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Kiemelkedő teljesítmény. Elegáns stílus.

A D3, az első Nikon FX-formátumú fényképezőgép, óriási lépést 

jelentett a digitális fényképezésben, amely végérvényesen  

megváltoztatta a profi fotósok munkáját. Most, hogy piacra kerül  

a második Nikon FX-formátumú fényképezőgép – a Nikon D700 –, 

a fotósok egy kisebb, könnyebb készülékkel is kihasználhatják  

a jelentős részét azoknak a rendkívüli képalkotási funkcióknak,  

amelyek a Nikon D3-at egy csapásra legendássá tették. A D3-hoz 

hasonlóan a D700 is megfelel a világ vezető fotósai által támasztott 

elvárásoknak. Az új modell elegáns vázát a DX-formátumú D300 

alapján fejlesztették ki. Lágy, finom megvilágításban vonzóan sima 

tónusokat és elképesztő gazdagságú részleteket rögzít – könnyedén. 

Gyenge fényben szinte zajmentes képeket állít elő egészen ISO 

6400 érzékenységig – könnyedén. Ha a megvilágítás állandóan 

változik, a D700 ISO érzékenység automatikus szabályozása funkciója 

a bonyolult feladattal is megbirkózik – könnyedén. Amikor a nap 

hosszúra nyúlik, sok a munka, és az utazáshoz könnyű eszközökre 

van szükség, Ön is értékelni fogja a készülék hordozhatóságát, 

gyors reagálását és kiegyensúlyozott kezelhetőségét. Amikor  

pedig gyorsan el kell kapni egy fontos pillanatot, a D700 a külön  

beszerezhető elemtartó markolattal akár 8 kép/másodperc*  

sebességű sorozatfelvételre képes. Fotózzon akár gyors, lassú 

vagy mozdulatlan témát, a Nikon 51 pontos AF-rendszere kitűnő 

élességet garantál – könnyedén. A D700 modellt minden ízében 

gondosan terveztük, hogy a saját látása természetes kiterjesztéseként 

a hatékony és rendkívül érzékeny fényképezés szabadságát  

kínálja Önnek.  A D700 a digitális fényképezéssel elérhető legjobb 

teljesítmény figyelemre méltó megtestesülése.

*EN-EL4/4a akkuval és AA-méretű elemekkel



3

Kiemelkedő teljesítmény. Elegáns stílus.



Nincs több bonyolult megvilágítási helyzet



Nincs több bonyolult megvilágítási helyzet • Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [A] mód, 1/13 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 3200 • Képszabályozás: Általános

©Cherie Steinberg Coté
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Nikon FX-formátum és a híres NIKKOR objek tívek: egymásnak teremtve

• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • Expozíció: [A] mód, 1/800 mp, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 400 • Képszabályozás: Általános ©Cherie Steinberg Coté

Az Ön kivételes képeinek alapja: a 12,1 megapixeles, 
Nikon FX-formátumú CMOS-képérzékelő

Az új Nikon D700 ugyanazt a Nikon FX-formátumú CMOS- 
érzékelőt használja, amelyet a korszakalkotó D3 számára 
fejlesztettünk ki, így ez a modell is hibátlan tisztaságú képeket 
készít. Az érzékelő általános pontosságát és fénykezelési 
hatékonyságát a NIKKOR cserélhető objektívek legendás 
teljesítményével ötvözve azt a kiemelkedő képminőséget 
kapjuk eredményül, ami e két fényképezőgépnek is sajátja.  
A Nikon mérnökei pontosan tudják, hogy a fény elektronikus 
jelekké alakítását a képalkotási folyamaton belül minél  
korábban el kell végezni, ezért számtalan kísérlet és teszt 
árán olyan összetett érzékelőkialakítással álltak elő, amely 
nanométer pontosságú, és abszolút minimálisra csökkenti  
az adatveszteséget. Ez az egyik fő oka annak, hogy a D700 
képei nemcsak elérik a filmes képek felbontásának és finom 
tónusainak szintjét, hanem egyértelműen túlszárnyalják azt.  
A nagyméretű Nikon FX-formátum és a 12,1 megapixeles 

felbontás szintén hozzájárulnak a páratlan  
képminőség eléréséhez. Minden képpont  
elegendően nagyméretű ahhoz, hogy olyan 
tisztasággal ragadja meg a részleteket 
– még az árnyékos és a csúcsfényes 
képterületeken is –, amelyre más 
fényképezőgépek képtelenek. Ilyen 
minőség mellett a képek annyira 
hitelesek lesznek, hogy már 
nem lehet egyszerű  
számokban kifejezni őket.
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Nikon FX-formátum és a híres NIKKOR objek tívek: egymásnak teremtve

Az oldalirányú kromatikus aberráció csökkentése   　

A színeltérés, amelyet kromatikus aberrációnak is neveznek, azért 
alakul ki, mert a különböző hullámhosszú fény csekély mértékben 
eltérő nagyítást eredményez. E nem kívánt hatást a D700 úgy 
küzdi le, hogy alkalmazza a Nikon oldalirányú kromatikus aberrációt 
csökkentő, exkluzív funkcióját. A hagyományos korrekciós módszerek 
pusztán az aberráció színeit tüntetik el. Ezzel szemben a Nikon 
megoldása valamennyi szín felbontási mutatóját figyelembe véve  
kompenzál, ezért különösen hatékonyan csökkenti a kép szélein 
jelentkező torzulást, és általában véve is javítja a képminőséget. 
Ráadásul a funkció minden NIKKOR objektív használatakor jó 
szolgálatot tesz, hiszen az objektív típusától függetlenül javítja az 
aberrációt.

Beépített porosodáscsökkentő rendszer

A Nikon a rendszer kifejlesztése során aprólékos gonddal elemezte 
az ezerféle, képminőséget rontó szemcse jellemzőit, hogy  
különböző hőmérséklet- és páratartalomszinteken, teljes körűen 
kiértékelhesse a megoldás hatékonyságát és megbízhatóságát.  
A rendszer kulcsfontosságú összetevője a Képérzékelő-tisztító 
funkció, amely piezoelektromos alkotóelemek használatával 
rezgéseket hoz létre négy megadott frekvencián az optimális 
porszemcse-eltávolítás érdekében. Beállítható, hogy a  
Képérzékelő-tisztító funkció a fényképezőgép be- és kikapcsoláskor  
automatikusan elvégezze a tisztítást, illetve az eljárás bármikor 
végrehajtható, amikor a fotós szükségesnek látja.

• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/4 másodperc, f/11  
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános

A D700 modellel a NIKKOR objektívek széles választékát 
használhatja úgy, hogy megtartja az objektívek eredeti 
képszögét. Kivágás módban a DX NIKKOR objektívekkel 
tovább gazdagíthatja a D700 sokoldalú lehetőségeit.  
Ezen felül legfeljebb kilenc manuális élességállítású  
NIKKOR objektívet is regisztrálhat a készülékben, ami  
tovább tökéletesíti a D700 rendszerkompatibilitását.

A NIKKOR objektívek előnyei

A NIKKOR cserélhető objektívek teljes mértékben kiérdemelték 
azt a sok dicséretet, amellyel illetik őket. Készüljön fel arra, 
hogy a képei rendkívül élesek, színesek, telítettek és  
kontrasztosak lesznek a kitűnő zoom, rendkívül nagy látószögű, 
nagy látószögű, normál, telefotó és szuper telefotó  
objektíveket felvonultató NIKKOR termékcsalád valamelyik 
tagja jóvoltából. A Nikon FX-formátum lehetővé teszi, hogy  
a fotósok újra kihasználják a 35 mm-es filmes fényképezés jól 
ismert perspektíváinak előnyeit. A Nikon egy sor régi és új 
NIKKOR objektívjének karakterisztikáját gondosan módosította, 
hogy azok megfeleljenek a D700 FX-formátumú érzékelője 
által támasztott követelményeknek, és kiemelkedő  
teljesítményt nyújtsanak.

A D700 képérzékelő-tisztító funkciója

Piezoelektromos elem

Oldalirányú 
kromatikus 
aberráció 
csökkentése

A funkció 
használata 
nélkül

A funkció 
használatával

©Cherie Steinberg Coté

©Jim Reed
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Az alacsony zajszinttel kombinált nagy ISO érzékenységű műkö  désnek köszönhetően rövidebb záridő és kisebb rekesz  
használatával élesebb és tisztább képek készíthetők

Finom tónusátmenetek, széles dinamikatartomány: 
14 bites analóg-digitális konverzió és 16 bites  
képfeldolgozás

A D700 kiemelkedő képminőségének szolgálatában áll 
egy másik fontos technológia is. Ez a Nikon modern és 
hatékony EXPEED képfeldolgozó motorja, amely a D3 
modellben is megtalálható. A Nikon FX-formátumú, 
12,1 megapixeles CMOS-érzékelővel rögzített, 
információgazdag képadatok a 14 bites analóg-digitális konverzió teljes 
folyamata és a 16 bites képfeldolgozás különböző fázisai alatt végig 
megtartják kiemelkedően jó jel-zaj viszonyukat. Ezáltal egyenletes 
tónusátmenetek, részletgazdag árnyékos területek és folyamatos 
átmenetek érhetők el a kép csúcsfényes részein is, páratlan  
eredményeket biztosítva a legkülönfélébb megvilágítási  
helyzetekben, akár jól megvilágított, akár ellenfényben lévő  
vagy gyengén megvilágított téma fényképezése esetén.  
Ez a technológia nem csak a Nikon NEF (RAW) fájljaira  
alkalmazható, hanem a JPEG-formátumú képekre is, amelyek  
általában nem igényelnek utófeldolgozást, és azonnal  
kinyomtathatók. A Nikon exkluzív EXPEED technológiája  
fantasztikus sebességgel dolgozza fel az információgazdag adatokat. 
Ráadásul számos digitális fényképezőgéptől eltérően minden  
műveletet egyetlen motor hajt végre, és ezzel jelentős mennyiségű 
energiát takarít meg. Ez a teljesítmény és a nagy memóriapuffer  
még nagyobb szabadságot biztosít a különleges fényképezési  
helyzetekben, így például sportesemények vagy állatok fotózásakor 
még hosszabb ideig fényképezheti a gyorsan mozgó témákat.

14 bites analóg-digitális konverzió, 16 bites képfeldolgozási útvonal

Végső 
feldolgozás

ISO 200 ISO 6400ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200

A 14 bites analóg-digitális konverzió és a teljes útvonalra jellemző 16 bites 
adatátvitel kiemelkedően jó jel-zaj viszonyt eredményez.

12 csatornás párhuzamos 
adatkiolvasás

14 bites analóg-
digitális konverzió

16 bites képfeldolgozás

©Cherie Steinberg Coté

Tiszta képfájlok az ISO 200–6400 érzékenység- 
tartományban

A D700 fényképezőgép magas jel-zaj viszonya kifogástalanul 
tiszta képfájlokat eredményez az ISO értékek legszélesebb 
tartományában. A D700 szabványos tartománya ISO 200-tól 
6400 értékig terjed, és bármelyik értéket is választja, a D700 
készülék egyedülálló képminőséget garantál. Gondolkodás nélkül 
bármelyik magas ISO értéket kiválaszthatja, és biztos lehet 
abban, hogy az elkészített képek rendkívül alacsony zajszinttel 
rendelkeznek majd. Ha pedig a körülmények megkívánják, ISO 
100 értékig csökkentheti az érzékenységet, vagy 12 800-ra, sőt 
akár 25 600-ra növelheti az ISO érzékenység értékét. 
A D700 készülék az ISO értékek széles tartományán belül kiváló képminőséget biztosít
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Az alacsony zajszinttel kombinált nagy ISO érzékenységű műkö  désnek köszönhetően rövidebb záridő és kisebb rekesz  
használatával élesebb és tisztább képek készíthetők

Átfogó stratégia a zaj csökkentése érdekében

A D700 fényképezőgép még a menüben bekapcsolható Zajcsökkentés 
nagy érzékenységnél funkcióhoz megadott értékek alkalmazása  
előtt csökkenti a zajszintet. Ha pedig a Zajcsökkentés nagy  
érzékenységnél funkció be van kapcsolva, és 2000-es vagy annál 
nagyobb ISO értéket ad meg, a funkció automatikusan aktiválódik, 
és a hagyományos képfeldolgozó rendszerek mesterkélt  
képmegjelenítést biztosító világán túlmutatva részletgazdag, megfelelő 
színtelítettségű és természetes hatású képeket eredményez.

Tökéletes eredmények azonnal, akár bonyolult  
megvilágítási helyzetekben is

A kiváló minőségű képfájlokat eredményező nagy ISO beállítások 
elérhetősége számos olyan fénymérési lehetőséget biztosít az Ön 
számára, melyek segítségével különleges képeket készíthet, és 
amelyek korábban nem álltak rendelkezésre. Most azonnali  
felvételeket készíthet a gyengén megvilágított témákról, melyeknél 
eddig a fények beállítása hosszabb időt vett igénybe. Árnyalt  
megvilágítású témák fotózásakor, például borús idő esetén, a záridő 
érdekében nem kell feláldoznia a rekeszbeállításokat. A tökéletes 
eredmények eléréséhez mindössze magasabb ISO értéket és 
rövidebb záridőt kell beállítania. Olyan helyzetekben is kiváló, kézből 
fotózott felvételeket készíthet, amikor az állvány és monopod 
használata tilos vagy kényelmetlen. A NIKKOR rázkódáscsökkentő 
(VR) objektívek pedig biztosítják, hogy pontosan a szeme elé táruló 
látványt örökíthesse meg a képen. A régebben bonyolultnak vagy 
akár lehetetlennek tűnő fotótémákat minden eddiginél könnyebben 
rögzítheti.

Automatikus ISO érzékenység beállítása

Állandóan változó megvilágítás esetén nagy előnyt jelent az ISO 
érzékenység automatikus szabályozása funkció, mivel nem kell 
lemondania sem a kívánt rekeszértékről, sem pedig a záridőről.  
Ha a képeit az ISO érzékenység automatikus szabályozása funkció 
használatával készíti, meghatározhatja, hogy a fényképezőgép 
legfeljebb milyen magas ISO értéket használjon, és tetszés  
szerint kiválaszthatja a lehető legrövidebb záridőt is. Ösztönös  
elképzeléseire hagyatkozva fényképezhet programozott vagy  
rekesz-előválasztásos automata módban, vagy manuális módban 
rögzítheti a kívánt rekeszérték-záridő kombinációt, és a D700  
készülékre bízhatja az adott fényviszonyok kiértékelését, valamint  
az egyenletesen megvilágított fényképekhez szükséges, optimális 
ISO érzékenység meghatározását.

Aktív D-Lighting

Túl nagy kontraszt esetén a dinamikatartomány automatikus szabályozása 
révén megőrizheti a csúcsfényes területeket például az égbolton, vagy 
tiszta fényudvart jeleníthet meg a nap körül, illetve megtarthatja az 
árnyékos területek részleteit. A D700 rendelkezik a Nikon új Aktív 
D-Lighting funkciójával, amely szükség esetén automatikusan működésbe 
lép; nyugodtan bekapcsolva hagyhatja, tudván azt, hogy a funkció csak 
akkor fejti ki hatását, ha a körülmények szükségessé teszik.

• Expozíció: [A] mód, 1/80 mp, f/2.8 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• Érzékenység: ISO 3200 • Képszabályozás: Általános

• Expozíció: [A] mód, 1/30 másodperc, f/2.8 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• Érzékenység: ISO 6400 • Képszabályozás: Általános

• Expozíció: [A] mód, 1/400 mp, f/2.8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 3200  
• Képszabályozás: Általános ©Cherie Steinberg Coté

©Douglas Menuez

©Douglas Menuez



Merevítse ki a mozdulatot, és tegye tökéletessé a  kompozíciót

Az MB-D10 elemtartó markolat egyszerűen csatlakoztatható, illetve 
leválasztható, és EN-EL4/4a* vagy EN-EL3e  
akkumulátorokkal és AA-méretű elemekkel  
működtethető.
*BL-3 akkumulátortartó szükséges.

51 pontos AF-rendszer

A D700 Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási 
érzékelőmodul gondosan elhelyezett 51 AF-pontja, a D3 készülékkel 
megegyező módon, még a gyorsan vagy kiszámíthatatlanul mozgó 
témáknál és széles mérőmező kiválasztása esetén is biztosítják a 
téma élességét. Ennek eredményeként tűéles képeket készíthet, és 
további kompozíciós lehetőségeket fedezhet fel. A gyorsan reagáló 
AF-érzékelő akár -1 Fé érték esetén is érzékeli a fotótémát. A kép 
középső területén három sorban elrendezett 15 pont kereszt típusú 
érzékelői bármilyen, f/5,6 vagy kisebb rekeszértékű NIKKOR  
objektív használatakor rendkívül hatékony témaérzékelést  
biztosítanak, ami jelentős mértékben meghaladja a versenytársak 
által gyártott, azonos kategóriájú rendszerek korlátait, és ezáltal 
tovább gazdagítja a kiváló teljesítményű és sokoldalúan használható 
Nikon rendszerek széles választékát. Mindezek alapján a fontos téma 
követése közben végrehajtott pontos automatikus élességállítás ma 
már egyáltalán nem luxus, hanem szükségszerűség.

Széles képfedés az 51 AF-ponttal

A 15 kereszt típusú érzékelő 
bármilyen f/5,6 vagy kisebb 
rekeszértékű AF NIKKOR 
objektívvel képes együttműködni

• Objektív: AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR • Expozíció: [A] mód, 1/1250 mp, f/5 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 320 • Képszabályozás: Vivid (Élénk) • Dinamikus AF mód 51 ponttal (3D követés) ©Douglas Menuez



Merevítse ki a mozdulatot, és tegye tökéletessé a  kompozíciót

Sokoldalú AF-mező módok

A D700 három AF-mező módja – az egypontos AF, a dinamikus AF-
mező és az automatikus AF-mező – minden fényképezési helyzetre 
megoldást kínál. Elegendő fény és statikus téma esetén az egypontos 
AF biztosítja, hogy a kompozíció egy fontos eleme – például a fotó alany 
szeme – megfelelően éles legyen. Dinamikus AF-mező mód esetén 
többféle élességállítási lehetőség közül választhat, 9, 21 vagy  
51 AF-pont figyelembevételével. Ilyenkor elég kiválasztani egyetlen  
AF-pontot (ez lesz az elsődleges pont), és a gép a körülötte lévő többi 
pontot fogja tartalékként használni – ez különösen hasznos, ha mozgó 
témát fényképez. Ha kiszámíthatatlanul mozgó témát szeretne nagy 
pontossággal fényképezni, akkor a 9 pontos beállítást érdemes  
választani. Ha a téma nem eléggé kontrasztos a gyors élességállítás-
hoz, a 21 pontos vagy az 51 pontos lehetőség kiválasztásával  
egyszerűbbé teheti az érzékelést. Az 51 pontos beállítás esetén  
a készülék 3D követést alkalmaz, amely az 1005 képpontos RGB– 
érzékelőtől kapott színinformációk alapján automatikusan követi az 
AF-pontokon áthaladó, mozgó témát. Ugyanakkor, a többi dinamikus 
AF-mezős rendszertől eltérően, nem kell manuálisan áthelyeznie  
az AF-pontot a téma tovább követéséhez, ami azt jelenti, hogy  
teljes mértékben a kép komponálásának szentelheti a figyelmét.  
Az automatikus AF-mező mód a színadatok és a speciális arcfelismerési 
algoritmusok alapján automatikusan a fotóalany arcára állítja az  
élességet, ami különösen hasznos olyan helyzetekben, amikor  
egyszerűen nincs idő a fókuszpont kiválasztására, illetve ha magasan 
vagy alacsonyan tartott fényképezőgép esetén Kézi módban kívánja 
használni az Élő nézet funkciót.

Gyorsaság, azonnali reakció és hatékonyság akár  
8 kép/mp sebességgel

A 0,12 másodperces indítási idővel és mindössze 40 ezredmásodperces 
kioldási késedelemmel (a CIPA-szabvány alapján) büszkélkedő, gyors  
D700 készüléknek csak egy riválisa van, és ez a Nikon D3 professzionális  
fényképezőgép. A mindig az adott helyzetnek megfelelő gyorsasággal 
használható D700 már alapbeállításaival is figyelemre méltó, 5 kép/másod- 
perc sebességgel képes felvételeket készíteni. Ha még nagyobb sebességre 
van szüksége, a külön megvásárolható MB-D10 elemtartó markolat 
csatlakoztatásával akár 8 kép/mp-re* növelheti a felvételkészítési  
sebességet – ideális a gyorsan mozgó témák fényképezéséhez.  
A D700 fényképezőgéppel alapesetben is akár 1000 képet készíthet egy  
feltöltéssel, az MB-D10 hozzáadásával pedig akár 2900 képet. A Multi 
Power elemtartó markolat tökéletesen illeszkedik a D700 kialakításához,  
és kényelmes fogást biztosít főleg álló tájolású képek készítésénél,  
továbbá még stabilabbá teszi a gépet állvány vagy nagy teleobjektív 
használatakor. A D700 támogatja a következő generációs UDMA-
technológiát is, így a rögzítési sebesség még tovább nő, ami még több 
egymást követő felvétel készítését teszi lehetővé. Ez a funkció döntő 
fontosságú a megismételhetetlen pillanatok megörökítésénél.
*EN-EL4/4a akkuval és AA-méretű elemekkel

Dinamikus AF mód 9 ponttal ©Douglas Menuez

Egypontos AF mód ©Douglas Menuez

Dinamikus AF-mező mód 21 ponttal ©Douglas Menuez

Automatikus AF-mező ©Douglas Menuez

Az MB-D10 elemtartó markolat csatlakoztatásával a D700 felvételkészítési sebessége fantasztikus, legfeljebb 8 kép/mp. ©Douglas Menuez
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Fényképezési helyzetfelismerő rendszer

A Nikon kiváló Fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere új szintre emeli a digitális SLR auto-
matikus vezérlésének teljesítményét, pontosságát 
és hatókörét. A rendszer a 3D színes mátrixmérés 
és az i-TTL vakuvezérlés lehetőségein túlra is 
kiterjeszti a híres, 1005 képpontos RGB-érzékelő használhatóságát. 
Az érzékelőtől kapott adatokat az automatikus élességállításnál és  
az automatikus fehéregyensúly beállításánál is felhasználja, így a  
pontosság és teljesítmény új szintjét teremti meg. A korszakalkotó 
technológia középpontjában egy egyedi optikai készülék áll, amely 
pontosabb adatkiolvasást tesz lehetővé, és ezzel az adott fényképezési 
helyzet korábban elképzelhetetlen részletességű vizsgálatát és 
elemzését képes elvégezni. Mindez azt eredményezi, hogy a D700 
pontosan felismeri és megérti az adott fényképezési helyzet  
legfontosabb jellemzőit. A zár kioldása előtt néhány ezredmásodperccel 
– tehát közvetlenül azelőtt, hogy a felvétel elkészül – a gép elemzi az 
adott helyzetet, és optimalizálja az automatikus élességállítást, az 
automatikus expozíciót, az i-TTL vezérlést és a fehéregyensúlyt.  
A Fényképezési helyzetfelismerő rendszerre akár úgy is gondolhat, 
mint egy mesterséges intelligenciával felruházott asszisztensre, amely 
fáradhatatlanul szolgálja Önt.

Pontos színadatok, kiemelkedően precíz  
automatikus élességállítás

A D700 pontos színadat-kiolvasása révén más készülékek és gyártók 
által elérhetetlen precizitású témaazonosításra és –követésre képes az 
automatikus élességállítás során. Bármelyik Dinamikus AF mező 
módot használja is – 9, 21 és 51 pontos mód áll rendelkezésre –, a fő 
téma színadatai alapján a D700 AF-rendszere pontosan azonosítja és 
követi a témát, felismerve annak közeledő, távolodó és oldalirányú 
mozgását is. A színadatok a 3D követéshez is nélkülözhetetlenek,  
mert ez a funkció is a színek alapján követi a témát, miközben szükség 
szerint fókuszpontot vált, és így lehetővé teszi, hogy Ön az  
élességállítás helyett az ideális kompozíció megalkotására fordítsa  
a figyelmét. Automatikus AF mező módban a D700 automatikusan 
felismeri az embereket és  
a bőrtónusokat, és gyorsan rá tudja 
állítani az élességet a legfontosabb 
motívumra, az emberi arcra.

• AF-S VR Zoom-Nikkor 70–200 mm f/2.8G IF-ED • Expozíciós mód: [A] mód, 1/160 mp, f/2.8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 3200 • Képszabályozás: Általános ©Douglas Menuez

Fényképezési helyzetfelismerő rendszer: az  automatikus vezérlés pontosságának új szintje
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Kifinomult automatikus és vakus expozíció

A Nikon által kifejlesztett 3D színes mátrixmérés II rendszer kiváló és 
következetes pontosságát már régóta dicsérik a profik. A rendszer  
valóban élethű képeket készít, pontosan úgy, ahogy a fotós is látja az 
adott kompozíciót a különféle megvilágítási helyzetekben, azaz elülső, 
oldalsó vagy épp ellenfény esetén. A technológia elemzi az adott 
fényképezési helyzet különféle jellemzőit – például a fényerőt,  
a kontrasztot, a kiválasztott fókuszterületet, a színeket, a fotó alanyának 
a fényképezőgéptől mért távolságát, sőt még a fényvisszaverési 
tulajdonságokat is – majd az eredményeket összeveti egy belső 
adatbázissal, amely több mint 30 ezer tényleges felvétel adatait 
tartalmazza. Ennek köszönhető az eredményül kapott képek  
kivételesen pontos expozíciója. A Nikon egyedi Fényképezési  
helyzetfelismerő rendszerének csúcsfény-elemzése és a D700 
képfeldolgozási teljesítménye olyan felvételeket garantál, amelyek 
nemcsak finom tónusokat mutatnak, hanem a csúcsfényes és  
árnyékos területek részleteit is megőrzik.

Pontos automatikus fehéregyensúly még vegyes 
fényben is

Az Automatikus fehéregyensúly funkció a Nikon Fényképezési  
helyzetfelismerő rendszerével együttműködve sokkal hatékonyabb 
megoldást kínál. Az exponálás előtt néhány ezredmásodperccel  
a D700 1005 képpontos RGB-érzékelőjének adatai alapján a készülék 
meghatározza a helyzet jellegzetességeit, és összeveti a D700 automa-
tikus fehéregyensúly adatbázisában tárolt, több mint 20 000 felvétel 
közül kiválasztott 5000 tényleges mintakép adataival. Ennek révén  
Ön magabiztosan fényképezhet még bonyolult megvilágítású  
helyzetekben is, például higanygőzlámpa vagy narancssárga nátrium-
gőzlámpa esetén, illetve olyan vegyes fényben, amely megzavarná  
a gynegébb minőségű fényképezőgépeket. A D700-zal a fehér mindig 
fehér marad, a sárga pedig sárga, pontosan úgy, ahogy Ön is látja.  
A felvételek gyönyörűek lesznek, és bizonyosan a megelégedésére 
szolgálnak majd.

Aktív D-Lighting kikapcsolva

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [A] mód, 1/60 mp, f/8 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/30 másodperc, f/2.8  
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 3200 • Képszabályozás: Általános 

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [A] mód, 1/400 mp, f/2.8 • Fehéregyensúly: 
Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 250 • Képszabályozás: Általános

Aktív D-Lighting bekapcsolva

©Cherie Steinberg Coté

©Douglas Menuez

©Douglas Menuez

Fényképezési helyzetfelismerő rendszer: az  automatikus vezérlés pontosságának új szintje



Szín és mélység – ahogy eddig csak álmodni mert róluk



• Objektív: AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120 mm f/3.5-5.6G IF-ED • Expozíció: [A] mód, 1/200 mp, f/4.2 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 640 • Képszabályozás: Általános  Szín és mélység – ahogy eddig csak álmodni mert róluk ©Douglas Menuez



A zár válaszideje 40 
ezredmásodperc
A D700 éppen olyan gyors, mint Ön. Ezzel a géppel 
mindig megragadhatja a kínálkozó pillanatot. Ennek 
elősegítésére a zár válaszidejét 40 ezredmásodpercre 
szorítottuk le, ami a legjobb érték az iparágban (a 
CIPA szabvány szerint mérve). Ön csak komponáljon, 
a fényképezőgép pedig hűen megragadja a téma 
minden mozdulatát – ez kulcsfontosságú, amikor 
gyorsan mozgó témát fényképez.

Strapabíró, precíziós záregység
A D700 záregységét teljesen összeszerelt 
fényképezőgépeken tesztelték több mint 
150 000 cikluson keresztül, a legkeményebb 
körülmények között. A Nikon egyedi önellenőrző 
zára folyamatosan figyeli a saját működését, így 
biztosítva, hogy pontosan a meghatározott záridőt 
használja. Az eltéréseket a rendszer automatikusan 
javítja, ezáltal fenntartja a zársebességet, és 
következetesen pontos expozíciót ér el.

Hosszabb megtekintési idő a 
tükörkiegyensúlyozás jóvoltából
A zár kioldásakor a tükör nagyon gyorsan 
fel- és lecsapódik. A Nikon egyedi, precíziós 
tükörkiegyensúlyozó rendszere megszünteti 
a tükör visszaverődésének lehetőségét, 
mert elnyeli az ütődés erejét. Az eredmény: 
rövidebb keresőelsötétedési idő és halkabb 
tükörmozgatás.

Átfogó védelem a por és a nedvesség ellen
A D700 kiemelkedő védelmet nyújt a por, a nedvesség, sőt az elektromágneses interferencia 
ellen is. A különleges kialakítású, teljes körű védelmet nyújtó tömítéseknek és a Nikon 
szakértelmének köszönhetően ezzel a fényképezőgéppel még akkor is fotózhat, amikor a kisebb 
tudású gépek már mind feladták a küzdelmet.

Precíziós kialakítású 
magnéziumötvözet váz
Precízen megmunkált magnéziumötvözetből készült, 
erős, tartós, mégis könnyű váz, külső borítás és 
tükörkamra védi a D700 belsejében rejlő páratlan 
technológiát, és biztosítja, hogy a fényképezőgép a 
legnehezebb helyzetekben is tökéletesen működjön. 
A Nikon rendkívül kemény ütődésvédelmi tesztekkel 
biztosítja a fényképezőgép teljesítményének 
megbízhatóságát. Az MB-D10 elemtartó markolat 
ugyancsak magnéziumötvözet vázzal rendelkezik.

Indítás 0,12 másodperc alatt
A Nikon többi digitális SLR 
fényképezőgépéhez hasonlóan a D700 
főkapcsolója is az exponálógomb előtt 
található, ami kényelmes, természetes 
kezelhetőséget biztosít. Az indítási időt 0,12 
másodpercre csökkentettük, így Ön minden 
fotózási lehetőséget tettre készen fogadhat.
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Úgy terveztük, hogy minden ízében Önt szolgálja
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Azonnali NEF felvételkészítés  
a funkció gomb használatával
A D700 funkciógombjához hozzárendelheti 
a NEF felvételkészítést. Ezután, ha JPEG 
formátumban fényképez, és a soron 
következő felvételt NEF formátumban 
szeretné elkészíteni, akkor a gomb 
megnyomásával azonnal formátumot válthat 
anélkül, hogy a menüt kellene használnia.

Jól áttekinthető beállítási képernyők
A nagyméretű, nagy felbontású LCD-monitoron 
tiszta, jól olvasható betűtípussal jelennek meg a 
beállítások adatai, így azok könnyen módosíthatók. 
Választhat a fehér hátterű fekete szöveg és a 
fekete hátterű fehér szöveg megjelenítése között. 
Arra is lehetősége van, hogy a fényképezőgépet az 
aktuális környezeti fénynek megfelelően különféle 
kijelzési módokra állítsa be, így minden helyzetben 
az ideális megjelenítést élvezheti.

Info gomb
Ha kétszer megnyomja az info gombot, akkor 
közvetlenül elérhet hasznos funkciókat, 
például a Képszabályozást, az Aktív 
D-Lighting funkciót és a Zajcsökkentést.

Nagyméretű, világos kereső
Nézzen bele a D700 nagyméretű, kör alakú keresőjébe, és rá fog jönni, 
hogy egy jó kereső élménye mennyire nem magától értetődő. Már egyetlen 
pillantás is meg fogja győzni arról, hogy a kereső kiváló minőségű kialakítása 
a tükörreflexes fényképezőgép kezelhetőségének fontos előfeltétele. A Nikon 
FX-formátum és a nagyméretű, ötszögű prizma nagy, világos képet vetítenek 
a keresőbe, így bármilyen helyzetben megkönnyítik a pontos komponálást. 
Mi több, a D700 szakszerűen tervezett keresőjével a képzett fotósok szemmel is meg ellenőrizni 
tudják az élességet, automatikus és manuális élességállítási módban egyaránt.

7,62 centiméteres, 920 000 
képpontos LCD-monitor
A nagyméretű, nagy felbontású, színes LCD-monitor 
világos, kristálytiszta képvisszajátszást  
tesz lehetővé, akár 27-szeres nagyításban  
(FX-formátumú, nagy képméretű felvételek esetén), 
így a képellenőrzés azonnali és pontosabb lehet. 
A D700 modellekbe épített LCD-monitorokat 
egyedileg finoman hangoljuk a következetes, kiváló 
megjelenítési teljesítmény érdekében.

Hosszú ideig működőképes 
akkumulátor
A D300 által is használt EN-EL3e akkuval a D700 
legfeljebb 1000 felvétel készítésére képes egy 
töltéssel (a CIPA szabvány szerint mérve), ez a kiváló 
teljesítmény az energiaellátás intelligens kezelésének 
eredménye. Ha pedig a külön beszerezhető MB-D10 
elemtartó markolattal és benne EN-EL4a akkukkal 
használja a gépet, akkor legfeljebb 2900 képet készíthet 
egy töltéssel. Az energiaellátás beállítási lehetőségei 
lehetővé teszik, hogy ellenőrizze az akkuk töltöttségi 
szintjét, és a még készíthető képek számát.

MB-D10 Multi-Power elemtartó 
markolat (külön beszerezhető)
A külön beszerezhető MB-D10 elemtartó 
markolat 1 db Nikon EN-EL4a/4/3e lítium-ion 
akkumulátorral vagy 8 db AA-méretű elemmel/
akkuval működik. Saját exponálógombja,  
AF-ON gombja, választógombja, valamint  
fő- és segédtárcsája van. 

Tetszetős külső, intelligensen 
alkalmazott ergonómia
A D700 kezelőgombjaival egyszerű elérést kínál a 
fotózás közben gyakran használt funkciókhoz, így 
nincs szükség időrabló keresgélésre a menükben. 
A gombok és tárcsák méretét és kialakítását a 
hibalehetőségek minimálisra csökkentése érdekében 
optimalizáltuk. A többi Nikon modellre is hasonló 
elrendezés jellemző, így több fényképezőgépet is 
gond nélkül használhat.

DX-kivágás
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Az Élő nézet tovább gazdagítja a fényképezési lehetőségeket

Élő nézet a nagy felbontású, 920 000 képpontos 
LCD-monitoron

A D700 Élő nézet funkciója számos fényképezési helyzetben 
remekül alkalmazható. Stúdiófotózás során például a D700  
7,62 centiméteres, 920 000 képpontos LCD-monitorán valós 
időben láthatók a világos, éles, szép képek. Mivel a monitor  
nagyméretű és tiszta képet ad, Ön mindig tökéletesen tisztában 
van azzal, hogy mi kap helyet a kompozícióban. A 170 fokos  
megtekintési szög jóvoltából szinte minden irányból láthatja a 
monitoron megjelenő képet. A D700 által ajánlott két Élő nézet 
mód a Kézi mód és az Állvány mód.

Éles kontrasztérzékelő AF Állvány módban

Az Állvány mód akkor használható a legnagyobb sikerrel, amikor precíz 
élességállításra van szükség, és a kompozíció részletes – például 
stúdióbeli csendéletek, valamint épületek és tájképek fotózásakor. 
Ebben a módban a nagy pontosságú kontrasztérzékelő AF-rendszer  
az FX-formátumú CMOS-érzékelő használatával kivételesen pontos 
élességet állít a teljes kép bármely pontjára – tehát sokkal nagyobb 
területet fed le, mint az 51 fókuszpontos AF. A csendélet elemeinek 
átrendezése közben valós időben ellenőrizheti a kompozíció változását, 

illetve ellenőrizheti az élességet úgy, hogy akár 13-szorosra nagyítja  
a fókuszpont környékét. Ezek a funkciók elengedhetetlen segítséget 
nyújtanak makrofotózás során, ahol a téma elhelyezkedésének apró 
változásai alapvetően befolyásolhatják 
a kép mélységélességét.  
Az élességállítást és a zárkioldást 
számítógépről is vezérelheti a 
Camera Control Pro 2 szoftverrel.  
A Nikon legújabb, megdönthető és 
eltolható PC-E NIKKOR objektívjeivel 
együtt használva az Élő nézet 
Állvány módja jelentősen kibővíti  
a kreatív lehetőségeket.

• Objektív: PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED • Expozíció: [M] mód, 1/8,000 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 800 • Képszabályozás: Általános ©Cherie Steinberg Coté

Az Élő nézet kétféle módot kínál, 
amelyek az LCD-monitoron érhetők 
el: Állvány mód és Kézi mód.

Ugyanaz a beállítás, 
mint a felső képen, 
de az objektív 
eltolása nélkül
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Az Élő nézet tovább gazdagítja a fényképezési lehetőségeket

PC-E NIKKOR 24 mm f/3.5D ED
Nano Crystal Coat bevonattal, három 
ED üvegtaggal, három aszférikus  
lencsetaggal, a minimális  
tárgytávolság 0,21 m.

Elektronikus virtuális horizont

Az innovatív virtuális horizont funkció 
azonnali, pontos visszajelzést ad arról, 
hogy a D700 a vízszinteshez képest 
milyen helyzetben van. Az Élő nézet 
használatakor beállíthatja, hogy  
a virtuális horizont jelzése  
megjelenjen az LCD-monitoron, ami 
igazán jó szolgálatot tesz tájképek vagy 
épületek fotózásakor. A D700 a keresőbe 
nézve is szintezhető, az ott látható  
értelemszerű kijelzés alapján.

Kézi mód alacsony és magas szögből történő 
fényképezéshez

Vannak helyzetek, amikor a fotós egyszerűen nem tud belenézni 
a keresőbe, ilyenkor felbecsülhetetlen segítséget jelent a Kézi 
mód. Először ki kell választani az 51 fókuszpont valamelyikét az 
automatikus élességállításhoz, ezután a 170 fokos megtekintési 
szögű monitoron könnyen megkomponálhatja a képet, még 
olyankor is, ha például a gépet magasan a feje fölé tartva vagy a 
talajhoz közel engedve fényképez.

Az Élő nézet gyors elérése

Egy egyszerű egyéni beállítással funkciógombhoz rendelheti az 
Élő nézet elérését. Ezután egyetlen gombnyomással aktiválhatja 
az Élő nézet funkciót.

   – kompatibilitás a PC-E és Micro 
objektívekkel
A D700 modellt négy olyan NIKKOR objektív egészíti ki, amelyek izgalmas 
lehetőséget biztosítanak a fotósoknak új, különleges irányokban való 
továbbfejlődésre. Az objektívek mindegyike egy sor exkluzív Nikon 
technológiával – például  a Nano Crystal Coat bevonattal – rendelkezik, 
ennél fogva fantasztikus képeket produkálnak, és új szintre emelik a belső 
szellemképek és tükröződések hatékony visszaszorítását. A három PC-E 
objektív dönthető, eltolható és forgatható is, továbbá por és nedvesség 
elleni védelemmel vannak ellátva, ezért nehéz körülmények között is 
magabiztosan használhatók. A micro NIKKOR pedig belső élességállítási 
rendszert alkalmaz a még gyorsabb automatikus élességállítás és a még 
kiegyensúlyozottabb kezelhetőség érdekében.

PC-E Micro NIKKOR 45 mm 
f/2.8D ED
Nano Crystal Coat bevonattal,  
ED üvegtaggal, a minimális  
tárgytávolság 0,25 m.

PC-E Micro NIKKOR 85 mm 
f/2.8D
Nano Crystal Coat bevonattal, ED 
üvegtaggal, a minimális tárgytávolság 
0,39 m.

AF-S Micro NIKKOR 60 mm 
f/2.8G ED
Nano Crystal Coat bevonattal, ED 
üvegtaggal, három aszférikus lenc-
setaggal (micro objektívben először), 
csendes és gyors Silent Wave 
Motorral, a minimális tárgytávolság 
0,185 m, a legnagyobb leképezési 
arány 1:1.

• Objektív: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/200 másodperc, f/6.3  
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: Automatikus • Érzékenység: Általános

©Cherie Steinberg Coté

WT-4/4A vezeték nélküli jeladó
A nagyméretű, zsúfolt helyszíneken dolgozó fotósok számára a 
WT-4/4A vezeték nélküli jeladó különleges előnyöket kínál, mivel 
támogatja mind az IEEE 802.11a, mind pedig az IEEE 802.11b/g 
szabványt, és lehetővé teszi, hogy a fotós szabadon 
mozogjon a területen. A képátvitel megkönnyítésére 
először csak a kisképeket küldi át a rendszer, majd 
elegendő csak a szerkesztő által kiválasztott képeket 
teljes méretben átvinni, így rengeteg idő takarítható 
meg. Egy időben legfeljebb öt fotós használhatja 
a rendszert, tehát a legtöbb rendezvény egyetlen 
egység használatával lefedhető. A WT-4/4A a hálózati 
és biztonsági protokollok széles skáláját támogatja, és 
különféle rendszerkörnyezetekkel kompatibilis.
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Innovatív, sokoldalú Képszabályozás

Könnyen meghatározható tónusok és színek

A D700 már az alapbeállítások használatakor is gazdag tónusokban 
és színekben bővelkedő képeket készít, de a fotós a saját vagy  
az ügyfél ízlése szerint testre szabhatja a képek tulajdonságait.  
A Képszabályozás intuitív, könnyen használható rendszer a  
képfájlok tónusainak megadására. Bizonyos szempontból ahhoz 
hasonlít, mint amikor annak idején a fotósok egy-egy speciális 
helyzethez valamely meghatározott típusú filmet választottak.  
A Képszabályozás rendszerben megadott tónusok a rendszerrel 
kompatibilis összes jövőbeni Nikon digitális tükörreflexes  
fényképezőgép esetén azonosak lesznek. A Nikon webhelyéről a 
jövőben további, külön beszerezhető képszabályozási beállításokat 
is letölthet majd.

A Képszabályozás négy típusa

A [Standard] (Általános) típus a kiegyensúlyozott, bármely célra jól 
használható képek készítéséhez ajánlott. A [Neutral] (Semleges) 
képszabályozás pontosan adja vissza a színeket és az átmeneteket, 
ezért akkor érdemes ezt választani, ha a képeket utófeldolgozásnak 
veti alá. A [Vivid] (Élénk) típus színes, élénk, friss kinézetű képeket 
készít, pontosan a megfelelő kontrasztot és körvonalakat adva  
a témának, ezért az elsődleges színek kihangsúlyozásához ajánljuk;  
a [Monochrome] (Monokróm) képszabályozás pedig klasszikus 
stílusokat kínál, amilyen például a fekete-fehér vagy a szépia.  
A képszabályozásokat akár saját maga is szerkesztheti vagy  
módosíthatja a Nikon ViewNX böngészőszoftverrel vagy a külön 
beszerezhető Capture NX 2 programmal, ami a más gyártótól  
nem elérhető U Point technológiát is tartalmazza.

Közvetlen, értelemszerű képbeállítások

A [Standard] (Általános), a [Neutral] (Semleges) és a [Vivid] 
(Élénk) beállításokban módosíthatja a képélesítés, a kontraszt,  
a fényerő, a színtelítettség és a színárnyalat beállításait.  
A [Monochrome] (Monokróm) beállításban finoman hangolhatja 
a képélesítést, a kontrasztot, a fényerőt, a szűrőeffektusokat  
és a tónusokat. A módosításoknak nevet adhat, és egyéni  
képszabályozási beállításként mentheti őket, hogy a megfelelő 
helyzetben újra előhívhassa a kívánt értékeket.

Quick Adjust (Gyors módosítás): A [Standard] (Általános) és a [Vivid] (Élénk) 
képszabályozásokban azonnal eléri öt beállítás – a képélesítés, a kontraszt, a fényerő, 
a színtelítettség és a színárnyalat – értékeit. A módosításuk egy egyszerű csúszka 
mozgatásával történik.

Standard (Általános)

Neutral (Semleges)

Vivid (Élénk)

Monochrome (Monokróm)

©Cherie Steinberg Coté

©Cherie Steinberg Coté

©Douglas Menuez

©Douglas Menuez
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Innovatív, sokoldalú Képszabályozás

A zökkenőmentes munkafolyamat új irányai

Egyszerűen használható, mégis nagy tudású:  
Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer

Beépített vaku 24 mm-es objektívnek megfelelő 
képfedéssel és i-TTL vakuvezérléssel

A D700 teljes 
mértékben kompatibilis 
a Nikon páratlan 
Kreatív Megvilágítási 
Rendszerével, így i-TTL 
vakuvezérlést és Fejlett 
vezeték nélküli megvilágítást is lehetővé tesz.  
A fényképezőgép új Fényképezési 
helyzetfelismerő rendszerének csúcsfény-
elemzése révén a világ legkifinomultabb 
digitális tükörreflexes megvilágítási rendszere 
még intelligensebbé válik. A rendszer az 1005 
képpontos RGB-érzékelőt használja  
a vakus megvilágítás kiemelkedő minőségű 
értékeléséhez. Ezzel minden eddiginél kisebbre 
csökkenti a túlexponálás kockázatát, még az 
általában túlexponáltságra hajlamos kisméretű 
témák esetén is. Az erősen fényvisszaverő 
tárgyakat tartalmazó kompozíciók bemérésének 
pontossága is jelentősen javult.  
A beépített vaku képfedése támogatja 
a 24 mm-es objektívek használatát, 
valamint vezeték nélküli vezérlőként 
funkcionálva közvetlenül irányít 
legfeljebb két segédvaku-csoportot 
a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás 
használatakor.

Capture NX 2 (külön beszerezhető)
A Nikon saját képfeldolgozó szoftverével a legtöbbet 
hozhatja ki NEF képeiből. A Capture NX 2 és az innovatív 

U Point technológia lehetővé teszi:
• A színek és részletek gyors és átfogó módosítását
•  Saját színsémák létrehozását és szerkesztését a Képszabályozás 

segítségével; a beállításokat mentheti későbbi felhasználás 
céljából, valamint exportálhatja őket a Képszabályozást támogató 
digitális tükörreflexes fényképezőgépekre

•  Fontos funkciók, például a kötegelt feldolgozás, a szerkesztési 
lista, a vignettálás szabályozása, a színeltérés-szabályozás és a 
torzításcsökkentés használatát

Camera Control Pro 2 szoftver  
(külön beszerezhető)
A távolról vezérelt fényképezés még sosem volt ilyen 

hatékony. A Camera Control Pro 2 funkciói:
•  A program biztosítja az Élő nézet, a Képszabályozás, a 

fehéregyensúly és az 51 pontos AF rendszer teljes vezérlését
•  A WT-4/4A vezeték nélküli jeladó használatával a fényképezőgép 

távvezérelhető, az elkészült képek pedig vezeték nélküli hálózaton 
keresztül számítógépre vihetők át

•  A kisképek azonnali ellenőrzésének és megerősítésének lehetősége 
•  A nem kívánt képek még az adatátvitel előtt törölhetők
• Képek megjelenítése a ViewNX használatával

Képhitelesítő szoftver (külön beszerezhető)
Védje adatainak integritását a Nikon képhitelesítő szoftverével, ami:
•  Megállapítja, hogy egy képen történt-e módosítás
•  Felismeri az XMP- és IPTC-adatok bármilyen változását

 ViewNX
A NEF formátumban fényképező profik fontos 
segítőtársa a Nikon ViewNX szoftvere. A ViewNX az egy 

képről rögzített RAW és JPEG fájlokat egyetlen fájlként kezeli, így 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a böngészést.  

A ViewNX segítségével:
• Egyetlen kattintással válthat a JPEG és a RAW adatok között
•  Címkék használatával kategorizálhatja, rangsorolhatja és szűrheti 

képeit
• Szerkesztheti az XMP és IPTC-adatokat
• Gyorsan megtekintheti a kisképeket és előképeket
•   Könnyen válthat a Nikon Transfer és a Capture NX 2 szoftverek 

között
• Testre szabhatja képeit a Képszabályozás segédprogrammal
•  Könnyen nyomtathat fotókat, készíthet diavetítést és küldhet 

képeket e-mail mellékletként

Nikon Transfer
Szervezze munkafolyamatát hatékonyan. A Nikon 
Transfer programmal:

• Átviheti a Nikon digitális tükörreflexes géppel készített vagy 
memóriakártyán tárolt képeit.

•  Átvitel közben címkéket, valamint rangsorolási és IPTC-
adatokat csatolhat a képekhez, így azok később hatékonyan 
rendszerezhetők

•  Átvitel közben is folytathatja a képek kijelölését 

SB-600 SB-400

SB-900 vaku
• Teljes mértékben kompatibilis a Nikon Kreatív Megvilágítási 

Rendszerrel
• Kulcsszám: 34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m) 35 mm-es 

pozícióban, normál megvilágítás esetén
• Széles automatikus zoomtartomány: 17–200 mm
• A képérzékelő formátumának automatikus érzékelése  

a még jobb fényeloszlás biztosítása érdekében
• Gyors újratöltés

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/80 másodperc, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános ©Douglas Menuez

SB-800
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Kijelző

Kereső kijelzője

Elnevezések 

1 IX-Nikkor objektívek nem használhatók. 2 A rázkódáscsökkentés VR objektívekkel használható.
3 A szpot fénymérés a kijelölt fókuszponton mér. 4 A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő  
rendszerei nem működnek megfelelően az objektív eltolásakor és/vagy döntésekor, illetve  
a maximálistól eltérő rekesz használata esetén. 5 Nem használható eltolt vagy megdöntött  
állapotban. 6 Csak manuális expozíciós mód. 7 Csak AF-S és AF-I objektívekkel használható. 8 f/5,6 
vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszérték esetén. 9 Ha AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 
mm f/2.8, új AF 28–85 mm f/3.5–4.5 <ÚJ> vagy AF 28–85 mm f/3.5–4.5 objektívvel a legnagyobb 
zoommal a legkisebb távolságra állít élességet, akkor előfordulhat, hogy az élességjelző akkor is 
megjelenik, amikor a kereső mattüvegén lévő kép nem éles. Ilyenkor az élességet kézzel kell  
beállítani a keresőben látható kép alapján. 10 f/5,6 vagy annál kisebb minimális rekeszérték esetén. 
11 Bizonyos objektívek nem használhatók. 12 Az állványra rögzített AI 80–200 mm f/2.8 ED objektív 
forgási tartományát korlátozza a fényképezőgép váza. Nem lehet szűrőt cserélni, amíg az  
AI 200–400 mm f/4 ED objektív a fényképezőgépen van. 13 Ha megadja a maximális rekeszhez  
tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU objektív adatai) beállításban, akkor a rekesz értéke 
megjelenik a keresőben és a felső kijelzőn. 14 Csak akkor használható, ha megadja az objektív  
gyújtótávolságát és a minimális rekeszértékhez tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU 
objektív adatai) beállításban. Ha nem elégedett az eredménnyel, használja a Szpot vagy a Középre 
súlyozott fénymérési módot. 15 A pontosság növeléséhez adja meg az objektív gyújtótávolságát  
és a minimális rekeszértékhez tartozó értéket a [Non-CPU Lens Data] (Nem CPU objektív adatai)  
beállításban. 16 Manuális expozíciós módokban, 1/125-nél hosszabb záridővel használható. 17 Az 
expozíciót az objektív rekeszértékének előzetes beállítása határozza meg. Rekesz-előválasztásos 
automata expozíciós módban az automatikus expozíció rögzítése vagy objektív-eltolás előtt állítsa be 
a rekeszértéket az objektíven lévő rekeszállító gyűrűvel. Kézi expozíciós módban az objektív eltolása 
előtt állítsa be a rekeszértéket az objektíven lévő rekeszállító gyűrűvel, és határozza meg az  
expozíciót. 18 Expozíciókompenzáció szükséges az AI 28–85 mm f/3.5–4.5, az AI 35–105 mm  
f/3.5–4.5, az AI 35–135 mm f/3.5–4.5 vagy az AF-S 80–200 mm f/2.8D használata esetén. További 
részletek a telekonverter kézikönyvében olvashatók. 19 PK-12 vagy PK-13 automatikus közgyűrű 
szükséges. A fényképezőgép helyzetétől függően a PB-6D kihuzatra is szükség lehet. 20 Használjon 
előre beállított rekeszértéket. Rekesz-előválasztásos automata expozíciós módban az expozíció  
meghatározása előtt kell beállítani a rekeszértéket a kihuzattal. 

Objektívkompatibilitási táblázat

Expozíciós mód / Formázás gomb

Expozíciókompenzáció / Kétgombos 
alaphelyzetbe állítás gomb

Exponálógomb

Főkapcsoló

Segédtárcsa

Mélységélesség-ellenőrző gomb

Funkciógomb

Tükör

Élességállítási módválasztó

Objektív kioldógombja

Objektívcsatlakoztatási pont jelzése

10 tűs távkioldó-csatlakozó fedele

Vakuszinkronizációs csatlakozó fedele

Szíj csatja

Kioldási módválasztó tárcsa kioldógombja

Kioldási módválasztó tárcsa

Képminőség / Képméret / Kétgombos 
alaphelyzetbe állítás gomb

Fehéregyensúly gomb

ISO érzékenység gomb

Vakumód / Vakukompenzáció gomb

Vaku nyitógombja

Vakupapucs (külön beszerezhető vakuhoz)

AF-segédfény / Önkioldó jelzőfénye / 
Vörösszemhatás-csökkentő lámpa

Kijelző

Képérzékelő síkjának jelzése

Szíj csatja

Törlés / Formázás gomb

Visszajátszás gomb

Menü gomb

Védelem / Súgó gomb

Kiskép / „Kicsinyítés nagyított 
visszajátszásnál” gomb

„Nagyítás nagyított visszajátszásnál” 
gomb

OK gomb

HDMI minitűs csatlakozó/ Videocsatlakozó / 
 USB-csatlakozó / DC-IN csatlakozó  
(a csatlakozófedél alatt)

Monitor

Állványmenet

Az MB-D10 csatlakozója

Akkumulátortartó fedelének 

Akkumulátortartó fedelének zárja

Memóriakártya-foglalat fedele

Info gomb

Kártyaművelet jelzőfénye 

AF mező módválasztó

Fókuszmező-választást letiltó gomb

Választógomb középső gombja

Választógomb

Főtárcsa

AF-ON gomb

Fénymérési módválasztó

AE/AF-rögzítés gomb

Dioptriaszabályzó

Kereső ablaka

Kereső

Keresőlencse reteszállítója

              Fényképezőgép beállítása  Élességállítási mód  Expozíciós mód  Fénymérési 
       rendszer

  S M (elektronikus M P A   w 
  Objektív/tartozék C távolságmérővel)  S M 3D Színes e

 G vagy D típusú AF Nikkor
2
  

 AF-S, AF-I Nikkor 
3	 3	 3	 3	 3	 3	 —	 3

3

 PC-E NIKKOR series   —	 3
5
	 3	 3

5
	 3

5
	 3

5
	 —	 3

3

 PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D
4
 —	 3

5
	 3	 —	 3

6
	 3	 —	 3

3

 AF-S / AF-I telekonverter
7
   3

8
	 3

8
	 3	 3	 3	 3	 —	 3

3

 Egyéb AF Nikkor (az F3AF  
3

9
	 3

9
	 3	 3	 3	 —	 3	 3

3 
 objektívjeinek kivételével) 
 AI-P Nikkor —	 3

10
	 3	 3	 3	 —	 3	 3

3

 AI, AI módosított, Nikkor vagy  
 E sorozatú Nikor objektívek

12
 

—	 3
10
	 3	 —	 3

13
	 —	 3

14
	 3

15

 Medical-Nikkor 120 mm f/4 —	 3	 3	 —	 3
16
	 —	 —	 —

 Reflex-Nikkor —	 —	 3	 —	 3
13
	 —	 —	 3

15

 PC-Nikkor —	 3
5
	 3	 —	 3

17
	 —	 —	 3

 AI típusú telekonverter
18

 —	 3
8
	 3	 —	 3

13
	 —	 3

14
	 3

15

 
PB-6 kihuzat

19
 
   

  
— 3

8
	 3	 —	 3

20
	 —	 —	 3

 Automatikus közgyűrűk  
 (PK-sorozat: 11A, 12 vagy 13; PN-11) 

— 3
8
	 3	 —	 3

13
	 —	 —	 3

q

CP
U 

ob
je

kt
ív

ek
 1

Ne
m

 C
PU

 o
bj

ek
tív

ek
11



23

VAKUK

TÁVVEZÉRLÉSI TARTOZÉKOK

KERESŐTARTOZÉKOK

TV-TARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES 
HASZNÁLATHOZ

VEZETÉK NÉLKÜLI JELADÓ

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, 
AKKUMULÁTOROK ÉS AKKUTÖLTŐK

SK-6/6A vakutartó 
tápegység

SD-8A nagy teljesítményű 
elemtartó markolat

SB-900 vaku

SB-600 vaku

SB-400 vaku
SB-800  

vaku

SB-600  
vaku

R1C1 makrovaku szett 
vezérlővel

SC-28, 29 TTL 
vezetékes távkioldó

EG-D100 videokábel* TV Monitor**

DK-17  
kereső*

DK-17C 
dioptriakorrekciós 

lencsék  
(-3, -2, 0, +1,  

+2 m-1
)

DK-19  
gumi  

szemkagyló
DK-18 

keresőadapter

DG-2 
keresőnagyító

DK-17M  
nagyító  
kereső

DR-5  
derékszögű 

keresőtoldalék
DK-17A 

páramentes 
kereső

Számítógépes 
kártyaadapter**

CF-kártyaolvasó**

CompactFlashTM 
memóriakártya**

Számítógép**

Nyomtató**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Képhitelesítő szoftver

Szoftvercsomag*

MH-21/MH-22 
gyorstöltő EH-5a/EH-5 hálózati tápegység

EN-EL3e 
újratölthető lítium-
ion akkumulátor*

WT-4/4A vezeték nélküli jeladó

UC-E4 USB-kábel*

8 db  
R6/AA-méretű 

elem/akkumulátor 
szükséges**

HDMI-kábel**

EN-EL3e  
lítium-ion  

akkumulátor

EH-6 hálózati  
tápegység

*Mellékelt tartozék        **Nem Nikon termék

C:  Egyéni beállításkészletek
R: Egyéni beállítások visszaállítása

a:  Automatikus élességállítás
a1:  AF-C prioritás
a2:  AF-S prioritás
a3:  Dinamikus AF
a4:  Élességkövetés és -rögzítés
a5:  AF-aktiválás
a6:   AF-pont megvilágítása
a7:  Fókuszpont körbegörgetése
a8:  AF-pont kiválasztása
a9:  Beépített AF-segédfény
a10: MB-D10 AF-ON gombja

b:   Fénymérés/expozíció
b1:  ISO érzékenység lépésköze
b2:  Fé-lépésköz az expozícióvezérléshez
b3:  Expozíciókompenzáció/finomhangolás
b4:  Egyszerű expozíciókompenzáció
b5:   Középre súlyozott fénymérés  
 mérőmezője
b6:  Optimális expozíció finomhangolása

c:  Időzítők/AE-rögzítés
c1:  Exponálógomb AE-L
c2:   Fénymérő automatikus kikapcsolásának  

 késleltetése
c3:  Önkioldó késleltetése
c4:  Monitor kikapcsolásának késleltetése

d:   Fényképezés/megjelenítés
d1:  Hangjelzés
d2:  Rács megjelenítése a keresőben
d3:  Képernyőn megjelenő tippek
d4:   Felvételkészítés sebessége CL módban
d5:   Sorozatfelvétel maximális képszáma
d6:  Fájlok sorszámozása
d7:   Felvételi információk kijelzése
d8:  LCD megvilágítása
d9:   Expozíciókésleltetési mód
d10: MB-D10 elem-/akkumulátortípusa
d11:   Elemek/akkumulátorok használati  
 sorrendje

e:  Sorozatkészítés/vaku
e1:  Vakuszinkron sebessége
e2:  Vakuzási záridő
e3:  Beépített vaku vezérlése
e4:  Modellvakuzás
e5:  Automatikus sorozatkészítés beállítása
e6:  Automatikus sorozatkészítés (M mód)
e7:  Sorozatkészítés sorrendje

f:  Vezérlők
f1:  [Œ] kapcsoló
f2:  Választógomb középső gombja
f3:  Választógomb
f4:  Fényképadatok/visszajátszás
f5:   Funkció gomb kiosztása
f6:   Ellenőrző gomb kiosztása
f7:  AE-L/AF-L gomb kiosztása
f8:  Záridő/rekesz rögzítése
f9:  Vezérlőtárcsák testreszabása
f10:  Gomb és tárcsa használata egymás 

után
f11: Nincs memóriakártya?
f12: Fordított kijelzők

Egyéni beállítások menüRendszerábra

Memóriakártyák kapacitása
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 2GB-os SanDisk Extreme IV (SDCFX4)  
memóriakártya hány képet tud tárolni FX-formátumban, különböző képminőség- és 
képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret 1 Képek száma 1 Puffer kapacitása2

NEF (RAW), veszteségmentesen tömörített, 12 bites — 13,3 MB  100 23
NEF (RAW), veszteségmentesen tömörített, 14 bites — 16,3 MB 77 20
NEF (RAW), tömörített, 12 bites  — 11,0 MB 138 26
NEF (RAW), tömörített, 14 bites — 13,8 MB 114 23
NEF (RAW), tömörítetlen, 12 bites — 18,8 MB 100 19
NEF (RAW), tömörítetlen, 14 bitest — 24,7 MB 77 17
TIFF (RGB) L 35,9 MB 53 17

M 20,7 MB 95 20
S 10,0 MB 211 28

JPEG fine 3 L 5,7 MB 279 100
M 3,2 MB 496 100
S 1,4 MB 1000 100

JPEG normal 3 L 2,9 MB 548 100
M 1,6 MB 976 100
S 0,7 MB 2000 100

JPEG basic 3 L 1,4 MB 1000 100
M 0,8 MB 1800 100
S 0,4 MB 3900 100

1 Az adatok csak hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
2  A memóriapufferben tárolható felvételek száma. Csökken a következő esetekben: 1) az [Optimal quality] (Optimális minőség) van kiválasztva a [JPEG compression] 

(JPEG tömörítés) beállításnál, 2) az ISO érzékenység H 0.3 vagy magasabb értékre van állítva, 3) a [High ISO NR] (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) lehetőség 
be van kapcsolva az ISO érzékenység automatikus szabályozása funkció bekapcsolt állapotában, illetve ISO 2000-es vagy magasabb érzékenységnél, 4) hosszú 
expozícióhoz tartozó zajcsökkentés esetén, 5) az Aktív D-Lighting használata esetén, 6) ha be van kapcsolva a képek eredetjelzése.

3  Az értékek számítása feltételezi, hogy a [JPEG compression] (JPEG tömörítés) beállítás értéke [Size Priority] (Fájlméret elsődlegessége). Az [Optimal quality] (Optimális 
minőség) beállítás esetén a JPEG képek fájlmérete megnő, a képek száma és a puffer kapacitása ennek megfelelően csökken.

FX-formátumú (36 x 24) képterület

SB-400  
vaku

EN-EL4/EN-EL4a 
újratölthető lítium-ion 

akkumulátor

MH-18a  
gyorstöltő*

Extreme IV SDCFX4 8 GB
4 GB
2 GB

Extreme III SDCFX3 8 GB
4 GB
2 GB
1 GB

Ultra II SDCFH 8 GB
4 GB
2 GB
1 GB

Standard SDCFB 4 GB
2 GB
1 GB

Professional 

UDMA

300x 8 GB
4 GB
2 GB

Platinum II 80x 2 GB
1 GB

512 MB
60x 4 GB

Professional 133x WA 8 GB
4 GB
2 GB
1 GB

80x Lt 2 GB
512 MB

SanDisk Lexar Media

A D700 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és 
elfogadott, I-es típusú CompactFlash memóriakártyák 
használatát javasoljuk:

Más típusú memóriakártyákat nem teszteltünk. A fenti kártyákkal 
kapcsolatos bővebb információ a megfelelő gyártótól szerezhető be.

MB-D10 elemtartó 
markolat

BL-3 akkumulátortartó- 
fedél

SB-800 vaku

SB-900  
vaku

Jóváhagyott memóriakártyák

NIKKOR objektívek

ML-3 Modulite távvezérlő 
készlet

MC-36 vezetékes 
távkioldó

MC-30 vezetékes 
távkioldó

MC-22 vezetékes 
távkioldó
MC-21 
hosszabbító  
kábel

MC-23  
összekötő kábel

MC-25 
adapterkábel

MC-35 
GPS- 
kábel

10 tűs távkioldó-
tartozékok

GPS-egyég**

MC-36 vezetékes 
távkioldó

MC-30 vezetékes 
távkioldó

MC-22 vezetékes 
távkioldó



A Nikon D700 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

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

1,5-szeresével) egyenlő 

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám 12,1 millió

Képérzékelő
Képérzékelő 36,0 x 23,9 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
Teljes pixelszám 12,87 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő-tisztító funkció, porszemcse-eltávolítás referencia-adatainak begyűjtése 
rendszer (Capture NX 2 szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpont)

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

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

 4)   NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Képszabályozási  Négy beállítási lehetőség: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, mindegyik beállítás 
rendszer módosítható
Adattároló CompactFlash (I-es típusú, UDMA-kompatibilis)
Fájlrendszer DCF 2.0, DPOF, Exif 2.21 és Pictbridge szabványokkal kompatibilis

Kereső
Kereső Tükörreflexes típusú, fix betekintési távolságú pentaprizmás
Dioptriaszabályzás –3 és +1 m-1 között
Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1)
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte VI mattüveg, megjeleníthető AF-pontokkal és kompozíciós ráccsal
Képfedés Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás  Körülbelül 0,72-szeres (50 mm-es f/1.4 objektív végtelenre állítva; –1,0 m-1)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség  CPU objektív csatlakoztatása esetén az objektív rekesze a felhasználó által beállított értékre 
ellenőrzése (A és M módban) vagy a fényképezőgép által beállított értékre (P és S módban) beugratható
Rekesz Azonnali visszatérésű, mélységélesség-ellenőrző gombbal

Objektív
Kompatibilis objektívek Lásd a 22. oldalt.

Zár
Típus Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/8000–30 mp, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel, Bulb, X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága 

lecsökken az 1/250 és 1/320 mp közti záridő-tartományban)

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

mód, 4) Élő nézet [LV] mód, 5) Önkioldó  [ ] mód, 6) Tükörfelcsapás [Mup] mód
Sorozatfelvétel  EN-EL3e lítium-ion akkumulátorral: 1–5 kép/mp [CL] módban, 5 kép/mp [CH] módban
sebessége MB-D10 elemtartó markolat (és benne nem EN-EL3e akku) vagy EH-5a/EH-5 hálózati 

tápegység használatakor: 1–7 kép/mp [CL] módban, 8 kép/mp [CH] módban
Önkioldó Elektronikusan vezérelt időzítő 2, 5, 10 vagy 20 másodperces késleltetéssel

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

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

 2)  Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8, 12, 15 vagy 20 mm átmérőjű 
kör, vagy pedig a teljes kép átlagán alapul a súlyozás

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

Mérési tartomány  1) 0–20 Fé (mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés), 2) 2–20 Fé (szpot fénymérés) (20°C, 
ISO 100, f/1,4 objektív esetén)

Fénymérőcsatolás Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok 1) programozott automata (P) rugalmas programmal, 2) idő-előválasztásos automata (S), 

3) rekesz-előválasztásos automata (A), 4) manuális (M)
Expozíciókompenzáció ±5 Fé 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gombbal rögzíthető a mért expozíció
Expozíciósorozat Expozíciósorozat és/vagy vakusorozat (2–9 expozíció 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel)
Érzékenység ISO 200–6400 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 és 1 Fé 

(ISO 100 egyenérték) értékkel ISO 200 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 Fé (ISO 12 800 egyenérték) és 2 
Fé (ISO 25 600 egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött

Aktív D-Lighting Választható beállítások: [Auto] (Automatikus), [High] (Magas), [Normal] (Normál) vagy [Low] (Alacsony)

Élesség
Automatikus  TTL fázisérzékelő AF, 51 fókuszpont (15 kereszt típusú érzékelő) a Nikon Multi-CAM 3500FX 
élességállítás automatikus élességállítási modullal; érzékelési tartomány: -1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C 

hőmérsékleten); az AF finomhangolható; AF-segédfény (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Élességállítás 1)  Automatikus élességállítás: egyszeri szervo AF (S), folyamatos szervo AF (C); az 

élességkövetés automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően, 2) Manuális 
élességállítás (M) az elektronikus távolságmérővel

Fókuszpont Az AF-pont 51 vagy 11 fókuszpont közül választható
AF mező mód 1) Egypontos AF, 2) Dinamikus AF [AF-pontok száma: 9, 21, 51, 51 (3D követés)],  

3) Automatikus AF-mező 
Élességrögzítés Az expozíció az AE-L/AF-L gomb megnyomásával vagy az exponálógombot félig lenyomva 

rögzíthető (egypontos AF az AF-S módban)

Vaku
Beépített vaku Kézzel felnyitható; kulcsszám: 17 (m, ISO 200, 20°C) vagy 12 (m, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés 1)  TTL vakuvezérlés 1005 képpontos RGB-érzékelővel; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás és 

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

használható
 3)  Nem TTL automatikus vakuzás (A): SB-900, 800, 28, 27 vagy 22s vakuval használható 
 4) Távolság-prioritásos manuális (GN): SB-900 és 800 vakuval használható
Vakuszinkron módok 1) Szinkron az első redőnyre (normál szinkron), 2) Hosszú záridős szinkron, 3) Szinkron a hátsó 

redőnyre, 4) Vörösszemhatás-csökkentés, 5) Vörösszemhatás-csökkentés hosszú záridős 
szinkronnal

Vakukompenzáció -3 – +1 Fé 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépéssel
Vakukészenléti jelző Az SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX, vagy SB-50DX vaku teljes 

töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs Szabványos ISO 518 vakupapucs biztonsági retesszel
Szinkroncsatlakozó-aljzat ISO 519 standard csatlakozó
Nikon Kreatív  Például az SB-900, az SB-800, az SB-600, az SB-R200 és az SU-800 (csak vezérlő) 
Megvilágítási Rendszer vakuegységek használata esetén támogatja a Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás technológiát, 

az automatikus FP nagy sebességű vakuszinkront,  
a vaku-színhőmérséklet információ továbbítását, a modellfény funkciót és a vakuérték-
rögzítést; a beépített vaku vezérlőként használható

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

érzékelővel); 
 •  Hét finomhangolható manuális mód; színhőmérséklet megadása; fehéregyensúly-sorozat: 

2–9 expozíció, lépésköz: 1, 2 vagy 3

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

Monitor
LCD-monitor 7,62 cm-es, kb. 920 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű, 100%-os 

képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással

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

hisztogram-kijelzés, csúcsfények kijelzése, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg  
(max. 36 karakter)

Csatlakozó
USB Nagysebességű USB
Videokimenet NTSC vagy PAL; egyidejű visszajátszás lehetséges a videokimeneten és az LCD-monitoron
HDMI-kimenet A HDMI 1.3a verzióját támogatja; C-típusú mini csatlakozó; egyidejű visszajátszás nem 

lehetséges a HDMI-kimeneten és az LCD-monitoron
10 tűs csatlakozó 1)  GPS: NMEA 0183 ( (2.01 és 3.01 verzió) interfész-szabvány 9 tűs D-sub kábellel és MC-35 

GPS-kábellel (külön megvásárolható)
 2) Távvezérlő: 10 tűs csatlakozóval

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-EL3e lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat  MB-D10 elemtartó markolat (külön megvásárolható) 1 db EN-EL4a, EN-EL4 vagy EN-EL3e 

lítium-ion akkumulátorral (BL-3 akkumulátortartó fedél szükséges) vagy 8 db R6/AA-méretű 
alkáli (LR6), Ni-MH (HR6), lítium (FR6) akkumulátorral vagy ZR6 nikkel-mangán elemmel

Hálózati tápegység  EH-5a/EH-5 hálózati tápegység (külön megvásárolható)

Állványmenet  
Állványmenet 1/4 hüvelykes (ISO 1222)  

Méret / tömeg
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 147 x 123 x 77 mm
Tömeg Kb. 995 g (akkumulátor, memóriakártya, vázsapka és monitorvédő nélkül)

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

Tartozékok
Mellékelt tartozékok* EN-EL3e lítium-ion akkumulátor, MH-18a gyorstöltő, UC-E4 USB-kábel, EG-D100 audio-/

videokábel, AN-D700 szíj, BF-1A vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, BM-9 monitorvédő, 
szoftvercsomag CD-ROM

 *A mellékelt tartozékok országonként vagy területenként eltérhetnek

Fontosabb külön  WT-4 vezeték nélküli jeladó, DK-17M nagyító kereső, EH-5a hálózati tápegység, Capture NX 2 
megvásárolható  szoftver, Camera Control Pro 2 szoftver, képhitelesítő szoftver
tartozékok

Képterület L M S
FX-formátum (36 x 24) 4256 x 2832 3184 x 2120 2128 x 1416
DX-formátum (24 x 16) 2784 x 1848 2080 x 1384 1392 x 920

• A CompactFlash és az Extreme a SanDisk Corporation bejegyzett védjegyei. • A HDMI, a HDMI logó és  
a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A termékek és 
a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben,  
LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.

Nyomtatás helye: Hollandia (0806/A)K Kódszám: 6CH80090


