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Mi mindennel 
ellátjuk Önt

Tehát Önnek van egy digitális tükörreflexes fényképezőgépe és egy
ötlete – egy REMEK ötlete – egy fényképhez.Vajon minden

a rendelkezésére áll ahhoz, hogy elképzelését megvalósíthassa? 
A következő oldalakat átfutva könnyen megválaszolhatja a kérdést.

Ebben a tájékoztatóban a Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépek valamennyi elérhető tartozékát megtalálja. Min-

dent, ami segíthet jelenlegi ötletei megvalósításában, és 
olyasmit is, ami új ötletekre inspirálja. Legyen Ön rutinos profi vagy

lelkes hétvégi fotós, meg vagyunk győződve arról, hogy talál 
majd valamit ebben a tájékoztatóban, ami segít Önnek a jobb képek

készítésében. Minden bemutatott terméket kifejezetten a Nikon
fényképezőgépek számára terveztünk, hogy a tökéletes működés 

a legjobbat hozza ki Önből és digitális tükörreflexes
fényképezőgépéből egyaránt.Van egy ötlete? 

Valósítsa meg! Akár máris hozzákezdhet.

Készítse fényképeit a Nikon Teljes Digitális
Képalkotási Rendszer segítségével
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Gordon Nash – esküvői fényképész (Amerikai Egyesült Államok)
Egy hónapban körülbelül 50 esküvőt fényképezek, és ennek majdnem 
a fele Nikon vakut igényel. Mindig van egy a fényképezőgépemen, és egy
másik az oldalfényhez vagy más kézi effektushoz. Minden egyes vaku 
drámai különbséget jelent az elkészült képeknél. Az itt látható kép
elkészítésénél egy SB-800 vakut használtam az oldalsó megvilágításhoz, az
álomszerű hatást pedig lágyító szűrő alkalmazásával értem el.

Hivatásos esküvői fényképészként sokszor találkozom mozgó témával,
kiszámíthatatlan körülményekkel és behatárolt előkészületi idővel. Így 
a gyorsaság és a megérzések életbevágóan fontosak a sikerhez. Ezért

bízom magam a Nikon Kreatív Megvilágítási
Rendszerre. Könnyű használni és rengeteg
lehetőséget kínál a megbízható expozíció és 
teljesítmény mellett. Állandóan készen kell 
állnom arra a bizonyos pillanatra. A Kreatív
Megvilágítási Rendszer segít ebben.  

http://www.gordonnash.com
A fényképezőgép 
beállításai:
A fényképezőgép és 
a vaku: D200 (a beépített
vaku vezérlőként

használva) és SB-800 (segédvakuként használva)
Objektív: AF 85 mm f/1.8D
Záridő: 1/250 mp
Rekesz: f/2,2
Expozíciós mód: Rekesz-előválasztásos automata
Vakumód: i-TTL
Képminőség: RAW

Tapasztalja meg, hogy mire képes egyetlen   N

Egyszerű, intelligens és nagyszerű:
A Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer

A világítás nagyon fontos szerepet játszik a jó képek születésében, de
a hagyományos vakus fényképezés nehézségei miatt sok fényképész
(köztük sok rutinos fotós is) letett arról, hogy elmélyedjen a témában.
Ám most mindez megváltozik. A fotósok a világ minden táján
felfedezik, hogy a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer leegyszerűsíti
és valóban használhatóvá teszi a vakus fényképezést. A megoldás
kulcsa a Nikon forradalmi i-TTL vakuvezérlő technológiája. Ezen alapul
a Nikon vakuk következetesen pontos vakuexpozíciója, amely jól 
alkalmazkodik a legkülönbözőbb fényviszonyokhoz. A Nikon vakuk
kommunikálnak a Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépekkel,
hogy Ön helyett együtt elvégezhessék az összetett megvilágítási
számításokat. A Nikon exkluzív mérő elővillantása pontos visszajelzést
ad a kompozíció jellemzőiről, a rendelkezésre álló fénytől és árnyéktól
kezdve a színhőmérsékleten át a fényvisszaverő felületekig. 
A fényképezőgép az optimális expozíció meghatározásához a fen-
tieken kívül figyelembe veszi még a több mint 30 000 valódi felvétel
adataival rendelkező, beépített adatbázisát is – és mindezt egy 
ezredmásodpercen belül, minden egyes expozíció előtt. Akár a
fényképezőgépére csatlakoztatva, akár vezeték nélküli segédvakuként
használja, a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer mindig 
a legmegbízhatóbb és legkövetkezetesebb vakuexpozíciót biztosítja
Önnek. 
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Növelje a távolságot: nagyobb vakuteljesítmény

n   Nikon vaku
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A Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépekbe épített
vakuk intelligensen és gyorsan
reagálnak, de előfordulhat,
hogy a téma olyan messze
van, hogy egyszerűen erősebb
vakura van szükség. Csatlakoztasson egy Nikon
külső vakut, amellyel a messzebb lévő témát is
kiegyensúlyozottan világíthatja be. 

Erős fények, nagy ötletek – egy Nikon vakuval bármire képes!

Lágyítsa a fényeket: visszavert vakufény
A közvetlen fény néha erősnek
bizonyulhat, zavaró árnyékot
képezve a téma mögött. Fordít-
sa a vakufejet a fal 
vagy a plafon felé, hogy 
lágyabbá tegye a fényét és 
megszabaduljon az árnyéktól, kedvezőbb hangulatot
teremtve a portrék számára.

Kapja el a mozdulatot: automatikus FP nagy
sebességű vakuszinkron
A kültéri fotózás elengedhetetlen
kelléke, az automatikus FP nagy
sebességű vakuszinkron lehetővé
teszi a leggyorsabb mozgást is
rögzíteni képes záridő alkalmazását
derítő vakuzás mellett. Emellett 
a portrék készítésénél is fontos szerepe van, hiszen így 
nagyobb rekeszértéket használhat a kedvezőbb környezeti
fények érdekében. Fényképezőgépe automatikusan ebbe 
a módba kapcsol, ha a záridő a fényképezőgép szabványos,
1/250 másodperces vakuszinkron-sebessége alá csökken.

Tartsa meg az expozíciót: a vakuérték (FV)
rögzítése
Az FV-rögzítés (vakuérték
rögzítése) fenntartja a korrekt
expozícióhoz szükséges
vakuértéket a sorozatképek
készítése alatt, ezáltal lehetővé
teszi, hogy Ön ráközelítsen a témára vagy távolodjon,
változtasson a kompozíción vagy a rekesz méretén,
mindezt az eredeti expozíció változása nélkül. 
Így Önnnek csak a témára kell koncentrálnia, anélkül,
hogy a megvilágítás beállítása miatt aggódna.

Csatlakoztatott SB-800

Beépített vaku

Visszavert vakufény

Közvetlen vakufény

Normál vakuszinkron

Az automatikus FP nagy sebességű
vakuszinkron a leggyorsabb mozgást
is rögzíti (záridő:1/3200 mp)

i-TTL kiegyenlítő derítés

A főtéma expozíciója nem változik, 
a kompozíció változása ellenére sem.

Eredeti expozíció

© Joe McNally

© Joe McNally
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A Nikon exkluzív i-TTL 
vakuvezérlése: a pontosság
magasabb szintje

Az igazi áttörést a Nikon mérő elővillantása
jelenti. Ez a funkció következetesen 
pontos visszajelzést szolgáltat az Ön
Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépének az ideális 
vakuteljesítmény meghatározásához.
Ilyen fokú pontossággal sehol máshol
nem találkozhat.

Tippek a vakuzáshoz: diffúzor

Helyezzen diffúzort a vakura a fény
lágyításához és az éles árnyékok
megszüntetéséhez. Ez szinte minden
helyzetben hasznos, amikor vakut
használ; például derítésnél 
is segít a természetes 
bőrtónus elérésében.



Használja ki a fény adta lehetőségeket a     

Már egyetlen vaku használatával is nagyszerű eredményeket érhet el,
de időnként egy-egy képhez gazdagabb művészi megvilágításra is
szükség lehet. A több vakuval fotózott képeknek nagyobb mélysége
van, a téma pedig karakteresebbé és elbűvölőbbé válik. A Nikon
Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás egyik legfontosabb, páratlan
előnye, hogy több tucatnyi vakut is ugyanolyan könnyedén 
vezérelhet, mint a fényképezőgépre szerelt egyetlen vakut. És mivel
a rendszer vezeték nélkül működik, a vakuk felállítása gyorsan és
zökkenőmentesen elvégezhető, a fotózás helyszínétől függetlenül. 
A fényképezőgépére szerelt fővakuval három vezeték nélküli 
segédvaku-csoportot irányíthat; a csoportokban levő segédvakuk
számát tetszőlegesen növelheti. Egyszerűen állítsa valamennyi vakut 

a Nikon exkluzív i-TTL vakuvezér-
lésére, és következetesen pontos
expozíciót kap a legbonyolultabb
világítási helyzetekben is. Hasonlóan
egyszerű a váltakozó expozíciók 
alkalmazása az egyes vakucsoportok
vaku-expozíciókompenzációjának
módosításával. Vagy ha éppen arra
van szüksége, kapcsolja ki valamelyik
vakucsoportot, vagy állítson mindent manuális vezérlésre – mindezt 
a fővaku LCD-kijelzőjén keresztül, anélkül, hogy letenné a kezéből 
a fényképezőgépet. Több vaku vezérlése soha nem volt még ennyire
értelemszerű és könnyű. Egyetlen más világítási rendszer sem képes
hasonló teljesítményre.

Joe McNally – fotóriporter (Amerikai Egyesült Államok)
Pályafutásom során sokszor szembesültem nehezen kezelhető
környezeti fényviszonyokkal; ilyenkor a Nikon Kreatív Megvilágítási
Rendszer szó szerint lenyűgözött azzal, hogy megtalálta a helyes
expozíciót. Ez a rendszer a legtöbb helyzetben hihetetlenül pontos
megoldást kínál. Ezredmásodpercekkel az egyes képek elkészítése előtt
a fényképezőgép fénymérője és a vaku kommunikálnak egymással, és
elképesztő mennyiségű számítást végeznek a világítással kapcsolatban
– például az expozíció változása, az RGB, a visszaverődések, a távolság
és a kontraszt tekintetében, hogy csak egy pár dolgot említsek –,
ráadásul ezek az értékek eközben folyamatosan változnak. Mindig
azon a véleményen voltam, hogy egyetlen fényképezőgép-rendszer
sem tudja megoldani a létező összes problémát; ám a Nikon

fényképezőgépek és a Kreatív Megvilágítási
Rendszer fantasztikus munkát végeznek az
adatok elemzése és a helyes expozíció
meghatározása során. Jelentős részben emiatt
használom a Nikon termékeit.

http://www.joemcnally.com

Változtassa a jó képeket nagyszerű képekké a
Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás segítségével

Irányítson mindent innen! Állítsa be 
a vakumódot, kapcsolja be vagy ki a 
vakucsoportokat, és szabályozza akár négy
vakucsoport expozíciókompenzációját az
SB-800 fővaku-vezérlő LCD-kijelzőjén.

Legfeljebb 4 vakucsoportot irányíthat (a fővakut és 
a 3 távoli i-TTL vakucsoportot) a világítási környezet
teljes körű szabályozásához. Minden csoportot
irányíthat a fővakuval, a használt vakuk számának
nincs felső határa.

Használja a B 
csoportot a középső
terület és a C 
csoportot a háttér
megvilágításához

Az A csoport oldalról világítja meg a fő
témát

A fényképezőgép
beállításai:
A fényképezőgép és 
a vaku: D2x és három
SB-800 vaku (egy 
a fényképezőgépre

szerelve és fővakuként/vezérlőként használva,
kettő segédvakuként használva)
Objektív: AF-S DX 12-24 mm f/4G IF-ED
Záridő: 1/160 mp
Rekesz: f/14
Expozíciós mód: Rekesz-előválasztásos
automata
Vakumód: i-TTL
Képminőség: RAW

„A” csoport: A fő
témát világítja meg

Fényképezőgépre
szerelt vezérlő 

„B” csoport: A terület
középső részét világítja meg

„C” csoport: A
hátteret világítja
meg



T
ö

b
b

v
a

k
u

s
fé

n
y

k
é

p
e

z
é

s

Az SB-600 vakukat
távoli egységként
használhatja a vezeték
nélküli világításhoz, míg
az SB-800 vakukat
fővakuként, vezérlőként
és különálló távoli
egységként is.
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    vezeték nélküli többvakus rendszerrel

Helyszínen való fotózásnál az időzítés kritikus fontosságú. Az alábbiakban egy 24 órás fotósorozatot mutatunk be, amelynek során a fotós egy
feltörekvő táncos életét örökítette meg. A feladathoz szükséges gyorsaságot és rugalmasságot a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer biztosította.

Visszavert vakufény
A megvilágított térnek elég nagynak kellett lennie
ahhoz, hogy a táncos szabadon mozoghasson benne.
A helyszín adottságait kihasználva négy SB-800 
vakuegységet rögzítettek a táncrúdra, ezek fénye a 
falról verődött vissza. Két további SB-800 egység fénye
a padlóról verődött vissza. A krémszínű falról és a
fapadlóról visszaverődő fény természetes melegséget
biztosított.

Tökéletes vakuzás vegyes környezeti fényben
Ebben az üzletben több különféle fényforrás is volt: 
a fénycsővilágítás az ablakon beszűrődő napfénnyel
keveredett. Hogy a megvilágítást természetesebbé
tegye, a fotós egy diffúzort szerelt az egyik SB-800
vakura, amelyet a plafon felé fordított, majd egy másik,
vezeték nélküli távoli SB-800 egység segítségével az
ablakon keresztül, kívülről megvilágította a táncost.

Irányított fény a drámai expozícióhoz
A naplementekor készült képek környezeti fénye gyönyörű
lehet, ám a fotózásra csak rövid idő áll rendelkezésre. 
A drámai hatás eléréséhez két, SB-800 egységekből 
álló vakucsoport világította meg a táncost elölről és 
hátulról. Rövid állítgatás után elegendő mennyiségű fény
állt rendelkezésre a táncos alakjának megfelelő 
hangsúlyozásához.

„A” csoport: A vakufény a 
falról verődik vissza

„B” csoport: 
A vakufény 
a padlóról 
verődik vissza

Fényképezőgépre szerelt
vezérlő

Táncos

„A” csoport: 
Hátsó megvilágítás

„B” csoport: 
Elülső megvilágítás

Fényképezőgépre 
szerelt vezérlő

Táncos

„A” csoport: Az ablakon kívülről
világítja meg a témát

Fényképezőgépre
szerelt fővaku/
vezérlő

Táncos

© Joe McNally  A termékfotók kivételével valamennyi képet Joe McNally készítette

Tippek a vakuzáshoz: színes
zselészűrők

A megfelelő színű zselészűrő
kiválasztása nagyon fontos, főként
akkor, ha azt szeretné, hogy a vaku
fénye természetesnek tűnjön 
a környezeti fény mellett. 
A katamarán-kenus fényképen (balra)
egy borostyán színű zselészűrő tette
a főtémát melegebb hangulatúvá,
miközben tökéletesen illeszkedett 
a napfényhez és 
a kép átfogó 
színvilágához.



SU-800  vezeték nélküli vakuvezérlő 

Látványos makrovakuzás – egyszerűen

Használatával egyszerűvé válik a vezeték
nélküli vakuzás.

Használatával az SB-R200 vaku 
egyszerűen az objektívre szerelhető 
és eltávolítható.

Rugalmas és megbízható 
vakuvezérlés. Kézben 
tartható, állványra rögzíthető vagy az objektív
elejére szerelhető az SX-1 adaptergyűrű 
segítségével. A fény szöge a vakufej 
billentésével szabályozható. 

SX-1 adaptergyűrű

SB-R200
vezeték nélküli
segédvaku

A részletek nagy szerepet játszanak abban, hogy egy fotó milyen 
benyomást tesz ránk. Ezért fejlesztette ki a Nikon kiváló eszközeit a kreatív
és sokoldalú közeli fényképezés megvilágításához. A Nikon i-TTL Vezeték
Nélküli Kreatív Megvilágítási Rendszerrel tökéletesen együttműködő 
R1C1 és R1 szettek meglepően egyszerűvé és automatikussá teszik 
a megvilágítási folyamatot.
A makrovakuzásnak számos felhasználási területe adódik szinte minden-
féle téma esetén. A hobbifotósok szívesen örökítik meg a pénzérmék
díszes rajzolatait, virágok és más apró tárgyak részleteit, míg a portré-
fotósok a kis mélységélességből adódó intim hangulat miatt kedvelik.
Mivel vezetékek nem akadályozzák a munkát, a vakut kézben tarthatja 
a gyors beállításokhoz, vagy követhet vele mozgó témát, például 
bogarakat. Az orvosi fotóktól az ételekig az R1C1 és az R1 mindenütt új
fényben láttatja a dolgokat. 
Az R1C1 és az R1 egyaránt a kiegészítők átfogó tárházát tartalmazza,
melyek között megtalálható az SW-11 szupermakró pozicionáló adapter, az
SJ-R200 színszűrő készlet, az SW-12 diffúzor, az SW-C1 flexibilis tartókar
kapocs és öt adaptergyűrű, amelyek segítségével az SX-1 adaptergyűrű
szinte mindegyik makrofotózáshoz használt Nikkor objektívre felszerel-
hető. Bármelyik szettet is választja, mindenképpen egyszerű, 
izgalmas és örömteli módon válhat a közeli fényképezés mesterévé.

Nikon Vezeték Nélküli
Makrovakuzási Rendszer

R1
Az R1 szettet két SB-R200 vakuval és 
különféle tartozékokkal szállítjuk.

8

Fedezze fel az apró részleteket a rugalmas,
vezeték nélküli vezérlés segítségével

R1C1
Az R1C1 szettet egy SU-800 vakuvezér-
lővel, két SB-R200 vakuval és különféle
tartozékokkal szállítjuk.

© Foto Natura team
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Wil Meinderts, Jan Vermeer és Danny Ellinger — A FotoNatura team 
természetfotósai (Hollandia)
A Nikon Vezeték Nélküli Makrovakuzási Rendszere rugalmas, következetes és meglepően könnyen
kezelhető. Ezzel a rendszerrel minden további nélkül kimagasló eredményeket érhet el, kis méretű
diffúzorai csodálatosan lágy fényt adnak. A fényképezőgépre csatlakoztatva vagy kézben tartva 
a két SB-R200 egység sokféle különböző megvilágításra képes, az SB-800 vagy további SB-R200

egységek hozzáadásával pedig szinte minden világítási helyzet 
tökéletesen szabályozható – még a gyengén megvilágított helyszíneken
is. A 105 mm-es makroobjektív ideális az ilyen helyzetekben, főként 
a rovarok fotózásához, de a komoly makrofotós számára az R1C1
elengedhetetlen eszköz.

http://www.fotonatura.com

Emelje ki a téma természetes szépségét
Némelyik fotóalany nem szívesen pózol. A képen egy
pillangó épp leszállt egy élénk narancsszínű virágra.
Az ég felhős volt, így a fotós három SB-R200 vakut
használt. Az egyiket a fényképezőgépre csatlakoztatva
közvetlenül a pillangóra irányította. Két távoli
egységet pedig szögben állított be az oldalsó és
hátsó megvilágításhoz, és ezeken diffúzorokat 
alkalmazott a fény lágyítására.

Makrofotózás megvilágítása: lépésről lépésre
Néha a kis egységek nagy dolgokra képesek. 
A modell egy tükördarabot tart az arca elé, amelyet
két, kézben tartott SB-R200 távoli egységgel 
világítottak meg, egyet fentről, a másikat pedig
lentről irányítva. Néhány próbakép és módosítás
után megtalálták a vakuk ideális elhelyezési szögét.
Az eredmény: egy misztikus és drámai kép.

Ahhoz, hogy egy egyszerű míves üvegből fantáziakép
szülessen, egy SB-R200 vakut helyeztek alá, amely
kiemelte a nyúl finoman vésett alakját. A kék szín
kiemeléséhez egy másik SB-R200 vakut használtak az
üveg mögött, lefelé irányítva, az SW-11 szupermakró 
pozicionáló adapterrel és egy SW-12 diffúzorral megteremtve
a kéttónusú kék háttér illúzióját. Az eredmény: az éji
mezőn átszaladó nyúl álomszerű képe.

Adjon mélységet és teret a közönséges tárgyaknak

A fényképezőgép
beállításai:
A fényképezőgép
és a vaku: D200
és R1C1

Objektív: AF-S VR Micro 105 mm
f/2.8G IF-ED
Záridő: 1/125 mp
Rekesz: f/13
Expozíciós mód: 
Rekesz-előválasztásos automata
Vakumód: i-TTL
Képminőség: RAW

„B” csoport:
Megvilágítás 
alulról

„B” csoport: 
Szórt fény hátulról, 
a szupermakró 
pozicionáló adapter
használatával

Fényképezőgépre szerelt
vezérlő

Fényképezőgépre szerelt
SU-800 vakuvezérlő

SW-12 diffúzor

„A” csoport:
Megvilágítás
felülről

„B” csoport: 
A témát és a 
hátteret világítja
meg

Fényképezőgépre szerelt vezérlő

„A” csoport: 
A témát világítja meg

„A” csoport: 
Szórt fény alulról

© Foto Natura team

© Joe McNallyHely: Turtle Bay Resort

© Noriyuki Yuasa

„B” csoport

Tippek a vakuzáshoz:
megvilágítás makrofotózásnál
Az SX-1 adaptergyűrű és az 
SB-R200 vakuk izgalmas kreatív
lehetőségeket kínálnak a 
többvakus fényképezés során. 
Az SU-800 külön is beszerezhető,
egyszerűbben kezelhető és több
beállítási lehetőséget tartalmaz,
mint az SB-800. És mivel nincs
zavaró elővillanás a vaku kisülése
előtt, néhány fotós szívesebben
alkalmazza az emberek és az 
állatok
fotózásához.



Melyik vakut válassza?
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Kiemelkedő vakuteljesítmény: a Nikon Kreatív Megvilágítási
Rendszerrel kompatibilis vakuk

SB-800

Hatékony, intelligens és teljes
A Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítási Rendszerben
fővakuként, vezérlőként és segédvakuként is használható.

Praktikus, intelligens és lkülözhetetlen
A Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítási Rendszerben 
segédvakuként használható

SB-600

SJ-800 színes zselészűrő-készlet
A helyes színhőmérséklet 
beállításához a környezeti
megvilágítási helyzetekben.

AS-19 vakuállvány
(az SB-800/SB-600 vaku mellékelt 
tartozéka)
Az AS-19 lehetővé teszi a segéd-
vakuként használt egység stabil
elhelyezését. Az AS-20 talpában
állványmenet is található.SD-800 vaku-gyorstöltő akkumulátor

Egy további akkumulátor csatlakoz-
tatásával 2,9 másodpercre
csökkenti a vakutöltés idejét
manuális módban, teljes 
teljesítmény mellett. 

SW-10H diffúzor
A vakufejre rögzített SW-10H
lágyítja az árnyékokat és szórtab-
bá alakítja a fényt a visszavert
vakufénnyel történő fotózásnál.

[A D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

[A D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

SB-800 tartozékok (mellékelve)

SB-400

SJ-1 színes zselészűrő-készlet
(az SB-800/SB-600 vaku külön
megvásárolható tartozéka) 
A készlet 8 különféle színes
zselészűrőt tartalmaz, amelyek a
kreatív vakuzást segítik.
• FL-G1/G2 (a fénycsövekhez) 

• TN-A1/A2 (az izzólámpás/volfrámszálas világításhoz) 
• KÉK • SÁRGA • VÖRÖS • BOROSTYÁN

Kisméretű, intelligens, sokoldalú
i-TTL és visszavert fényű vakuzás funkció

[A D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40 sorozathoz]

• i-TTL vakuvezérlés
• Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás*
• Próbavakuzás*
• FV (Vakuteljesítmény) rögzítése (D2

sorozat/D200/D80)
• Auto FP nagy sebességű vakuszinkron* (D2

sorozat/D200/D80)
• Széles-mezős AF-segédfény*
• Vaku-színhőmérséklet információ továbbítása
• Távolság-prioritásos manuális vakuzás (SB-800)
* Az SB-400 vakuval nem használható.

A Kreatív Megvilágítási Rendszer jellemzői

Az SB-800/SB-600/SB-400 műszaki adatai

SB-800 SB-600 SB-400
Automatikus szigetelt bipoláris kaputranzisztor (IGBT, Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor) és soros áramkör

Gyenge fényviszonyok vagy sötétség esetén automatikusan bekapcsol az automatikus élességállításhoz.

Elektronikus felépítés
Kulcsszám

Képfedés szöge

Vakumód

Vaku-expozíciókompenzáció

Minimális vakutöltési idő
Villanások száma
Elforgatási lehetőség

AF-segédfény
Energiaellátás

A rögzítőtalp zárja
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Tömeg (elemek nélkül)
Puha tok

38 (ISO 100, m), 53 (ISO 200, m) (35 mm-es zoomfej 

pozícióban)

Automatikus motoros zoom 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm,

70 mm, 85 mm, 105 mm; 17 mm, 14 mm beépített nagy

látószögű vakuadapterrel; 14 mm diffúzor használatával

i-TTL; D-TTL; automatikus rekesz; nem-TTL automatikus;

kézi (maximális ~ 1/128 teljesítmény); távolság-prioritásos

manuális; ismétlő vakuzás; vörösszemhatás-csökkentés

–3,0 Fé-től +3,0 Fé-ig 1/6 Fé lépésekben az i-TT 

vagy az automatikus rekesz vakumódokban.

Kb. 2,5 mp az SD-800 gyorstöltővel (kézi, teljes teljesítmény)

Approx. 130 (manuális, teljes teljesítmény) (alkáli elemekkel)

A vaku feje 7°-kal billenthető lefelé, illetve 90°-kal felfelé, 

a vakufej vízszintesen 180°-ban balra, 90°-ban jobbra 

forgatható el.

Négy AA-méretű alkáli/NiCd/nikkel/Ni-MH/lítium elem/akku;

SD-8A, SK-6A/6Ni-MH/lítium elemek; SD-8A, SK-6A/6

Beépítve

Kb. 70,5 x 129,5 x 93,0 mm

Kb. 350 g

SS-800

30 (ISO 100, m), 42 (ISO 200, m) (35 mm-es zoomfej 

pozícióban)

Automatikus motoros zoom 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50

mm, 70 mm, 85 mm, 14 mm beépített nagy látószögű

vakuadapterrel

i-TTL; D-TTL; kézi (maximális ~ 1/64 teljesítmény);

vörösszemhatás-csökkentés

–3,0 Fé-től +3,0 Fé-ig 1/6 Fé lépésekben az i-TTL vakumódban

Kb. 2,5 másodperc Nikkel/Ni-MH elemekkel (teljes manuális)

Approx. 200 (manuális, teljes teljesítmény) (alkáli elemekkel)

A vaku feje 90°-kal billenthető felfelé, a vakufej vízszintesen

180°-ban balra, 90°-ban jobbra forgatható el.

Négy AA-méretű alkáli/NiCd/nikkel/Ni-MH/lítium elem/akku

nikkel/Ni-MH/lítium elemek

Beépítve

Kb. 68,0 x 123,5 x 90,0 mm

Kb. 300 g

SS-600

21 (ISO 100, m), 30 (ISO 200, m)

18 mm

i-TTL; manuális (csak a D40 sorozattal)

—

Kb. 2,5 másodperc Ni-MH elemekkel (teljes manuális)
Approx. 140 (manuális, teljes teljesítmény) (alkáli elemekkel)

A vakufej legfeljebb 90°-ban felfelé dönthető, 0°, 60°, 75°

és 90° lépésekben

—
Négy AA-méretű alkáli/lítium/oxyride/Ni-MH elem

Beépítve

Kb. 66,0 x 56,5 x 80,0 mm
Kb. 127 g
SS-400



SU-800  vezeték nélküli vakuvezérlő 

V
a

k
u

k

SW-12 diffúzor
Ez a tejüvegszerű
panel a villanófényt
szétszórja, az
árnyékokat lágyítja.

SW-11 szupermakró pozicionáló
adapter
Az SB-R200 vaku fényét egy optikai 
tengelyre központosítja, amely különösen 
a makrofotózásnál hatásos. 
Abban az esetben ajánlott 
a használata, ha a téma 
objektívtől mért 
távolsága 
kevesebb 
mint 
15 centiméter.

AS-20 vakuállvány
Az SB-R200 vaku stabil
elhelyezéséhez. Az AS-20
talpában állványmenet is
található

SZ-1 színszűrő tartó
Szűrők csatlakoztatását
teszi lehetővé az SB-R200
vakuhoz.

SJ-R200 színszűrő 
készlet 

Változtassa meg makrofotói
hangulatát ezekkel a
szűrőkkel: Kék, Vörös, FL-G1
a fénycsövekhez és TN-A1
az izzólámpás világításhoz.

Tokok
• Puha tok az SU-800

számára 
• Puha tok az SB-R200

számára 
• Puha tok az SX-1 számára 
• tok a makrovaku szetthez

Adaptergyűrűk
Az SX-1 adaptergyűrű 
objektívre szerelését teszi
lehetővé. Öt különböző
szűrőméretben (52 mm, 
62 mm, 67 mm, 72 mm,
77 mm) kapható.

SG-3IR infra panel
beépített vakuhoz 

Amikor a fényképezőgép
beépített vakuját használja
vezérlőként, ezt az 
infra panelt csatlakoztassa 
a fényképezőgép 
vakupapucsába.

Átviteli mód
Infravörös impulzusos kommunikáció vakukisütő
egység használatával
Átviteli tartomány
Kb. 20 m az SB-800/SB-600 esetén, kb. 4 m az
SB-R200 esetén normál beállításokkal
Csatornák száma
4
Csoportok száma
3
Átvitelek száma
Kb. 1 200
Átviteli időköz
Kb. 1 mp
Vaku fényének hullámhossz-tartománya
Kb. 800–1000 nm (infravörös sugár)

Vaku képfedése
Kb. 60° (függőlegesen), kb. 78° (vízszintesen)
Kijelző
LCD, készenléti jelzőfény
AF-segédfény
Gyenge fényviszonyok vagy sötétség esetén
automatikusan bekapcsol az automatikus
élességállításhoz.
Energiaellátás
Egy darab 3V CR123A lítium elem
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Kb. 68 x 96 x 58 mm
Tömeg (elem nélkül)
Kb. 160 g

Az SU-800 vezeték nélküli vakuvezérlő jellemzői
Elektronikus felépítés
IGBT tranzisztor (Automatic Insulated Gate Bipolar
Transistor) és soros áramkörök (csak a vezeték
nélküli segédvakuhoz)
Kulcsszám
10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
Képfedés szöge
24 mm
Vakumód
i-TTL; D-TTL; M (kézi): maximális ~ 1/64 teljesít-
mény (makró), maximális ~ 1/128 teljesítmény
(vezérlő)
Feltöltési idő
Kb. 6,0 mp (kézi, teljes teljesítmény)
Villanások száma
Kb. 290 (kézi, teljes teljesítmény)

Vakufej döntési szöge
Lefelé 60°, felfelé 45°
Rögzítőtalp
Az SX-1 adaptergyűrűhöz vagy az AS-20 
vakuállványhoz tartozó papucs
Irányfény
Fehér LED
Kijelző
Készenléti jelzőfény
Energiaellátás
Egy darab 3V CR123A lítium elem
Méretek (Sz x Ma x Mé)
Kb. 80 x 75 x 55 mm
Tömeg (elem nélkül)
Kb. 120 g

Az SB-R200 vezeték nélküli segédvaku jellemzői
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R1C1 makrovaku szett vezérlővel (SU-800 vakuvezérlő, két SB-R200 vaku és az összes tartozék)
R1 makrovaku szett (két SB-R200 vaku és az összes tartozék)

Funkció SB-800 SB-600 SU-800 SB-R200 Beépített Makrovaku
vaku szett

Fővaku ● – R1C1
Segédvaku ● ● ● – R1+SB-800
Vezérlő ● ● –
Fővaku ● ● R1C1
Segédvaku ● ● ● R1
Vezérlő ● ● ●

D2
sorozat

D200
D80

Funkció SB-800 SB-600 SU-800 SB-R200 Beépített Makrovaku 
vaku szett

Fővaku ● R1C1
Segédvaku ● ● ● R1+SB-800
Vezérlő ● ● ●

D40
sorozat

Kompatibilitás a Fejlett Vezeték Nélküli Megvilágítás rendszerrel

Az R1C1 szetthez mellékelt SU-800 vezérlő funkcióval
rendelkezik az SB-R200, az SB-600 és az SB-800 
segédvakuk vezeték nélküli irányításához. 
AF-segédfénnyel, irányfény gombbal és tesztgombbal
rendelkezik.

SB-R200  vezeték nélküli segédvaku 

Az R1C1 és az R1 készletekbe két SB-R200 vakuegység 
tartozik. Mindkét egység kulcsszáma 10 (ISO 100, m) vagy
14 (ISO 200, m). Az SX-1 adaptergyűrűn keresztül az 
objektívre csatlakoztatva a vakufej 60°-kal billenthető az
objektív optikai tengelye felé vagy 45°-kal az ellenkező 
irányba.

SW-C1 flexibilis tartókar
kapocs
Segítségével számos tartozék,
például a diffúzor csatlakoztatása
válik lehetővé. Az SX-1 
adaptergyűrű rögzítő hornyához
csatlakoztatható.

SX-1 adaptergyűrű
SB-R200 vakuk szerelhetők rá.

Különálló egységként is beszerezhető Különálló egységként is beszerezhető
[A D2-sorozathoz, a D200, a D80

fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]
[A D2-sorozathoz, a D200, a D80

fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

Fény-
képezőgépek

Fény-
képezőgépek



Vakutartozékok
Fedezze fel a vakus fényképezés további lehetőségeit

AS-15 szinkronizálási 
csatlakozó adapter

[A D80 fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

Az AS-15 kompatibilis a D70s és 
a D50 fényképezőgépekkel, 
amelyek szabványos ISO-típusú
vakupapuccsal rendelkeznek, de
nincs szinkronizálási csatlakozójuk
a nagy méretű stúdióvilágításhoz.

Az SC-28/SC-29 TTL vezetékes távkioldó könnyűvé és egyértelművé
teszi a TTL vakuvezérlést. A Nikon digitális tükörreflexes
fényképezőgépeivel együtt használva a SC-29 külső AF-segédfényként
is használható.

SC-28/SC-29 TTL 
vezetékes távkioldó (1,5 m)

[a D2-sorozathoz, a D200, a D80 fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

A Nikon külön vakutartozékokat ajánl a sajtófotósoknak 
és azoknak, akik jobban kedvelik a vezetékes 
vakuszinkronizációt. Ezek a tartozékok azoknál a Nikon 
digitális tükörreflexes fényképezőgépeknél is
nélkülözhetetlenek, amelyekben nincs beépített vezeték
nélküli vezérlő a távoli vakuk irányításához (ilyen például 
a D2 sorozat vagy a D40 sorozat).
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SC-28 SC-29

SK-6A vakutartó 
tápegység* (SB-800-hoz)

Az SK-6A segítségével a
fényképezőgépre csatlakoztatható
SB-800-at markolatos vakuként és
távoli vakuként is használhatja.
Külső energiaforrásként használva
vagy a vaku saját energia-
forrásával kombinálva az SK-6A
majdnem a felére csökkenti 
a legkisebb vakutöltési időt,
miközben megduplázza a
végezhető villantások számát. 

SD-8A nagy teljesítményű
elemtartó markolat (SB-800-hoz)

Az SD-8A és az SB-800 együttes
használata során a vakufeltöltés
ideje lecsökken, a vakukapacitás
pedig növekszik. Hat 1.5V LR6
(AA-méretű alkáli), 1.2V KR-AA
(R6/AA-méretű NiCd), 1.5V FR6
(AA-méretű lítium) vagy 1.2V
R6/AA-méretű Ni-MH elemmel
működik.

* Az SK-6-ot néhány országban az SK-6A
helyettesíti.

[a D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]

[a D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz]
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XAz Ön képe, az Ön álma
Capture NX szoftver: váljon a képfeldolgozás mesterévé!
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Végre itt a szoftver, amely mindenkiből a legjobbat hozza ki
Az utófeldolgozás egyszer s mindenkorra megváltozott. 
Az egyszerűre és okosra tervezett, új Capture NX könnyű,
értelemszerű és hihetetlenül gyors; a hosszadalmas 
képszerkesztési feladatokat néhány egérkattintásra elvégzi.
Nincs több számolgatás. Nincs több felesleges próbálkozás. 
A Nikon új, exkluzív U-point technológiájának köszönhetően 
a Capture NX minden számítást elvégez Ön helyett. Ez a 
program az első olyan képfeldolgozó szoftver, amely bármilyen
felkészültségű fotós által egyaránt jól használható. 
A képszerkesztés még sohasem volt ennyire sokrétű, gyors és
szórakoztató!

Színszabályozó pontok:
Ezzel a csodálatos, könnyen átlátható és
átrendezhető új rendszerrel más 
képfeldolgozó eszközökhöz képest sokkal
gyorsabban módosíthatja a kép bármely
területének színét. 
A szabályozópont-csúszkák gyors
módosításával állíthat a színárnyalaton, 
a színtelítettségen, a fényerőn és még
számos más dolgon, az eredmény pedig
azonnal a szeme elé tárul.
Fehér, fekete és semleges szabályozó pontok:
Ezek a szabályozó pontok segítenek az
elszíneződés korrigálásában és a 
színegyensúly finomításában, nagyobb
mélységet és dinamizmust kölcsönözve
képeinek.
A kiválasztott terület megmutatása a pontos
szabályozás elősegítésére:
Ez a funkció fekete-fehérben jeleníti 
meg a képet, és a szabályozó pontokkal
módosított részeket fehérrel mutatja,
hogy Ön azonnal láthassa, hogy 
a beállítások mely területeket érintik.

Vörösszemhatás-csökkentés:
Mostantól a vörös szemeket egy pillanat
alatt eltüntetheti. Csak helyezzen
vörösszemhatás-csökkentő szabályozó
pontot a szemek fölé, kattintson, és már
el is tűnt a probléma.

Könnyen használható kijelölési eszközök:
Alkalmazza a gyakran használt képjavító
eszközöket. Az ismerős Lasszó és Keret
eszközökön felül rendelkezésére áll az
Ecset is, amellyel a képjavító effektusokat
belefestheti a képbe, vagy kitörölheti
onnan.
NEF formátum (Nikon Electronic Format):
Ha Capture NX szoftvert használ, akkor
még tucatnyi módosítás után sem kell
attól tartania, hogy az eredeti NEF-fájl
adatai elvesznek. Az összes eredeti 
adat és egy kis kép is automatikusan 
mentésre kerül, a képeken történt összes
javítással együtt. Általában a képen
elvégzett minden módosítás befolyásolja
az eredeti képadatokat. A Nikon eredeti
technológiája viszont úgy oldja fel ezt 
a problémát, hogy az eredeti JPEG és
TIFF képeket NEF képekké alakítja. 
Ez valóban egyszerű, igaz?

Kenji Miura – reklámfotós (Japán)
Mind a profi, mind az amatőr 
fotósoknak egy új világ nyílik meg 
a képfeldolgozás területén. A Capture
NX szépsége egyszerűségében rejlik.
A hagyományos szoftvereknél
rengeteg lépéssel juthatunk el 
a kívánt eredményig, és minden
egyes effektus új fázist jelent 
a folyamatban. Ez számos fotós
esetében frusztrálóan nagy 
memóriaigénnyel járt, és rengeteg
türelmet követelt. A Capture NX
egyszerűvé és értelemszerűvé teszi 
a folyamatot. Legyen szó az ég vagy
a bőr színéről, csak kattintson 
a módosítani kívánt területre, és már
kész is! Órákig tartó munkát
végezhet el így könnyedén, percek

alatt, anélkül,
hogy évekig 
tanulta volna 
a képfeldolgozás
csínját-bínját.

Színárnyalat

Méret

Színszabályozó pontok

Színtelítettség

Fényerő

Ez az egyedi felület hihetetlenül 
leegyszerűsíti a képszerkesztést. 
Csak húzza a csúszkát balra vagy jobbra.
Nincs más szoftver, amely ennyire
értelemszerű lenne.

A kiválasztott terület megmutatása Vörösszemhatás-csökkentés

Forradalmi megoldás: a U Point
technológia előnyei

© Joe McNally



■ Az ég színének javítása a Színszabályozó pontok segítségével

Capture NX szoftver: váljon a képfeldolgozás mesterévé!

Az Ön képe, az Ön álma
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Helyezzen el egy Színszabályozó pontot az égen.

1.
Megjelennek a telítettség, a színárnyalat 
és a fényerő csúszkái. Állítsa be ezeket az
elképzelésének megfelelően.

2.
Ha az effektust a kép másik területén is szeretné
alkalmazni, akkor hozza létre a Színszabályozó
pont másolatát, és mozgassa át a kívánt helyre.

3.

■ A bőrtónusok korrekciója a Színválasztóval

Helyezzen el egy Színszabályozó pontot a
fotóalany bőrén.

1.
Válassza ki a megfelelő színt a Színválasztó
középső háromszögében látható tónusok közül.

2.
Melegebb vagy hidegebb színárnyalat eléréséhez
forgassa el a külső gyűrűt.

3.

■ A kép részleteinek tökéletesítése az Ecsettel

A Kijelölési eszközök menüben válassza ki az
Ecsetet.

1.
Fesse be vele a tökéletesíteni kívánt területet.
Ha szükség van rá, az Ecsettel törölhet is a már
befestett területből.

2.
Alkalmazza a kívánt effektusokat. Több mint 
25 különböző lehetőség közül választhat.

3.

■ Zökkenőmentes munkafolyamat a böngészéstől a szerkesztésig

Válassza a böngésző funkciót a képek gyors
megtekintéséhez.

1.
Címkézze fel és válogassa szét a képeket.

2.
Ha valamelyik képre kattint, máris megkezdheti
annak javítását.

3.
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Böngésző (ÚJ)
A teljesen újratervezett böngészővel gyorsabban és 
eredményesebben válogathatja, elrendezheti, összehasonlíthatja,
címkézheti és javíthatja képeit.
Kötegelt feldolgozás
Ez az egyszerű, időtakarékos funkció egy vagy több műveletet
automatikusan elvégez egy egész képsorozaton.
Szerkesztési lista (ÚJ)
A Capture NX könnyebbé és értelemszerűbbé teszi 
a képszerkesztést azáltal, hogy segít a módosítások nyomon
követésében, visszavonásában és hozzáadásában.
Jelölők
Eredeti NEF képéből az eredeti fájlon belül több változatot is
készíthet. Ezzel időt és memóriahelyet takarít meg. Szeretne egy
tucatnyi verziót ugyanabból a képből egyetlen fájlon belül? Nem
gond! Soha többé nem kell keresgélnie a különböző változatokat
a számítógépén – mindegyik ott van egy kattintásnyira, az eredeti
fájlban.  
Objektívkorrekciós eszközök (néhány funkció csak RAW
fájlokkal használható) (ÚJ)
A Vignettálás-javítás funkció automatikusan csökkenti a kép
sarkaiban jelentkező sötétedést, a Színeltérés-javítás funkció enyhíti
a színszóródást, a Torzításcsökkentés funkció pedig a hordó- és 
párnatorzítást.
Színkezelés (ÚJ)
Színprofilok létrehozásával a szerkesztés során végig egységes
színeket használhat. A Soft Proof funkció segítségével a moni-
torán ellenőrizheti, hogyan néznek majd ki a színek egy adott
nyomtatóval kinyomtatva. A Capture NX funkció használatával
pedig profilokat rendelhet hozzá a kinyomtatandó képekhez.

Fejlett zajcsökkentés
Kompatibilitás a 16 bites képekkel (csak RAW és 16 bites TIFF
fájlok esetén)
A D-Lighting funkció kiemeli mind a fényes, mind pedig az
árnyékos területek részleteit.
A Nikon Capture 4 legtöbb funkciója – beleértve néhány olyan
szolgáltatást is, amelyet itt nem mutatunk be – megtalálható a
Capture NX szoftverben.

Capture NX: változatos funkciók

Camera Control Pro
A Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépek távvezérléséhez
Ha Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépét AF Nikkor (DX-, D- vagy
G-típusú) objektívvel használja, akkor a legtöbb beállítást számítógépről
is vezérelheti. A képfájlok ilyenkor közvetlenül a számítógépen 
tárolódnak, amely így nagy kapacitású memóriakártyaként is funkcionál.
Ez különösen intenzív fotózás – például stúdiómunka – közben jelent
értékes segítséget. Az U520 kompatibilis a WT-2/2A és WT-3/3A vezeték
nélküli jeladókkal, így a fényképezőgép vezérlését vezeték nélküli 
hálózaton keresztül is lehetővé teszi.

Képhitelesítő szoftver (csak Windows esetén)
Óvja meg az értékes adatok hitelességét
(csak D2Xs, D2X*1, D2Hs*1, D200*1) esetén)
Amikor szükségessé válik az eredetiség bizonyítása, a Nikon egyedi
képhitelesítő funkciója megmutatja, ha az eredeti képen változtatást
végeztek. A funkció külön mutatja az egyes változtatásokat, például 
a felvétel dátumát vagy a GPS-adatokat, így nélkülözhetetlen eszköz 
a közmű-projektek és a sajtó számára.
*1 A szoftver használatához firmware-frissítés szükséges.

PictureProject 

(valamennyi Nikon digitális fényképezőgép ingyenes, mellékelt
tartozéka)
A kifejezetten a Nikon digitális fényképezőgépeihez tervezett, külön-

leges alkalmazás segítségével rendszerezheti, szerkesztheti, javíthat-
ja, nyomtathatja és megoszthatja digitális képeit. A PictureProject a
képek e-mailben való elküldését is lehetővé teszi, valamint segít azok
CD-re vagy DVD-re írásában is.

A PictureProject alkalmazást az alábbi kiegészítő szoftverek
teszik még sokoldalúbbá:
• nik Color Efex™ Pro 2.0 Express Edition*2

A nik Color Efex™ Pro 2.0 Express Edition tizenöt digitális szűrőt 
tartalmaz, amelyekkel professzionális effektusok hozhatók létre. 
Tegye még művészibbé alkotását!
• PictureProject DVD Show*2

A digitális fényképezőgépében tárolt képekből és videókból
kísérőzenével ellátott videoklipet készíthet. A kliphez hang-
effektusokat is hozzáadhat, majd CD-re vagy DVD-re írhatja 
(csak Windows esetén).
• PictureProject COOLPIX Remote Control*2

COOLPIX S4, COOLPIX L1 és COOLPIX 8800/8400 fényképezőgépét
számítógépről is vezérelheti. 
Egyszerűen csatlakoztassa a
fényképezőgépet a számítógéphez
egy USB-kábel segítségével.
*2 A Windows Vistával való használhatóság nem

garantált.

További hasznos szoftverek 

Színeltérés-javítás

Eredeti kép Javított kép

A Capture NX rendszerkövetelményei
Windows
Processzor Legalább 1.0 GHz Pentium® III (legalább 2.0 GHz Pentium® 4 javasolt)
Operációs Windows VistaTM (32 bites), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® 2000
rendszer Professional
RAM Legalább 256 MB (legalább 1,0 GB ajánlott)
Merevlemez A telepítéshez 200 MB szükséges
Monitor 800 x 600 képpont (legalább 1024 x 768 javasolt) 16 bites (High Color/több ezer szín) vagy 24 bites 

(True Color/több millió szín) színminőséggel
Egyebek • A telepítéshez CD-ROM meghajtó szükséges

• Egyes opciókhoz Internet-kapcsolat szükséges

Macintosh
Processzor G4 vagy G5
Operációs Mac® OS X (10.4-es vagy újabb verzió), Intel Core Duo, Intel Core 2.0 Duo, Intel Xeon
rendszer 
RAM Legalább 256 MB (legalább 1,0 GB ajánlott)
Merevlemez A telepítéshez 200 MB szükséges
Monitor 800 x 600 képpont (legalább 1024 x 768 javasolt) 16 bites (High Color/több ezer szín) vagy 24 bites 

(True Color/több millió szín) színminőséggel.
Egyebek • A telepítéshez CD-ROM meghajtó szükséges

• Egyes opciókhoz Internet-kapcsolat szükséges



Energia, amikor csak szükség van rá
Akkumulátorok és tápellátás-menedzsment

Színtelen NC szűrők
Elérhető szűrőméretek: 
39 mm, 46 mm, 52 mm,
58 mm és 67 mm. 
Ezek a szűrők az objektív
védelmét szolgálják, 
nem befolyásolják a 
színegyensúlyt. 
Több rétegű bevonatuk
megakadályozza a belső
tükröződéseket, így javítva
a színvisszaadást.
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SzűrőkMC-35 
GPS-kábel

Használatával a Nikon D2-
sorozathoz tartozó digitális 
tükörreflexes fényképezőgépeket
és a D200-at az NMEA-O183 
protokollt támogató GPS-
egységekhez csatlakoztathatja.
Ilyen pl. a GARMINTM és 
a MAGELLANTM. Így felvétel
közben a GPS-pozíció és 
a világidő (UTC) értékeit 
a képadatok között rögzítheti.

WT-2/2A vezeték nélküli
jeladó

A D2-sorozathoz

WT-3/3A vezeték nélküli
jeladó

A D200-hoz

WA-E1 bővített 
hatótávolságú antenna

A vezeték nélküli helyi hálózat
tényleges átviteli tartományát 
a megszokott 30 méterről kb. 
150 méterre bővíti.

MB-D200 Multi-Power
elemtartó markolat

A D200-hoz

6 db LR6/AA-méretű alkáli,
FR6/AA-méretű lítium,
vagy 1.2V R6/AA-méretű
Ni-MH elemmel, illetve
egy vagy két EN-EL3e
újratölthető lítium-ion akku-
mulátorral használható. 
Két saját vezérlőtárcsával,
valamint exponálógombbal
és AF indítógombbal 
rendelkezik, amelyek 
függőleges képkészítésnél
használhatók.

MB-D80 Multi-Power
elemtartó markolat

A D80-hoz

Két saját vezérlőtárcsával,
valamint exponálógombbal
és AE-L/AF-L gombbal
rendelkezik, amelyek
álló tájolású képek
készítésnél használhatók.
Egy vagy két EN-EL3e 
Li-ion akkumulátorral,
vagy hat AA-méretű
elemmel használható.

MH-21 
gyorstöltő

A D2-sorozathoz

Az EN-EL4a 
újratölthető 
lítium-ion 
akkumulátor
töltésére szolgál.

MH-18a
gyorstöltő

Az EN-EL3e 
újratölthető 
lítium-ion 
akkumulátor
töltésére 
szolgál.

MH-23
gyorstöltő

A D40-sorozathoz

Lehetővé teszi az
EN-EL9 Li-ion
akkumulátor
töltését.

Helyfüggetlen kommunikációs technológia
GPS-kábel/vezeték nélküli jeladók

Ezek az elemtartó markolatok még hideg időben is hosszan
tartó, megbízható tápellátást biztosítanak. Ha Nikon digitális
tükörreflexes fényképezőgéppel használja őket, a készülék
töltöttségjelzője pontosan mutatja a töltöttségi szintet, a
legutóbbi feltöltés óta készített képek számát és az akkumulá-
tor élettartamát. Az EN-EL4a/EL4 még a kalibrálás szük-
ségességéről is tájékoztat. 

EN-EL4a újratölthető
lítium-ion akkumulátor

A D2-sorozathoz

EN-EL3e újratölthető
lítium-ion akkumulátor

EN-EL9 újratölthető
lítium-ion akkumulátor

A D40-sorozathoz

A WT-2/2A és a WT-3/3A vezeték nélküli jeladó segítségével a képadatokat
vezeték nélküli helyi hálózaton is átviheti (Wi-Fi)*. Szerelje fel a jeladót 
a fényképezőgép aljára és csatlakoztassa az USB-kábel segítségével. 
Máris készen áll a képadatok nagy sebességű átvitelére! Mivel ezek 
a készülékek többféle hálózati és biztonsági protokollt
támogatnak, a különböző rendszerek széles választékával
kompatibilisek. A Camera Control Pro ezen felül a vezeték
nélküli számítógépes távvezérlést is lehetővé teszi a PTP/IP
protokollon keresztül. A WT-3/3a használatával az adatátvitel
vezetékes helyi kapcsolattal, Ethernet hálózaton keresztül is
lehetséges.
* Támogatja az IEEE802.11b/g szabványt

Megjegyzés: A WT-2/3 olyan országok-
ban kapható, ahol a törvény 13 frekven-
ciacsatorna használatát engedélyezi. 
A WT-2A/3A olyan országokban kapható,
ahol a törvény 11 frekvenciacsatorna
használatát engedélyezi.

A D200, a D80
fényképezőgépekhez

A D200, a D80
fényképezőgépekhez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez



MC-36 vezetékes 
távkioldó (0,85m)

Használatával a fényképezőgép
zárja távolról kioldható, illetve
beállítható az időzítő és a hosszú
idejű expozíció. Megvilágított
LCD-kijelzővel rendelkezik.

MC-30 vezetékes
távkioldó (0,8m)

Használatával a fényképezőgép
zárja távolról kioldható. Kioldózár
funkciója révén az exponálógomb
lenyomva tartható, így bulb
felvételek készítésére is alkalmas. 

MC-22 összekötő 
kábel (1 m)

Használatával csatlakoztathatók
különféle távkioldó készülékek,
például az éjszakai 
állatfelvételeknél alkalmazott,
infravörös érzékelővel rendelkező
kioldók.

MC-21 hosszabbító 
kábel (3 m)

Az MC-30-hoz és az MC-22-höz.

MC-23 összekötő kábel 
(0,4 m)

Két fényképezőgép 
csatlakoztatásához és 
egyidejű vagy összehangolt
kioldásához.

Éles képek – éjjel és nappal
Távvezérlési tartozékok

Körkörös polarizációs
szűrők

A polarizációs szűrők csökkentik
a nem fémes felszínekről vissza-
verődő fény mennyiségét, ezál-
tal lehetővé teszik az 
üvegablakon keresztüli fotózást;
továbbá a minimálisra 
csökkentik a vízfelszín és a 
napsütötte növényzet csillogását.
Egyaránt alkalmasak színes és
monokróm fotózásra. 

Becsúsztatható körkörös polarizációs szűrők
A becsúsztatható szűrőt fogadó tartóval felszerelt objektívekkel
használhatók. Csökkentik a nem fémes felszínek, például az üveg
és a víz csillogását. Használat közben forgassa el a tartón található
gyűrűt a legjobb pozícióba. Ezek a szűrők nem befolyásolják az
automatikus élességállítást és az automatikus expozíciót. 
A C-PL-1L és a C-PL3L egyaránt 52 mm átmérőjű.

AF-3 és AF-4 zselészűrő-tartók
Ezekbe a tartókba zselészűrők és üvegszűrők helyezhetők 
kb. 2 mm vastagságig. Az AF-3 7,62 centiméteres négyszögletes
zselészűrőkkel és 52/62/67/72/77 mm szűrőméretű Nikkor 
objektívekkel használható. Az AF-4 10,16 centiméteres 
négyszögletes zselészűrőkkel és 52/62/67/72/77/82/95 mm
szűrőméretű Nikkor objektívekkel használható. 

A Nikon két különleges napellenzőt is
kínál: a HN-36 az AF-3, a HN-37 pedig az
AF-4 szűrőtartóval használható. Az azonos
átmérőjű napellenzők az alkalmazott
objektív gyújtótávolságától függően
együtt is használhatók.
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AF-3 AF-4

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2-sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

A D2--sorozathoz és a D200
fényképezőgéphez

Becsúsztatható körkörös polarizációs szűrők – kompatibilis objektívek
C-PL1L C-PL3L

AF-S VR 200 mm  f/2G IF-ED — √
AF-S VR 300 mm  f/2.8G IF-ED √ —
AF-S 300 mm  f/2.8D IF-ED II √ —
AF-S 400 mm  f/2.8D IF-ED II √ —
AF-S 500 mm  f/4D IF-ED II √ —
AF-S 600 mm  f/4D IF-ED II √ —
AF-S VR 200-40 0mm f/4G IF-ED √ —
√: Kompatibilis   —: Nem kompatibilis

ML-3 Modulite távkioldó
készlet

Az ML-3 használatával két külön
csatorna távvezérelhető egy
infravörös LED sugár segítségével,
így a fényképezőgép legfeljebb 
8 méter távolságból automatikusan
működtethető. A készülék 
rendelkezik automatikus kioldás és
késleltetett kioldás funkcióval, 
továbbá egyképes és sorozatfelvétel
módban egyaránt használható.

MC-25 
adapterkábel (0,2 m)

A két tűs csatlakozót használó
tartozékok: az MC-4A és az 
MC-12B vezetékes távkioldók,
valamint az MR-3 kioldó terminál
csatlakoztatására..

MC-DC1 vezetékes 
távkioldó (1m)

A D80 fényképezőgéphez

A D80 távoli kioldásához.

Vezeték nélküli távvezérlő
ML-L3

A D80-hoz és a D40-sorozathoz

Lehetővé teszi a vezeték nélküli
távoli zárkioldást.



B-típus

A D2-sorozathoz

A teljes felületen akadálymentes
megtekintést és könnyű
élességállítást kínál. Jól használ-
ható általános fényképezéshez.

E-típus

A D2-sorozathoz

Rácsos mintázata másolatok és
épületfotók készítésénél ideális. 

V- és W-típus
csak a D2x-hez

A sarkokon látható jelzők a D2x
képméretét mutatják Gyorsító
képvágás módban.

DG-2 
keresőnagyító

A DG-2 nagyító kereső 
a keresőben látható kép középső
részét kétszeres nagyításban
mutatja. Látáskorrekciót is 
tartalmaz. Jól használható a 
közeli fényképezésnél kritikus
élességállításhoz. Használatához
keresőadapter szükséges.

Keresőadapter
DK-22              DK-18

A D2-sorozathoz

Használatával a DG-2 kereső-
nagyító a keresőhöz 
csatlakoztatható. A DK-22 a 
szögletes keresővel rendelkező
fényképezőgépekhez használható.
A DK-18 a kör alakú keresővel
rendelkező fényképezőgépekhez
használható.

DK-17M 
nagyító kereső

A D2-sorozathoz

A DK-17M D2 sorozatú
fényképezőgéphez csatlakoztatva
1,2-szeresére nagyítja a
keresőben látható képet. 
A dioptriaszabályzási tartomány 
a (+) és a (-) oldalon egyaránt
kibővített.

DK-21M 
nagyító kereső

A D200-hoz, a D80-hoz

A DK-21M 1,1-szeresére nagyítja
a D200 keresőjében látható
képet.

Dioptriakorrekciós lencsék
DK-20C

Könnyen használható megtekintési
és élességállítási segédeszköz,
amely lehetővé teszi, hogy 
a közel- és távollátó fotósok is
szemüveg nélkül nézhessék 
a keresőt.

DK-17C dioptriakorrekciós
lencsék

A D2-sorozathoz

Öt korrekciós lencse (–3 – +2m-1)
a kör alakú keresővel rendelkező
fényképezőgépekhez.

DK-17A 
páramentes kereső

A D2-sorozathoz

Átlátszó műanyag lemez 
különleges, páramentesítő
bevonattal.

DK-19 
gumi szemkagyló

A kényelmesebb használathoz,
valamint a keresőbe beszűrődő
és a kontrasztot csökkentő
napfény kizárásához.

A DK-21M
használatával

B-típus E-típus V-típus W-típus

Normál kép

Cserélhető mattüvegek

Keresőhasználat hatékonyan és kényelmesen
Keresőtoldalékok
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Álló, helyes tájolású képet mutat derékszögben történő betekintés
esetén. Egyéni látáskorrekció alkalmazható. A DR-5/DR-6 használatával
leképezési értéknek 1:1 vagy 1:2 adható meg.

A DR-5 kör alakú keresővel ellátott fényképezőgépekkel (D2 sorozat), 
a DR-6 pedig a szögletes keresővel rendelkező fényképezőgépekkel
(D200, D80, D40-sorozathoz) használható. A D2 sorozatba tartozó
fényképezőgépekhez a DR-5 egy keresőadapter közbeiktatásával 
csatlakoztatható.

DR-5/DR-6 derékszögű
keresőtoldalék

Leképezési érték
A leképezési érték a téma mérete és a képérzékelőn megjelenő kép
mérete közötti arányt fejezi ki. Értéke a téma távolságától és az objektív
aktuális gyújtótávolságától függ. Ha az érzékelőn megjelenő kép azonos
Leképezési értékek 50 mm-es objektív használatával

Automatikus közgyűrű: 1/6,5x ~ 1,1x

1/8X 1/4X

A D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz

A D2-sorozathoz, a D200, a D80
fényképezőgépekhez és a D40-sorozathoz

A D200, a D80
fényképezőgépekhez, 
és a D40-sorozathoz]

Valamint a D200, a D80
fényképezőgépekhezés és a D40-sorozathoz A D2-sorozathoz



PB-6 kihuzat

1:1-től közel 11-szeres életnagyságig
terjedő leképezési arányok 
létrehozására képes, a használt
objektívtől, és annak felszerelési
módjától (normál vagy fordított)
függően. 20 mm-től 200 mm-ig
terjedő gyújtótávolságú objek-
tívekkel használható. A 48-208 mm
tartományt fedi le, így még a
legapróbb témáról is a teljes
képet betöltő felvétel készíthető. 

PB-6E kihuzat-hosszabbító

A PB-6 kihuzathoz csatlakoztatva
kivételes, 23-szoros életnagyságú
felvételek készíthetők vele, ha
fordítva felszerelt 20 mm-es
nagy látószögű objektívvel
használja. E kombináció 
alkalmazásakor a folyamatosan
változtatható kiterjesztési 
tartomány 83-438 mm.

PB-6D kihuzat-tartozék

D2 sorozatú fényképezőgépre
csatlakoztatva lehetővé teszi
annak akadálymentes mozgatását,
valamint vízszintes és függőleges
irányváltásra is lehetőséget ad 
a PB-6 sínjének teljes hosszában.
A PB-6 használatához kettő, a 
PB-6E használatához három 
PB-6D szükséges.

PS-6 diamásoló adapter

A PB-6 kihuzattal és egy Nikkor
objektívvel diamásolásra 
használható. Lehetőséget nyújt
az eredeti diakép kivágására is.

PB-6M makroállvány

A PB-6 végére szerelve 
miniállvány vagy tárgylemez
alakítható ki belőle.

BR-2A makro-fordítógyűrű

Lehetővé teszi az objektív 
fordított irányú felszerelését.
Használható az általános és 
nagy látószögű objektívek
munkatávolságának növelésére
is. Az 52 mm szűrőméretű 
objektívekkel kompatibilis.

BR-3 adaptergyűrű

Praktikus adapter, amely a 
fordítva felszerelt objektívek
bajonettzárát 52 mm-es menetté
alakítja át, a szűrők és napellen-
zők számára.

PG-2 makroállvány-adapter

Állványra szerelt fényképezőgép
használata esetén egyszerűbbé
teszi az élességállítást makro-
fotózásnál. 

(A D200, a D80
fényképezőgépekhez)
és a D40-sorozathoz

Automatikus közgyűrűk * 
A PK-11A**, A PK-12 és a PK-13
automatikus közgyűrűk egyenként
vagy kombinálva a gépváz és az
objektív közé szerelhetők. 
Ha AI Nikkor objektívvel használja
őket, akkor az objektív automatikus
írisz- és fénymérő-illesztő funkciói
továbbra is működnek. 
Ennek jóvoltából a komponálás, az
élességállítás és a fénymérés 
a legfényesebb, legszélesebb
rekesszel történhet, nincs szükség
az objektív manuális beállítására. 
(A fénymérő nem használható D80
és D40-sorozathoz esetén.)

PK-11A       PK-12         PK-13

Kerüljön közel minden témához!
Makró tartozékok
(A PB-6-ról és korlátairól lásd az alábbi táblázatot)
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méretű a témával, akkor a leképezési érték 1:1 (vagy 1x). Ha a kép kétszer akkora, mint a téma, akkor 
a leképezési érték 2:1 (2x). A Nikon közeli- és makrofényképezést támogató eszközei a leképezési értékek
széles skáláját képesek előállítani.

PB-6 (normál módon felszerelt objektív): 1/1,1x ~ 4,0x

PB-6 (fordítva felszerelt objektív): 1,4x ~ 3,9x

PB-6 + PB-6E (fordítva felszerelt objektív): 1,4x ~ 8,4x

1/2X 1X 2X 4X 8X

PB-6 kompatibilitási táblázat
A használt fényképezőgéptől függően 
a PB-6 alkalmazásához bizonyos 
tartozékokra lehet szükség. 
Az automatikus közgyűrűkkel az objektív
kiterjesztése növelhető.

D2-sorozat PK-12 vagy 
PK-13; két PB-6D
szükséges 
(a fényképezőgép
helyzetétől füg-
gően)

D200 PK-12 vagy PK-13
D200 MB-D200-zal PK-13 és két 

PB-6D* G-típusú objektívekkel nem használhatók.
** AF-S objektívekkel nem használható.



R E N D S Z E R Á B R A

VAKUK (4-12. o.) KERESŐTAR    TOZ

ÁRAMFORRÁSOK (16. o.) MATTÜVEGEK (18. o.)

VAKUK (4-12. o.) KERESŐTARTO    ZÉ

ÁRAMFORRÁSOK (16. o.) VEZETÉK NÉLKÜLI   JEL

VAKUK (4-12. o.) KERESŐTART   OZÉ

TÁVVEZÉRLÉSI    TAR

SB-800 
vaku

SB-600 
vaku

SB-400 
vaku

SC-28/29 
TTL vezetékes
távkioldó (1,5 m)

DK-17 
kereső

WT-3/3a vezeték 
nélküli jeladó

MB-D200 Multi Power
elemtartó markolat

EN-EL3e újratölthető
lítium-ion akkumulátor

MH-18a gyorstöltő EH-6 hálózati tápegység

DK-17A 
páramentes kereső

DK-18 
keresőadapter

B-típus

E-típus

EN-EL4a újratölthető 
lítium-ion akkumulátor

MH-21 gyorstöltő

EH-6 hálózati tápegység

DK-17C dioptriakorrekciós
lencsék (-3 – +2m-1, 5 típus)

R1C1 makrovaku szett
vezérlővel

R1 makrovaku szett 
(SB-800 szükséges)

SK-6A vakutartó 
tápegység (SB-800-hoz)

SD-8A nagy teljesítményű
elemtartó markolat 
(SB-800-hoz)

SB-800 
vaku

SB-600 
vaku

SB-400 
vaku

SC-28/29 TTL
vezetékes 
távkioldó (1,5 m)

DK-21 gumi
szemkagyló
(D80-hoz)

DK-16 gumi szemkagyló
(a D40x/D40
fényképezogépekhez)

DK-20C dioptriakorrekciós
lencsék 
(-5 – +3m-1, 9 típus)

DK-22 
keresőadapter

DK-22 
keresőadapter

MC-DC1 vezetékes 
távkioldó (D80-hoz)

DK-20C dioptriakorrek-
ciós lencsék 
(-5 – +3m-1, 9 típus)

DK-20 
gumi szemkagyló (D80-hoz)

DK-16 gumi szemkagyló 
(a D40x/D40
fényképezőgépekhez)

R1C1 makrovaku 
szett vezérlővel

R1 makrovaku szett

SK-6A vakutartó 
tápegység (SB-800-hoz)

SD-8A nagy teljesítményű
elemtartó markolat 
(SB-800-hoz)

SB-800 
vaku

SB-600 
vaku

SB-400 
vaku

SC-28/29 TTL
vezetékes 
távkioldó (1,5 m)

R1C1 makrovaku szett
vezérlővel

R1 makrovaku szett (a
D40x/D40 esetén SB-800
szükséges)

SK-6A vakutartó 
tápegység 
(SB-800-hoz)

AS-15 szinkronizálási
csatlakozó adapter

SD-8A nagy teljesítményű
elemtartó markolat 
(SB-800-hoz)

Készüljön fel a lehetőségekre
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TAR    TOZÉKOK (18. o.) 10 TŰS CSATLAKOZÓT HASZNÁLÓ TARTOZÉKOK (17. o.) MAKRÓ TARTOZÉKOK (19. o.)

SZÍJAK

OBJEKTÍV- ÉS VÁZSAPKÁK

MONITORVÉDŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI JELADÓ (16. o.)

RTO    ZÉKOK (18. o.) 10 TŰS CSATLAKOZÓT HASZNÁLÓ TARTOZÉKOK (17. o.)

KÜLI   JELADÓ (16. o.) SZOFTVER (13-15. o.)

ART   OZÉKOK (18. o.) ÁRAMFORRÁSOK (16. o.)

ÉSI    TARTOZÉKOK (17. o.) SZOFTVER (13-15. o.) TOKOK

TOKOK

SZOFTVER (13-15. o.)

DK-19 gumi
szemkagyló

MC-36 vezetékes
távkioldó (0,85 m)

MC-23 összekötő
kábel (0,4 m)

PB-6 kihuzat PB-6E 
kihuzat-hosszabbító

PB-6D 
kihuzat-tartozék

PS-6 diamásoló
adapter

PB-6M
makroállvány

PG-2 makroállvány-
adapter (a D200, a
D80 és a D40x/D40
fényképezőgépekhez)

BR-2A makro-
fordítógyűrű

BR-3 
adaptergyűrű

PK-11A/PK-12/PK-13
automatikus köz-
gyűrűk

MC-30 vezetékes
távkioldó (0,8 m)

ML-3 Modulite
távkioldó készlet

MC-22 összekötő
kábel (1 m)

MC-25 adapter-
kábel (0,2 m)

MC-21 
hosszabbító kábel
(3 m)

WA-E1 bővített
hatótávolságú antenna

MC-35 GPS-kábel
(0,35 m)

MC-36 vezetékes
távkioldó (0,85m)

MC-23 összekötő
kábel (0,4 m)

MC-30 vezetékes
távkioldó (0,8m)

ML-3 Modulite
távkioldó készlet

MC-22 összekötő
kábel (1 m)

MC-25 adapter-
kábel (0,2 m)

MC-21 
hosszabbító kábel
(3 m)

MC-35 GPS-kábel
(0,35 m)

Első sapka
LF-1 hátsó sapka
BF-1A vázsapka

BM-3 (a D2-sorozathoz)
BM-6 (D200-hoz)
BM-7 (D80-hoz)

Capture NX
Camera Control Pro
Képhitelesítő szoftver 
(a D2Xs-hez)
PictureProject

Capture NX
Camera Control Pro
PictureProject

CF-D200
WA-E1 bővített
hatótávolságú antenna

DK-17M 
nagyító kereső

DG-2 keresőnagyító

WT-2/2A vezeték 
nélküli jeladó

DR-5 derékszögű
keresőtoldalék

DK-5 
Keresősapka

DG-2 
keresőnagyító

DR-6 derékszögű
keresőtoldalék

DK-5 Keresősapka

DG-2 
keresőnagyító

ML-L3 vezeték nélküli
távvezérlő:

Capture NX
Camera Control Pro
PictureProject

CF-D80
(D80-hoz)

CF-DC1 
(a D40x/D40
fényképe-
zőgépekhez)

MH-23 gyorstöltő 
(a D40x/D40
fényképezőgépekhez)

MH-18a gyorstöltő
(D80-hoz)

EN-EL3e újratölthető
lítium-ion akkumulátor
(D80-hoz)

EN-EL9 Li-ion 
akkumulátor (a D40x/D40
fényképezőgépekhez)

EP-5 hálózati 
tápegység-csatlakozó 
(a D40x/D40
fényképezőgépekhez)

EH-5 hálózati 
tápegység

DR-6 derékszögű
keresőtoldalék

AN-6W     AN-6Y AN-4Y AN-4B
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Megjegyzés: Néhány több eszközből álló kombináció bizonyos fényképezőgépekkel nem
használható.

MB-D80
Multi-Power
elemtartó
markolat
(D80-hoz)

AH-4 csuklószíj



N I K K O R  O B J E K T Í V E K
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DX Nikkor objektívek AF Zoom-Nikkor objektívek

AF fix gyújtótávolságú Nikkor objektívek

AF-S Zoom-Nikkor 
17-35mm f/2.8D IF-ED 
(2.1x)

AF Nikkor 14 mm 
f/2.8D ED

AF Nikkor 85 mm
f/1,4D IF

AF Nikkor 85 mm
f/1.8D

AF DC-Nikkor 
105mm f/2D

AF DC-Nikkor 135 mm f/2D AF Nikkor 180 mm 
f/2,8D IF-ED

AF-S VR Nikkor 200 mm 
f/2G IF-ED

AF Fisheye-Nikkor 1
6 mm f/2.8D

AF Nikkor 20 mm
f/2.8D

AF Nikkor 24 mm
f/2.8D

AF Nikkor 28 mm
f/2.8D

AF Nikkor 35 mm f/2D AF Nikkor 50 mm
f/1,4D

AF Nikkor 50 mm
f/1.8D

AF Micro-Nikkor 60 mm
f/2.8D

AF Micro-Nikkor 200 mm
f/4D IF-ED

AF-S VR Nikkor 300 mm
f/2.8G IF-ED

AF Zoom-Nikkor 
70-300mm f/4-5.6D ED 
(4.3x)

AF Zoom-Nikkor 
80-200mm f/2.8D ED 
(2.5x)

AF VR Zoom-Nikkor 
80-400mm f/4.5-5.6D ED 
(5.0x)

AF-S VR Zoom-Nikkor 
200-400mm f/4G IF-ED 
(2.0x)

AF Zoom-Nikkor 
18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
(1.9x) 

AF Zoom-Nikkor 
24-85mm f/2.8-4D IF 
(3.5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor 
24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
(5.0x)

AF-S Zoom-Nikkor 
28-70mm f/2.8D IF-ED 
(2.5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor 
70-200mm f/2.8G IF-ED 
(2.9x)

AF-S Nikkor 300 mm 
f/4D IF-ED

AF-S Nikkor 400 mm 
f/2.8D IF-ED II

AF-S Nikkor 600 mm 
f/4D IF-ED II

AF-S Nikkor 500 mm 
f/4D IF-ED II

TC-14E II AF-S 
telekonverter

TC-20E II AF-S 
telekonverter

TC-17E II AF-S 
telekonverter

AF-S VR Micro-Nikkor 
105 mm f/2.8G IF-ED

AF DX Fisheye-Nikkor
10.5 mm f/2.8G ED

AF-S DX Zoom-Nikkor 
17-55mm f/2.8G IF-ED 
(3.2x)

AF-S DX Zoom-Nikkor 
18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED 
(3.8x)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 
(11.1x)

AF-S DX Zoom-Nikkor 
18-55mm f/3.5-5.6G ED II 
(3.0x)

AF-S DX Zoom-Nikkor 
55-200mm f/4-5.6G ED 
(3.6x)

AF-S DX Zoom-Nikkor 
12-24mm f/4G IF-ED 
(2.0x)

AF-S DX Zoom-Nikkor 
18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED 
(7.5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor 
70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 
(4.3x)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
55-200mm f/4-5.6G ED 
(3.6x)



NIKON DIGITÁL IS  TÜKÖRREFLEXES FÉNYKÉPEZŐGÉPEK
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Ön teljesítményt vár el, és következetes megbízhatóságot. A piacon elérhető legjobb képminőséget tűzte ki célul. Ha ez így van,
akkor Ön jó helyen jár. A világ profi és amatőr fotósai tudják, hogy a Nikon név a minőség és a megbízhatóság garanciája. Melyik
digitális tükörreflexes fényképezőgép a megfelelő Önnek?

Igényes kidolgozás a digitális tükörreflexes
fényképezés tökéletes élménye érdekében

A kiemelkedő képminőség 
mindenki számára elérhetővé válik

● 12,4 tényleges megapixeles felbontás, 4 288 x 2 848 képpontos képek ● Exkluzív Nikon 
DX-formátumú CMOS-képérzékelő és nagy sebességű, négy csatornás független adatátvitel 
● A sorozatfelvétel sebessége 5 kép/mp (teljes képméret) vagy 8 kép/mp (6,8 megapixeles méret
Gyorsító képvágás módban) ● Nagy sebességű, nagy pontosságú 11 mezős AF-rendszer 
9 kereszt-típusú AF-érzékelővel ● 170 fokos megtekintési szögű LCD-monitor ● i-TTL vakuvezérlés,
amely támogatja a Kreatív Megvilágítási Rendszert ● Gyors indítás és rövid, 37 ezredmásodperces
exponálási késedelem

● 4,1 tényleges megapixeles felbontás, 2 464 x 1,632 képpontos képek ● Exkluzív Nikon 
DX-formátumú LBCAST JFET-képérzékelő ● Finomított ASIC képfeldolgozó motor ● 8 kép/mp
sebességű sorozatfelvétel legfeljebb 50 JPEG vagy 40 RAW (NEF) képig ● Nagy sebességű, nagy
pontosságú 11 mezős AF-rendszer 9 kereszt-típusú AF-érzékelővel ● 3D színes mátrixmérés II 
1 005 pixeles RGB-érzékelővel ● i-TTL vakuvezérlés, amely támogatja a Kreatív Megvilágítási Rend-
szert

● 10,2 tényleges megapixeles felbontás, 3 872 x 2 592 képpontos képek ● Exkluzív Nikon 
DX-formátumú CCD-képérzékelő és nagy sebességű, négy csatornás független adatátvitel 
● 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel legfeljebb 37 egymást követő JPEG vagy 22 RAW (NEF)
képig* ● 3D színes mátrixmérés II 1 005 pixeles RGB-érzékelővel ● Nagy teljesítményű LSI 
rendszer ● Nagy sebességű, nagy pontosságú 11 mezős AF-rendszer ● A beépített vaku támogatja
a Kreatív Megvilágítási Rendszert

● 10,2 (D40x)/6,1 (D40) tényleges megapixel; Nikon DX-formátumú CCD-
képérzékelő ● Fejlett digitális képfeldolgozás ● 3D színes mátrixmérés II rendszer
420 képpontos RGB-érzékelővel ● Értelemszerűen és ergonomikusan tervezett
kezelőszervek ● Nyolc automatikus Digitális Vari-Program, köztük az Automatikus
(Vaku kikapcsolva) mód ● Fejlett AF-rendszer tökéletesített algoritmusokkal
● „Segédképek” könnyítik a fényképezőgép számos funkciójának megfelelő 
beállítását ● Beépített vaku i-TTL vakuvezérléssel

* SanDisk SDCFX3 (Extreme III), SDCFH (Ultra II) vagy Lexar Media 80X WA CompactFlashTM memóriakártya 
használata esetén

Megbízható, nagy sebességű professzionális 
digitális tükörreflexes fényképezőgép

Professzionális digitális tükörreflexes
fényképezőgép: Páratlan integráció

Kiváló teljesítmény, amely megfelel 
valamennyi fényképezési stílusnak

● 10,2 tényleges megapixeles felbontás, 3872 x 2592 képpontos képek ● Exkluzív Nikon DX-
formátumú CCD-képérzékelő és nagy felbontású képfeldolgozó motor ● 3D színes mátrixmérés II
rendszer 420 képpontos RGB-érzékelővel ● Hét automatikus Digitális Vari-Program mód ● Széles
ISO érzékenységi tartomány (100–1600) ● Nagy teljesítményű beépített i-TTL vaku és kompatibilitás
a Kreatív Megvilágítási Rendszerrel
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