szolgál, 

miközben a háttérben is megmaradnak  
a természetes fényhatások.
•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED  

•Expozíciós mód: Digitális Vari-Program [Éjszakai portré], 1/125  

másodperc, f/4 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: ISO 100

 Közeli: Fedezze fel az apró részletekben 
rejlő szépséget. A témát tartalmazó kis 

terület éles lesz a képen, a háttér pedig  
kellemesen lágy. Ideális választás virágok, érmék, 
valamint más apró tárgyak fényképezésére.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: 

Digitális Vari-Program [Közeli], 1/30 másodperc, f/5,6 •Fehéregyensúly: 

Automatikus •Érzékenység: ISO 100

Rekesz-előválasztásos automata:  
A felhasználó választja ki a rekeszértéket 

a kívánt mélységélességhez, és a fényképezőgép 
meghatározza az optimális expozícióhoz  
szükséges záridőt.
•Objektív: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 55-200 mm f/4-5.6G IF-ED  

•Expozíciós mód: [A] 1/160 másodperc, f/5 •Fehéregyensúly: Felhős  

•Érzékenység: ISO 200

Idő-előválasztásos automata:  
A felhasználó választja ki a záridőt  

– például a mozgás „kimerevítése” vagy  
„elmosása” érdekében –, és a fényképezőgép 
meghatározza az optimális expozícióhoz  
szükséges rekeszértéket.
•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR •Expozíciós mód: 

[S] 1/15 másodperc, f/3,5 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység: 

ISO 200

Manuális: Mind a záridőt, mind a 
rekeszértéket a felhasználó választja ki. 

Az elektronikus analóg expozíciókijelző segít  
a megfelelő expozíció beállításában.
•Objektív: AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED •Expozíciós mód: [M] 

1/125 másodperc, f/4 •Fehéregyensúly: Automatikus •Érzékenység:  

ISO 200
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 Igazi kreativitás,  igazi gyorsaság
Sokféle beépített  
képszerkesztő funkció

A D60 a kép elkészítése után is 

számos lehetőséget nyújt a kreatív 

ötletek megvalósítására.  

A Retusálás menü egyszerűen és 

gyorsan kezelhető, mégis rengeteg 

lehetőséget nyújt arra, hogy  

lenyűgöző hatásokkal még  

látványosabbá tegye a képeit, ráadá-

sul azzal a megnyugtató tudattal, 

hogy a gép érintetlenül megőrzi az 

eredeti felvételeket is. És mindez  

a fényképezőgépben történik, tehát 

nincs szükség számítógépre.

Csillagfény-effektus

További lehetőségek – Szűrőeffektusok
A D60 gép szűrőeffektusai 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy 
különböző szín- és fényhatásokkal 
kísérletezzen. A vörös/zöld/kék 
erősítőeffektussal kiemelheti a 
választott színt. A Csillagfény-
effektussal a képen lévő 
fényforrásokból (vagy fényes 

pontokból) kiinduló fénycsóvákat 
hozhat létre. A gép további 
lehetőségeket is kínál:  
a Színegyensúly funkció az 
egész képre hatással van, 
és érdemes kipróbálni 
a Skylight, illetve  
a meleg tónusú 
szűrőt is.

Először válassza ki  
a módosítani kívánt képet. 
Ezután ízlése szerint  
állítsa be a pontok számát, 
az effektus erősségét  
és szögét, valamint  
a fénycsóvák hosszát.

A pont az i-n: gyors retusálás

Biztosan sokszor eszébe jutott már, vajon sikerült-e  

tökéletesen eltalálni egy kép kontraszt- és színtelítettség-arányait. A Gyors 

retusálás funkció könnyen választ ad erre a kérdésre. Létrehoz egy másolatot 

a felvételről, és automatikusan optimalizálja azt a lehető legjobb megjelenés 

érdekében.

Előtte

Utána 
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Az elkészült AVI-formátumú animált videoklip lejátszható 
a fényképezőgép LCD-monitorán vagy számítógépen.

Ötletes megoldások – Animált videoklip

Tudja, milyen további szórakoztató 
megoldások rejlenek a digitális fényképe-
zésben? Egymás után következő képek 
sorozatából létrehozhat például egy 
animált videoklipet. Elég annyit tennie, 
hogy kiválasztja a képsorozat első és 
utolsó felvételét. Mielőtt videoklipként 
mentené a sorozatot, még módosíthat 
a részleteken, például megváltoztathatja, 
hogy melyik legyen a kezdőkép, vagy 
akár bizonyos képkockákat ki is hagyhat 
a „fi lmből”. Ezenkívül többféle 
képméret és képtovábbítási sebesség 
        közül választhat.

Hozzon ki még többet a képeiből – 
NEF (RAW) képfeldolgozás 
a fényképezőgépben
A Nikon NEF (RAW) formátuma 

hihetetlenül sok lehetőséget kínál 

a kreatív ötletek megvalósítása és 

a fényképezőgép beállításainak 

módosítása terén – még a fénykép 

elkészítése után is. Ha fényképezéskor 

nincs sok idő gondolkozni, vagy 

bizonytalan a beállításokat illetően, 

megteheti, hogy NEF (RAW) for-

mát umban készíti el a képeket, és 

utólag adja meg a beállításokat. Nem 

tévedés: megteheti, hogy elkészíti 

a felvételeket, és csak később állítja 

be a képminőséget, a képméretet,

a fehéregyensúlyt, sőt akár az expozíció-

kompenzációt is. Ráadásul ezek 

a műveletek gyorsan és egyszerűen 

végrehajthatók, és még számítógépre 

sincs szükség.

A D60 géppel a NEF (RAW) 
formátumú képfeldolgozás egyszerű 

és gyors. A kreatív lehetőségekkel 
gyönyörű eredményeket érhet el, 

kényelmesen, gondtalanul.

Fekete-fehér

Expozíciókompenzáció: +2
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 Igazi eszköz, igazi lehetőségek

Megfelelő megvilágítás: lágy, 
különleges, egyszerű

A Nikon vakuk a világ legjobb vakui 
közé tartoznak; a bennük megtalálható 
fejlett technológiai megoldásoknak 
köszönhetően hihetetlenül egyszerűen 
elérheti a kívánt megvilágítást. Akár 
természetes látványt, akár meglepő 
fényhatásokat szeretne teremteni,  
a Nikon vakuk minden helyzetben 
kitűnő választásnak bizonyulnak.  
A kisméretű, mégis nagy fényerejű 
SB-400 vaku megsokszorozza a 
vakuhasználati lehetőségeket, így 
sokkal távolabbról is megörökítheti  

a témát. Az SB-400 visszavert 
megvilágításra is képes: 
a plafonról visszaverődő 

fény sokkal lágyabb és 
természetesebb hatást kelt, 

mert nem keletkeznek 
zavaró árnyékok a téma 
mögött.

Közelkép egy virágról... vagy 
inkább a világról?

A Nikon által kínált 
NIKKOR termékcsalád 
választékában minden 

fényképezési helyzethez talál megfelelő 
objektívet. Az AF-S Micro NIKKOR 60 mm 
f/2.8G ED objektívvel például olyan apró 
részleteket fedezhet fel, amelyeket 
szabad szemmel vagy más objektívek-
kel esetleg észre sem venne. Gyönyör-
ködjön a részletgazdagon, élesen 
megjelenő főtémában, amelyet kelle-
mesen lágy háttér ölel körül. Az Micro 
NIKKOR 60 mm megnyitja az utat a 
makrofényképezés előtt.   
              Fedezze fel Ön is.

•Objektív: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED •Expozíciós mód: [A] 1/200 másodperc, f/8  

•Fehéregyensúly: Felhős •Érzékenység: ISO 400

Világszerte már több mint 40 millió NIKKOR objektív talált gazdára.

D60 gép SB-400 vakuval

•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR  

•Expozíciós mód: [S] 1/80 másodperc, f/5  

•Fehéregyensúly: Vaku •Érzékenység: ISO 100

Visszavert fényű megvilágítás az 
SB-400 vakuval

Közvetlen vaku
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A Nikon Transfer és  
a ViewNX programmal 
azonnal áttöltheti és  
megtekintheti a képeit

A fényképezőgéphez mellékelt, könnyen 
kezelhető szoftverrel gyorsan és egyszerű-
en áttöltheti a képeit számítógépre, majd 
rögtön meg is tekintheti őket. A képek 
rendezéséhez címkéket, osztályzatokat 
vagy kulcsszavakat használhat, így többé 
nem kell órákig keresgélnie egy adott 
képet. A ViewNX a képek elforgatását is 
lehetővé teszi, sőt diavetítést is tarthat 

vele.   

A fényképek szerkesztése 
egyszerűbbé vált: Capture NX

Az exkluzív U Point TM 
technológiával a képek 
módosítása (például az ég 
kék színének kiemelése) 
könnyen és gyorsan 

végrehajtható. Egyszerűen csak 
válassza ki a módosítani kívánt 
területet, és mozgassa a csúszkát  
a kívánt hatás eléréséig. Ennyi az 
egész. Praktikus, magától értetődő 
és hihetetlenül egyszerű – ez a 
Capture NX.

A D60 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott 
SD-memóriakártyák használatát javasoljuk:
• Lexar   
128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB
Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2

Professional: 1 GB, 2 GB*1

• Panasonic
64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB*1,  
4 GB*2, 8 GB*2

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

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

*1. Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, 
ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 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.
   Készíthető Egymás után   
Képminőség Képméret 

 
felvételek készíthető  

  
Fájlméret*1

 száma felvételek száma*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. Az értékek átlagos fájlméretre vonatkoznak, és csupán 

hozzávetőlegesek.
*2. A rögzíthető képek száma, mielőtt a felvételkészítés leáll. 

A készíthető képek tényleges száma függ a memóriakártya 
márkájától és típusától is. További képek akkor készíthetők, ha újra 
van elég hely a gép memóriapufferében.

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

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, AKKuMuLÁTOROK ÉS TÖLTőK

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresőkupak*2

DR-6  
derékszögű  

keresőtoldalék*1

MH-23  
gyorstöltő*2

EN-EL9 lítium-ion akkumulátor*2

ML-L3 vezeték nélküli távvezérlő

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

DG-2  
keresőnagyító*1

A D60 fényképezőgép kizárólag az AF-motorral  
felszerelt AF-S és AF-I Nikkor objektívekkel való 

használatra készült.

FSA-L1 Fieldscope 
toldalék digitális 

tükörreflexes 
fényképezőgéphez

SB-600  
vaku

R1C1  
makrovaku  

szett  
vezérlővelSB-400  

vaku

EG-D100 videokábel

TV-képernyő*3

Személyi számítógép*3

Számítógépes kártyaadapter*3 
SD-kártyaolvasó*3

SD-memóriakártya*3CF-DC1  
félpuha tok

SB-800  
vaku

Camera Control Pro 2 Szoftvercsomag*2

*1: Előfordulhat, hogy ezen tartozék használata esetén a szemérzékelő funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben a Setup (Beállítás) menü Shooting info auto off (Felvételi adatok automatikus elrejtése) pontjánál válassza az off (Ki) beállítást.   *2: Mellékelt tartozék     *3: Nem Nikon termék

Capture NX

UC-E4 USB-kábel 
EP-5 hálózati  

tápegység-csatlakozó
EH-5a hálózati tápegység

DK-20 gumi szemkagyló*2
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A Nikon D60 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

Típus Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Objektív rögzítése  Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozókkal)
Tényleges képszög  Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5×-ese (Nikon DX-formátum)

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám   10,2 millió

Képérzékelő
Képérzékelő 23,6×15,8 mm méretű CCD-érzékelő
Teljes pixelszám 10,75 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítás funkció, Levegőáramlás-vezérlő rendszer, Porszemcse-eltávolítási 
rendszer referenciaadatok (külön beszerezhető Capture NX szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpont)  3872 x 2592 [L], 2896 x 1944 [M], 1936 x 1296 [S]
Fájlformátum:  • NEF (RAW): 12 bites tömörített,
 •  JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), 

normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16)
 • NEF (RAW)+JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Adathordozó  SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis
Fájlrendszer  DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, 

DPOF (Digital Print Order Format = digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.21 
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Szövegbevitel  Legfeljebb 36 karakternyi alfanumerikus szöveg bevitele lehetséges
Dátumozás Dátum, dátum és idő, dátumszámláló vagy kikapcsolva

Kereső
Kereső Fix betekintési távolságú, penta-Dach tükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés  Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás  Körülbelül 0,8×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m-1).
Betekintési távolság  18 mm (–1,0 m-1)
Dioptriabeállítás –1,7 és +0,5 m-1 között
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte V mattüveg
Tükör  Gyors visszatérésű
Objektívrekesz  Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív
Kompatibilis objektívek • AF-S és AF-I NIKKOR: Minden funkció használható.
 •  AF-motor nélküli G vagy D típusú AF NIKKOR: Az automatikus élességállítás kivételével 

minden funkció használható.
 •  AF-motor nélküli, nem G vagy D típusú AF NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II és az 

automatikus élességállítás kivételével minden funkció használható.
 • IX-NIKKOR és AF-NIKKOR F3AF géphez: Nem támogatott.
 • D típusú PC NIKKOR: Néhány felvételi mód kivételével minden funkció használható.
 • AI-P NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II kivételével minden funkció használható.
 •  CPU nélküli objektívek: Az automatikus élességállítás nem használható. M módban 

használható, de a fényképezőgép fénymérője nem fog működni.
  •  f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekesznyílású objektív: Az elektronikus távolságmérő 

használható.
Zár

Típus  Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 FÉ lépésekben; Bulb, időzített (külön beszerezhető ML-L3 vezeték 

nélküli távvezérlő szükséges)
Vakuszinkron sebessége  X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldás
Kioldási mód  Egyképes, sorozat, önkioldó, távvezérlés (külön beszerezhető ML-L3 vezeték nélküli 

távvezérlő szükséges)
Képtovábbítási  Legfeljebb 3 kép/mp (akkor érhető el, ha kézi élességállítást használ, a módválasztó tárcsát
sebesség S vagy M állásba forgatja, 1/250 mp-es vagy rövidebb záridőt választ, a többi beállítást pedig 

alapértékre állítja).
Önkioldó  Választható késleltetés: 2, 5, 10 vagy 20 mp

Expozíció
Fénymérés TTL fénymérési rendszer 420 szegmensű RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer   •  Mátrix: 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix 

fénymérés II (más CPU objektívekkel)
 • Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
 •  Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (ez a képkockának kb. 2,5%-a), az aktív fókuszpont 

körül (CPU nélküli objektív használata esetén a középső fókuszpont körül)
Tartomány   • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 FÉ
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20°C)• Szpot fénymérés: 2–20 FÉ
Fénymérő csatolása    Kombinált CPU
Expozíciós módok    Digitális program módok: automatikus, automatikus (vaku kikapcsolva), portré, tájkép, 

gyermek, sport, közeli , éjszakai portré), programozott automata (P) rugalmas programmal, 
idő-előválasztásos automata (S); rekesz-előválasztásos automata (A); manuális (M)

Expozíciókompenzáció  –5 és +5 Fé között 1/3 Fé lépésekben
Expozíció rögzítése  Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység    ISO 100–1600, 1 Fé lépésközzel. Kb. 1 Fé értékkel  
(ajánlott expozícióindex) ISO 1600 fölé növelhető (ISO 3200).
Aktív D-Lighting    Választható beállítások: bekapcsolva (automatikus) vagy kikapcsolva.

Élességállítás
Automatikus   Nikon Multi-CAM 530 automatikus élességállítási modul TTL fázisérzékeléssel, 
élességállítás 3 fókuszponttal és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Érzékelési tartomány  –1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)
Élességállítás  •  Automatikus élességállítás: Egyszeri szervo AF (S); folyamatos szervo AF (C); automatikus 

szervo AF (A); prediktív élességkövetés automatikus bekapcsolása a tárgy állapotának 
megfelelően az egyszeri és a folyamatos szervo AF módban

 • Manuális élességállítás: Az elektronikus távolságmérő használható.
Fókuszpont  3 fókuszpont közül választható
AF-mező mód  Egypontos AF, dinamikus AF, legközelebbi téma AF
Élességrögzítés  Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF esetén) vagy az AE-L/

AF-L gomb megnyomásával rögzíthető.

Vaku
Beépített vaku   • Kulcsszám: 12 (m, ISO 100, 20°C) vagy 13(m, ISO 100, 20°C, manuális módban)
 •  Automatikus, portré, gyermek, közeli vagy éjszakai portré módban: Automatikus működés, 

automatikus felnyílással.
 • P, S, A, M : Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával.
Vakuvezérlés  •  TTL digitális tükörreflexes fényképezőgépekhez 420 szegmensű RGB-használatával:  

A beépített vaku, az SB-800, SB-600, SB-400 vaku és CPU objektív esetén választható 
módok: kiegyenlített i-TTL derítővakuzás (nem szpot fénymérés esetén), normál i-TTL 
vakuzás (szpot fénymérés esetén).

 • Automatikus rekesz: SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható.
 •  Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-800, SB-28, SB-27, SB-22S, 

SB-80DX és SB-28DX
 • Távolság-prioritásos manuális: SB-800 vakuval használható.
Vakumódok  Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre, 

vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel
Vakukompenzáció  –3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépésekben
Vakukészenléti jelző  A beépített vaku, illetve az SB-800, SB-600 vagy SB-400 vaku teljes töltöttsége esetén 

világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog.
Vakupapucs  Szabványos ISO 518 vakupapucs biztonsági retesszel
Nikon Kreatív  • A Vaku-színhőmérséklet információ továbbítása a beépített vakuval és CLS-kompatibilis 
Megvilágítási  külső vakuval használható.
Rendszer (CLS)  • A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás akkor használható, ha SB-800 vagy SU-800 a vezérlő.
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 vakupapucs szinkroncsatlakozó-adapter (külön beszerezhető)

Fehéregyensúly
Fehéregyensúly  8 mód (Automatikus esetén: TTL fehéregyensúly a fő képérzékelővel és a 420 szegmensű 

RGB-érzékelővel), finomhangolás lehetséges

Monitor
Monitor  6,35 cm-es, kb. 230 000 képpontos, állítható fényerősségű, alacsony hőmérsékletű 

poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással. A szemérzékelő funkcióval 
automatikusan kikapcsolható.  

Visszajátszás
Visszajátszás Teljes képes; kisképes (egyszerre 4 vagy 9 kiskép); nagyított visszajátszás; a D60 géppel 

készített animált videoklipek visszajátszása; diavetítés; hisztogram-kijelzés; csúcsfények 
kijelzése; automatikus képelforgatás

Csatlakozó
USB Nagysebességű USB
 Adatátviteli protokoll: MTP, PTP
Videokimenet NTSC vagy PAL választható

Nyelvek
Nyelvek Kínai (egyszerűsített és hagyományos), holland, angol, finn, francia, német, olasz, japán, 

koreai, lengyel, portugál, orosz, spanyol és svéd

Energiaellátás
Akkumulátor 1 db EN-EL9 lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység  EH-5a hálózati tápegység (külön beszerezhető, használatához a szintén külön beszerezhető 

EP-5 hálózati tápegység-csatlakozó szükséges)

Állványmenet
Állványmenet  1/4 hüvelykes (ISO 1222)

Méret / tömeg 
Méretek (Sz x Ma x Mé)  Kb. 126 x 94 x 64 mm
Tömeg  Kb. 495 g akkumulátor, memóriakártya és vázsapka nélkül

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

Tartozékok
Mellékelt tartozékok EN-EL9 lítium-ion akkumulátor, MH-23 gyorstöltő, UC-E4 USB-kábel, DK-20 gumi 
(országonként vagy  szemkagyló, AN-DC1 hordszíj, BF-1A vázsapka, DK-5 keresőkupak, BS-1 vakupapucs-fedél,
régiónként különbözhetnek) Szoftvercsomag CD-ROM

• Az SD logó az SD Card Association védjegye. 
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 
• A kiadványban az LCD-kijelzőkön és monitorokon látható képek szimulációk.
• A Santa Caterina Hotel (Olaszország) szíves közreműködésével


