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• Objektív: AF-S NIKKOR 16–35mm f/4G ED VR • Képminőség: 
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 163,9 másodperc, f/8 
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100  
• Picture Control: Általános   © Takashi Yamaguchi

„A D610 még finomabban örökíti meg a témát, 
gazdag tónusokkal, valamint hangsúlyozottabb 

csúcsfényekkel és árnyékokkal.”

Készüljön fel a fényképezés új szintjére. A D610-zel ön is beléphet az FX-formátumú fotózás világába. Le fogja nyűgözni az FX-formátumú 
érzékelő képminősége. A bőséges, 24,3 megapixeles felbontás lehetőségeit még tovább gazdagítják a gyors NIKKOR objektívek;  
képei simák és természetes tónusúak lesznek, gyönyörködtetően éles részletekkel és alacsony zajszinttel, még magas ISO beállítások 
esetén is. A háttér is csodálatosan mosódik el, különösen akkor, amikor a gyors NIKKOR fix objektívek valamelyikével fényképez.  
Ez a sok funkció egy kompakt, kis tömegű vázban kapott helyet, és a fényképezőgép még 6 kép/mp sebességű sorozatfelvételre is 
képes. Olyan gépről van szó tehát, amelyet bárhová magával vihet, és segítségével igazán kibontakoztathatja kreativitását.

ÜDVÖZÖLJÜK AZ FX-FORMÁTUM LENYŰGÖ ZŐ VILÁGÁBAN



„A 6 kép/mp-es sorozatfelvétel és az elsőrangú AF-rendszer jóvoltából  
a D610-zel még a gyorsan tovatűnő téma is megörökíthető.”

• Objektív: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR + AF-S TC-14E Ⅱ TELEKONVERTER • Képminőség: 12 bites RAW (NEF)  
• Expozíció: [M] mód, 1/2000 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 800  
• Picture Control: Általános   © Junichi Noguchi

„A téma élesen emelkedik ki a kis mélységélességű képből, a leheletfinom előtér 
és a látványosan elmosott háttér között.”

• Objektív: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)  
• Expozíció: [M] mód, 1/250 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet 
(5000 K) • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános   © Hideki Kono



Az FX-formátum fontos különbséget jelent – 
nézzük a részleteket
A D610 FX-formátumú CMOS-képérzékelője új 
magasságokba emeli az ön felvételeit is. Az érzékelő 
nagyobb méretű képpontokat tartalmaz, mint a más 
formátumú, azonos képpontszámú modellek, ezért  

több fényt képes rögzíteni. Ez a műszaki előny  
fontos hatással van a dinamikatartományra és  
a képminőségre nagy ISO beállítások esetén, mert 
az átmenetek szebbek lesznek, a zajszint pedig 
alacsonyabb. 24,3 megapixellel gazdálkodva rugalmasabban nyomtathat 
nagy méretben, vagy vághatja meg a képeket az utómunka során. Az FX-
formátum kis mélységélességet kínál csodálatos elmosódással, amitől a 
portrék nagyobb mélységet sugároznak – különösen akkor, amikor gyors  
FX NIKKOR fix objektívet használ. A D610 a maga kisméretű vázával és  
FX-formátumú érzékelőjével valóságos hordozható erőmű. Ha ön még nem 
ismerkedett meg az FX-formátum lehetőségeivel, akkor most itt az alkalom.

Egy nagy teljesítményű gép legfontosabb elemei: 
FX-formátumú érzékelő, EXPEED 3, Picture 
Control és NIKKOR

A D610 innovatív, FX-formátumú CMOS-érzékelője, a képfeldolgozó rendszer 
és az objektívek együttműködésének eredményeképpen mind állóképei, 
mind videói éppen olyan kiemelkedő minőségűek lesznek, mint amilyennek 
szeretné őket. A NIKKOR objektívek maximálisan kihasználják az érzékelő 
által kínált lehetőségeket; kiváló élességet biztosítanak 
minimális torzítás mellett, miközben a csodálatos 
elmosódás révén élethű, térrel és mélységgel rendelkező 
képeket készítenek. A D610 a lehető legtöbbet hozza ki 
a Nikon EXPEED 3 képfeldolgozó rendszerből, amely  

a D4 és D800 sorozatú fényképezőgépekben is megtalálható. 
Az FX-formátumú érzékelő által előállított, méretes adatfájlok 
feldolgozása nagy sebességgel történik. Képfeldolgozás 
közben a Nikon eredeti Picture Control technológiája 
egyszerűsíti az állóképek és videók megjelenésének testre 

szabását; a felvételek jellemzőit a különböző opciók előre meghatározott 
beállításokkal finomhangolják. A gyakori fényképezési helyzetekben a D610 
tökéletesített, még pontosabb fehéregyensúly-vezérlésre képes, ezért 

természetesen és precízen adja vissza a színeket. Ezek az 
exkluzív technológiák gyorsan készre 
varázsolják képeit, az eredménnyel ön is 
elégedett lesz. 

6 kép/mp sebességű 
sorozatfelvétel: FX-formátumú 
minőség teljes sebességgel

A D610-zel minden eddiginél könnyebben 
ragadhatja meg a fontos pillanatokat. A fény-
képezőgép még elődjénél is gyorsabb 
sorozatfelvételre képes. A teljesítménye 
kb. 6 kép/mp* mind FX-, mind pedig  
DX-formátumban – ami remek eredmény, 
különösen amikor minden egyes kép 
24,3 megapixeles. Ez az EXPEED 3 
képfeldolgozó rendszernek, illetve  
a tükröt függetlenül mozgató, különálló 
meghajtó mechanizmusnak köszönhető.   
* A CIPA-szabvány alapján.

Qc kioldás mód – halk  
fényképezés [ÚJ]
A D610 új Qc (csendes sorozatfelvétel) 
kioldás módja csökkenti a tükör zaját, 

miközben továbbra is 3 kép/mp sebességű sorozatfelvételt 
kínál; használatával maximális diszkrécióval fényképezhet 
például ünnepségeken, iskolai színielőadások alatt, illetve 
amikor vadállatokat vagy rovarokat fotóz.

Hogyan hat az FX-formátum használata az ön fényképeire? Az FX-formátumú képalkotás elengedhetetlen jellemzői – kompromisszumok nélkül

A D610 optikai 
keresőjének nagy 
fényerejű, tiszta 
üvegprizmája  
a képterület kb. 
100%-át lefedi, 

ami nélkülözhetetlen segítséget kínál 
a pontos komponáláshoz. A kb. 0,7x* 
nagyítás – ami ugyanakkora, mint a D4 
és a D800/D800E esetén – azt jelenti, 
hogy a keresőben valamennyi vizuális 
elem jól látható, miközben az igény 
szerint megjeleníthető rácsvonalak főleg 
a tájképek és épületfotók komponálásakor 
nyújtanak további segítséget.

* 50 mm f/1,4 objektív a végtelenre állítva, -1,0 m-1.

A D610 AF-rendszerének 39 stratégiailag elhelyezett 
élességpontját használva teljes magabiztossággal 
fényképezhet mozgó témákat; a középen 
elhelyezkedő kilenc nagy teljesítményű, kereszt 
típusú érzékelő pedig még gyenge fényben, kevés 
kontraszt esetén is biztosítja a megfelelő élességet. 
Mi több, hét aktív élességpont még abban az 
esetben is rendelkezésre áll, ha a tényleges rekesz 
f/8-ra csökken, amikor telekonverterrel telefotó 
objektívet csatlakoztat a fényképezőgéphez. 

A D610 két 
kártyanyílása 
többféle opciót kínál 
a nagyméretű fájlok 
rögzítéséhez és 
tárolásához: külön 

kártyára írhatók a RAW és a JPEG adatok, az 
adatok a kártyák között másolhatók, illetve 
videofelvétel közben a rendelkezésre álló 
kapacitás függvényében választhatja ki a 
megfelelő foglalatot. A foglalatok támogatják 
az UHS-I szabványt, és a fényképezőgép 
EXPEED 3 képfeldolgozó rendszerének 
köszönhetően gyorsabb adatátvitelre képesek. 

A D610 masszív 
vázának felső és 
hátsó része tartós 
magnéziumötvözetből 
készült, ezenfelül 
a gép a D800 

sorozatú gépekével megegyező, porálló 
és nedvességálló szigetelést kapott.  
A záregységet szigorú körülmények 
között, 150 000 cikluson át teszteltük  
a fényképezőgépbe ténylegesen beszerelt 
meghajtó mechanizmussal, így ön olyan 
sokáig és olyan keményen dolgozhat vele, 
ahogyan azt kreativitása megkívánja.

A D610 beépített vakuja révén a Fejlett 
vezeték nélküli megvilágítás funkció még 
egyszerűbben és hordozhatóbb módon 
használható külső Nikon vakukkal. Állítsa 
a vakut vezérlő módba, így vezeték nélkül 
villanthatja el távoli (SB-700 vagy SB-
910) vakuit; a kreatív, átfogó megvilágítás 
ezentúl bárhol rendelkezésére áll, ahová  
a fantáziája viszi önt.

A D610 1080p teljes HD videót tud 
rögzíteni 30p sebességgel, H.264/ 
MPEG-4 AVC formátumban, FX- és  
DX-alapú videoformátumokban, ezen-
kívül átfogó hangvezérlési lehetőség is 
rendelkezésre áll, amelyet a gép külön 
sztereó fejhallgató-csatlakozóval is 
támogat. Lehetősége van arra, hogy 
egyidejű élő nézet kimenetet nézzen külső 
monitorokon, és közben tömörítetlen 
videót rögzítsen a HDMI segítségével. 
Egyszerű menüműveletekkel, bonyolult 
számítások és szerkesztés nélkül is 
végezhet időzített fényképezést.

Kb. 100%-os képfedés

Megbízható váz és zár

Két SD kártyanyílás

Teljes HD D-videó és időzített felvételkészítés

39 élességpont és f/8 kompatibilitás 

A beépített vakuval távoli vakuegységek is vezérelhetők

AF-S NIKKOR 28–300mm f/3.5–5.6G ED VR

Sokoldalú, nagy teljesítményű 11x 
zoom objektív 3,5 lépésköznyi* 
előnyt kínáló VR funkcióval. Teljes, 
széles zoomtartományában kiváló 
képminőséget kínál. Különösen úti 
fotózáshoz elsőrangú választás.

AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR

Sokoldalú, 5x szuperzoomos telefotó objektív 
4,0 lépésköznyi* előnyt kínáló VR funkcióval. 
Elsőrangú optikai teljesítménye a benne található 
egy Super ED üvegelemnek és négy ED üveg- 
elemnek köszönhető, Nanokristály bevnata pedig 
csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket. 
Páratlan képminőséget kínál, különösen sport-, 
természet- és úti fotózás esetén. 

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Kisméretű és könnyű, általános fix 
objektív, amelyben aszferikus ob-
jektívelemek csökkentik a torzítást. 
Csodálatos élességet és elmosódást 
kínál. Különösen jól használható 
gyenge fényes helyzetekben. Bármi-
lyen témához alkalmas, a portrétól 
és csendélettől a tájképig.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Gyors közepes fix objektív, amely 
meglepően kis mérete és tömege 
ellenére lenyűgözően éles képe-
ket készít. Kreatív portréfotózás 
esetén remekül kihasználhatja az 
általa kínált gyönyörű elmosódást.

AF-S NIKKOR 18–35mm f/3.5–4.5G ED

Kisméretű, könnyű zoom objektív, 
amely ugyanolyan fürge, mint maga  
a D610. Több ED üveg objektívelemet 
és aszferikus lencsetagot tartalmaz, 
így minimális torzítású képeket készít 
0,28 méteres minimális fókusztávol-
sággal. Tökéletes választás természe-
ti közelképek készítéséhez. 

AF-S NIKKOR 24–85mm f/3.5–4.5G ED VR

Kisméretű és sokoldalú objektív, amely 
a legnépszerűbb zoomtartományt fogja 
át. Az akár 4,0 lépésköznyi* előnyt 
kínáló rázkódáscsökkentés (VR) javítja 
a kézből készített felvételek minőségét, 
és ezáltal új témalehetőségeket kínál – 
a portrétól és csendélettől a tájképig.

DX-formátum

FX-formátum

AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR      AF-S TC-20E III TELEKONVERTER

Zoomos telefotó objektív meggyőző, 4,0 lépésköznyi* előnyt kínáló VR funk-
cióval, amelynek révén sokoldalúbb kézi fotózást tesz lehetővé. 1,0 méteres 
minimális fókusztávolságával csodálatos elmosódást hoz létre, Nanokristály 
bevonata pedig minimálisra csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket.  
S ami a legfontosabb: remek automatikus élességállításra képes még akkor 
is, ha kézben tartva, 2x telekonverterrel használják 400 mm és f/8 beállításon. 
(A részleteket lásd fent.) Egy sor különféle fényképezési helyzetben beválik,  
a mozgalmas sportfotóktól a spontán portrékig. 

Modern NIKKOR objektívek: a maxi mumot hozzák ki az FX-formátumból

FX-
formátum

24,3 
megapixel

4 
kulcselem

6 
kép/mp

CMOS-érzékelő

EXPEED 3

f/5,6 rekeszértékkel 
kompatibilis

f/5,6-nál nagyobb és f/8-
nál kisebb rekeszértékkel 
kompatibilis

f/8 rekeszértékkel 
kompatibilis

* A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy FX-formátumú digitális tükörreflexes fényképezőgépre van felszerelve, a zoom objektív pedig maximális telefotó pozícióban van. 

  (       Kereszt típusú érzékelőkként funkcionálnak)



Nyomtatás helye: Hollandia Kódszám: 6CH13070 (1310/A)K

A Nikon D610 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa  Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Objektív rögzítése  Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges pixelszám  24,3 millió
Képérzékelő  35,9 × 24,0 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
Teljes pixelszám  24,7 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható 

Capture NX 2 szoftver szükséges)
Képméret (képpontban)  • FX-formátum (36 × 24): 6016 × 4016 (Nagy), 4512 × 3008 (Közepes), 3008 × 2008 (Kicsi) • DX-formátum  

(24 × 16): 3936 × 2624 (Nagy), 2944 × 1968 (Közepes), 1968 × 1312 (Kicsi) • Élő nézet videó módban készített, 
FX-formátumú fényképek: 6016 × 3376 (Nagy), 4512 × 2528 (Közepes), 3008 × 1688 (Kicsi) • Élő nézet videó 
módban készített, DX-formátumú fényképek: 3936 × 2224 (Nagy), 2944 × 1664 (Közepes), 1968 x 1112 (Kicsi)

Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített vagy tömörített • JPEG: JPEG alapszabvánnyal kompatibilis 
– beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége); optimális 
minőségű tömörítési mód választható • NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Picture Control rendszer  Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; a beállítások módosíthatók, az 
egyéni Picture Control beállítások menthetők

Adattároló  SD- (Secure Digital), valamint UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Két kártyanyílás  A 2. foglalat felhasználási módjai: túlcsordulás, biztonsági másolat, illetve a különböző formátumú képek külön 

kártyán történő mentése a NEF+JPEG opció használatakor; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra
Fájlrendszer  DCF (Design Rule for Camera File System = Kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF (Digital 

Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif (Exchangeable Image File Format 
for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső  Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés  • FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen • DX (24 × 16): kb. 97% 

vízszintesen és 97% függőlegesen
Nagyítás  Kb. 0,7× (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság  21 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriakorrekció -3 és +1 m-1 között
Mattüveg  Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg (a kompozíciós 

rács megjeleníthető)
Tükör Gyors visszatérésű
Mélységélesség-ellenőrzés A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó 

által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által (más módokban) választott értékre
Objektívrekesz  Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek  Kompatibilis AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket is (egyes PC 

objektívekre korlátozások vonatkoznak); DX objektívekkel [a DX (24 × 16) képterület használatával]; 
AI-P NIKKOR objektívekkel és nem-CPU AI objektívekkel (csak A és M módban); IX-NIKKOR, 
F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók; az elektronikus távolságmérő f/8 vagy annál 
nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az elektronikus távolságmérő a középső 7 
élességpontot támogatja f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén, illetve  
a középső 33 élességpontot támogatja f/6,8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén)

Zár típusa  Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő  1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció, időzített (külön 

megvásárolható ML-L3 távvezérlő szükséges), X200
Vakuszinkron sebessége  X=1/200 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága 

lecsökken az 1/250 és 1/200 mp közti záridő-tartományban)
Kioldási módok  S (Egyképes), CL (Lassú sorozatfelvétel), CH (Gyors sorozatfelvétel), Q (Halk kioldás), Qc  

(Halk sorozatfelvétel), E (Önkioldó), 

#

 (Távvezérlő), MUP (Tükörfelcsapás)
A képtovábbítás sebessége Kb. 1–5 kép/mp (CL), kb. 6 kép/mp (CH) vagy 3 kép/mp (Qc)
Önkioldó  2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Távkioldási módok  Késleltetett távkioldás, Gyorsreagálású távkioldás, Távoli tükörfelcsapás
Fénymérés  TTL fénymérés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer  • Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G, E és D típusú objektívek használata esetén); színes mátrixmérés II (más CPU 

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

Fénymérési tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
(ISO 100 egyenérték, f/1,4 objektív, 20°C) • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása  Kombinált CPU és AI
Expozíciós módok  Automatikus (i Automatikus; j Vaku nélküli automatikus), motívumprogramok (k Portré, l Tájkép,  

p Gyermek, m Sport, n Makró, o Éjszakai portré, r Éjszakai tájkép, s Összejövetel/beltéri, t Tengerpart/
hó, u Naplemente, v Alkonyat/hajnal, w Háziállat portré, x Gyertyafény, y Virág, z Őszi színek, 0 Étel,  
1 Sziluett, 2 Fényes és 3Sötét), Programozott automatikus rugalmas programmal (P), Záridő-előválasztásos 
automatikus (S), Rekesz-előválasztásos automatikus (A), Kézi (M), U1 (1. felhasználói), U2 (2. felhasználói)

Expozíciókompenzáció  -5 – +5 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel módosítható P, S, A és M módban
Expozíciósorozat  2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése  Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység ISO 100–6400 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7 
(ajánlott expozícióindex) és 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 25 600 

egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött, automatikus ISO érzékenység szabályozás használható
Aktív D-Lighting Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony, Ki
ADL expozíciósorozat  2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3 kép, valamennyi képnél felhasználói beállítással
Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 4800 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 

finomhangolással, 39 élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelővel; a középső 33 pont 
f/5,6 és f/8 közötti rekeszérték esetén, a középső 7 élességpont pedig f/8 rekeszérték esetén 
használható) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány  -1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C)
Objektív motor  • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), Folyamatos motoros AF (AF-C), 

Automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik 
a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (M): az elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok  Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos Dinamikus AF mező; 3D követés; Automatikus AF mező
Élességrögzítés  Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (Egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb 

megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku  i, k, p, n, o, s, w: automatikus vakuzás automatikus felnyílással 

P, S, A, M, 0 : kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám  Kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (méter, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés  TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával, elérhető a beépített vakuval, 

illetve az SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 és SB-300 vakuval; i-TTL kiegyenlített 
derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés 
esetén, általános i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez célpont-fénymérés esetén

Vaku módok  Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű vakuszinkronnal, automatikus 
hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő vakuzás, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú 
záridős vakuszinkron, hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridejű vakuszinkron  
a hátsó redőnyre, vakuszinkron a hátsó redőnyre, ki; automatikus FP nagysebességű szinkron támogatása

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vakus sorozatkészítés  2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel 

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

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

Szinkroncsatlakozó aljzat  AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható) 
Fehéregyensúly  Automatikus (2 beállítás), Izzólámpa, Fénycső (7 beállítás), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős, 

Árnyék, Felhasználói beállítás (legfeljebb 4 érték tárolható), Színhőmérséklet választása 
(2500–10 000 K között); valamennyi beállítás finomhangolható

Fehéregyensúly-sorozat  2–3 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Élő nézet módok  Élő nézet fényképezés (állóképekhez), videó élő nézet (videókhoz)
Objektív motor élő nézetben  • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Állandó motoros AF (AF-F)  

• Kézi élességállítás (M)
AF mező módok  Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Automatikus élességállítás  Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az 

élességállítás pontját, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
Video-fénymérés  TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával 
Video-fénymérési módszer Mátrix
Képméret (képpontban)  • 1920 × 1080; 30p (progresszív), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p.  
és képkockasebesség A tényleges képkocka sebesség értéke a 60p, 50p, 30p, 25p és 24p beállításnál: 59,94, 50, 

29,97, 25 és 23,976 kép/mp; az opciók H magas és normál képminőség esetén is választhatók
Fájlformátum MOV
Videotömörítés  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum  Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz  Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Felvételek maximális hossza Kb. 29 perc 59 másodperc (20 perc, amely függ a képkocka sebességtől, a képmérettől és  

a videominőség beállításaitól)
Egyéb videobeállítások  Index jelölés, időzített felvételkészítés
Monitor  8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), kb. 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-

os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor, automatikus monitor 
fényerő vezérlés a környezeti fényerő érzékelő használatával

Visszajátszás  Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár mód) visszajátszás zoom, 
videó visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények 
kijelzése, képinformáció, GPS-adatok kijelzése és automatikus képelforgatás

USB Nagy sebességű USB
HDMI-kimenet  C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó  Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön megvásárolható), GPS-egység: GP-1/GP-1A (külön megvásárolható)
Hangbemenet  Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása) 
Audiokimenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Nyelv  Angol, arab, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai (egyszerűsített 

és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál (portugáliai és 
brazíliai), román, spanyol, svéd, thai, török, ukrán

Akkumulátor Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat  Külön megvásárolható MB-D14 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15 lítium-ion 

akkumulátorral vagy hat db AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval
Hálózati tápegység  EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5B hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé)  Kb. 141 × 113 × 82 mm
Tömeg  Kb. 850 g akkumulátorral és memóriakártyával, de vázsapka nélkül; kb. 760 g (csak a váz)
Működési környezet  Hőmérséklet: 0–40°C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok  EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi 
(országonként vagy  szemkagyló, UC-E15 USB-kábel, AN-DC10 szíj, BM-14 LCD-monitorvédő, BF-1B vázsapka,  
régiónként különbözhet) BS-1 vakupapucs-fedél, ViewNX 2 CD-ROM

• 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.
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