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

•  Expozíció: [M] mód, 
1 másodperc, f/8

•  Fehéregyensúly: 
Színhőmérséklet (5000 K)

•  Érzékenység: ISO 100 
•  Picture Control: Általános 
©Benjamin Antony Monn
Bibliothèque nationale de France 



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

•  Expozíció: [M] mód,  
1/200 másodperc, f/4,5 

• Fehéregyensúly: Automatikus 2 
• Érzékenység: ISO 640 
• Picture Control: Portré

©Cliff Mautner 
 



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

•  Expozíció: [A] mód,  
1/15 másodperc, f/8 

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

©Jim Brandenburg 
 
 



•  Objektív: AF-S NIKKOR 
200 mm f/2G ED VR II 

•  Expozíció: [M] mód,  
1/200 másodperc, f/10 

•  Fehéregyensúly: 
Színhőmérséklet (5500 K) 

• Érzékenység: ISO 100 
• Picture Control: Portré
©Rob Van Petten  
 

 •  Objektív: AF-S VR Micro-
NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED

•  Expozíció: [A] mód,  
1/500 másodperc, f/8 

• Fehéregyensúly: Automatikus 1 
• Érzékenység: ISO 400 
• Picture Control: Általános
©Jim Brandenburg 
  
 



MINIATŰR RÉSZLETEK, 
MONUMENTÁLIS KÉPEK, 
KÖZVETÍTÉSRE ALKALMAS 
MINŐSÉGŰ VIDEÓK

Mi kell a tökéletes képhez? Élesség és felbontás? Finom textúrák? Színhűség? A szinte 
érintésre ingerlően finom tónusok? A D800, a Nikon legújabb FX-formátumú D-SLR 
fényképezőgépe tudja mindezt. A korszakalkotó, 36,3 megapixeles felbontás és a nagy 
teljesítményű EXPEED 3 képfeldolgozó motor által kínált képalkotási teljesítmény  
a legjobb stúdiógépekével vetekszik, ugyanakkor megmarad a Nikon digitális SLR vázaktól 
megszokott rugalmasság és tartósság. Örökítse meg a fény és árnyék legapróbb változását 
is, akár egy apró ékszeren vagy az emberi bőr csillogásában! Az állóképek minősége eddig 
nem ismert magasságokba emelkedik; lenyűgöző mélység és részletgazdagság, beltérben és 
kültéren egyaránt. És ez még csak a kezdet. A Nikon exkluzív 91K-képpontos RGB érzékelője 

révén a Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer még akkor is érzékelni tudja az emberi 
arcokat, amikor a fényképezés az optikai keresőn keresztül történik, ami még tovább javítja az 
AF, az AE és az i-TTL vakuzás teljesítményét. Ha az ön munkamenete közvetítésre alkalmas 
minőségű, hi-fi hanggal ellátott videókat igényel, a D-videó funkció még a legigényesebb 
ügyfeleket is elkápráztatja. Mi több, a D800 1080p teljes HD felbontású videót készít mind 
FX-, mind pedig DX-formátumban, még szabadabb sokoldalúságot kínálva a filmkészítőknek. 
Mindehhez társul a kiemelkedő műszaki precizitás, valamint a rendkívül éles és sokoldalúan 
használható NIKKOR objektívek választéka. Fejezze ki képzelőerejét csodálatos állóképek és 
látványos videók formájában! Alkosson maradandót. A D800-zal készen áll a feladatra. 



A nagy felbontású állóképek részletgazdagsága 
jelentős adatmennyiséggel jár. A D800 esetében 
azonban nem kell mindezért a sebesség 
beáldozásával fizetnie. A Nikon mérnökei kiválóan 
értik a sebességet és annak szerepét 
a képalkotásban, és tudásukat jól tükrözi a nagy 
teljesítményű EXPEED 3 képfeldolgozó motor, 
amelyet kizárólag a digitális SLR fényképezőgépek 
számára fejlesztettek ki. Az EXPEED 3 
a képfeldolgozástól és a kártyára való rögzítéstől 

kezdve a képek visszajátszásáig és átviteléig óriási mennyiségű adatot 
mozgat, az EXPEED 2 rendszernél gyorsabban. A rögzítési sebesség 
még akkor sem csökken, ha közben olyan különleges feldolgozó 
műveletek zajlanak a háttérben, mint például az Aktív D-Lighting vagy 
a nagy ISO zajcsökkentés. Az EXPEED 3 teljesítményére jellemző, hogy 
könnyűszerrel képes az adatintenzív feladatok elvégzésére, például 
teljes HD videót rögzít 30p minőségben. A különbség más módon is 
megmutatkozik majd állóképein és videóin: a zaj csökken, a színek és 
tónusok pedig gazdagabbak lesznek. Az idáig felsorolt alapvető előnyök 
mellett a D800 még azt a színeltolódást is csökkenti, ami más 
fényképezőgépeknek hasonló helyzetben komoly nehézséget okoz.

A tónusátmenetek világa az a terület, ahol egy felvétel a valóság 
egyszerű megörökítésétől elemelkedve önálló életre kel. A D800 
pontosan erre képes: csúcsmodern képfeldolgozó rendszere életerőt 
kölcsönöz az ön felvételeinek. A fekete tökéletesen fekete, az árnyékos 
területek részletei pedig finoman, gazdagon jelennek meg. Kemény, 
nagy kontrasztú fényben, ahol más fényképezőgépek esetleg már 
csődöt mondanak, a D800 továbbra is finom átmeneteket örökít meg, 
gazdag részletekkel és tónusokkal egészen a tiszta fehérig. 

Felbontás, szín és dinamika: a tökéletes trió
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NAGY FELBONTÁS ÉS SZÉLES ISO ÉRZÉKENYSÉGI TARTOMÁNY KIVÁLÓ KÉPMINŐSÉG ÉS GYORS KÉPFELDOLGOZÁS

Nikon FX-formátumú CMOS-képérzékelő  
36,3 tényleges megapixel felbontással

ISO 100–6400 általános érzékenységi tartomány, ISO 50 és 
ISO 25 600 egyenértékig kiterjeszthető

Élességre optimalizált optikai aluláteresztő szűrőStratégiai megközelítés: kovácsoljon előnyt a fényből  

EXPEED 3 képfeldolgozó motor:  
sebesség, sokoldalúság és nagy teljesítmény

14 bites A/D konverzió, 16 bites képfeldolgozás:  
gazdag tónusok és természetes színek

Az oldalirányú színeltérés csökkentése: használja ki a 
NIKKOR objektívjei által kínált lehetőségeket

ÉSEXPEED 336
MP

Gazdag tónusok és természetes színek az EXPEED 3 képfeldolgozó motornak 
köszönhetően. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [A] mód, 6 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: 
Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános   
©Jim Brandenburg

ISO 100 ISO 6400

A funkció használata nélkülA funkció használatával

Az oldalirányú színeltérés csökkentése
©Benjamin Antony Monn 

A finom részletek a széles ISO érzékenységtartomány 
egészében megőrizhetők.

A nagy felbontású teljesítmény és a széles ISO érzékenységi 
tartomány ötvözete végre valósággá vált. A Nikon mérnökei intelligens, 
új megoldásokkal álltak elő, amelyekkel a fényt az érzékelő 
fotodiódáihoz továbbítják. Az optikai aluláteresztő szűrőtől és a chipen 
található, résmentes mikrolencséktől kezdve az érzékelő belső 
kialakításáig minden részletet úgy terveztek, hogy a minél hatékonyabb 
fényátvitelt szolgálja, így éles és világos képek készíthetők jóval 
kevesebb zajjal. Mindez egy sor különféle megvilágítás mellett is 
elérhető, hogy ön a legtöbbet hozhassa ki NIKKOR objektívjeiből.

A képérzékelő előtt található optikai aluláteresztő szűrő fő feladata, hogy 
csökkentse a téves színek és a moaré előfordulási esélyét. Ez azonban 
gyakran az élesség csekély mértékű csökkenése révén valósul meg. 
A moaré ismétlődő részleteket tartalmazó képeken, például erős 
függőleges vonalakkal jellemzett épületfotókon fordul elő. A jobb 
képminőség kulcsa, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt az 
előnyök és a kompromisszumok között, és a D800 optikai aluláteresztő 
szűrője pont ebben nyújt kiemelkedő teljesítményt. Az eredmény: 
a lenyűgöző 36,3 megapixeles felbontás adta lehetőségek optimális 
egyensúlyt kínálnak az élesség, illetve a moaré és a téves színek 
hatékony visszaszorítása között. Ezenfelül a D800 aluláteresztő 
szűrőjének többrétegű felépítése a fényképezőgépre optimalizált 
tükröződésgátló bevonatot is tartalmaz, ezáltal a képek még élesebbek 
és tisztábbak lesznek.

Ki mondta, hogy nagy felbontású, stúdióminőségű képek csak stúdióban 
készíthetők? A D800, a maga széles ISO tartományban készíthető, 
kristálytiszta képeivel új szabványt teremt a nagy felbontású D-SLR 
fényképezőgépek számára. Ez a rugalmasság új lehetőségeket teremt 
mind a fotósok, mind a filmkészítők számára az úgynevezett 
„csodaórában”, azaz közvetlenül hajnalhasadás előtt vagy naplemente 
idején, amikor az elérhető fény gyakran csodálatos, viszont kevés. 
A D800 fényképezőgép előnye, hogy intelligens zajcsökkentő rendszerei 
még nagy ISO beállítás esetén is a finom részletek feláldozása nélkül 
képesek kezelni a zajt. A különbség még a kis kontrasztú részletek 
– például a haj vagy a fű textúrája – szintjén is megmutatkozik; ezek 
pedig gyakorta szintén fontos elemei egy filmnek, illetve nagy 
felbontású portrénak vagy tájképnek. A nagyobb ISO beállításokkal 
elérhető jobb képminőség egyúttal azt is jelenti, hogy magabiztosabban 
lehet kézből fotózni, hiszen a rövidebb záridő kevesebb elmosódást 
jelent. 

A D800 olyan textúrákkal, finom árnyalatokkal és részletekkel gazdagítja 
fotóit, amelyeket korábban kizárólag bonyolult közepes formátumú 
gépekkel lehetett rögzíteni. Minden szempilla, fakéreg-vonal és 
fénycsillanás jól meghatározott. Gyönyörködjön az állóképek kivételes 
részletességében – a 36,3 tényleges megapixeles felbontás módot ad 
erre. A felvételekből akár A1 méretű (59,4 x 84,1 cm) nyomatok 
készíthetők 200 dpi felbontásban, illetve agresszív vágással új 
kompozíció hozható létre, miközben az eredeti változat 
részletgazdagsága és tónustartománya megmarad. A tiszta, nagy 
felbontású képek előállításában az érzékelő által végrehajtott 14 bites 
A/D átalakítás és magas jel-zaj arány segédkezik. Az eredmény: 
lenyűgöző képek egy sor különféle helyzetben. A képérzékelő 
döbbenetes képességei azonban nemcsak a fényképezésnél 
mutatkoznak meg. A filmkészítők is elővehetik kivételesen éles 
NIKKOR objektívjeiket, hiszen a D800 36,3 tényleges megapixeles 
adataiból gyönyörű, 1080p méretű, közvetítésre alkalmas videó 
készíthető 30p minőségben. 

A nagy felbontásra képes érzékelőkkel igazán lemérhető az objektívek 
teljesítménye. Ám megnyugodhat: a remek NIKKOR objektívek és 
a Nikon intelligens képfeldolgozásának kombinációja jelentős 
mértékben csökkenti az oldalirányú színeltérést, és lenyűgözően 
természetes hatású képeket eredményez. Más korrekciós módszerek 
pusztán a színeltérést tüntetik el. Ezzel szemben a Nikon megoldása 
egy színenkénti felbontási index segítségével kompenzálja a 
színkülönbségeket, ezért különösen hatékonyan, a kép teljes területén 
növeli az élességet. Ráadásul a funkció minden NIKKOR objektív 
használatakor jó szolgálatot tesz, hiszen az objektív típusától függetlenül 
elvégzi ezeket a javításokat, és hozzájárul a lehető legélesebb képek 
előállításához.



A Nikon D4 csúcsmodellben bemutatott, 
forradalmian új Fejlett fényképezési helyzetfelismerő 
rendszer a D800-ban is helyet kapott. A megoldás 
alapja a 91K-képpontos RGB-érzékelő, amely kiváló 
felbontásával páratlanul részletesen elemez minden 
helyzetet. Az RGB-érzékelő minden korábbinál 
pontosabban ismeri fel a téma színeit és 
világosságát, majd a rendszer ezen adatok 
felhasználásával különféle automatikus beállításokat 

végez, ami természetesebb hatású képet eredményez. Az igazi áttörést 
azonban az jelenti, hogy az érzékelő akkor is elképesztő pontossággal 
ismeri fel az emberi arcokat, ha a fényképezés az optikai keresőn 
keresztül történik. Az arcérzékelés mellett a gép a részletes 
helyzetelemzést is felhasználja annak érdekében, hogy különféle 
kompozíciók és fényviszonyok esetén is pontosabb lehessen az 
automatikus élességállítás, az automatikus expozíció és az i-TTL 
vakuzás. A javított témakövetés főként 3D követés használatakor 
érzékelhető, ahol a rendszer 
a korábbinál kisebb méretű mozgó 
témán is képes megtartani az 
élességet.

 FEJLETT FÉNYKÉPEZÉSI HEL   YZETFELISMERŐ RENDSZER

SZÉLES AF LEFEDETTSÉG ÉS JAVÍTOTT AF ÉRZÉKENYSÉG

Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer 
91K-képpontos RGB érzékelővel

Kiegyensúlyozottabb eredmény az i-TTL kiegyenlített derítő 
vakuzás és az Aktív D-Lighting használata során 

Pontosabb arcérzékelés automatikus AF mező módban és 
témakövetés 3D követés módban 

Fényforrás-azonosítás az állóképek automatikus 
fehéregyensúlyához

Fejlett Multi-CAM 3500 FX automatikus élességállítási 
érzékelőmodul: borotvaéles érzékelés kevés fényben is Sokoldalú AF mező módok

91KKÉPPONTOS  
RGB ÉRZÉKELŐ

Részletes helyzetelemzés folyamatos arcfelismeréssel – pontosabb automatikus  
vezérlés

14 15

3D színes mátrixmérés III – pontosabb expozíció

Pontos automatikus expozíció még ellenfényben is, a Fejlett fényképezési 
helyzetfelismerő rendszernek köszönhetően.

• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2.8G ED VR II • Expozíció: [A] mód, 1/80 másodperc, f/5 
• Fehéregyensúly: Automatikus 2 • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános  
©Cliff Mautner 

Automatikus 1 beállítás, amely a fehéret 
tiszta fehérként jeleníti meg.
©Cliff Mautner 

Automatikus 2 beállítás, amely megőrzi 
az izzólámpás megvilágítás meleg 
érzetét.
©Cliff Mautner 

A D800 még nagyon gyenge, akár -2 Fé értékű 
megvilágításban is képes automatikusan 
élességet állítani a témára.
©Cliff Mautner 

Képérzékelő91K-képpontos RGB érzékelő

Témakövetés TémakövetésArcérzékelés a képsíkonFényforrás azonosítása
Csúcsfény- 

elemzés
Arcérzékelés a 91K-képpontos 

RGB érzékelővel

Fázisérzékelő AF
Automatikus AF mező

3D követés

Expozícióvezérlés
3D színes mátrixmérés III

i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás

Aktív 
D-Lighting AWB

Visszajátszás
Az arc nagyítása 
visszajátszáskor 

Expozícióvezérlés élő 
nézetben 

Fénymérés élő nézetben
Villogáscsökkentés

Kontrasztérzékelő AF
Arc-prioritásos AF
Témakövető AF

A Fejlett fényképezési helyzetfelismerő rendszer

Az automatikus AF mező és a 3D követés a Nikon exkluzív AF mező 
módjai, amelyekben a fényképezőgép a téma szín- és fényerő-adatainak 
felhasználásával érzékeli az élességet. A D800 pontosabb adatai és 
témafelismerési képessége jóvoltából mindkét AF mező módban jóval 
nagyobb teljesítményre számíthat, és még jobb minőségű állóképeket 
készíthet. Automatikus AF mező módban a fényképezőgép ténylegesen 
észleli az emberek arcát, és azonnal beállítja a megfelelő élességet; 
ez rendkívül hasznos képesség akkor, amikor az arcok elsődleges 
fontosságúak és nincs idő az élességpontok kiválasztására. 3D követés 
használatakor az érzékelő finom felbontása egy különlegesen 
optimalizált AF algoritmus segítségével, részletes minták felismerésével 
minden eddiginél pontosabban képes követni és élesen tartani a témát.

A profi fotósok tudják, hogy a Nikon fénymérési rendszere kivételesen 
kiegyensúlyozott expozíciókat garantál. A 91K-képpontos RGB 
érzékelőnek köszönhetően a D800 jóval részletesebb helyzeti adatokkal 
dolgozhat, ideértve az arcérzékelési adatokat is. Mindez elősegíti, hogy 
a 3D színes mátrixmérés III rendszer jobb automatikus expozíciót 
kínáljon, különösképpen akkor, amikor emberi arcok is vannak a képen. 
Amikor a D800 ellenfényben levő emberi arcokat érzékel, a gép úgy 
határozza meg az általános expozíciót, hogy közben elsődlegességet 
biztosít az arcnak, ami egyébként alulexponált lenne. Amikor pedig az 
arc elölről van megvilágítva és jóval világosabb, mint a háttér, akkor  
a fényképezőgép felismeri a helyzetet és megakadályozza, hogy az arc 
részletei kiégjenek.

A Nikon i-TTL rendszerét hosszú ideje a legpontosabb 
vakuvezérlő rendszernek tartják a fotózás területén. 
Most a 91K-képpontos RGB érzékelő által biztosított 

arcérzékelés és csúcsfény-elemzés még magasabbra 
teszi a lécet. A D800 továbbfejlesztett i-TTL 
kiegyenlített derítővakuzása pontosabban világítja 
meg az emberek arcát az őket körülvevő fényhez 

képest, a beépített vaku és külső Nikon vaku 
használatakor egyaránt. Esküvői és divatfotózáskor, illetve minden 
más olyan alkalommal, amikor a legjobb minőségű állóképekre van 
szükség, ez az új szabvány új feltételeket szab 
a vakurendszerek minősítésének. Az arcfelismerés 
akkor is fontos különbséget eredményez, amikor 
az aktív D-Lighting használatával őrzik meg 
a csúcsfényeket és az árnyékokat nagy kontrasztú 
megvilágítás esetén. Az arcok mind napfényben, 
mind pedig árnyékban optimális expozíciót kapnak.  

A D800 automatikus fehéregyensúly funkciója elképesztően pontos  
egy sor különféle fényképezési helyzetben. Ebben fontos szerepet 
játszik az a Nikon technológia, amely hatékonyan azonosítja 
a természetes és mesterséges fényforrásokat. A 91K-képpontos RGB 
érzékelő és a képérzékelő együttműködésének köszönhetően 
a fényképezőgép a fehéret tényleg fehérnek ismeri fel, mégpedig 
lenyűgöző precizitással. Természetesen, ha ön úgy szeretné, akkor az 
automatikus fehéregyensúly beállítható úgy is, hogy visszaadja az 
izzólámpás környezeti megvilágítás meleg érzetét.

A rendkívül nagy felbontású állóképeknél 
minden helyzetben kulcsfontosságú 
a pontos AF érzékelés. A D800 AF 
érzékelőmoduljában lévő 51 érzékelőpont 
egészen a -2 Fé határig működik (ISO 100, 
20 ºC), ami megközelítőleg megegyezik 
az optikai keresőn keresztülnéző emberi 
szem fizikai korlátaival. Még hatékonyabb 

érzékelési teljesítményt nyújt a fényképezőgép középső 15, kereszt 
típusú érzékelője, amelyek a függőleges és vízszintes vonalakat is 
érzékelik, bármilyen f/5,6 vagy gyorsabb AF NIKKOR objektív használata 
esetén. Ráadásul az AF aktiválható  
a középső* 11 élességponttal,  
f/8-ra nyitott rekesszel, ami nagy 
előnyt jelent olyankor, ha távoli témák 
fényképezéséhez telefotó objektívet 
használ 2x-es telekonverterrel.

*  Kereszt típusú érzékelő csak a középső 
AF-pontnál használható. Alacsony kontraszt és 
gyenge fény esetén előfordulhat, hogy az AF 
nem működik.

A téma ugyan mindig változik: csendélet, portré, tájkép vagy elkapott 
utcai pillanat – a téma fontossága azonban mindig megmarad. A D800 
négy AF mező módot kínál, amelyek mindegyikét különféle témákra 
optimalizálták. Az egypontos AF akkor ideális, ha mozdulatlan témára 
kell hibátlan élességet állítani. A dinamikus AF mező három opciót kínál 
(9 pontos, 21 pontos és 51 pontos), és mozgó téma fotózásához ideális. 
A kiválasztott AF-pont és a környező pontok a témán tartják az élességet 
még akkor is, ha az átmenetileg elhagyja a kiválasztott pontokat. A 3D 
követés lehetővé teszi, hogy olyan témán is megtartsa az élességet, 
amely oldalirányban, kiszámíthatatlanul mozog. Az automatikus AF 
mező érzékeli az emberi arcokat, és elsődlegességet biztosít nekik az 

élesség beállításánál - ezért ideális 
választás spontán felvételek 
készítéséhez.
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Számos filmkészítő, multimédia-profi és fotós igényli a D-SLR által  
kínált mobilitást, kis tömeget és kis méretet, amikor rendezvényeket 
dokumentál, illetve dokumentumfilmet, videoklipet vagy játékfilmet 
készít. Az ő számukra a D800 a hamisítatlan moziélmény 
létrehozásának lehetőségét kínálja. A B-keretes adattömörítési eljárás 
alkalmazásával a felhasználó 1080p teljes HD videót rögzíthet 30p 
sebességgel H.264/MPEG-4 AVC formátumban, páratlan mozgókép-
minőséggel. Egy klip akár 29 perc 59 másodperc* hosszú lehet. A Nikon 
legújabb, optimalizált képfeldolgozási megoldásának köszönhetően 
a 36,3 megapixel monumentális ereje éles, gyönyörű videókban ölt 
testet. Az ég kékje sima átmeneteket mutat, minimális zajjal, 
a csodálatos, természetes mozgás tisztán és élesen jelenik meg. 
A D800 intelligens képérzékelője minden eddiginél gyorsabban olvassa 
ki a videoadatokat, ami jelentős mértékben csökkenti a csúszózár-
effektust, amely pánozás közben jelenhet meg, illetve olyankor, amikor 
oldalirányban gyorsan mozgó témáról, például vonatokról készítenek 
felvételt. Az EXPEED 3-nak köszönhetően az ön által készített videók új 
életre kelnek, még akkor is, ha gyenge fényben rögzítette őket. A 
felsorolt előnyök végiggondolásával máris sejtheti, hogy milyen új 
kreatív lehetőségek várnak a fotósokra és a filmkészítőkre.
*A maximális felvételi idő függ a képkocka sebességtől, a képmérettől és a 
képminőségi beállításoktól. Az időzített felvételkészítés maximális felvételkészítési 
ideje 20 perc.

A D800 arra ösztönzi  
a filmkészítőket, hogy  
különféle hangulatokkal és 
perspektívákkal 
kísérletezzenek. Ennek 
érdekében egyetlen 
fényképezőgépen belül kétféle 
formátumban, Nikon FX- és 
DX-formátumban is elérhetővé 
teszi a teljes HD és HD 
videofelvételi funkciót. Nagy rekeszű NIKKOR objektívek használatakor 
az FX-formátum* nagy képterülete jóvoltából rendkívül  
kis mélységélesség érhető el, az élességen kívüli területek pedig 
gyönyörűen mosódnak el (bokeh). A DX-formátumú mód a 35 mm-es 
filmhez hasonló képterületet használ, így a filmkészítők a már 
megszokott képszögeket alkalmazhatják. Az egy gépben használható 
kétféle D-videó formátum és a rendelkezésre álló NIKKOR objektívek 
széles választéka lenyűgözően sokoldalú filmkészítő eszközzé teszik 
a D800-at.
*A videók képaránya 16:9, függetlenül attól, hogy milyen formátum van  
kiválasztva. FX-alapú videoformátum esetén a képterület szélessége kb. 91%-a az 
FX-formátumú állóképek szélességének.

A D800 segítségével minden eddiginél könnyebben csökkenthető 
a villogás élő nézetben és videofelvétel közben. Egyszerűen használja az 
automatikus beállítást a vibrációcsökkentés menüben, amely az élő 
nézet indításakor automatikusan megállapítja a villogás frekvenciáját, és 
elvégzi a lehető legjobb beállításokat. Kézzel is válthat 50 Hz és 60 Hz 
között.

D-VIDEÓ Közvetítésre alkalmas minőségű videó két D-videó formátumban

IGAZI MOZIÉLMÉNY

INTEGRÁLT MŰKÖDÉS

A D800 élő nézet funkciója még tovább  
fejlődött, még optimalizáltabbá és 
értelemszerűbbé vált a fényképezőgép vezérlése 
mind videók, mind pedig állóképek készítése 
esetén. Ha az élő nézet kapcsolóra kattint, azzal 
átvált az állóképek és a videók számára tervezett 

élő nézet mód között. Élő nézet fényképezés módban állóképek 
készítése közben ellenőrizheti az expozíció szintjét az LCD-monitoron*. 
A pontos élességet pedig úgy ellenőrizheti, hogy akár 23-szorosára 
nagyítja a képeket. Az élő nézet videó funkció használatakor a D800 
külön expozícióvezérlő megoldást alkalmaz a videók minőségének 
biztosítására, ami sima átmeneteket eredményez mozgó téma 
filmezésekor. Teljes kézi vezérlést is választhat a videofelvételhez. 
Ha arra van szükség, a kioldógomb lenyomásával videofelvétel közben 
16:9 képarányú állóképeket rögzíthet. Valahányszor az élő nézet módot 
használja – akár állókép, akár videó rögzítéséhez –, a képterület és 
a fényképezőgép beállítási adatai egyértelműen megjelennek, így ön 
gyorsan ellenőrizheti azokat.

*Az expozíció előnézete és a végleges kép az alkalmazott beállításoktól függően 
különbözhet egymástól.

Videofelvétel közben a fényképezőgép TFT monitora mellett egyidejűleg 
külső monitoron* is ellenőrizheti a készülő filmet HDMI-kapcsolat 
segítségével. Ha pedig a legtisztább videokimenetre van szüksége profi 
szerkesztés céljából, akkor tömörítetlen élő nézet videót is rögzíthet egy 
külső tárolóegységre, a HDMI-felületen keresztül. 

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

A D800 kiváló sztereó hangrögzítésre képes a beépített külső sztereó 
mikrofoncsatlakozó segítségével. A kisméretű ME-1 sztereó mikrofon 
csatlakoztatásával tiszta hangot rögzíthet, egyúttal jelentősen 
csökkentheti a mechanikus zajok beszűrődését a felvételbe. A külső 
fejhallgató-csatlakozó révén hatékonyan, önmagában ellenőrizheti és 
szabályozhatja a hangfelvételt. A hangszint-kijelzők vizuálisan mutatják 
a hangerő szintjét, a mikrofon érzékenysége pontosan vezérelhető  
20 lépésben.

Elképesztő sebességgel örökíthet meg különféle helyzeteket és 
témákat. A D800 időzített felvételkészítési funkciójával beállíthatja 
a megfelelő időközöket és a képkocka sebességet, így drámai módon 
felgyorsíthatja az egyébként lassú történéseket. A D800 időzített 
felvételkészítési funkciójával az események normális sebességét 
24–36 000-szeresére gyorsíthatja fel. Az időzített felvételkészítés 
eredményét videofájlként mentheti.

Megjegyzés: az időzített felvételkészítés mentett eredményének képaránya 16:9. 
Azt javasoljuk, hogy az időzített felvételkészítés megkezdése előtt élő nézet videó 
módban ellenőrizze a képterületet.

A D800 a videokészítők hasznos visszajelzései alapján kifejlesztett, 
kényelmes egyéni beállításokat kínál a D-videó funkcióhoz. 
A vezérlőtárcsa elforgatása helyett a motoros rekesz finomabb 
rekeszvezérlést tesz lehetővé élő nézet videó módban egy egyéni 
menüben kijelölt külön gomb segítségével, így kényelmesen 
ellenőrizhető a mélységélesség is. A videofelvétel során hozzáadott 
indexjelek segítségével a későbbi, fényképezőgépen belüli szerkesztés 
és visszajátszás során könnyen megtalálja a fontos képkockákat. A jelek 
az idővonallal együtt megjelennek, ami könnyű vizuális ellenőrzési 
lehetőséget kínál.

DX-formátumFX-formátum

Teljes HD videominőség és minimálisra csökkentett   
csúszózár-effektus: dinamikus videokészítés különféle 
fényviszonyok közepette

Többmezős teljes HD D-videó: kreatív videokészítési
szabadság FX- és DX-formátumban 

Képméret Képkocka sebesség

1920 x 1,080
30p (29,97 kép/mp)

25p (25 kép/mp)
24p (23,976 kép/mp)

Képméret Képkocka sebesség

1280 x 720 

60p (59,94 kép/mp)
50p (50 kép/mp)

30p (29,97 kép/mp)
25p (25 kép/mp)

Simább videofelvétel fénycsöves és higanygőzlámpás 
világításnál: automatikus vibrációcsökkentés

Videó képmérete és képkocka sebessége

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

Élő nézet kapcsoló az optimalizált állóképekhez és videókhoz

A hangszintek vizuálisan ellenőrizhetők, a videofelvétel előtt és közben egyaránt.

Nézzen egyidejű élő nézet kimenetet külső monitorokon és 
rögzítsen tömörítetlen videót a HDMI segítségével 

Időzített felvételkészítés 

Sokoldalú egyéni beállítások D-videó módban  

Átfogóan vezérelhető hi-fi hangrögzítés

16 17
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A MEGBÍZHATÓ LÁTVÁNY

KÉSZEN ÁLL A KEMÉNY FELADATOKRA  

A kép minden fontos elemét tisztán és pontosan láthatja. A D800 
vékony pentaprizmája kb. 100%-os képfedésű (FX-formátumban), így 
egyszerre kínálja a kényelmes FX-formátum előnyeit és akadálytalan 
betekintést állóképek készítésekor. A kereső képe nemcsak nagy és 
világos, hanem a mattüveg gondos kialakításával hozzájárul ahhoz is, 
hogy akár a manuális, akár az automatikus élességállítás érzékelése 
valóban értelemszerű legyen.

A zökkenőmentes, hatékony 
fényképezés kulcsfontosságú tényezője 
a kártyára való adatrögzítési sebesség. 
A D800 CF-kártyafoglalata kompatibilis a 
legújabb UDMA 7 szabvánnyal.  
Az SD-kártyafoglalat kompatibilis az 
SDXC (Secure Digital eXtended 
Capacity) és az UHS-I kártyákkal. A két 
kártyát egyszerre is használhatja különféle feladatokra: például JPEG képek 
mentése az egyik kártyára, RAW képek mentése a másikra, vagy minden 
kép mentése mindkét kártyára párhuzamosan, biztonsági tartalékként stb.

A D800 kompatibilis az USB 3.0 szabvánnyal, ami hatékonyabbá teszi  
a munkafolyamatot a számítógépes fényképezés és adatátvitel során. 
Ha USB 2.0 eszközhöz csatlakozik a gép, a sebesség az USB 2.0 
szabványnak megfelelő értékre csökken. 

A D800 zárszerkezetét több mint 200 000 cikluson át teszteltük, hogy 
biztosítsuk a lehető legmagasabb szintű tartósságot és pontosságot. 
A záregységet 1/8000 és 30 másodperc közötti záridőkkel való 
működésre terveztük. A pontosság érdekében a zár fel van szerelve egy 
intelligens önellenőrző rendszerrel, 
amely automatikusan figyeli 
a tényleges záridőt, és korrigálja 
a záregység élettartama alatt esetleg 
jelentkező apró eltéréseket.

Az igazi SLR élmény 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
a fényképezőgép műszaki 
kialakítása, teljesítménye és 
pontossága képes legyen 
a szükséges sebesség és 
megbízhatóság biztosítására. 
Ennek érdekében a Nikon 
műszaki tudását kihasználva 
tovább finomította a nagy 
teljesítményű szekvenciális 
vezérlő mechanizmust, amely a zár, a tükör és a rekesz független 
vezérlését végzi. Ennek eredményeképpen a zárkioldás felemelt  
tükörrel is elvégezhető élő nézet közben. Mivel nincs szükség a tükör 
leengedésére, az élő nézetben végzett fotózás még csendesebb lehet. 
Mivel pedig a motoros rekeszvezérlést a gép a léptető motorral végzi, 
a mechanikai módosítás zaja kisebb, a vezérlés csendesebb és simább.  

Az MB-D12 vázhoz 
csatlakoztatásával növelheti az 
akkumulátoros üzemidőt. 
A markolatban különféle elemek/
akkuk használhatók (további 
információ a műszaki adatok 
között), illetve az egység ugyanabból a magnéziumötvözetből készült és 
ugyanazt az időjárásálló szigetelést kapta, mint maga a D800 váza. 
A markolattal elérhető sorozatfelvétel sebessége kb. 6 kép/mp* 
DX-formátumban. Az MB-D12 saját kioldógombbal és vezérlőtárcsákkal 
is fel van szerelve a függőleges tájolású fényképezés könnyítésére.   
*Ha nem EN-EL15 lítium-ion akkumulátorokkal használja.

A D800 az azonnali reagálásra született. Amint bekapcsolja 
a stratégiailag pozícionált kapcsolót, a fényképezőgép kb. 0,12 
másodperc* alatt elindul, és ujja máris készülhet a zárkioldásra. 
A kioldási késedelmet kb. 0,042 másodpercre* szorítottuk le, ami a  
D3S teljesítményével egyenlő. A gép sorozatfelvételi sebessége kb. 
4 kép/mp FX-formátumban, kb. 5 kép/mp 1.2x- és DX-formátumban, 
illetve kb. 6 kép/mp DX-formátumban** MB-D12 használatával.

* A CIPA irányelvei alapján.
**Ha nem EN-EL15 akkumulátorokkal használja.

A D800 nagyméretű, éles színeket adó LCD-monitora 
világos, kristálytiszta képvisszajátszást tesz lehetővé, 
pontos színvisszaadási teljesítménye pedig sokkal 
nagyobb. A tükröződésgátló szerkezet révén a tisztaság 
a D4 modell esetében már megtapasztalt szintjét 
élvezheti, még erős fényben is. Ezenfelül a fényképezőgép 
környezeti fényerő érzékelője automatikusan módosítja az 
LCD fényerejét a környezet világosságának megfelelően 
(amennyiben a monitor fényereje „Auto” értékre van 
beállítva), így mind világos, mind sötét helyeken könnyen 
használható az élő nézet, ami nagyon hasznos videók és 
állóképek készítésekor. Az élesség pontos ellenőrzését 
rendkívüli mértékben segíti az a funkció, amellyel akár 
46-szorosára nagyíthatók a képek (a nagy képméretű, 
FX-formátumú képek) visszajátszás közben.

A D800 számos fontos alkatrészét úgy terveztük, hogy tartósabb  
és könnyebb legyen. Ennek eredményeképpen a fényképezőgép kb. 
10%-kal könnyebb, mint a D700, mégis ugyanolyan tartós. 
A magnéziumötvözetből készült váz védi a véletlen 
ütődéstől az érzékeny elemeket, a számos ponton 
alkalmazott, szigorúan tesztelt időjárásálló és por ellen 
védő szigetelés jóvoltából pedig a D800 az úton is 
ugyanolyan megbízhatóan működik, mint a stúdióban.

Kb. 100%-os optikai kereső, 8 cm-es, színekben gazdag LCD, 
magnéziumötvözet váz, kettős kártyafoglalatMEGBÍZHATÓSÁG

Üvegprizmás optikai kereső körülbelül 100%-os képfedéssel

Precíziós 8 cm-es, kb. 921 000 képpontos, széles megtekintési szögű 
LCD-monitor automatikus monitor fényerő vezérléssel

Könnyű, mégis tartós kialakítás

Nagysebességű, kettős CF-/SD-kártyafoglalat

MB-D12 multi power elemtartó markolat (külön 
beszerezhető)

Precíziós, strapabíró zár

Nagysebességű USB 3.0 adatátvitel

Gyors reagálás Pontos szekvenciális vezérlő mechanizmus
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Az integrált üveg- és panelszerkezetű LCD-monitor 
tisztább képet ad

Aktuális modellek
Az üveg és a panel között található légrés tükröződést okoz 
mindkét rész felületén, ami fényveszteséghez vezet.

Környezeti fényerő érzékelő
©Jim Brandenburg

D800
Az üveg és a panel integrált kialakítása minimalizálja 
a felületi tükröződést, és ezáltal nagymértékben csökkenti 
a fényveszteséget.

Üveg

Üveg

Légrés

Gyanta

Panel

Panel

A D800 áramköreit alaposan átdolgoztuk. Most már kb. 900 felvétel* 
készíthető állóképek esetén. Mindez az EN-EL15 lítium-ion akkumulátor 
egyetlen feltöltésével!

* A CIPA-szabvány alapján.  

Hatékony energiaellátás

ÉS36
MP



Szög, forma, kontúr és textúra: 
mindezekre tekintettel voltunk, 
amikor kialakítottuk a D800 
kioldógombját. A mutatóujja 
mostantól hosszabban és 
kényelmesen időzhet 
a gombon, lehetővé téve, hogy 
ön akkor összpontosítson, 
amikor arra szükség van. 
A külön videofelvétel gomb pedig azt jelenti, hogy akár azonnal 
indíthatja a videó rögzítését.

KAPCSOLAT A KEZEK, A SZEMEK ÉS AZ ÖTLETEK KÖZÖTT KREATÍV ESZKÖZÖK

A D800 két képet is tud készíteni 
egyetlen zárkioldás alatt, két 
különböző expozícióval: egy 
túlexponált és egy alulexponált 
képet. A fényképezőgép azonnal 
ötvözi őket, és egyetlen képet hoz 
létre belőlük, amely szélesebb 
dinamikatartományt fed le. 
A tartomány legfeljebb 3 Fé 
lépéssel bővíthető a más-más megjelenés kedvéért. Minden kép telített 
és tónusátmenetekben gazdag, a két expozíció találkozásánál levő 
határvonal simasága pedig a természetesebb hatás kedvéért 
finomítható.

Megjegyzés: állvány használata javasolt.

A D800 egy automatikus opcióval is rendelkezik, amely a leghosszabb 
záridőt határozza meg, így automatikusan vezérli a záridő és az ISO 
érzékenység egyensúlyát a használatban levő objektív gyújtótávolsága 
alapján. Ez a funkció különösen akkor praktikus, amikor zoom objektívet 
használ, mert a fényképezőgép automatikusan ki tudja választani a 
rázkódás csökkentéséhez szükséges záridőt. Mi több, az ISO gombbal 
és a segédtárcsával azonnal be- és kikapcsolhatja az ISO érzékenység 
automatikus szabályozását anélkül, hogy a menübe kellene lépnie.

A D800 négy képterület-beállítást kínál: FX-formátum (35,9 x 24,0 mm), 
5:4 (30,0 x 24,0 mm), 1.2x (30,0 x 19,9 mm) és DX-formátum (23,4 x 
15,6 mm). Valamennyi opciót megfelelő képarányú maszkolás mutatja  
a keresőben. A DX-formátum 1,5-szeres, az 1.2x kivágás pedig kb. 
1,2-szeres telefotó effektussal egyenértékű. Ha DX NIKKOR objektívet 
használ, a fényképezőgép automatikusan a DX-formátumot választja ki. 

A rögzített képek és videók a fényképezőgépben, menet közben 
módosíthatók és szerkeszthetők, ha erre szükség van; nem kell 
számítógépet beiktatni a munkafolyamatba. A retusálás menük egy  
sor hasznos funkciót kínálnak, például NEF (RAW) feldolgozás, 
átméretezés, torzításvezérlés, halszemoptika, miniatűr hatás, 
vörösszemhatás-korrekció, szűrőeffektusok és képátfedés funkciót. 
Ezenfelül lehetőség van a videoklipek kezdő- és végpontjának azonnali 
kijelölésére, hogy helytakarékosan menthetők legyenek.

A Picture Control funkció 
lehetővé teszi, hogy az 
egyes paraméterek – 
például a képélesítés, 
a színtelítettség és 
a színárnyalat – beállításainak 
finomhangolásával egyedileg 
módosítsa állóképeinek és 
videóinak megjelenését. 
A D800 külön gombja 
révén közvetlenül hozzáfér 
a Picture Control funkcióhoz, nem kell a menüben kiválasztania azt. 
Élő nézet használatakor szemmel ellenőrizheti a kiválasztott Picture 
Control beállítás hatását, és könnyen módosíthatja a paramétereket.

A D800 LCD-monitorán vagy 
keresőjében mindig ellenőrizheti 
a fényképezőgép helyzetét 
a vízszinteshez képest, illetve a váz 
dőlésszögét (előre- vagy hátradőlését). 
Ez javítja a komponálás pontosságát, 
főleg csendéletek, tájképek és 
épületek fotózásakor.

A D800 fehéregyensúly funkciója 
még külső vakus és élő nézetes 
stúdiófotózásnál is bizonyítja 
megbízhatóságát. A monitor élő 
nézeti árnyalata és a készítendő kép 
fehéregyensúlya külön módosítható, 
hogy a kettő közötti eltérés minimális 
legyen. Ezenfelül még pontosabb 
vezérlést tesz lehetővé az, hogy a fehéregyensúly kézzel, 10 kelvines 
lépésekben vagy miredes egységekben beállítható.

Úgy is beállíthatja a kívánt AF 
módot (folyamatos vagy 
egyszeri motoros) és AF mező 
módot (egypontos, dinamikus, 
3D követés vagy automatikus), 
hogy közben ki sem kell 
pillantania a keresőből.  
A külön AF mód gomb és 
a vezérlőtárcsák használatával 
a kreatív folyamat megszakítása nélkül válthat a különféle módok között.

A fényképezőgép fontos beállításai 
a felső kezelőfelületen található 
gombokkal vezérelhetők és 
módosíthatók. A külön ISO, 
fehéregyensúly és képminőség 
gomb mellett megjelent 
a stratégiailag pozícionált új 
sorozatkészítés gomb is, amellyel 
például a HDR funkciót vezérelheti. 
Ezenfelül a kioldási módválasztó tárcsa is javítja a módok láthatóságát 
és működtetését.

A gombok és tárcsák stratégiai elrendezése a könnyű működtetést segítiERGONÓMIA

Tökéletesített kioldógomb

Négygombos kialakítás és kioldási módválasztó tárcsa 
a fényképezőgép tetején

A szintezés pontos ellenőrzése: kéttengelyes elektronikus 
virtuális horizont

Fotózás többféle formátumban egy fényképezőgéppel: 
képterület-beállítások

AF mód és AF mező mód kombinációk választása

A dinamikatartomány kiterjesztése: HDR 
(széles dinamikatartomány)

Finomított színhőmérséklet-szabályozás:  
a fehéregyensúly kifinomult vezérelhetősége

Képfeldolgozási lehetőségek: beépített szerkesztés 

A Picture Control közvetlen elérése
Fotózás zoom objektívekkel, gyenge fényben, mégis kevesebb 
elmosódással: automatikus záridővezérlés az ISO érzékenység 
automatikus szabályozásához

20 21

35°

• Záridő: 1/25 másodperc • Rekesz: f/4 
• Gyújtótávolság: 24 mm • Érzékenység: 
Automatikus (ISO 900)
©Cliff Mautner 

• Záridő: 1/100 másodperc • Rekesz: f/4 
• Gyújtótávolság: 120 mm • Érzékenység: 
Automatikus (ISO 6400)
©Cliff Mautner 

Picture Control gomb

LCD-monitor kijelzője

Kereső kijelzője

ÉS36
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Meghatározó erő a kimagasló felbontású állóképek és videók 
készítéséhez

Stúdiószintű világítás szinte bármilyen környezetben

Egy 36,3 megapixeles fényképezőgép lehetőségeinek teljes kihasználásához a megfelelő minőségű objektívekre van szükség. 
Még az optikai teljesítményben mutatkozó apró eltérések is különbséget jelenthetnek, amikor ekkora képpontszámról van 
szó. A NIKKOR a fotósok és a filmkészítők minden csoportjának segítséget nyújt; lehetővé teszi, hogy jobban kifejezhessék 
víziójuk lényegét, és a lehető legnagyobb élességgel ábrázolhassák azt, anélkül, hogy fel kellene áldozniuk a finom tónusokat 
és az apró részleteket. Az f/1,4-es fix objektívektől kezdve a gyors f/2,8 zoomokon át az f/4 VR zoomokig, a NIKKOR objektívek 
legutóbbi változatai – sok közülük rendelkezik a híres Nanokristály bevonattal is – teljes mértékben képesek előállítani azt  
a képminőséget, amelyet a D800 valóban megérdemel. Ezenfelül a D800 DX-formátumú objektívekkel is használható: ilyen 
objektívek csatlakoztatásakor a fényképezőgép automatikusan felismeri a formátumot, és beállítja a megfelelő kivágást.

NIKKOR OBJEKTÍVEK NIKON VAKUK

22 23

A fejlett vezeték nélküli megvilágítás rendszer három, Nikon vakukból álló vakucsoport használatakor. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED • Expozíció: [M] mód, 1/2 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 800 • Picture Control: Portré 

©Rob Van Petten  Az éles és pontos NIKKOR objektívek széles választéka szinte bármilyen professzionális igénynek megfelel. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/2 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános 

©Benjamin Antony Monn 
Az admonti bencés apátság könyvtára

A gyors, sokoldalú és hordozható Nikon vakukkal felszerelkezve a világítási lehetőségeknek egyszeriben nincs határa. Az igazi 
különbséget az a pontosság és rugalmasság jelenti, amelyre csak a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszere képes. A rendszer 
előnyeit legjobban a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás alkalmazásával lehet kidomborítani. A nagy pontosságú i-TTL vakuzást 
stratégiai átgondoltsággal, értelemszerű műveletekkel alkalmazva csak a képzelete szab határt a nagy 
teljesítményű, átfogó megvilágítási beállításoknak. Akár stúdióban, akár terepen fényképez, van olyan Nikon 
vakus megoldás, amelyből ihletet meríthet. 

A Nikon SB-910 sokoldalú i-TTL vakuzást tesz lehetővé a fényképezőgépre szerelve és vezeték nélküli 
távvezérléssel is. Működtetése kifinomult, kulcsszáma 34 (ISO 100, m, STD, FX-formátum, zoom 
35 mm). Az SB-910 menüi és vezérlői kifejezetten a könnyű használatot támogatják. Amikor fénycső vagy 
izzólámpa színes szűrőt szerelnek fel rá, az SB-910 automatikusan felismeri ezeket, és azonnal módosítja 
a fehéregyensúly-beállítást.

D800 R1C1 szettelSB-400SB-700

Páratlan világítási teljesítmény – Nikon SB-910 vaku
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Capture NX 2 (külön megvásárolható): optimális eszköz a D800 által 
készített felvételek feldolgozására 
A D800 36,3 tényleges megapixeles teljesítményének kiszolgálására 
a Capture NX 2 szoftver nagy teljesítményű 64 bites feldolgozásra is képes. 
A Capture NX 2 drámai mértékben leegyszerűsíti a képszerkesztési 
folyamatokat, hogy ön a képek minél tökéletesebbé tételére 
összpontosíthasson. A bonyolult rétegkezelési és memorizálási lépések 
helyett egyszerűen csak el kell helyezni egy színes vezérlőpontot 
a módosítani kívánt képrészre. A színes vezérlőpontok csúszkáival gyorsan 
és könnyen beállíthatja a kép különféle jellemzőit: a kívánt fényerőt, 
kontrasztot, színtelítettséget és tónusokat. Módosítson, változtasson, 
kísérletezzen kedve szerint, abban a biztos tudatban, hogy a változtatások mindegyike   
non-destruktív, tehát az eredeti képadatok érintetlenek maradnak.

ViewNX 2: tallózás, szerkesztés, megosztás és más funkciók   
Ez a mellékelt, minden szükséges funkciót tartalmazó szoftver könnyen használható 
felületet kínál a fényképek és videók kezeléséhez. Használja ki a sokféle szerkesztési 
funkció lehetőségeit, például a RAW fájlok, sőt D-videók alapszintű szerkesztését. 
A ViewNX 2 zökkenőmentesen együttműködik a Nikon my Picturetown 
fényképmegosztó és –tároló szolgáltatásával is, például a fényképek címkézésével 
lehetőséget teremt azok gyorsabb megtalálására.

Camera Control Pro 2 (külön beszerezhető): a fényképezőgép rendkívül 
sokoldalú távvezérlése 
Azok számára, akik számítógépről szeretnék vezérelni a fényképezőgépet, a Camera 
Control Pro 2 lehetővé teszi különféle beállítások elvégzését és egyes funkciók használatát 
a távolból is. Az expozíciós mód, a záridő és a rekesz távoli vezérlésén felül a szoftver most 
már egyéb fejlesztésekkel is segíti, hogy a D800 élő nézetének működtetése kivételesen 
kifinomult legyen. A kreatív vezérlési lehetőségek közt megtalálható a videofelvétel távoli 
indítása és leállítása, illetve a fényképezés és videó élő nézet módok közötti váltás. 
A monitor élő nézeti árnyalata és a készítendő kép fehéregyensúlya is külön módosítható, 
ami főleg stúdiómunka során hasznos. Videofelvétel közben 
igény szerint megjeleníthető a hangfelvétel szintjének 
kijelzése. A külön megvásárolható WT-4A/B/C/D/E vezeték 
nélküli jeladóval Wi-Fi hálózaton vagy vezetékes Ethernet-
kapcsolaton keresztül lehet fájlokat továbbítani.

Átfogó megközelítés a 36,3 MP fájlok kezelésére
NIKON SZOFTVER

24 25

Camera Control Pro 2

ViewNX 2

Capture NX 2

1 Főkapcsoló

2 Fényképezőgép szíjának bújtatója

3 Kioldógomb

4  AF-segédfény / Önkioldó jelzőfénye / 
Vörösszemhatás-csökkentő lámpa

5 Objektív rögzítése

6 Beépített vaku

7 Tükör

8 Vaku nyitógombja

9  Beépített mikrofon

!  Kioldási módválasztó tárcsa zár kioldó

"  Vakuszinkronizációs csatlakozó fedele

#  Vaku mód gomb / 
Vakukompenzáció gomb

$  Csatlakoztatási pont jelzése

%  10 tűs távkioldó-csatlakozó fedele

&  Fénymérőcsatoló kar

(  Objektívkioldó gomb

)  AF mód gomb

~  Élességállítási módválasztó

+  Fn gomb

,  Mélységélesség-ellenőrző gomb

-  Segédtárcsa

.  Visszajátszás gomb

/  Törlés gomb /  
Memóriakártya formázás gomb 

:  Keresőlencse reteszállítója

;  Kereső

<  Kereső ablaka

=  Dioptriaszabályzó

>  Fénymérési módválasztó

?  AE/AF-rögzítés gomb

@  AF Be gomb

[  Főtárcsa

\  Választógomb

]  Kártyafedél

^  Élességmező-választógomb zár

_  Hangszóró

{  Élő nézet kapcsoló

|  Élő nézet gomb 

}  Kártyaművelet jelzőfénye

*  Info gomb

a  Környezeti fényerő érzékelő az 
automatikus monitor fényerő vezérléshez

b  Monitor 

c  OK gomb

d  Kiskép gomb /  
Visszajátszási kicsinyítés gomb

e  Visszajátszási nagyítás gomb

f  Védelem gomb / Súgó gomb / 
Picture Control gomb

g  Menü gomb

h  Képminőség gomb / Képméret gomb / 
Kétgombos alaphelyzetbe állítás gomb

i Kioldási módválasztó tárcsa

j  Funkciókijelző

k  Expozíciós mód gomb / Memóriakártya 
formázás gomb

l  Videofelvétel gomb

m  Expozíciókompenzáció gomb / 
Kétgombos alaphelyzetbe állítás gomb

n  Képsík jelzése

o  Vakupapucs (külön beszerezhető 
vakuhoz)

p  Sorozatkészítés gomb

q  ISO érzékenység gomb / ISO érzékenység 
automatikus szabályozása gomb

r  Fehéregyensúly gomb

s  Akkumulátorfedél

t  Érintkezőfedél a külön megvásárolható 
MB-D12 egységhez 

u  Állványmenet

v  Csatlakozófedél

w  Külső mikrofon csatlakozó

x  USB-csatlakozó

y  Fejhallgató-csatlakozó

z  HDMI minitűs csatlakozó

Kereső kijelzője

Felső funkciókijelző

E L N E V E z É S E K

D800E

24 25

A Nikon mérnökei egyedi alternatívát kínálnak azoknak, akik számára a tökéletes részletesség az 
elérendő cél. A D800E olyan optikai szűrőt tartalmaz, amelyről eltávolították az élsimító funkciót, 
hogy elérhetővé váljon a lehető legnagyobb élesség. 

Az így kapott eszköz ideális azon fotósok számára, akik olyan mértékben képesek irányítani 
a megvilágítást, tématávolságot és a témát, hogy ezzel képesek a moaré visszaszorítására. 
Az optikai szűrőtől eltekintve a termékváltozat funkcióiban és tulajdonságaiban pontosan 
megegyezik a D800 alapváltozatával.

Megjegyzés: a D800E használatakor fokozottabb az esélye a moaré és a téves színek előfordulásának, mint a D800 
esetében. Az optikai szűrő IR-levágó és tükröződésgátló jellemzői a két termékváltozat esetében azonosak.
További információkért látogasson el a Nikon webhelyére.
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Lenses
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1. Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB 
méretű kártyákat.

2. Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az 
SDHC-szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-1 szabványt.

3. Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, 
hogy az eszköz kompatibilis-e az SDXC-szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az 
UHS-1 szabványt.

1. Ideértve a nem-DX objektívekkel készített képeket is, ha a felvételnél az Auto DX crop (Automatikus DX-kivágás) beállítás értéke On (Be).
2. Az adatok csak hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
3. A memóriapufferben tárolható képek száma ISO 100 beállítás esetén. Csökken a következő esetekben: az [Optimal quality] (Optimális minőség) van kiválasztva a [JPEG 

compression] (JPEG tömörítés) beállításnál; az ISO érzékenység Hi 0.3 vagy magasabb értékre van állítva; a [High ISO NR] (Zajcsökkentés nagy érzékenységnél) 
lehetőség be van kapcsolva az Automatikus ISO érzékenység szabályozásának bekapcsolt állapotában, illetve ISO 1600 vagy magasabb érzékenységnél; ha be van 
kapcsolva a hosszú expozícióhoz tartozó zajcsökkentés, az Aktív D-Lighting vagy az automatikus torzításvezérlés funkció.

4. 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.

5. Ideértve a DX objektívekkel készített képeket is, ha a felvételnél az Auto DX crop (Automatikus DX-kivágás) beállítás értéke On (Be).

SD-memóriakártyák
A fényképezőgéphez az alábbi, tesztelt és elfogadott memóriakártyák használatát javasoljuk. 
Videofelvételhez legalább class 6 minősítésű, vagy annál nagyobb írási sebességű kártyák 
használatát ajánljuk. Alacsonyabb írási sebességű kártya használatakor a felvétel váratlanul 
megszakadhat. 

Jóváhagyott memóriakártyák

CompactFlash-memóriakártyák
A fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott, Type I CompactFlash memóriakártyák 
használatát javasoljuk: Type II CF-kártyák és Microdrive kártyák nem használhatók.

Memóriakártyák kapacitása
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 8 GB-os Toshiba R95 W80 MB/s UHS-I SDHC kártya hány képet tud tárolni különböző 
képminőség-, képméret és képterület-beállítások esetén.

VAKUK

TÁVVEZÉRLÉSI 
TARTOZÉKOK

KERESŐTARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

TOK MIKROFON FEJHALLGATÓ

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

SK-6/6A vakutartó 
tápegység 

SB-910 vaku

SB-700 vaku

SB-400 vaku

R1C1 makrovaku  
szett vezérlővel

SC-28, 29 TTL 
vezérlőkábel

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 2 tűs távkioldó-tartozékok

MC-35  
GPS-adapterkábel

Fejhallgató**

GPS egység**

MC-36 vezetékes távkioldó

MC-30 vezetékes  
távkioldó

MC-22 vezetékes távkioldó

TV-képernyő**

HDMI 
bemenetű 
videofelvevő**

DK-17  
szemkagyló*

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

PC-kártyaadapter**
CompactFlash kártyaolvasó**

SD-kártyaolvasó**

CompactFlash  
memóriakártya**

SD-memóriakártya**
Személyi számítógép**

Nyomtató**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

EH-5b  
hálózati tápegység

EN-EL15 lítium-ion  
akkumulátor*

EP-5B  
tápcsatlakozó

CF-DC4 
félpuha táska

ME-1  
sztereó mikrofon

WT-4A/B/C/D/E vezeték nélküli jeladó

UC-E14 USB-kábel*

8 db R6/AA-méretű 
elem/akkumulátor**

HDMI-kábel (C típusú)**

EN-EL3e  
lítium-ion  

akkumulátor

EH-6b hálózati 
tápegység

*Mellékelt tartozék  **Nem Nikon termék  

SB-400 vaku

MH-25  
akkutöltő*

MB-D12 multi power 
elemtartó markolat

SB-910 vaku

GP-1  
GPS egység

SD-9 nagy 
 teljesítményű  

elemtartó

SB-700 vaku

R E N D S z E R Á B R A

TV- ÉS 
VIDEOTARTOZÉKOK

SanDisk

Extreme Pro SDCFXP 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Extreme SDCFX 8 GB, 16 GB, 32 GB

Extreme IV SDCFX4
2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

Extreme III SDCFX3

Ultra II SDCFH 2 GB, 4 GB, 8 GB

Standard SDCFB 2 GB, 4 GB

Lexar
Media

Professional UDMA

300x 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

400x
8 GB, 16 GB, 32 GB

600x

Professional

233x
2 GB, 4 GB, 8 GB

133x

80x 2 GB, 4 GB

Platinum II
80x 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

60x 4 GB

Képminőség Képméret
Fájlméret2 Képek száma2 Puffer kapacitása3

FX (36 x 24)1 DX (24 x 16)5 FX (36 x 24)1 DX (24 x 16)5 FX (36 x 24)1 DX (24 x 16)5

NEF (RAW), veszteségmen-
tesen tömörített, 12 bites — 32,4 MB 14,9 MB 133 303 21 38

NEF (RAW), veszteségmen-
tesen tömörített, 14 bites — 41,3 MB 18,6 MB 103 236 17 29

NEF (RAW), tömörített, 
12 bites — 29,0 MB 13,2 MB 182 411 25 54

NEF (RAW), tömörített, 
14 bites — 35,9 MB 16,2 MB 151 343 20 41

NEF (RAW), tömörítetlen, 
12 bites — 57,0 MB 25,0 MB 133 303 18 30

NEF (RAW), tömörítetlen, 
14 bites — 74,4 MB 32,5 MB 103 236 16 25

TIFF (RGB) L 108,2 MB 46,6 MB 71 165 16 21

M 61,5 MB 26,8 MB 126 289 18 26

S 28,0 MB 12,5 MB 277 616 26 41
JPEG fine4 L 16,3 MB 8,0 MB 360 796 56 100

M 10,4 MB 5,1 MB 616 1200 100 100

S 5,2 MB 2,7 MB 1200 2300 100 100
JPEG normal4                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                

L 9,1 MB 4,1 MB 718 1500 100 100

M 5,3 MB 2,6 MB 1200 2500 100 100

S 2,6 MB 1,4 MB 2400 4600 100 100
JPEG basic4 L 4,0 MB 2,0 MB 1400 3000 100 100

M 2,7 MB 1,3 MB 2400 5000 100 100

1,4 MB 0,7 MB 4800 8900 100 100

SD-kártyák SDHC-kártyák2 SDXC-kártyák3

SanDisk

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB,  
16 GB, 24 GB, 32 GB 48 GB, 64 GB

Lexar Media 4 GB, 8 GB, 16 GB

—
Platinum II

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Professional

Teljes HD videó — 4 GB, 8 GB, 16 GB

M Ű S z A K I  A D A T O K
Típus

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

Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám 36,3 millió

Képérzékelő
Képérzékelő 35,9 × 24,0 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
Teljes pixelszám 36,8 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető
rendszer Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpontban) • FX-formátum (36 x 24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S)
 • 1.2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S)
 • DX-formátum (24 x 16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
 • 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
 •  Élő nézet videó módban készített FX-formátumú képek*: 6720 × 3776 (L),  

5040 × 2832 (M), 3360 × 1888 (S)
 •  Élő nézet videó módban készített DX-formátumú képek*: 4800 × 2704 (L),  

3600 × 2024 (M), 2400 × 1352 (S)
 *Az élő nézet videó módban készített képek képaránya 16:9; a DX képterület-beállítással (24 x 16) készített képek esetén 

DX-formátumot használ a gép, minden más fénykép esetében FX-formátumot

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

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

Adathordozó SD- (Secure Digital) és UHS-I kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák;  
Type I CompactFlash memóriakártyák (UDMA-kompatibilis)

Kettős kártyafoglalat Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) és 
JPEG képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra

Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF 
(Digital Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif (Exchangeable 
Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló 
 fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső
Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés • FX (36 × 24): kb. 100% (vízszintesen és függőlegesen) • 1.2× (30 × 20): kb. 97% 

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

Nagyítás Körülbelül 0,7×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m-1)
Betekintési távolság 17 mm (–1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás –3 és +1 m-1 között
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg fókuszkeretekkel és kompozíciós 

ráccsal
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség- A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó 
ellenőrzés által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által (P és S módban) választott értékre
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív
Kompatibilis objektívek Kompatibilis: valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G és D típusú objektíveket is 

(egyes PC-NIKKOR objektívekre korlátozások vonatkoznak); DX objektívekkel [DX (24 × 16) 
képterület használatával]; AI-P NIKKOR objektívekkel és nem-CPU AI objektívekkel (csak 
A és M expozíciós módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók

 Az elektronikus távolságmérő f/5,6 maximális rekeszértékű vagy gyorsabb objektívekkel 
használható, a 11 élességpont alkalmazására pedig f/8 maximális rekeszértékű vagy  
gyorsabb objektívek esetén van lehetőség

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

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

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

A képtovábbítás • EN-EL15 akkumulátorokkal 
sebessége (FX/5:4) CL: kb. 1–4 kép/mp, CH: kb. 4 kép/mp, (DX/1.2×) CL: kb. 1–5 kép/mp,  

CH: kb. 5 kép/mp
 • Egyéb tápellátás esetén 

(FX/5:4) CL: kb. 1–4 kép/mp, CH: kb. 4 kép/mp, (1.2×) CL: kb. 1–5 kép/mp,  
CH: kb. 5 kép/mp, (DX) CL: kb. 1–5 kép/mp, CH: kb. 6 kép/mp

Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Expozíció

Fénymérés TTL fénymérési rendszer, 91K-képpontos RGB érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G és D típusú objektívek használatánál); színes 

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

Tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé 
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20°C) • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok Programozott automatikus mód (P) rugalmas programmal; záridő-előválasztásos 

 automatikus mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíciósorozat 2–9 kép 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység ISO 100–6400 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 
(ajánlott expozícióindex) és 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 25 

600 egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött, ISO érzékenység automatikus szabályozása 
beállítható

Aktív D-Lighting Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
ADL expozíciósorozat 2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3–5 kép, valamennyi képnél felhasználói 

beállítással

Élesség
Automatikus Nikon fejlett Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL 
élességállítás  fázisérzékeléssel, finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelő; 

az f/8 rekeszt a 11 középső érzékelő támogatja) és AF-segédfénnyel (hatótávolság:  
kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány –2 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF 

(AF-C); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően 
• Kézi élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő használható

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

megnyomásával rögzíthető
Vaku

Beépített vaku Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával, kulcsszám: kb. 12, 12 kézi vakuzásnál (m, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 91K-képpontos RGB érzékelő használatával és az SB-910, SB-900, 

SB-800, SB-700, SB-600 és SB-400 vakuval; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás  digitális SLR 
fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés esetén,  általános i-TTL  
vakuzás digitális SLR fényképezőgéphez célpont-fénymérésnél

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

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

 vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott, ha a beépített vaku, az SB-910, 
Rendszer (CLS)  SB-900, SB-800 vagy SB-700 vaku a fővaku és az SB-600 vagy SB-R200 a segédvaku, illetve 

ha az SU-800 vakuvezérlő működik vezérlőként; a beépített vaku fővakuként szolgálhat vezérlő 
módban; az Automatikus FP nagysebességű szinkron és a modellfény funkció támogatott 
minden CLS-kompatibilis vakuval (kivéve az SB-400 vakut); a vaku színinformációk közlése 
és a vakuérték rögzítése funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval

Szinkroncsatlakozó aljzat ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel
Fehéregyensúly

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

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

Módok Élő nézet fényképezés (állóképekhez), élő nézet videó (videókhoz)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (AF-F) 

• Kézi élességállítás (M)
AF mező módok Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Automatikus Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki 
élességállítás  az élességállítás pontját, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)

Videó
Fénymérés TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Videó képmérete • 1920 × 1080; 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p; a tényleges képkocka 
(képpontban) és képkocka  sebesség értéke a 60p, 50p, 30p, 25p és 24p beállításnál: 59,94, 50, 29,97, 25 és 23,
sebessége  976 kép/mp; az opciók magas és normál képminőség esetén is választhatók
Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Videobeállítások Index jelölés, időzített felvételkészítés

Monitor
Monitor 8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os 

képfedésű TFT LCD a környezeti fényerő érzékelőt használó automatikus monitor fényerő 
vezérléssel

Visszajátszás
Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép) visszajátszás visszajátszási nagyítással, 

fénykép és/vagy videó diavetítés, csúcsfények kijelzése, hisztogramkijelzés, automatikus 
képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)

Csatlakozók
USB Szupersebességű USB (USB 3.0 Micro-B csatlakozó)
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó, a fényképezőgép monitorával együtt is használható
Audiobemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó- Külön beszerezhető vezetékes távkioldó, GP-1 GPS egység, illetve az NMEA0183 2.01 vagy
csatlakozó 3.01 verzióval kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (külön beszerezhető MC-35 

GPS-adapterkábel és 9 tűs D-sub csatlakozó kábel szükséges)
Támogatott nyelvek

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

Tápellátás
Akkumulátor Egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat Külön megvásárolható MB-D12 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15/EN-EL18* lítium-

ion akkumulátorral vagy nyolc db R6/AA méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval 
*BL-5 akkumulátorfedél szükséges hozzá (külön beszerezhető)

Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5B hálózati 
 tápcsatlakozó szükséges)

Állványmenet
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)

Méret/tömeg
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 146 × 123 × 81,5 mm
Tömeg Kb. 1000 g (akkumulátorral, SD-memóriakártyával, vázsapka nélkül), kb. 900 g  

(csak a fényképezőgép-váz)
Működési környezet

Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)
Tartozékok

Mellékelt tartozékok EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 akkutöltő, DK-17 szemkagyló, UC-E14 USB-kábel, 
USB-kábel kapocs, szíj, BM-12 LCD-monitorvédő, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, 
ViewNX 2 CD-ROM  

• Az SD, SDHC és SDXC logó az SD Card Association védjegye. • A PictBridge védjegy. • A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett védjegye. • A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei. • Az USB-IF logók a Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. védjegyei.• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyő-
kön látható képek szimulációk.

NIKKOR 
objektívek

MC-DC2 vezetékes távkioldó

(országonként vagy régiónként 
különbözhetnek)

USB-kábel kapocs*

MC-25  
adapterkábel

ML-3 Modulite 
távvezérlő készlet

MC-23  
összekötő kábel
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Sebesség és teljesítmény, kompromisszumok nélkül. Így foglalnám össze 
a benyomásomat az új Nikon D800-ról. A megszokott közepes formátumú 
képminőség mostantól ebben a fenomenális, elképesztően gyors Nikon 
gépben is elérhető. 36,3 megapixelével a D800 páratlan képminőséget és 
felbontást produkál egy olyan vázban, amely forradalmi műszaki újításokat rejt. 
A 3D színes mátrixmérés III, a széles dinamikatartomány és a javított gyenge 
fényes AF teljesítmény csak néhány a nagy előrelépést mutató funkciók közül. 
A D800 lehetővé teszi, hogy a fényre, a kompozícióra és a témára 
összpontosítsak, s közben ne kelljen mással foglalkoznom. Korábban az 
esküvői fényképezést hagyományosan közepes formátumú gépekkel oldottuk 
meg, a maximális képminőség érdekében. Amikor a 35 mm-es formátum 
elterjedt a szakmában, akkor mindenki egyetértett abban, hogy a képminőség 
terén kompromisszumot kötöttünk, a sebesség és a kényelem kedvéért. 
Mostantól az esküvői képeim olyan mélységeket mutatnak majd, mint soha 
ezelőtt; a stílusom pedig inkább javul, mint romlik a D800-nak köszönhetően.

Akár portrékat vagy ékszereket fényképezek a stúdióban, akár divatot külső 
helyszínen, a 36,3 megapixel új iparági szabványt teremt, képminőség, 
dinamikatartomány, színvisszaadás és a végleges nyomat tekintetében 
egyaránt. A D800 részletessége a közepes formátumú fényképezőgépekével 
vetekszik, ugyanakkor egy DSLR érzetét és kezelhetőségét kínálja. 
A bőrtónusok és a tükröződő fények, valamint az anyagok és a haj részleteinek 
megjelenítése minden eddigi fényképezőgépen túltesz. Az új automatikus 
élességállítás gyorsan követi a mozgó modelleket. A Nikon új 91K-képpontos 
RGB érzékelője észrevehetően javítja a fénymérés pontosságát, a nagyobb 
méretű LCD pedig jobban olvasható. A fényképezőgép-váz stabil és 
ergonómiailag egyszerű, ugyanakkor könnyebb és kisebb, mint a korábbi nagy 
felbontású Nikon gépeké volt. Az új fényképezőgépek mindig arra sarkallnak, 
hogy kísérletezni kezdjek, és a sok hasznos funkció, ilyen kisméretű 
csomagolásban, nagyszerű kreatív lehetőségeket teremt a minőségi 
nyomataim és videóim számára.

Számomra a fényképezőgép inkább ecset, mint technológia. A célom nem 
megapixelekben és technikákban fogalmazható meg, hanem a képben; és bár 
a fényképezőgép típusa fontos, mégsem azon múlik a lényeg. Hosszú ideje 
dolgozom számos fényképezőgéppel, most viszont megtaláltam a következő 
legjobb barátomat. Pedig a szerelem nem tört ki első látásra. Az élesség és 
a részletgazdagság eleinte ijesztően nagynak tűnt, mert a hibáim is minden 
eddiginél jobban kiütköztek. A gép apró elmozdulásának is látszott a hatása, 
és egyértelművé vált, hogy az egyes objektíveknél alkalmazott 
rekeszértékeknek bizony következménye van. De mostanra teljesen 
elvarázsolt ez a technológia. Hogy miért? Mert a képek szinte olyanok, 
mintha egy 4x5-ös fényképezőgéppel készítettem volna őket! A számos 
különleges funkció, például az időzített felvételkészítés és a javított  
HD videó minősége és rugalmassága, szintén sokat ad a fényképezőgép 
személyiségéhez. Egy hónapot töltöttem együtt a D800-zal, de örökre 
megváltoztatott. Talán a legnagyobb dicséret, amit mondhatok, ez: mostantól 
másképp gondolok a saját fényképeimre. 

Modern építészeti fotósként mindig könnyű, kisméretű és megbízható 
fényképezőgép-rendszerrel dolgozom, amely kielégíti a személyes művészi 
igényeimet és elvárásaimat. A Nikon D800 új szabványt teremt a 35 mm-es 
DSLR-piac csúcskategóriájában. Soha életemben nem dolgoztam még olyan 
35 mm-es fényképezőgéppel, amely ilyen kivételes minőségű és 
részletgazdagságú képeket tudott volna produkálni. Különösen az élő nézet 
mód az, ami rendkívül pontos komponálást tesz lehetővé, és gyenge fényben 
is könnyű élességállítást kínál, ami egyszerűsíti a munkámat. Az építészeti 
fotózáshoz elengedhetetlen a kiváló minőségű objektívek, például a PC 
NIKKOR tilt-shift sorozat használata. Saját gyakorlati tapasztalatomból tudom, 
hogy ezek tökéletesen illeszkednek az újonnan kifejlesztett rendszerhez, 
és lélegzetelállítóan tiszta, éles és zajmentes képeket készítenek. 
Ez a fényképezőgép lehetővé teszi, hogy rugalmasan fotózzak még a szokatlan 
helyszíneken is, és hogy kivételesen széles fénytartományban rögzíthessek 
felvételeket. Egyértelmű, hogy új szintre emeli a sokoldalúságot és 
a képminőséget. Micsoda új munkatárs!
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