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A fotósok által világszerte kedvelt Nikon D-SLR fényképezőgépek a legújabb képalkotási 

technológiák, a kimagasló ergonómia, valamint a legendás NIKKOR objektívek ötvözésével 

igazán lenyűgöző képeket készítenek. Akár harcedzett profi, akár teljesen kezdő veszi a 

kezébe, a Nikon D-SLR fényképezőgépek elsőrangú megoldást kínálnak a fontos pillanatok 

megörökítésére.

A kínálat csúcsát jelentő, FX-formátumú D-SLR fényképezőgépektől a kompakt kivitelű, 

DX-formátumú típusokig minden egyes fényképezőgép nagy felbontású képérzékelőt 

kapott, amely élénk, gazdag színeket, természetes mélységet, sima átmeneteket és 

kifinomult részletességet nyújt a fényképek és a videók készítésénél egyaránt. A Nikon 

innovatív EXPEED képfeldolgozói kimagaslóan teljesítenek gyenge megvilágításban  

is, továbbá gyors sorozatfelvételt, hibátlan automatikus élességállítást és HD felbontású 

videorögzítést kínálnak.

Bármilyen fotózási területre is koncentrál, a 90 milliónál is több F-bajonettes NIKKOR 

objektív által biztosított kreatív szabadság, valamint a Nikon tartozékok bőséges kínálata 

garantálja, hogy a Nikon D-SLR használata tartalmas és felszabadító élmény legyen. 



KEZDŐ HALADó PROFESSZIONÁLIS

Válasszon kategóriát

Ha még csak ismerkedik a D-SLR 
fotózással, a Kezdő Nikon D-SLR típusok 
a lenyűgöző eredmények hatékony, 
mégis hihetetlenül könnyen kezelhető 
eszközei lehetnek. A nagy teljesítményű, 
DX-formátumú képérzékelő jelenti 
ezen fényképezőgépek központi 
elemét, amelynek mérete jelentősen 
meghaladja az okostelefonokban, illetve 
kompakt fényképezőgépekben általában 
alkalmazott érzékelőkét, így az elkészült 
felvételek ugyanennyivel látványosabbak.

A Haladó Nikon D-SLR gépek igazán 
kivételes képeket és videókat rögzítenek. 
A Nikon Professzionális D-SLR 
fényképezőgépek által inspirált, intuitív 
vezérlésnek és fejlett ergonómiának, 
valamint a tartós, mégis könnyű váznak 
köszönhetően ezek a DX- vagy FX-
formátumú fényképezőgépek képesek 
belobbantani a fotózás iránti szenvedélyt 
– akárhova vezeti is az ihlet. 

Fotósok egész generációi használták 
és használják a Nikon professzionális 
fényképezőgépeit, és minden idők 
leghíresebb és legmegindítóbb 
felvételeinek némelyike is ilyennel 
készült. Az elképzelhető legkeményebb 
körülmények között is kimagasló 
képminőséget nyújtanak, ugyanis 
ezekben a tartós, teljesen időjárásálló 
fényképezőgépekben a jelenleg 
elérhető legkifinomultabb automatikus 
élességállítási rendszerek dolgoznak, és 
megjelenésük óta folyamatosan bővítik a 
fotózás lehetőségeit.



KEZDŐ 

Életképek kivételes
minőségben

VÁLASSZON FÉNYKÉPEZŐGÉPET

Arc-prioritásos AF
Motívumprogram módok és Retusálás menü

ISO 100–12 800
Könnyű útitárs

24 megapixeles felbontás

Készítsen felejthetetlen, nagy felbontású képeket. A nagyméretű nyomatok 

lenyűgözően néznek ki, és a részletek elvesztése nélkül vághatja felvételeit.

Útmutató mód

Az Útmutató mód mintaképekkel és jól érthető, lépésekre bontott utasításokkal 

mutatja meg, hogyan készíthet nagyszerű felvételeket.

HD felbontású videó

A fényképezőgép D-videó funkciójával olyan videókat készíthet, amelyekre 

méltán lehet büszke. Bármilyen fényviszonyok között éles, teljes HD felbontású 

(1080p) videókat készíthet másodpercenként akár 50/60 képkocka sebességgel.

©Jeremy Walker



Őrizze meg a szép emlékeket a nagy teljesítményű, 

mégis rendkívül könnyen használható D3200-zal. 
Ha olyan eszközt szeretne, amely a D-SLR 

fényképezőgépekre jellemző, kiváló képminőséget kínál, 

és mégis egyszerűen kezelhető, ez a 24,2 megapixeles 

fényképezőgép a megoldás. Pompás módot kínál az 

életképek részletgazdag megörökítésére, a D3200 

Útmutató módja pedig rávezeti önt a remek felvételek 

készítésének titkára. Pehelykönnyű váza, kiváló 

ergonómiája és biztos fogást lehetővé tévő kialakítása 

jóvoltából ezzel a fényképezőgéppel bármilyen 

helyzetben élvezet a fényképezés.

Főbb jellemzők: 
Arc-prioritásos AF

Könnyedén készíthet tökéletes portrét az Élő nézet 

használatával. Az arc-prioritásos AF automatikusan 

felismeri a kompozíción látható arcokat, és az élességet 

azokra állítja. 

Motívumprogram módok és Retusálás menü

A Motívumprogram módok optimalizálják a 

fényképezőgép beállításait, így villámgyorsan 

tökéletes felvételeket készíthet. A képretusálási menü 

egyszerűen használható eszközöket és képhatásokat 

kínál, amelyek révén közvetlenül a fényképezőgépen 

szerkesztheti a felvételeket.
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Ragadja meg a fontos pillanatok valódi 
hangulatát a D3300 fényképezőgéppel. 
Egyszerűen megörökítheti akár családja, akár saját 

életének izgalmas kalandjait feledhetetlen fotók és 

videók formájában ezzel a 24,2 megapixel felbontású 

fényképezőgéppel. Az Útmutató mód lépésekre bontott 

segítséget nyújt közvetlenül a fényképezőgépen, és 

könnyedén adhat speciális effektusokat a fényképekhez 

és videókhoz.

Főbb jellemzők: 
ISO 100–12 800

Készítsen tiszta képeket bármilyen fényben. Az  

ISO 100–12 800 (25 600 egyenértékig kiterjeszthető) 

érzékenységtartománynak köszönhetően sötétben is 

részletgazdag felvételeket rögzíthet.

Könnyű útitárs

A pehelykönnyű D3300 tömege mindössze  

410 gramm (csak a váz), és kicsi, behúzható 

kitobjektívvel rendelkezik, ezért ez az eddigi 

legkényelmesebben hordozható D-SLR fényképezőgép.

©Laurel McConnell
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Nagy felbontású részletek

VÁLASSZON FÉNYKÉPEZŐGÉPET

HALADó 

Kimagasló, DX-formátumú teljesítmény 
51 pontos AF

24,3 megapixeles, FX-formátumú érzékelő
Teljesen időjárásálló

Beépített Wi-Fi és GPS 
Jó teljesítmény gyenge fényben

Elforgatható kijelző
39 pontos AF

Sokoldalú teljesítmény

A gyenge fényviszonyok között is kiváló teljesítmény, a gyors 

sorozatfelvétel, a minőségi videofunkciók, valamint a fényképezőgépen 

alkalmazható effektusok ötvözete csodás fényképek és videók 

rögzítését teszi lehetővé bármilyen helyzetben.  

Kompakt kialakítás

Ezek a strapabíró, könnyű, kimagasló ergonómiájú fényképezőgépek 

nem akadályozzák az ihletett helyszínek felkeresésében.

Nagy felbontású részletek

Hihetetlenül részletgazdag, lágy tónusátmeneteket tartalmazó,  

24 megapixeles képeket készíthet a rendkívül nagy látószögtől a 

szuper-telefotóig, emellett magas ISO-érzékenységgel fotózva is 

alacsony képzajszintű felvételeket rögzíthet.

Ne hanyagolja el a
fotózás iránti szenvedélyét

©Junichi Noguchi



Adjon adrenalinlöketet fotós 
szenvedélyének a nagy teljesítményű 
D7100 fényképezőgéppel.
Ez a kimagasló paraméterekkel rendelkező D-SLR 

olyan fotósoknak készül, akik hajlandók átlépni 

a határokat a lenyűgöző felvételek készítésének 

reményében. A történéseket közelebbről, kiemelkedő 

részletgazdagsággal rögzítheti. Használja ki az akár 6 

kép/mp fényképezési sebességet, valamint az  

ISO 100–6400 érzékenységtartományt.

Főbb jellemzők: 
Kimagasló, DX-formátumú teljesítmény

A kisméretű, időjárás- és porálló váz, valamint az optikai 

aluláteresztő szűrő nélküli, 24,1 megapixeles CMOS-

érzékelő kivételesen éles képet ad a legfinomabb rész-

letek esetében is.

51 pontos AF

Használja ki a gyors és ultrapontos képrögzítés előnyeit 

a professzionális AF-rendszerrel, amely 51 élességpontot 

használ (amelyek közül 15 kereszt típusú).

©Robert Bösch
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Tapasztalja meg a teljes képméretű 
fényképezés valódi erejét a D610 
fényképezőgéppel.
A professzionális Nikon technológia alkalmazása révén 

ez a nagy teljesítményű D-SLR gép olyan képminőséget 

nyújt, amely csak FX-formátumban lehetséges. A 

teljesen időjárásálló D610 elég strapabíró ahhoz, hogy 

bárhova magával vihesse, emellett ideális eszköz olyan 

lelkes fotósok számára, akik szívesen lépnének előre a 

fotózás területén.

Főbb jellemzők: 
24,3 megapixeles, FX-formátumú érzékelő

A rendkívül nagy látószögűtől a szuper-telefotós 

felvételekig hihetetlenül részletgazdag, lágy 

tónusátmenetekkel büszkélkedő, magas ISO-

érzékenységgel fotózva is alacsony képzajszintű képeket 

készíthet.

Teljesen időjárásálló

Az D610 a kemény körülmények túlélésére született – 

fokozottan ellenáll a nedvességnek és a pornak.

©Robert Bösch
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Engedje szárnyalni kreativitását a D5300 
segítségével. 
Ez a 24,2 megapixeles, DX-formátumú, fejlett funkciók 

meggyőző tárházát kínáló fényképezőgép lehetővé 

teszi, hogy hihetetlen részletességgel örökítse meg és 

tegye közzé a világ csodáit. Nagyméretű, elforgatható 

kijelzőjével tökéletes társa az olyan felfedezőknek, akik 

saját nézőpontjukat keresik a fotózásban.

Főbb jellemzők: 
Beépített Wi-Fi és GPS

Felvételeit elküldheti közvetlenül a D5300-ról 

okostelefonra vagy táblagépre a könnyebb megosztás 

érdekében,1 úti képeit pedig a precíz helyadatokat 

tartalmazó geocímkével láthatja el.

Jó teljesítmény gyenge fényben

ISO 100–12 800 érzékenységtartománya révén a D5300 

sötétben is részletgazdag képeket készít, és képes gyorsan 

mozgó témákat is elmosódásmentesen megörökíteni.

1. Ha a D5300 fényképezőgépről felvételeket kíván továbbítani, elég letöltenie az ingyenes Wireless Mobile Utility alkalmazást az okoseszközére. A Wireless Mobile Utility kompatibilis az iOS™ 
és Android™ operációs rendszerű okoeszközökkel, és ingyenesen letölthető a Google Play™ vagy az Apple App Store™ áruházból. Az Android, a Google, a Google Play, a YouTube és más 
védjegyek a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

©Kwaku Alston
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Ismerjen meg új távlatokat az 
inspiráló D5200 segítségével. 
Ez a sokoldalú, a lélegzetelállító fényképektől 

a gyönyörű HD felbontású videókig bármit 

rögzíteni képes D-SLR gép ideális választás 

azoknak a fotósoknak, akik saját kreatív énjük 

kibontakozásának útját keresik. A 24,1 megapixeles, 

DX-formátumú CMOS-érzékelő a finom részleteket 

is megörökíti a képeken, a fényképezőgép pedig 

valós időben is képes alkalmazni speciális hatásokat 

a videókra és állóképekre.

Főbb jellemzők: 
Elforgatható kijelző

A sokféleképpen használható, elforgatható kijelző 

lehetővé teszi egészen egyedi nézőpontok alkalmazását 

is. Forgathatja, döntheti, tekerheti – kísérletezzen saját 

kreativitásával, és készítsen egyedi felvételeket – akár 

nagyszerű önarcképeket is – tetszőleges szögből.

39 pontos AF

39 élességpontos AF-rendszer szolgálja a rendkívüli 

pontosságot – ez az automatikus élességállítási rendszer 

mindig a célra fókuszál. A fejlett 3D-témakövetés révén 

az élesség bármilyen apró témán megtartható, még ha az 

teljesen kiszámíthatatlanul mozog is.

©Douglas Menuez
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PROFESSZIONÁLIS  

Magasabb nívó a fotózásban

Gyors

A villámgyorsnak tervezett Nikon Professzionális fényképezőgépek 

elképesztő fényképezési sebességet, azonnali reakciót, valamint gyors 

és egyszerű hálózati képtovábbítási funkciót kínálnak.

Megbízható

Elsőrangú ergonómia, gyors és tartós zárszerkezet, valamint strapabíró 

magnéziumötvözet váz garantálja a csúcsteljesítményt bármilyen 

környezetben.

Remek minőség

A világszerte elismert képérzékelőket és az ágazat legjobb automatikus 

élességállítási rendszereit ötvöző eszközök remek felbontást, kivételes 

precizitást és kimagasló ISO-érzékenységet képviselnek.

11 kép/mp bekapcsolt AF mellett
Rendkívüli ISO-tartomány akár 

409 600 egyenértékig

36,3 megapixel
Nagy fényképezési sebesség és 

széles ISO-tartomány

Professzionális funkciók, 
kompakt kialakítás

Dönthető kijelző és beépített 
Wi-Fi

Széles ISO-tartomány
Maximális kompatibilitás 

objektívekkel

VÁLASSZON FÉNYKÉPEZŐGÉPET
©Dave Black



Az első számú vezető képalkotó eszköz 
továbbfejlődött.
Kivételes képeket készít kivételes sebességgel – a D4S 

tágítja a lehetőségeket mind a hivatásos fotósok, mind 

a megalkuvást nem ismerő hobbifotósok körében. 

Rendelkezik mindazzal a tudással, amellyel megoldhatók 

a komoly fotósok számára legnagyobb kihívást jelentő 

helyzetek, így a D4S segítségével mindig felkészült lehet.

Főbb jellemzők: 
11 kép/mp bekapcsolt AF mellett

A D4S meggyőző élességbemérési és -követési 

teljesítményt nyújt. Lenyűgöző, 11 kép/mp sebességgel 

képes FX-formátumú képeket készíteni bekapcsolt AE/AF 

esetén – ezzel még elődje, a D4 teljesítményét is felülmúlja.

Rendkívüli ISO

Készítsen élesebb, tisztább, jobban definiált képeket 

magas ISO-értékek mellett is. A kibővített, 100 és  

25 600 közötti ISO-tartomány akár 409 600 

egyenértékig is kiterjeszthető.

©Dave Black
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Alkosson vadonatúj mesterművet  
a D810 segítségével. 
Ez a D-SLR fényképezőgép kifinomult, nagy felbontású 

és sokoldalú eszköz – a finom részletektől a nagy 

sebességű mozgásig mindent képes megörökíteni. Páratlan 

képminőséget, villámgyors működést és HD felbontású 

videorögzítést kínál a rugalmasság jegyében, így ez a 

fényképezőgép azon komoly fotósok ideális társa, akik 

bármilyen témát szabadon, megkötések nélkül, de komoly 

precizitással kívánnak fotózni.

Főbb jellemzők: 
36,3 megapixel

Az optikai aluláteresztő szűrő nélküli, teljesen új érzékelő 

páratlan képrészletességet ígér. Villámgyors csatornaadat-

kiolvasás, széles dinamikatartomány és nagy érzékenység 

mellett is tiszta képrögzítési teljesítmény jellemzi.

 

Nagy fényképezési sebesség és széles ISO-tartomány 

Akár 7 kép/mp sorozatfelvételi sebességgel,2 hihetetlen 

rugalmassággal örökítheti meg a gyorsan mozgó 

témákat. Bármilyen helyzetet kezelhet a 64 és 12 800 

közötti ISO-tartomány révén, amely kiterjeszthető 32 és 

51 200 közötti ISO-egyenértékig.

2. DX-formátumban, MB-D12 elemtartó markolattal, ha a tápellátást nem az EN-EL15 akkumulátor biztosítja.

©Lucas Gilman
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©Ray Demski

Szabadítsa fel vizuális képzeletét a gyors, 
sokoldalú és agilis D750 segítségével. 
A korlátlan lehetőségek világában ez a teljes képméretű, 

24,3 megapixeles erőmű megadja a bátor választás 

szabadságát. Professzionális képalkotási technológiája és 

formatervezetten kompakt kialakítása ideálissá teszi olyan 

komoly fotósok számára, akik szeretnék megismerni a 

fényképezés különböző válfajait. 

Főbb jellemzők: 
Teljes képes hordozhatóság

Professzionális funkciók, elsőrendű ergonómia és kis 

tömegű, egy darabból álló fényképezőgépváz együttese 

biztosít valódi „full-frame” szabadságot.

Dönthető kijelző és beépített Wi-Fi

Egyedi szögből készíthet fényképeket és videókat a 

strapabíró, dönthető kijelző révén. A jól sikerült, full-

frame fényképeket a gép beépített Wi-Fi funkciójával 

feltöltheti kompatibilis okostelefonra vagy táblagépre.
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Tapasztalja meg a színtiszta fényképezés 
erejét a Nikon Df fényképezőgéppel. 
A retro stílusú váz, illetve a – Nikon méltán népszerű 

D4 típusáéval azonos – 16,2 megapixeles képérzékelő 

révén ez a fényképezőgép a fotózás iránti szenvedély 

megtestesülése mind formájában, mind funkciójában. A 

dizájnkedvelőket és a letisztult fényképezőgépek rajongóit 

egyaránt megörvendeztető Nikon Df megjelenésében 

ugyan hasonlít a klasszikus Nikon 35 mm-es filmes 

fényképezőgépekre, de belseje a legmodernebb 

technológiákat rejti.

Főbb jellemzők: 
Széles ISO-tartomány

ISO 100–12 800 (204 800 egyenértékig kiterjeszthető) 

fényérzékenysége révén még kihívást jelentő fényviszonyok 

mellett is részletgazdag, alacsony zajszintű képek 

készíthetők.

Maximális kompatibilitás objektívekkel

Mai és régebbi NIKKOR objektívekkel is használható. Az 

egyedi, összecsukható fénymérőcsatoló kar jóvoltából a 

Nikon Df még a patinás, nem-AI NIKKOR objektívekkel is 

használható.
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telJes Digitális kÉpalkotási renDszer
Fényképezzen Nikon D-SLR fényképezőgéppel, és éljen a Nikon-féle Teljes Digitális Képalkotási 

Rendszer minden előnyével. Miközben ön megvalósítja saját képi világát, a Nikon objektíveinek 

és tartozékainak – a NIKKOR optikától kezdve a vakukig és a vezeték nélküli távvezérlőkig 

mindent magában foglaló – termékcsaládja szélesebbre tárja a fényképezés lehetőségeit.
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