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• Objektív: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/2.8 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 1600 • Képszabályozás: Élénk



Tiszta, természetes színek: új Tájkép Képszabályozás
Emelje kis a legfontosabb témát: 
Arc-prioritásos AF az Élő nézet módban

Fotózzon bátran gyenge fényben: alacsony zaj ISO 200-tól 3200-ig
• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/30 másodperc, f/2.8 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • Érzékenység: ISO 3200 • Képszabályozás: Tájkép

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR • Expozíció: [A] mód, 1/250 mp, 
f/5 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Általános

•Objektív: AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3.5–5.6G ED VR • Expozíció: [M] mód, 1,3 
másodperc, f/25 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 200 • Képszabályozás: Tájkép



Szabad út a fotósszenvedélynek
Elérkezett az új kreativitás korszaka: ideje újragondolni, hogy mire lehet képes egy digitális 
tükörreflexes fényképezőgép. Megérkezett a D90: a fényképezőgép, amely mindent tud, ami 
a Nikon legújabb SLR gépétől elvárható, és azon felül még meglepetéseket is tartogat. Az új 

modell fantasztikus képminőségét a D300-tól, a Nikon DX-formátumú csúcskészülékétől örökölte. 
A D90 rendelkezik a Nikonra jellemző, páratlan ergonómiával és kiváló teljesítménnyel is, és 

immáron remek videók készítésére is képes, csodálatos, moziszerű eredménnyel. A fotográfia 
világa megváltozott. Vegye a kezébe a D90-et, és fektesse le a saját új törvényeit!

• Elképesztő képminőség a 12,3 tényleges megapixel felbontás, a Nikon DX-formátumú 
  CMOS-képérzékelő és az exkluzív EXPEED képfeldolgozás jóvoltából
• Figyelemre méltóan alacsony zaj ISO 200-tól 3200-ig
• D-Movie: innovatív videofelvételi funkció digitális SLR fényképezőgépek számára
• A Fényképezési helyzetfelismerő rendszer és az Arcérzékelő rendszer integrációja 
• Élő nézet a 7,62 centiméteres, kb. 920 000 képpontos, nagy felbontású LCD-monitoron, külön Élő 
  nézet gomb
• Kompatibilitás a Képszabályozás rendszerrel; élénk, egyedi színeket biztosító új Portré és Tájkép mód
• Fényes, pentaprizmás kereső kb. 96% képfedéssel
• Aktív D-Lighting a nagy kontrasztú megvilágítás kezeléséhez
• Beépített retusálás új funkciókkal: Halszem, Torzításcsökkentés, Kiegyenesítés



6 7

Kérdőjelezzen meg 
mindent, amit a 
képminőségről eddig 
gondolt

Az újonnan kifejlesztett Nikon DX-formátumú CMOS-
képérzékelő 12,3 tényleges megapixel felbontással és 
integrált porosodáscsökkentő rendszerrel

A D90 újonnan kifejlesztett, DX-
formátumú CMOS-képérzékelője 
a D300-tól, a Nikon DX-formátumú 
csúcskészülékétől örökölte 
technológiáját. 12,3 tényleges 
megapixel felbontásával és 
kiemelkedő jel/zaj viszonyával 
a D90 kis zajú képeket készít, amelyek részletgazdagsága és 
tónusátmenetei minden előzetes várakozást felülmúlnak. 
A Nikon integrált porosodáscsökkentő rendszere pedig 
biztosítja, hogy a képminőséget rontó porszemcsék ne 
telepedhessenek meg az érzékelő optikai aluláteresztő 

szűrőjén. 

EXPEED – sima átmenetek, gazdag színek és 
finom részletek

A Nikon átfogó EXPEED 
technológiája a legtöbbet 
hozza ki az érzékelő 
gazdag, 12,3 megapixeles 
képadataiból. Az eredmény: 
a korszakalkotó D300 által 
inspirált színek, részletek és 
nagy sebességű feldolgozás. 
A D90 képfeldolgozó motorja igen gyorsan készít nagy 
felbontású képeket, ezáltal nagy sebességű sorozatfelvételt 
tesz lehetővé. Az EXPEED ezen felül más nagy teljesítményű 
funkciók, például az Élő nézet és az új Arcérzékelő rendszer 
működését is tovább javítja.

Képszabályozás [Vivid] (Élénk)

Képszabályozás [Monochrome] (Monokróm)

DX-formátumú CMOS-képérzékelő

Gazdag színek és alacsony zaj nagy ISO érzékenységnél
• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/320 másodperc, f/2.8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény 
• Érzékenység: ISO 3200



Gazdag színek és alacsony zaj ISO 200-tól 3200-ig
A D90 jóvoltából Ön a legkülönbözőbb megvilágítású 
helyzetekben, még gyenge fényben is szabadon 
fényképezhet anélkül, hogy a képminőséget rontó zaj miatt 
kellene aggódnia. Az ISO érzékenység akár Hi 1 (ISO 6400 
egyenérték) vagy Lo 1 (ISO 100 egyenérték) szélsőértékre is 
beállítható.

Varázsolja egyedivé képeinek vizuális stílusát: 
Képszabályozás

A Nikon Képszabályozás rendszere lehetővé teszi, hogy 
egyedivé tegye képeinek megjelenését és hangulatát. Hat 
beállítás közül választhat: Szabványos, Élénk, Semleges, 
Monokróm, valamint az új Portré és Tájkép. A Gyors 
módosítás* funkcióval könnyedén elvégezhet további 
beállításokat is az igényeinek és ízlésének megfelelően, majd 
az eredményt egyéni képszabályozási beállításként mentheti.
*A Gyors módosítás nem használható a Semleges és a Monokróm beállítással 
együtt.

Összetettebb Aktív D-Lighting funkció a nagy 
kontrasztú megvilágítási helyzetekhez

Gyakran előfordul, hogy a képek árnyékos és csúcsfényes 
részletei elvesznek, amikor a világos és sötét képterületek 
közötti kontraszt túl erős. A Nikon egyedi Aktív D-Lighting 
technológiája felvételkészítés közben helyi tónusszabályozás 
alkalmazásával pontosan visszaállítja ezeket a fontos 
részleteket. Négy szint közül választhat, közöttük ott az 
új „Extra magas” opció. Az Aktív D-Lighting manuálisan 
használható, illetve Automatikus módra is kapcsolható. 
Lehetőség van arra is, hogy a funkció használatával és 
anélkül sorozatkészítést végezzen.
*Az Aktív D-Lighting funkció használatakor mátrixmérés használata javasolt.

Képszabályozás [Portrait] (Portré)
• Objektív: AF Nikkor 85 mm f/1.4D IF • Expozíció: [M] mód, 1/800 másodperc, f/5 • Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 200

Aktív D-Lighting [High] (Magas) 

Aktív D-Lighting [off] (Ki) 

ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200
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Fényképezési helyzetfelismerő rendszer és Arcérzékelő 
rendszer

A Nikon a D3 és a D300 csúcsmodellekben mutatta be 
először az áttörést jelentő Fényképezési helyzetfelismerő 
rendszerét, amely a D90-ben is megtalálható. Ez a páratlan 
technológia egy 420 képpontos RGB-érzékelő adatait 
felhasználva helyzeti- és színadatok fantasztikus tömegét 
elemzi, hogy megértse, mit akar lefényképezni a fotós. A zár 
kioldása előtt néhány ezredmásodperccel a gép optimalizálja 
az automatikus élességállítást, az automatikus expozíciót, 
az i-TTL vezérlést és a fehéregyensúlyt. A D90 a Nikon új 
Arcérzékelő rendszerét is alkalmazza, amellyel az emberi arcok 
újszerű élességgel és pontossággal örökíthetők meg.

l Javított automatikus élességállítás
A D90 hihetetlenül pontos automatikus élességállításra képes 
a 420 képpontos RGB-érzékelőjétől származó szín- és fényerő-
adatok felhasználásával. Amikor automatikus AF mező módban 
fényképez, a gép gyorsan a fő témára állítja az élességet 
úgy, hogy érzékeli az előteret és a hátteret, valamint a téma 
elhelyezkedését. A 11 pontos 3D követés alkalmazásakor 
a fényképezőgép a téma szín- és fényerő-adatainak 
felhasználásával a kompozíció megváltozásakor is megtartja az 
élességet.

l Összetett automatikus expozíció
A Nikon 3D színes mátrixmérés II rendszere az egyik 
legjobb fénymérő rendszer, amelyet valaha kifejlesztettek. 
Következetesen kiegyensúlyozott expozíciót garantál – még 
olyan fényviszonyok között is, ami más rendszereket már 
megzavarna.  Az expozíciós képesség további kiterjesztését 
szolgálja a Nikon Fényképezési helyzetfelismerő rendszere, 
amely kiértékeli minden egyes helyzet csúcsfényeit, így még 
pontosabb fénymérést tesz lehetővé. Mi több, a D90 
arc-prioritásos AF módban érzékeli az emberi arcokat, ezért 
portré készítésénél is ideális expozíciót garantál.

Kezeljen minden 
helyzetet elképesztő 
pontossággal

A 3D színes mátrixmérés II gondoskodik a következetesen pontos expozícióról.A 11 pontos 3D követés a kompozíció megváltozásakor is megtartja az 
élességet.

• Témaazonosítás
•  A kompozíció megváltozásának 

érzékelése
• Arc-prioritásos AF

A D90 Fényképezési helyzetfelismerő rendszere

420 képpontos  
RGB-érzékelő

Képérzékelő

AF

• Csúcsfény-elemzés
•  Arcérzékelés 

AE és i-TTL 
vakuvezérlés

Automatikus 
fehéregyensúly

• Fényforrás azonosítása
• Arcérzékelés

•  Az arc nagyítása 
visszajátszáskor

Playback 
(Visszajátszás)



l Elképesztően pontos automatikus fehéregyensúly 
Az automatikus fehéregyensúly a Nikon Fényképezési 
helyzetfelismerő rendszerével kombinálva elemzi valamennyi 
helyzet fényforrását, és a kapott adatokat összeveti a gép 
fehéregyensúly-adatbázisában tárolt, több mint 30 000 felvétel 
közül kiválasztott 5000 tényleges mintakép adataival. A D90 
még vegyes megvilágítás vagy nehezen kezelhető fényforrás – 
például higanygőzlámpa – esetén is képes kiszámolni az ideális 
fehéregyensúlyt, és ezáltal élethű színeket garantál. 

l Nagyított visszajátszás 
Az új Arcérzékelő rendszer adatainak felhasználásával a D90 
a felvételek visszajátszása során legfeljebb tíz emberi 
arcot képes felismerni minden egyes képen. Válasszon ki 
egyet közülük, és a D90 kinagyítja azt, hogy Ön pontosan 
ellenőrizhesse a felvétel élességét.

Sokoldalú, praktikus 11 pontos AF-rendszer
A Multi-CAM 1000 automatikus 
élességállítási modulnak 
köszönhetően a D90 11 pontos 
AF-rendszere gyors és pontos 
automatikus élességállításra 
képes a kép teljes területén. 
A kép közepét a leghatékonyabb 
AF-érzékelők kezelik. A D90 
ezen felül sokoldalú AF mező módokkal is rendelkezik, 
amelyek a legtöbb fényképezési helyzetben jól használhatók: 
Az Egypontos AF mozdulatlan téma esetén ajánlott, 
a Dinamikus AF mező mozgó témához, az Automatikus AF 
mező spontán fotózáskor, a 11 pontos 3D követés AF pedig 
akkor, ha az élességállítás után még változik a kompozíció.
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Automatikus fehéregyensúly: élethű színek
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Élő nézet a 7,62 centiméteres, 920 000 képpontos, nagy 
sűrűségű, színes LCD-monitoron

A hatásos képekhez gyakorta szokatlan 
perspektíva szükséges. Az Élő nézet 
funkció révén a D90 akkor is hatékonyan 
használható, ha bele sem néz a keresőbe. 
Egyszerűen nyomja meg a külön Élő 
nézet gombot, és a 7,62 centiméteres, 
kb. 920 ezer képpontos, 170 fokos 
megtekintési szögű LCD-monitoron máris megjelenik az Élő 
nézet mód képe. Háromféle kontrasztérzékelő AF mód segíti, 
hogy a kép bármely pontjára beállítsa az élességet: Az 
Arc-prioritásos AF automatikusan érzékel akár 5 arcot, és 
a legközelebb levőre beállítja az élességet. A széles AF mező 
mód nagy területű AF mezőt kínál, amely kézi fotózáskor 
előnyös, a normál AF mező pedig állvány használatakor ér el 
fantasztikus élességet.  

Gyors reakció és 4,5 kép/mp sebességű 
felvételkészítés

A D90 kiválóan alkalmas a kulcsfontosságú pillanatok 
megörökítésére, hiszen mindössze 0,15 másodperc alatt elindul,
kioldási késedelme csupán 65 ezredmásodperc (a CIPA 
szabvány szerint mérve), ráadásul 4,5 kép/másodperc 
sebességű sorozatfelvételre képes legfeljebb 100 felvételen át*.
*Normal-Large képbeállítás és Panasonic Pro HIGH SPEED 
2 GB SD-memóriakártya esetén.

Innovatív digitális SLR videofunkció: D-Movie
A digitális tükörreflexes gépeknél új ötlet a videofunkció. 
A D90 három különböző motion JPEG formátumban tud 
videót készíteni: 320 x 216 képpont, 640 x 424 képpont és 
HD720p (1280 x 720 képpont). Mostantól az élet mozgását is 
megörökítheti a számos elérhető NIKKOR objektív – például az 
AF DX 10.5 mm f/2.8G ED halszemobjektív és a Micro-NIKKOR 
objektívek – használatával. Az elérhető kis mélységélesség 
jóvoltából a videók kreatívabbak lehetnek, érzelmi hatásuk is 
nagyobb. További előnyt jelent a D90 képérzékelője, amely 
jóval nagyobb, mint a tipikus videokameráé, így a képminőség 
is jobb, illetve kivételes a nagy ISO érzékenység melletti 
teljesítmény gyenge fényben. 
*Az automatikus élességállítás videofelvételnél nem használható. Az aktuálisan 
kiválasztott fénymérési módtól függetlenül a gép mátrixmérést alkalmaz.

Merevítse ki a pillanatot, 
örökítse meg a mozdulatot 
– a megfelelő eszközök 
rendelkezésre állnak

A D-Movie videó lejátszható a fényképezőgép LCD-monitorán, illetve számítógépen, 
televízión vagy HDTV-képernyőn. 

Élő nézet gomb a funkció 
azonnali eléréséhez

Arc-prioritásos AF

Széles AF mező Normál AF mező



Nagyméretű, fényes kereső 96%-os képfedéssel   
A D90 precíz pentaprizmás keresőjének 
kb. 96%-os (középpontból induló) 
képfedése van, a betekintési távolság pedig 
kényelmes, 19,5 mm (1,0 m-1), így a fotós 
a pillanat megörökítésére összpontosíthat. 
A beépített, 16 keretes rácsmegjelenítés 
használatával a kép vízszintes és függőleges elemei jól 
beállíthatók, illetve a kompozíció is tökéletesíthető.

A beépített vaku támogatja a Fejlett vezeték nélküli 
megvilágítást  

A D90 támogatja a Nikon i-TTL vakuvezérlését, amely 
következetesen pontos és kiegyensúlyozott vakus megvilágítást 
biztosít. A beépített vaku képfedése 18 mm-es objektívnek 
megfelelő, és használható vezeték nélküli vezérlőként: ilyenkor 
legfeljebb két, egymástól független segédvaku-csoport 
irányítására képes, amelyek tetszőleges számú vakuegységet 
tartalmazhatnak. Az ezáltal elérhető kreatív megvilágítás 
lehetőségei határtalanok, mind a stúdióban, mind pedig 
szabadtéren.

Elsőrangú ergonómia, könnyű és kisméretű váz
Mindössze 620 g-os tömegével a D90 szinte beleolvad a fotós 
kezébe. A kisméretű váznak biztos fogása van, a kezelőszervek 
értelemszerű elhelyezése pedig megkönnyíti a működtetést, és 
szabad teret enged a kreatív alkotói folyamatnak.  

Új fejlett motívumprogramok
Ha nem biztos abban, hogy milyen beállításokat válasszon, 
bízza magát a fejlett motívumprogramokra. Csak forgassa 
a módválasztó tárcsát a megfelelő állásba: Portré, Tájkép, 
Közeli, Sport vagy Éjszakai portré. A hagyományos 
motívumprogramokkal ellentétben a D90 automatikusan 
optimalizálja az expozíciót, a képfeldolgozást, valamint az Aktív 
D-Lighting és a Képszabályozás használatát, hogy Ön 
a legtöbbet hozhassa ki az adott témából. Mi több, a D90 által 
készített képek zajszintje rendkívül alacsony, és a gép pontosan 
elvégzi a szükséges beállításokat annak megfelelően, hogy 
a VR (zajcsökkentés) be van-e kapcsolva – így Ön csodálatos, 
éles felvételeket kap eredményül még gyenge fényben is.
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Portré

KözeliFejlett vezeték nélküli megvilágítás
SB-600 vaku vezérlése a D90 vezérlőként működő beépített vakujával.

Éjszakai portré

Tájkép

•Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR • Expozíció: [A] mód, 1/60 mp, f/5.6
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 800 • Képszabályozás: Általános

Pentaprizma
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Bizonyított tartósság: 
Strapabíró záregység és váz

A megbízhatóság nem luxus, 
hanem alapkövetelmény. 
A Nikon ebből a
megfontolásból több D90 
vázat és zármechanikát 
megerőltető, 100 000 ciklusos 
exponálás-tesztnek vetett 
alá egy teljesen összeszerelt 
modellben.

Intelligens energiaellátás
A D90 rendkívül hatékony, energiatakarékos kialakítása 
miatt kb. 850 képet tud készíteni az EN-EL3e lítium-ion 
akkumulátor egyetlen feltöltésével. (A CIPA szabványnak 
megfelelően mért érték, AF-S DX NIKKOR 18–105 mm 
f/3.5–5.6G ED VR objektívvel, a felvételek felénél 
vakuhasználattal)  

További visszajátszási beállítások
A D90 számos lehetőséget nyújt a képek visszajátszására 
és a megfelelő felvételek kiválasztására. A kisképes 
megjelenítés egyszerre akár 72 képet is megjelenít az LCD-
monitoron, a Naptár visszajátszás pedig időrendi sorrendben 
mutatja a felvételeket. Lehetőség van arra is, hogy egy kép 
valamely nagyított részletének hisztogramjait ellenőrizze. 
Amikor törlésre, elrejtésre, nyomtatásra vagy Pictmotion 
diavetítéshez jelöl ki képeket, akkor a felvétel dátumának 
megadásával is elvégezheti a válogatást.

Jóváhagyott memóriakártyák
A D90 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát 
javasoljuk: A sebességtől függetlenül valamennyi megadott típusú és tárolókapacitású kártya 
használható.

SanDisk 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Toshiba 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Panasonic 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2

Lexar Media  512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2 
  Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2

  Professional: 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2

Memóriakártyák kapacitása
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 2 GB-os Panasonic Pro HIGH SPEED SD-kártya hány 
képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

    Készíthető  Egymás után 
Képminőség  Media Fájlméret1 felvételek készíthető  
    száma1 felvételek száma2

 L 16,9 MB 89 7
NEF (RAW) + JPEG fine*3 M 14,4 MB 104 7 
 S 12,4 MB 118 7
 L 13,9 MB 106 7
NEF (RAW) + JPEG normal*3 M 12,6 MB 116 7 
 S 11,6 MB 124 7
 L 12,3 MB 118 7
NEF (RAW) + JPEG basic*3 M 11,7 MB 123 7 
 S 11,2 MB 128 7
NEF (RAW)  – 10,8 MB 133 9
 L 6,0 MB 271 25
JPEG fine M 3,4 MB 480 100 
 S 1,6 MB 1000 100
 L 3,0 MB 539 100
JPEG normal M 1,7 MB 931 100 
 S 0,8 MB 2000 100
 L 1,5 MB 1000 100
JPEG basic M 0,9 MB 1800 100 
 S 0,4 MB 3800 100

1 A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
2 A memóriapufferben tárolható képek száma. Az érték a felvétel körülményeitől függően változhat.
3  A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem módosítható. A fájlméret a 

NEF (RAW) és JPEG képek méretének összege.

*1  Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB 
méretű kártyákat.

*2  SDHC-kompatibilis. Amennyiben a kártyát kártyaolvasóval vagy egyéb eszközzel használja, ellenőrizze, hogy az 
eszköz támogatja-e az SDHC-kártyákat.

Izgalmas világ a 
fényképezőgépben és 
online

72 képes visszajátszás

Záregység

Egy kép nagyított részletének 
hisztogramja



http://mypicturetown.com

Bővített Retusálás menük
A D90 számos képszerkesztő funkciójának segítségével Ön 
számítógép közbeiktatása nélkül is tökéletesítheti képeit, 
és minden eddiginél könnyebben bontakoztathatja ki saját 
kreativitását.

A képek élvezetének izgalmas módja: 
HDMI-kompatibilitás

A D90 fényképezőgéppel készített állóképeket és videókat 
HDMI-minőségben is megtekintheti a nemzetközi 
szabványnak megfelelő digitális A/V jelátvitel segítségével. 
A gép C-típusú mini csatlakozóval rendelkezik.

Eredeti diavetítés: Pictmotion
Próbálja ki a Nikon könnyen használható Pictmotion 
funkcióját, amellyel innovatív diavetítést készíthet öt 
választható háttérzene és képi hatás felhasználásával. 
A diavetítést a 7,62 centiméteres LCD-monitoron, televízión, 
vagy a HDMI-kimeneten keresztül HDTV-készüléken 
tekintheti meg.

Tárolja képeit online: a Nikon my Picturetown 
szolgáltatása  

Bízza emlékeit a my Picturetown-ra, ami a Nikon egyszerűen 
használható online tároló és megosztó szolgáltatása 
fényképek és videók számára. A Nikon my Picturetown 
platformja a következő fájlformátumokat támogatja: NEF 
(RAW), JPEG, MOV és AVI.

• Halszem

• Kiegyenesítés (manuális beállítás +/- 5 fokban)
• Torzításcsökkentés (automatikus kompenzáció az objektívadatok alapján 

és manuális kompenzáció egyaránt választható)
• Halszem (a halszemobjektív alkalmazásához hasonló optikai hatás, 10 

szint választható)

A szerkesztő menük

• Kiegyenesítés

12 13

• D-Lighting
• Vörösszemhatás-korrekció
• Kivágás
• Monokróm
• Szűrőeffektusok

• Színegyensúly 
• Kis kép
• Képátfedés
• NEF (RAW) fájlok feldolgozása
• Gyors retusálás

Eredeti m

Eredeti m
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n NIKKOR objektívek: 
Kivételes integritású képek Nikon fényképezőgépekkel
A NIKKOR objektívek 75 éve páratlan optikai teljesítményt 
kínálnak. A rendkívül nagy látószögűtől a szuper telefotóig 
a NIKKOR objektívek világszerte arról ismertek, hogy a velük 
készített képek rendkívül élesek, kontrasztosak, színhűek és 
következetesen kiváló minőségűek. Számos NIKKOR objektív 
rendelkezik a Nikon saját VR (rázkódáscsökkentő) rendszerével, 
ami lehetővé teszi, hogy Ön akár három vagy négy lépésközzel 
hosszabb záridőt* alkalmazzon, mint VR használata nélkül. Ez 
csak az egyike a számos innovatív technológiának, amelyek 
révén a NIKKOR objektívek teljesítik a profik által elvárt minőségi 
követelményeket.
*A Nikon feltételei szerint végzett mérések alapján

n Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer
A D90 tökéletesen együttműködik a Nikon vakukkal, például 
a SB-900, az SB-800, az SB-600 vagy az SB-400 modellel, illetve 
az SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlővel. A fényképezőgép teljes 
mértékben kompatibilis a Nikon Kreatív Megvilágítás Rendszerrel is, 
a beépített vaku pedig vezérlőként alkalmazható távoli segédvakuk 
használatakor, pontos vakus megvilágítást nyújtva és kiaknázva az 
i-TTL vakuvezérlés és a fejlett vezeték nélküli megvilágítás előnyeit.

n MB-D80 Multi-Power elemtartó markolat
Az MB-D80 használható egy vagy két EN-EL3e 
lítium-ion akkumulátorral, vagy pedig hat R6/ 
AA-méretű elemmel*1, így az energiaellátás 
akár 1700 felvételig*2 kiterjeszthető. Az 
ergonomikusan elhelyezett exponálógomb 
kényelmesebbé teszi a függőleges fényképezést.
*1 Kompatibilis R6/AA-méretű elemek: alkáli, Ni-MH, lítium és nikkel-mangán

*2 Két EN-EL3e lítium-ion akkumulátor használata esetén

n MC-DC2 vezetékes távkioldó
Az állványos fényképezésnél ideális MC-DC2 akkor 
a leghasznosabb, amikor a fény-
képezőgép rázkódása nélkül szeretné 
kioldani a zárat vagy amikor távolról 
fényképez. Az eszköz képes arra is, hogy 
hosszú ideig nyitva tartsa a zárat (bulb).

n GP-1 GPS-egység
Ha a GP-1 GPS-egységet csatlakoztatja 
a D90 fényképezőgéphez, akkor a földrajzi 
szélesség és hosszúság, a tengerszint 
feletti magasság, valamint a készítési idő 
automatikusan bekerül a készített képek 
EXIF-adatai közé.

Kiváló eszközök az Ön szolgálatában

IX-Nikkor objektívek nem használhatók.
A rázkódáscsökkentést (VR) a VR-objektívek támogatják.
A szpot fénymérés a kijelölt fókuszponton mér.
Nem használható eltolt vagy megdöntött állapotban.
A fényképezőgép fénymérő és vakuvezérlő rendszerei esetleg nem működnek megfelelően az objektív eltolásakor 
es/vagy döntésekor, illetve a legnagyobbtól eltérő rekeszérték használata esetén.
Használjon AF-S vagy AF-I objektívet.
f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekesz esetén.
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 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.
f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekesz esetén.
Bizonyos objektívek nem használhatók.
Az elektronikus analóg expozíciókijelzés nem használható.
1/60 másodpercnél hosszabb záridő nem használható.
Szerelje fel álló tájolásban; miután felszerelte, fekvő tájolásban is használható.

1
2 
3 
4 
5  

6 
7 
8

9
10
11
12
13

SB-900 SB-800 SB-600 SB-400

AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR
Ez a sokoldalú 5,8x zoom objektív VR (rázkódásc-
sökkentés) technológiával is fel van szerelve, ami egy 
sor helyzetben ideálisan használhatóvá 
teszi – legyen szó tájkép vagy portré fotózásáról. 
Aszférikus lencsetag és ED üveg garantálja a kiváló 
élességet. (A képszög 35 mm-es vagy FX-formátumban 
kifejezve 27–157,5 mm-nek felel meg.)

AF-S DX NIKKOR 16–85 mm f/3.5–5.6G ED VR
Ez a kompakt és könnyű objektív lefedi a 16 mm-es 
nagy látószöget, és VR II rázkódáscsökkentéssel 
rendelkezik, így akár négy lépésközzel hosszabb 
záridővel* fényképezhet. A színeltérést ED 
üvegelemek csökkentik a minimálisra. (A képszög 
35 mm-es vagy FX-formátumban kifejezve 24–127,5 
mm-nek felel meg.)
*A Nikon feltételei szerint végzett mérések alapján

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED
Ez a meggyőző objektív akár 18,5 cm-re is tud 
élességet állítani. Nano Crystal Coat bevonata 
csökkenti a szellemképeket és a tükröződéseket az 
ellenfényes és fényforrás felé történő fotózás esetén. 
Két aszférikus lencsetag és ED üveg garantálja a közeli 
felvételek élességét. (A képszög DX-formátumban 
kifejezve 90 mm-nek felel meg.)

Objektívkompatibilitási táblázat

                Fényképezőgép-  Élességállítási mód  Expozíciós mód      Fénymérési rendszer

                         beállítás       AF M (elektronikus M  M    
  Objektív/tartozék  távolságmérővel)    3D Színes

 G- vagy D típusú AF Nikkor
2
,   

 AF-S, AF-I Nikkor  

 PC-E NIKKOR sorozat
4
    

    PC Micro 85 mm f/2.8D
5
 

    AF-S / AF-I telekonverter
6
 

 Egyéb AF Nikkor (kivéve az 

 F3AF típushoz való objektívek)  

 AI-P Nikkor 

  AI, AI módosított, Nikkor vagy  
E-sorozatú Nikon objektívek 

 Medical-Nikkor 120 mm f/4  

 Reflex-Nikkor 

 PC-Nikkor 

 AI típusú telekonverter  

 PB-6   
 kihuzat

13
 

 Automatikus közgyűrűk (PK  

 sorozat: 11A, 12 vagy 13, valamint PN-11)  
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n Capture NX 2
Nagy teljesítményű eszközök a gyors és egyszerű 
képszerkesztéshez
A Nikon legújabb 
non-destruktív képszerkesztő 
szoftvere a legtöbbet hozza 
ki JPEG, TIFF és RAW (NEF) 
formátumú felvételeiből. 
Hasonlóan a Nikon 
Képszabályozás funkcióhoz, 
a Capture NX programot is kifejezetten a fotósoknak tervezték.  
Az alkalmazás tartalmazza a díjnyertes, védett U Point 
technológiát, amely lehetővé teszi a következőket:
– A színek és részletek gyors és pontos módosítását vagy 

tökéletesítését, mindössze néhány egérkattintás segítségével
– Az apró hibák és egyéb zavaró elemek gyors eltüntetését az 

Automatikus retusáló ecsettel
– Bármely képterület könnyű kiválasztását módosítás céljából, 

bonyolult rétegek és maszkok alkalmazása nélkül
– Valamennyi RAW (NEF) beállítás teljes támogatását

n ViewNX   
A képek egyszerű böngészése és rendezése
Ez a nagy teljesítményű 
képböngésző és -szerkesztő 
szoftver a D90 mellékelt 
tartozéka. A böngészőben 
egyetlen kattintással dolgozni 
kezdhet a RAW (NEF) és 
JPEG fájlokkal, módosíthatja 
az expozíciókompenzációt és 
a fehéregyensúlyt, valamint a Képszabályozás segítségével 
optimalizálhatja a képeket. Címkék használatával kategorizálhatja, 
rangsorolhatja és szűrheti képeit. Még egyedi képszabályozási 
beállításokat is létrehozhat, majd ezeket mentheti és 
megoszthatja más, a Képszabályozást támogató digitális 
tükörreflexes gépet használó fotósokkal.

n Camera Control Pro 2  
Vezérelje képeinek készítését – távolról
A Camera Control Pro 2 program használatával távolról 
vezérelheti a D90 legtöbb beállítását, például az Élő nézetet, 
a Képszabályozást, a fehéregyensúlyt és a 11 pontos 
AF-rendszert.
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KERESŐTARTOZÉKOK VAKUK

DG-2
keresőnagyító

DR-6
derékszögű 

keresőtoldalék

DK-20C
korrekciós lencsék

(-5 to +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-21M
nagyító kereső

DK-5 
keresősapka*

DK-21 gumi 
szemkagyló*

SB-900
vaku

SB-800
vaku

SB-600
vaku

SB-400
vaku

R1C1 
makrovaku szett 

vezérlővel

AS-15 
vakupapucs

Stúdióvakuk**
Nikon SB-

900/800/600/400 
vakuk

SC-28, 29 TTL 
vezetékes távkioldó

GP-1 GPS-
egység

MC-DC2 vezetékes 
távkioldó

ML-L3 vezeték 
nélküli távvezérlő

MB-D80 Multi-Power 
elemtartó markolatEN-EL3e újratölthető 

lítium-ion akkumulátor*

EH-5a hálózati tápegység

CF-D80 félpuha tok

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

UC-E4 USB-kábel*

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Szoftvercsomag*

Személyi számítógép**

TV-képernyő**

HDMI-kábel**

EG-D2 audio-/videokábel*

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK

AKKUMULÁTOROK, AKKUTÖLTŐK ÉS HÁLóZATI TÁPEGySÉGEK TOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTóGÉPES HASZNÁLATHOZ

TV-TARTOZÉKOK

RENDSZERÁBRA

NIKKOR OBJEKTÍVEK

   *Mellékelt tartozék     **Nem Nikon termék

A Capture NX 2 rendszerkövetelményei
 Windows Macintosh
Operációs rendszer A 32 bites Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Macintosh OS X (10.4.11, 10.5.2 verzió)
 Ultimate (SP 1) vagy a Windows XP Home Edition/Professional  
 (SP 2) előtelepített verziója   
Processzor Pentium 4 vagy jobb PowerPC G4, PowerPC G5, Intel Core Duo, Intel Core 2 Duo, Intel Xeon vagy jobb
RAM (memória) Legalább 768 MB (legalább 1 GB javasolt)
Merevlemez-terület 200 MB szükséges a telepítéshez
Monitor felbontása Legalább 1024 x 768 képpont (legalább 1280 x 1024 javasolt) Legalább 1024 x 768 képpont (legalább 1280 x 1024 javasolt)
 16 bites vagy jobb színminőséggel (32 bites ajánlott) 64,000 vagy több színnel (legalább 16,7 millió szín ajánlott)
Egyebek • A telepítéshez CD-meghajtó szükséges 
 • A Nikon Message Center használatához internetkapcsolat szükséges
 • Az egyedi képszabályozási beállítások importálásához és exportálásához a jóváhagyott memóriakártyák használatát támogató környezet szükséges

Hat db R6/AA-méretű 
elem/akkumulátor 

szükséges**
MH-18a gyorstöltő*

MS-D200 
elemtartó

Kiváló eszközök az Ön szolgálatában



A Nikon D90 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus

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

Tényleges képpontok száma
Tényleges képpontok   12,3 millió
száma

Képérzékelő
Képérzékelő 23,6×15,8 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 12,9 millió
Porosodáscsökkentő   Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető 
rendszer  Capture NX 2 szoftver szükséges)

Adattárolás
Képméret (képpontban)  4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S]  
Fájlformátum  • NEF (RAW)
 •  JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), 

normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16)
 • NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Képszabályozás Választható beállítások: Szabványos, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; 

legfeljebb 9 egyéni képszabályozási beállítás tárolható
Adathordozó SD-memóriakártya, SDHC-kompatibilis
Fájlrendszer  DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, 

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

Kereső
Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés  Kb. 96% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás  Körülbelül 0,94×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m–1)
Betekintési távolság  19,5 mm (-1.0 m-1)
Dioptriaszabályzás –2 és +1 m-1 között
Mattüveg Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II mattüveg (rácsvonalak 

megjeleníthetők)
Tükör  Gyors visszatérésű
Mélységélesség  A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a
ellenőrzése  felhasználó által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által (más módokban) választott 

értékre
Objektívrekesz  Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív
Kompatibilis objektívek Lásd a 14. oldalt

Zár
Típus Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4,000 to 30 s in steps of 1/3 or 1/2 EV, Bulb
Vakuszinkron sebessége   X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Release (Kioldás)
Kioldási módok  Egyképes, lassú sorozatfelvétel, gyors sorozatfelvétel, önkioldó, késleltetett távoli, gyors 

reagálású
Képtovábbítási sebesség  Gyors sorozatfelvétel: legfeljebb 4,5 kép/mp, lassú sorozatfelvétel: 1–4 kép/mp 
Önkioldó Választható késleltetés: 2, 5, 10 vagy 20 mp

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

fénymérés II (más CPU objektívekkel)
 •  Középre súlyozott: A mérés során 75%-os súlyt kap a kép 6, 8 vagy 10 mm átmérőjű 

középpontja
 •  Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2%-a), amelynek közepe a kiválasztott 

fókuszpontra esik
Tartomány  • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé 
(ISO 100 egyenérték  • Szpot fénymérés: 2–20 Fé
f/1,4 objektív, 20°C) 
Fénymérő csatolása  CPU
Expozíciós módok  Automatikus módok (automatikus, automatikus [vaku kikapcsolva], Fejlett 

motívumprogramok (Portré, Tájkép, Sport, Közeli , Éjszakai portré), programozott automata 
(P) rugalmas programmal, idő-előválasztásos automata (S); rekesz-előválasztásos automata 
(A); manuális (M)

Exposure compensation  ±5 Fé, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel 
(Expozíciókompenzáció)
Expozíciósorozat 2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1 vagy 2 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése  Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység  ISO 200–3200 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,7 
(ajánlott expozícióindex)  és 1 Fé (ISO 100 egyenérték) értékkel ISO 200 alatt és kb. 0,3, 0,7 és 1 Fé (ISO 6400 

egyenérték) értékkel ISO 3200 fölött, ISO érzékenység automatikus szabályozása beállítható
Aktív D-Lighting  Választható beállítások: Automatikus, Extra magas, Magas, Normál és Alacsony
Aktív D-Lighting   2 kép 
sorozatkészítés

Élesség
Automatikus  Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási modul TTL fázisérzékeléssel,11
 élességállítás  fókuszponttal (köztük 1 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 

0,5–3 m)
Érzékelési tartomány  -1–19 Fé (ISO 100 egyenérték, 20°C)
Élességállítás  •  Automatikus élességállítás: egyszeri Szervo AF (AF-S), folyamatos Szervo AF (AF-C); az 

élességkövetés automatikusan aktiválódik a tárgy helyzetétől függően (AF-A). 
 • Manuális (M): Elektronikus távolságmérő használható
Focus point  11 fókuszpont közül választható ki
AF mező módok  Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF mező, 3D követés AF (11 ponttal)  
Élességrögzítés  Az élesség az exponálógombot félig lenyomva (egyszeri szervo AF) vagy az AE-L/AF-L 

gomb megnyomásával rögzíthető  

Flash (Vaku)
Beépített vaku  Automatikus, portré, közeli (makró), éjszakai portré módok: Automatikus működés, 

automatikus felnyílással; P, S, A, M: Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám  • ISO 200 esetén: kb. 17 (manuális vakuzásnál 18) 
(m 20°C-on) • ISO 100 esetén: kb. 12 (manuális vakuzásnál 13)
Vakuvezérlés  •  TTL: A beépített vakuhoz és az SB-900, SB-800, SB-600, SB-400 vakukhoz választható 

módok: kiegyenlített i-TTL derítővakuzás és normál i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes 
fényképezőgéphez a 420 képpontos RGB-érzékelő használatával

 • Automatikus rekesz: SB-900, SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
 •  Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-900, SB-800, SB-28, SB-27, 

SB-22S 
 • Távolság-prioritásos manuális: SB-900 és SB-800 vakuval használható
Vakumódok  Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre, 

vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel
Vakukompenzáció  -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Vakus sorozat 2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1 vagy 2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti   A beépített vaku, illetve SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX vagy 
jelzőfénye SB-50DX teljes töltöttsége esetén világít, i-TTL vagy rekesz-előválasztásos vakumódban, 

teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után 3 másodpercig villog
Vakupapucs  Szabványos ISO 518 vakupapucs biztonsági retesszel
Nikon Kreatív  A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás használható a beépített vakuval, valamint az SB-900,
Megvilágítási Rendszer  SB-800 és SB-600 vakuval, illetve az SU-800 vezérlővel és az SB-900, SB-800, SB-600 
(CLS) vagy SB-R200 vakuval mint segédvakuval;
 az Automata FP nagysebességű szinkron támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval 

(kivéve az SB-400 vakut); a Vaku-színhőmérséklet információ továbbítása és a Vakuérték 
rögzítése funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval 

White balance (Fehéregyensúly)
White balance Automatikus (TTL fehéregyensúly fő képérzékelővel és a 420 képpontos RGB-érzékelővel),
 (fehéregyensúly)  12 finomhangolható manuális mód, színhőmérséklet-beállítás, felhasználói fehéregyensúly-

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

Élő nézet
AF módok  Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező
Élesség Kontrasztérzékelő AF a kép teljes területén (ha az Arc-prioritásos AF van kiválasztva, a gép 

automatikusan választja ki a fókuszpontot) 
Videó

Képméret (képpontban) 1280 x 720/24 kép/mp, 640 x 424/24 kép/mp, 320 x 216/24 kép/mp 
Fájlformátum AVI
Tömörítési formátum Motion-JPEGmonó hanggal

Monitor
LCD monitor  7,62 centiméteres. kb. 920 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű, kb. 

100%-os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-
beállítással

Playback (Visszajátszás)
Visszajátszás funkció Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás, nagyított 

visszajátszás, videó visszajátszása, Pictmotion, diavetítés, hisztogram-kijelzés, csúcsfények 
kijelzése, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)

Csatlakozó
USB Nagysebességű USB
Audio-/videokimenet NTSC és PAL választható; egyidejű visszajátszás lehetséges a videokimeneten és az  

LCD-monitoron
HDMI-kimenet C típusú HDMI-csatlakozó, HDMI-kábel csatlakoztatásakor a fényképezőgép monitora 

kikapcsol
Tartozék csatlakozó • MC-DC2 vezetékes távkioldó (külön beszerezhető)
 • GP-1 GPS-egység (külön beszerezhető)

Nyelv
Nyelv Kínai (egyszerűsített és hagyományos), dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, 

japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol és svéd 
Tápellátás

Akkumulátor 1 db EN-EL3e lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat  MB-D80 Multi-Power elemtartó markolat (külön megvásárolható) 1 vagy 2 db EN-EL3e 

akkumulátorral, vagy hat db R6/AA-méretű alkáli, Ni-MH, lítium vagy nikkel-mangán 
elemmel (R6/AA-méretű elemek használata esetén az MS-D200 elemtartó szükséges)

Hálózati tápegység  EH-5A hálózati tápegység (külön megvásárolható)
Állványmenet

Állványmenet  1/4 hüvelyk (ISO 1222) 
Méret / tömeg

Méretek (Sz x Ma x Mé)  Kb. 132 x 103 x 77 mm
Tömeg  Kb. 620 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, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi
(országonként vagy  szemkagyló, UC-E4 USB-kábel, EG-D2 audio-/videokábel, AN-DC1 szíj, BM-10 monitorfedél,
régiónként különbözhetnek) vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, szoftvercsomag CD-ROM

•   A Microsoft és a Microsoft Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült 
   Államokban és/vagy más országokban.
• A Macintosh az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és más országokban területeken.
• Az SD logó az SD Card Association védjegye.
• Az SDHC logó védjegy.
• A PictBridge védjegy.
• 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.
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