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■ 24,1 tényleges megapixeles, Nikon DX-formátumú  
CMOS-képérzékelő  

■ Optikai aluláteresztő szűrő nélküli, kiemelkedő részletgazdagságot 
rögzítő képérzékelő

■ Nagy teljesítményű EXPEED 3 képfeldolgozó rendszer 
■ Nagy sűrűségű, 51 pontos AF-rendszer 15 kereszt típusú érzékelővel 

és f/8 kompatibilitással
■ A DX 1,3× kivágásával jobban megközelíthetők a távoli témák, az  

51 élességpont pedig szinte a teljes képterületet lefedi
■ Kb. 7 kép/másodperc sebességű, gyors sorozatfelvétel (DX 1,3× 

kivágás módban, JPEG/12 bites NEF [RAW] képminőséggel)
■ Üvegprizmás optikai kereső kb. 100%-os képfedéssel

■ 8 cm-es, kb. 1 229 000 képpontos LCD-monitor RGBW-igazítással
■ Több területű teljes HD D-videó a DX és az 1,3× DX-kivágás szerint 

meghatározott két video-képterülettel
■ Célpont fehéregyensúly funkció a fehéregyensúly kiválasztott 

képterületen történő méréséhez élő nézetben
■ Kisméretű és könnyű magnéziumötvözet váz időjárás és por ellen 

kitűnően védő tömítőrendszerrel 
■ Rendkívül pontos, 150 000 cikluson át tesztelt zárszerkezet
■ P gomb a gyakran használt funkciók gyors eléréséhez
■ Két, SDXC UHS-I kompatibilis SD kártyanyílás

ELŐREMUTATÓ ELJESÍTMÉNY  
ÉS RUGALMASSÁG
A Nikon DX-formátum előnye, hogy hordozhatóbbá teszi a teljes fényképezőgép-rendszert, 
beleértve az objektíveket is. A D7100 kisméretű és könnyű rendszer, elsőrangú teljesítménnyel 
és különféle innovatív funkciókkal. Gyönyörködjön a lélegzetelállítóan részletgazdag képekben, 
amelyeket a NIKKOR objektívek, a nagy teljesítményű, optikai aluláteresztő szűrő nélküli 
CMOS-érzékelőegység és az EXPEED 3 képfeldolgozó rendszer együttműködése hoz létre. 
Mostantól egyszerre áll a rendelkezésére a Nikon DX-formátum rugalmassága, a téma kiemelkedő 
minőségű megörökítéséhez szükséges teljesítmény és a képesség a finom részletek visszaadására. 
A D7100 készen áll arra, hogy bárhová önnel tartson, amikor az ihletet követve útnak indul.
Kerekedjen fel hát a látványos képek nyomában!  



AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED    • Képminőség: 12 bites NEF (RAW) • Expozíció: [S] mód, 1/2000 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 200          • Picture Control: Általános  ©Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR    • Képminőség: 12 bites NEF (RAW) • Expozíció: [M] mód, 1/500 másodperc, f/11 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény         • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános  ©Koji Nakano



Professzionális minőségű, igazán kényelmesen 
használható optikai kereső  

A kb. 100%-os képfedést és  
kb. 0,94-szeres nagyítást* lehe-
tővé tevő, üveg pentaprizmás  
optikai kereső kényelmesen 
használható, minősége még a profikat is kielégíti.  
A kiváló megjelenítéshez hozzájárul az új  
OEL-kijelzőelem is, amely a képterület alatt  
található, és a kereső információs kijelzőjeként  
működik. 
*50 mm-es f/1,4 objektív végtelenre állítva, -1,0 m-1. 

Lényegesen jobb megjelenítés erős napfényben 
is az RGBW-igazítás révén – új, nagyméretű 
LCD-monitor

Az RGBW-igazításnak köszönhetően az új, széles 
megtekintési szögű, nagyméretű, 8 cm-es, nagy 
felbontású (kb. 1 229 000 képpontos) LCD-monitor 
nagyobb fényerővel büszkélkedhet. Az integrált 
üveg- és panelszerkezetű* monitor ezzel az új 
funkcióval kiváló láthatóságot biztosít még erős 
fényben is. A színvisszaadás tartománya vetekszik 
a D4 és a D800 sorozat teljesítményével. A kijelzőn 
megjelenő tiszta, gyönyörű képek kényelmesebbé 
teszik az élő nézet használatát, a videofelvételt és 
a felvételek ellenőrzését. Visszajátszáskor a képek 
akár 38-szorosra nagyíthatók (a Nagy képméretű, 
DX [24 × 16] formátumú képek), ami az élesség 
gyors és pontos ellenőrzését segíti. A monitor 
felületét karcolás- és ütésálló edzett üveg védi. 

*A D4 modellnél, a D800 sorozatnál és a D600 modellnél 
használt szerkezettel azonos.
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1,3× 
DX-KIVÁGÁS

kerülhet a távoli témákhoz, ha viszonylag 
kisméretű és könnyű telefotó zoom objek-
tívet használ. Ezenfelül az 51 élességpont 
szinte a teljes képterületet lefedi 1,3× DX-
kivágás esetén, ami elsőrangú képalkotási 
teljesítményt biztosít; használatával ön még 
a képterületen belül véletlenszerűen mozgó 
témára is hatékonyan tud élességet állítani. 
Az 1,3× DX-kivágás körülbelül 15,4 mega-
pixeles képméretet eredményez, amely 
megfelelően nagy az általános használathoz, 
és amellyel nagy felbontású képek 
készíthetők. 

A D7100 egy nagy sebességű és rendkívül 
pontos szekvenciális mechanikai szerkezettel 
rendelkezik, amely a tükröt és a rekeszt 
egymástól függetlenül mozgatja. A nagy 
sebességű adatkiolvasással kompatibilis 
CMOS-érzékelővel és az EXPEED 3 által 
lehetővé tett gyorsabb képfeldolgozással 
együtt a fényképezőgép képessé válik arra, 
hogy gyors, kb. 7 kép/mp*1, 2 sebességű 
sorozatfelvételt készítsen legfeljebb  
100 egymást követő képig*3. A kioldási 
késedelem körülbelül 0,052 másodperc*2.  
A fényképezőgép nagy sebességű működése 
kényelmessé teszi a mozgó témák fotózását. 

Az újonnan kifejlesztett, fejlett Multi-
CAM 3500DX automatikus élességállítási 
érzékelő modullal felszerelt, nagy sűrűségű 
51 pontos AF-rendszer elsőrangú képalkotási 
teljesítményt biztosít. 15 kereszt típusú 
érzékelő gondoskodik a leggyakrabban használt 
középső terület megfelelő lefedettségéről. 
Az AF-érzékelés egészen -2 Fé (ISO 100, 200C) 
 beállításig működik, ami egy holdfény által 
megvilágított téma fényerejének felel meg. 
A fényképezőgép a D4 csúcsmodell 
algoritmusát megörökölve gyorsabb kezdeti 
AF-érzékelésre képes. A jelentős mértékben 
megnövelt sebesség révén ön még 
biztosabban és hatékonyabban kaphatja el  
a döntő pillanatokat. 

A középső élességpont f/8 vagy gyorsabb 
rekesszel kompatibilis. Ez megbízható AF 
fényképezést tesz lehetővé f/8 tényleges 
rekeszértékkel, amikor 2,0x telekonvertert 
csatlakoztat egy f/4 maximális rekeszű 
NIKKOR telefotó objektívhez. A szuper-telefotó 
AF fényképezés tehát mostantól nagyméretű 
felszerelés nélkül is megoldható.

A D7100 1,3× DX-kivágás opciója lehetővé 
teszi, hogy pontosan állítson élességet a 
távoli témákra is a nagy teljesítményű AF-
rendszerrel, miközben gyors, kb. 7 kép/mp*1 
sebességű sorozatfelvétellel örökítheti meg 
a döntő pillanatokat. DX-formátum esetén 
a látószög az objektív gyújtótávolságának 
kb. 1,5x-esével egyenlő*2. 1,3× DX-kivágás 
módban pedig egy kb. 1,3-szer akkor gyújtó-

távolságú*2 objektív látószögével 
egyezik meg, mint DX-formátum-
ban; ez azt jelenti, hogy a látószög 
az objektív gyújtótávolságának 
közel 2,0-szeresére*2 nő. Ebben 
a módban még akkor is közel 

AF-S NIKKoR 70–200mm f/4G ED VR + AF-S Telekonverter TC-20E III (maximális tényleges rekesz: f/8)
• Képminőség: 14 bites NEF (RAW) • Expozíció: [A] mód, 1/25 másodperc, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 
• Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános ©Moose Peterson

Soha ne maradjon le a pillanatról az akár 
7 kép/mp*1, 2 sebességű, gyors sorozat-
felvétel és a gyors reakció kihasználásával

1,3× DX-kivágásDX-formátum

Az AF fényképezés még f/8 tényleges 
rekesznél is lehetséges

Nagy sűrűségű 51 pontos AF-rendszer, 
amely a képterület nagy részét lefedi

A DX 1,3× kivágásával jobban 
megközelíthetők a távoli témák, és 
használatával akár 7 kép/mp sebességű 
sorozatfelvételek készíthetők*1

1,3× DX-kivágás módban, 500 mm-es objektívvel készített kép 
(a látószög egy 1000 mm-es gyújtótávolságú objektívének 
felel meg*)
*A 35 mm-es formátumra átszámítva. 

• Objektív: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR 
• Képminőség: 12 bites NEF (RAW) • Expozíció: [M] mód, 
1/1000 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény 
• Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Általános  
©Koji Nakano

*1 1,3× DX-kivágás módban, JPEG/12 bites NEF (RAW) 
képbeállítás esetén. DX módban, azonos képminőség esetén 
legfeljebb kb. 6 kép/mp.
*2 A CIPA-szabvány alapján.
*3 JPEG Normal és Nagy képméret beállítás esetén. JPEG finom 
és Nagy képméret beállítás esetén legfeljebb 33 kép rögzíthető 
DX-formátumban és legfeljebb 73 kép 1,3× DX-kivágással.

*1 JPEG/12 bites NEF (RAW) képbeállítással.
*2 A 35 mm-es formátumra átszámítva.

• Az AF mező módok nagy választékában könnyen 
talál az adott témához illőt: egypontos AF, dinamikus 
AF mező (9, 21 vagy 51 pontos beállítással),  
3D követés és automatikus AF mező 

• A 2016 képpontos RGB-érzékelőt használó 
fényképezési helyzetfelismerő rendszer rendkívül 
pontos automatikus vezérlésre képes

A képalkotási teljesítményt  
növelő további funkciók  

RGBW-igazítás: a több fehér pont alkalmazásával nagyobb 
világosság érhető el

Gyors, kb. 7 kép/másodperc sebességű sorozatfelvétel (képterület: 1,3× DX-kivágás)8 9

A kereső információs kijelzője OEL-kijelzőelemet alkalmaz 
(piros körvonallal kiemelve)

RGB-igazítás RGBW-igazítás

1,3x

R RG GB B W



AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR   • Képminőség: 14 bites NEF (RAW) • Expozíció: [A] mód, 1/320 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Automatikus 1       • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Tájkép  ©Robert Bösch



• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Képminőség: 14 bites NEF (RAW) • Expozíció: [M] mód, 1/180 másodperc, f/8 
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Tájkép  ©Koji Nakano

A D7100 kb. 24,1 tényleges megapixeles, Nikon 
DX-formátumú CMOS-érzékelője kompatibilis a 
nagy sebességű adatkiolvasással. A gép optikai 
aluláteresztő szűrő nélküli képérzékelője képes 
teljességgel kihozni a nagy képpontszám valódi 
felbontóképességét, a NIKKOR objektívek pedig 
éles, részletgazdag felvételeket készítenek.  
A képek lenyűgözően nagy felbontása még 
vágás vagy nagyítás esetén is megmarad. 

A Nikon exkluzív EXPEED 
3 képfeldolgozó rendszere 
gyorsan kezel egyszerre 
több feladatot is, és a kimagasló 
pontosság megőrzésével a maxi-
mumot tudja kihozni a 24,1 mega-
pixelből az állóképek és a videók esetében 
egyaránt. Ennek eredménye pedig a remek 
színvisszaadás, a finom tónusátmenetek és a 
kiváló képminőség nagy ISO érzékenységnél is. 

Kiemelkedő részletgazdagság az optikai 
aluláteresztő szűrő nélküli képérzékelő 
egységgel 

Nagy teljesítményű EXPEED 3 
képfeldolgozó rendszer 

A D7100 új célpont fehéregyensúly funkciójának 
használatával egyszerűen létrehozhat felhasználói 
fehéregyensúly-adatokat úgy, hogy élő nézetben 
kijelöli a kép meghatározott területét. Ezzel 
tulajdonképpen teljes mértékben az adott témára 
vagy képterületre szabott fehéregyensúlyt állíthat 
be élő nézetben. A célpont fehéregyensúly 
felhasználói beállításának célterületét a választó-
gombbal mozgathatja a képen belül. Ezentúl tehát 
nem kell szürke lapot használnia, és még távoli 
téma esetén is gyorsan beállíthatja a felhasználói 
fehéregyensúlyt, aminek eredményeképpen 
nem marad le a döntő pillanatokról. A célpont 
fehéregyensúly funkció használata szuper-
telefotó objektív csatlakoztatása esetén is 
lehetséges. Ez különösen akkor hasznos, ha 
például egy sporteseményt fényképez beltérben 
vagy stadionban, vegyes fényviszonyok között. 

A D7100 szabványos érzékenységtartománya 
ISO 100–6400, amely ISO 25 600 egyenértékig 
(Hi 2) kiterjeszthető. A remek zajcsökkentő 
funkció megbízhatóan működik a nagy  
ISO beállítások esetén; még a kis kontrasztú 
témák – pl. haj vagy fű – esetén is jól csökkenti 
a zajt, miközben lehetőség szerint megőrzi  
a színek telítettségét és a kép felbontását.  
A zajcsökkentést videofelvételre is optimali-
záltuk. Gyenge világítási 
körülmények között is tiszta  
és éles felvételek készülnek.

Az ISo érzékenységtartomány  
ISo 25 600 egyenértékig kiterjeszthető

ISo 6400 beállítással készült felvétel

• Az Aktív D-Lighting funkció elsőrangú 
képminőséget hoz létre úgy, hogy megőrzi a 
csúcsfényes és árnyékos területek részleteit, 
miközben továbbra is az emberi szem által 
látott, mérsékelt kontrasztot és világosságot 
biztosítja, még nagy kontrasztú helyzetekben is

• HDR (széles dinamikatartomány) funkció, 
amely két, különbözően exponált felvételt 
készít a zár egyetlen kioldásával, majd ezeket 
automatikusan egy végső képben ötvözi, amely 
széles dinamikatartományt fog át

• Picture Control rendszer hat opcióval, 
amelyek a színek és a tónusok finomhango-
lásával ideális beállításokat hoznak létre az 
állóképekhez és videókhoz egyaránt: általános, 
semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép

• Élesség a kép teljes területén az oldalirányú 
színeltérés csökkentésével és automatikus 
torzításvezérléssel

• 16 motívumprogram mód segíti, hogy a fény-
képezőgép automatikusan elvégezze az adott 
helyzethez legjobban illő beállításokat: portré, 
tájkép, gyermek, sport, makró, éjszakai portré, 
éjszakai tájkép, összejövetel/beltéri, tengerpart/
hó, naplemente, alkonyat/hajnal, háziállat portré, 
gyertyafény, virág, őszi színek és étel 

Változatos technológiák az Ön 
kreativitásának ösztönzésére

A célpont fehéregyensúly beállítási képernyője
(      A célpont fehéregyensúly beállítási célterülete)

Célpont fehéregyensúly funkció a 
fehéregyensúly élő nézetben történő 
beállításához

A RÉSZLETEK 
REMEK 
VISSZAADÁSA
KIVÁLÓ 
KÉPÉLESSÉGGEL

24,1
MEGAPIXEL 

oPTIKAI 
ALULÁTERESZTŐ

Aktív D-Lighting: Ki Aktív D-Lighting: Extra magas

HDR: Extra erős

HDR: Ki HDR: Normál

Picture Control: Portré Picture Control: Tájkép

Hi 2 beállítással (ISo 25 600 egyenérték) 
készült felvétel
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Kreatív szándékait hűen tükröző állóképeket és 
videofelvételeket készíthet a fényképezőgép 
speciális hatásainak egyszerű alkalmazásával. 
A kiválasztott hatások eredménye valós időben 
tekinthető meg az LCD-monitoron, így azokat 
a végeredményre gyakorolt hatásuk pontos 
ismeretében alkalmazhatja. 

Mivel a D7100 (C-típusú) HDMI minitűs 
csatlakozóval rendelkezik, a videók egyidejűleg 
megjeleníthetők a fényképezőgép LCD-
monitorán és egy külső monitoron*. 
Videofelvétel során és élő nézet videó 
módban kikapcsolhatja az LCD-monitoron 
látható beállítási adatok csatlakoztatott HDMI-
eszközön történő megjelenítését. Így jobban 
látható a teljes képterület, ami kényelmesebbé 
teszi a rögzített kép HDMI-csatlakozású nagy 
monitoron történő ellenőrzését felvétel közben. 
Szintén lehetőség van videó élő nézetben 
tömörítetlen adatok külső tárolóeszközre 
(HDMI-bemenetű videofelvevő) történő 
rögzítésére. Ezzel a módszerrel a profi fotósok 
tömörítetlen, kiváló minőségű videoanyagot 
szerkeszthetnek a csatlakoztatott eszközön. 

Az elkészült videók még a fényképezőgépben, 
számítógép használata nélkül, egyszerűen 
szerkeszthetők. A nem kívánt részek levágása 
során képkocka pontossággal kiválaszthatja a 
kezdő- és végpontot. Lehetősége van arra is, 
hogy a videó kiválasztott képkockáját JPEG 
állóképként mentse. 

1080/
 60i

DX-alapú videoformátum Video-képterület az 1,3× DX-kivágás alapján

KERÜLJÖN MÉG 
KÖZELEBB  
A TÉMÁHoZ 
A TELJES 
HD D-VIDEÓ 
SEGÍTSÉGÉVEL

Az optikai aluláteresztő szűrő nélküli 
képérzékelőtől származó és az EXPEED 3 által 
optimálisan feldolgozott adatok felhasználásával 
a D7100 a részleteket remekül visszaadó teljes 
HD videókat készít, kevesebb moaréval és 
egyenetlenséggel. Gyönyörű, csak a D-SLR 
gépekre jellemző elmosódást érhet el, valamint 
egy sor kifejező filmes hatást is létrehozhat 
a NIKKOR objektívek széles választékának 
használatával. A D7100 támogatja az 1920 × 
1080; 30p beállítást. A gyorsan mozgó témák 
sima rögzítéséhez válassza az 1280 × 720; 
60p beállítást. Az 1,3× DX-kivágás szerint 
meghatározott video-képterület használatakor 
választhatja az 1920 × 1080; 60i/50i beállítást 
is. A videókra optimalizált zajcsökkentő funkció 
a kiváló minőség megtartása mellett képes a zaj 
hatékony csökkentésére. Ezenfelül rendelkezésre 
áll egy vibrációcsökkentő funkció is, amely 
megfelelő expozícióvezérlést biztosít ahhoz, hogy 
élő nézetben vagy videó rögzítésekor a vibrálás 
minimális legyen. A kioldógomb mellett található 
videofelvétel gomb használatával könnyen 
indíthatja el és állíthatja le a videofelvételt, 
miközben a fényképezőgép fogása stabil marad. 
Ezt ugyanúgy teheti, mint amikor fotókat készít, 
így a gép rázkódása miatti elmosódás minimális 
lesz. A rögzített videókat a gép H.264/MPEG-4  
AVC formátumban tömöríti. A maximális 
felvételkészítési idő 29 perc 59 másodperc*.
*Ha a [Videominőség] beállítás értéke [Normál]. 20 perc [Kiváló] 
képminőség esetén.

A D7100 a DX-formátum mellett a DX-formátum 
1,3× kivágásán alapuló képterületet is kínál. 
Ennél a video-képterületnél a látószög körülbelül 
az objektív gyújtótávolságának 2,0x-esével 
lesz egyenértékű*, így témáihoz közel kerülve 
remek videót készíthet. A kisméretű, könnyű, 
DX-formátumú rendszer olyan mozgékonyságot 
tesz lehetővé, amellyel könnyen közelebb 
kerülhet a kisebb, távoli témákhoz is. 
*A 35 mm-es formátumra átszámítva. 

A kontrasztérzékelő AF videofelvételeknél 
és élő nézet módban használt élességállítási 
sebessége lényegesen jobb, mint a D300S 
sebessége. Ha az objektívet állandó motoros 
AF (AF-F) módban használja, AF mező 
módként pedig a témakövető AF-et választja, 
a fényképezőgép követi a téma mozgását 
a képen, és végig rajta tartja az élességet. 
Elérhető az emberek arcát automatikusan 
érzékelő, és élességet automatikusan arra állító 
arc-prioritásos AF is. 

Teljes HD videó – 1920 × 1080, 30p/60i/50i 
támogatott

A D7100 beépített Speciális hatásai: 
Éjszakai, színes vázlat, miniatűr hatás, kiválasztott szín, 
sziluett, fényes és sötét.

Több területű teljes HD D-videó a DX és az 
1,3× DX-kivágás szerint meghatározott két 
video-képterülettel 

TÖBB TERÜLETŰ MÓD
TELJES HD D-VIDEÓ

A speciális hatások gazdagabb kreatív 
kifejezést tesznek lehetővé

Egyidejű élő nézet kimenet külső  
monitoron HDMI-csatlakozáson keresztül

Beépített videoszerkesztési funkciók
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• 20 fokozatban állítható érzékenységű 
beépített sztereó mikrofon. 

• Fejhallgató-csatlakozó, amelyen 
keresztül csatlakoztatott (az 
üzletekben megvásárolható) 
sztereó fejhallgatón a rögzítés 
közben ellenőrizhető a hang.

• Hangszint-kijelzés az LCD-
monitoron, amelynek segítségével 
vizuálisan ellenőrizhető a hangerő 
szintje, és módosítható a mikrofon 
érzékenysége élő nézet videó 
módban.

Átfogóan vezérelhető hi-fi  
hangrögzítés

A kontrasztérzékelő AF megbízható  
élességállítása mozgó témák és emberi 
arcok fényképezésekor

Videofelvétel közben

Speciális hatások: Színes vázlat (állóképen)

Speciális hatások: Éjszakai (állóképen)

* Ha a [Képméret / képkocka sebesség] beállítása 1920 × 1080; 
60i, 1920 × 1080; 50i, 1280 × 720; 60p vagy 1280 × 720; 50p, 
a monitor kikapcsol, ha a fényképezőgép HDMI-videoeszközhöz 
csatlakozik. HDMI-csatlakozón keresztüli videofelvétel során 
a videók kimeneti képmérete kisebb lehet, mint a [Képméret / 
képkocka sebesség] beállításban megadott érték.

A D7100 HDMI-kompatibilis, tehát a vele rögzített állóképek és 
videók HDTV-készüléken megtekinthetők (a HDTV-re történő 
csatlakozáshoz az üzletekben megvásárolható, [C típusú] HDMI 
mini csatlakozós HDMI-kábel szükséges). 

Beépített  
sztereó  
mikrofon



1. OEL-kijelzőelemmel rendelkező kereső kijelző

A D7100 újdonsága a nagy intenzitású, nagy 
kontrasztú, energiatakarékos oEL-kijelzőelem, 
amely a képterület alatt található, és a kereső 
információs kijelzőjeként működik. Nemcsak jó 

láthatóságot biztosít, de hozzájárul a rövidebb válaszidőhöz alacsony 
hőmérséklet mellett is. A keresőben (DX-formátumú felvételkészítés 
során) megjeleníthetők a tájképek és épületfotók készítésekor igen hasznos 
kompozíciós rácsvonalak. 

4. Üvegprizmás optikai kereső kb. 100%-os 
képfedéssel: pontos kompozíció, kényelmes 
megtekintés

3. Rendkívül strapabíró és pontos záregység

A D7100 záridő-tartománya 1/8000 mp-től 30 mp-ig 
terjed, így a D4-ével egyenértékű. A vakuszinkron 
sebessége akár 1/250 mp-ig növelhető. A 
zárszerkezet tartósságát a fényképezőgépre 

szerelten, több mint 150 000 cikluson át végrehajtott tesztek bizonyítják. 

Könnyebb, mint a D7000 – 
strapabíró, könnyű magnézium-
ötvözet váz időjárás és por ellen 
kitűnően védő tömítőrendszerrel

A D7100 kb. 675 g tömegű (csak a váz), tehát remek tulajdonságai ellenére 
könnyebb, mint a D7000. A magnéziumötvözetből készült felső és hátsó 
burkolat megfelelő tartósságot biztosít, a megfelelő pontokon elhelyezett, 
hatékony tömítések pedig az időjárástól és a portól védik a rendszert*.

* A D800 sorozatnál és a D300S modellnél alkalmazott megoldással megegyező.

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG A ZAVARTALAN FoTÓZÁS ÉRDEKÉBEN
A legmodernebb technológiák egy könnyű, kompakt fényképezőgépben

5. Módválasztó tárcsa és kioldási módválasztó 
tárcsa

A módválasztó tárcsa és a kioldási módválasztó 
tárcsa közös tengelyen történő elhelyezése 
jobb működtetést eredményez. Mindkét tárcsa 

rögzíthető, így megelőzhetők a véletlen módváltoztatások. 

7. Virtuális horizont a fényképezőgép vízszintestől 
való eltérésének kiküszöbölésére

A virtuális horizont segítségével ellenőrizhető 
a fényképezőgép dőlése. A keresővel történő 
fényképezéskor a jelzés mind álló, mind fekvő 

helyzetben tartott gép esetén megjelenik. A virtuális horizont élő nézet 
módban és videofelvétel során a kijelzőre vetítve jelenik meg. 

6. P gomb a gyakran használt beállítások gyors 
eléréséhez

Az P gomb a módosítani kívánt menübeállítások 
közvetlen elérésére szolgál. A gomb megnyomására 
a keresővel, illetve élő nézetben történő fényképezés 

során beállításlista, a visszajátszás alatt pedig a retusálás menü jelenik 
meg a monitoron. 

2. A szekvenciális vezérlő mechanika gyorsabb 
kezelést tesz lehetővé

A D7100 rendkívül pontos, szekvenciális vezérlő 
mechanikával rendelkezik, amely a tükröt és  
a rekeszt egymástól függetlenül mozgatja.  

Akár kb. 7 kép/mp*1, 2 sebességű sorozatfelvételt tesz lehetővé, csupán  
0,052 másodperces kioldási késedelemmel*2, miközben a felcsapott  
tükörrel zökkenőmentesen készíthetők fényképek élő nézet módban. 

*1 1,3× DX-kivágás módban, JPEG/12 bites NEF (RAW) képbeállítás esetén. DX módban, azonos 
képminőség esetén legfeljebb kb. 6 kép/mp. *2 A CIPA-szabvány alapján.

Két, SDXC UHS-I 
kompatibilis  
SD kártyanyílás 

NIKKoR oBJEKTÍVEK
A nagy felbontású felvételeket készítő NIKKoR objektívekkel a lehető legtöbbet hozhatja 
ki az optikai aluláteresztő szűrő nélküli érzékelővel rendelkező D7100 fényképezőgépből

AF-S DX NIKKOR 10–24mm 
f/3.5–4.5G ED
Ha a (DX-formátumú) D7100 
fényképezőgéphez csatlakoztatja:  
az objektív látószöge egy 15–36 mm-es objek-
tívével egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

Rendkívül nagy látószögű zoom objektív, amelynek tartománya 109º-os látószögnél 
kezdődik. Ez az objektív ideális választás szűk beltérben való fényképezéshez, valamint 
épület- és tájképfotózáshoz, és fokozottan hangsúlyozza a perspektívát. Mivel lefedi a 
109º–61º látószögtartományt, kényelmesen használható pillanatképekhez és általános 
objektívként is. Ráadásul rövid minimális fókusztávolsága révén beválik telefotós 
makrofelvételekhez is. 

AF-S DX NIKKOR 16–85mm 
f/3.5–5.6G ED VR
Ha a (DX-formátumú) D7100 
fényképezőgéphez csatlakoztatja:   
az objektív látószöge egy 24–127,5 mm-es 
objektívével egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

E sokoldalú általános zoom objektív a legnagyobb látószögű beállításánál 83°-os szöget 
fed le, így egy sor különféle nagy látószögű témához jól használható. Két ED üvegelemmel 
és három aszferikus lencsetaggal rendelkezik. Az objektív rendkívüli élességre képes, 
látószöge dinamikusan változtatható. 

AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR
Ha a (DX-formátumú) D7100 fényképezőgéphez csatlakoztatja: az objektív látószöge egy  
105–300 mm-es objektívével egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

Ez a kisméretű és könnyű objektív a 70–200 mm-es gyújtótávolság-tartományt fedi 
le, rögzített f/4 maximális rekesszel. Nanokristály bevonata csökkenti a szellemképe-
ket és a tükröződéseket, így tiszta képek készíthetők. Az objektív nagy teljesítményű 
rázkódáscsökkentő funkciójának ellensúlyozó hatása kb. öt lépésközzel rövidebb záridő 
használatával egyenértékű. Ha mindezt a D7100 1,3× DX-kivágás módjával és f/8- 
kompatibilis AF-rendszerével, valamint a TC-20E III 2,0x telekonverterrel kombinálja, akkor 
olyan kisméretű, könnyű rendszert kap, amely szuper-telefotó AF fényképezésre képes egy 
kb. 800 mm-es gyújtótávolságú objektív látószögének megfelelő átfogással*.
*Az FX- /35 mm-es formátumra átalakítva.

AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR
Ha a (DX-formátumú) D7100 fényképezőgéphez csatlakoztatja: az objektív látószöge egy  
120–600 mm-es objektívével egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

Ez az 5x zoomos telefotó objektív széles telefotó tartományt fed le, egészen 400 mm-ig, 
és remek választás sport, vad madarak, légi járművek, vonatok és tájképek fotózásához. 
Az újonnan kifejlesztett optikai kialakítás Nanokristály bevonatot, valamint egy Super ED 
üvegelemet és négy ED üvegelemet alkalmaz, amivel kiemelkedő optikai teljesítményt 
biztosít a teljes zoomtartományban. A rázkódáscsökkentő funkció ellensúlyozó hatása  
kb. 4,0 lépésközzel rövidebb záridő használatával egyenértékű*1, az AF sebessége pedig 
ebben a kategóriában a legnagyobb. A D7100 1,3× DX-kivágás módjában használva a 
látószög egy kb. 800 mm-es objektív látószögével egyezik meg*2, az 51 élességpont  
pedig szinte a teljes képterületet lefedi. Az objektív kényelmes, megbízható szuper-telefotó 
AF fényképezésre képes, kibővítve az ön fotográfiai lehetőségeit is.  
*1 400 mm-en (a CIPA-szabvány szerint mérve). *2 Az FX- /35 mm-es formátumra átszámítva.

AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8G ED
Ha a (DX-formátumú) D7100 
fényképezőgéphez csatlakoztatja:  
az objektív látószöge egy 90 mm-es objektívé-
vel egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

Az objektív egy sor különféle leképezési arányt kínál, a végtelentől a minimális 
fókusztávolságig (1x). Még 1x fényképezés és a maximális rekesz használata esetén is 
remek élességre számíthat. Az objektív Nanokristály bevonata csökkenti a szellemképeket 
és a tükröződéseket, így tiszta képek készíthetők vele még ellenfényben is. Mi több, az 
általa létrehozott elmosódás is csodálatos, így a portrétól a tájképig különféle témákhoz 
egyaránt sikerrel használható.  

AF-S DX NIKKOR 18–300mm 
f/3.5–5.6G ED VR
Ha a (DX-formátumú) D7100 
fényképezőgéphez csatlakoztatja:  
az objektív látószöge egy 27–450 mm-es objek-
tívével egyezik meg (FX-/35 mm-es formátumban kifejezve). 

Nagy teljesítményű zoom objektív kb. 16,7x zoomaránnyal. Széles lefedett 
látószögtartomány jellemzi, a 300 mm-es telefotó állásban maximális rekesze f/5,6, 
ennélfogva különféle témák fényképezésére használható. 
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Beépített vaku vezérlő funkcióval/Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer

Elemtartó markolat és GPS-egység Exkluzív Nikon szoftver

Vezeték nélküli tartozékok/Kommunikációs egység

A Nikon a RAW képeket a Nikon Electronic 
Format (NEF) nevű saját formátumában 
tárolja, amely rendkívül nagy mennyiségű adat 
megőrzésére képes. Az adatok teljes mértékű 
kihasználása csak a Nikon exkluzív ViewNX 2 
(mellékelt tartozék) vagy Capture NX 2 (külön 
megvásárolható) szoftverével lehetséges; mindkét 
alkalmazást erre a fájlformátumra optimalizáltuk. 
A NEF minőségromlás nélkül megőrzi az eredeti 
képadatokat még többszöri szerkesztés után is, 
ezért ön teljes nyugalommal összpontosíthat a 
szerkesztési feladatokra. Szoftvereink lehetővé 
teszik, hogy elkészítse az ideális képet, és tovább 
növelje digitális felvételeinek értékét.

MB-D15 multi power elemtartó markolat (külön 
megvásárolható)

Egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral, hat darab  
AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkumu-
látorral vagy az EH-5b hálózati tápegységgel (és a hozzá 
szükséges EP-5B tápcsatlakozóval) működtethető. 
Ha egy teljesen feltöltött EN-EL15 egységet a D7100 
fényképezőgépbe helyez, egy másikat pedig az MB-
D15 markolatba, akkor körülbelül 1900* képet készíthet. 

A markolat saját AE-L/AF-L gombbal, fő- és segédtárcsával, kioldógombbal 
és választógombbal is fel van szerelve a függőleges tájolású fényképezés 
könnyítésére. A magnéziumötvözet váz szigetelése ugyanolyan, mint a D7100 
vázáé, ezért elsőrangú védelmet nyújt a por és az időjárás viszontagságai ellen.
* A CIPA-szabvány alapján.

GP-1/GP-1A GPS egység (külön megvásárolható)

Ha a külön megvásárolható GP-1 GPS egységet 
csatlakoztatja a D7100 fényképezőgéphez, akkor a 
földrajzi szélesség és hosszúság, a tengerszint feletti 
magasság, valamint a készítési idő (UTC, egyezményes 

világidő) automatikusan bekerül a készített képek EXIF-adatai közé.  A helyzeti 
adatokkal együtt rögzített képek megjeleníthetők a (mellékelt) ViewNX 2 
alkalmazás GeoTag munkaterületén. Az adatok felhasználhatók a NIKON 
IMAGE SPACE képmegosztó és –tároló szolgáltatásban, más képmegosztó 
szolgáltatásokban, illetve a piacon kapható digitális térképszoftverekben is. 

WR-1 vezeték nélküli távvezérlő (külön megvásárolható)
A WR-1 fejlett, többfunkciós távvezérlő. Ha egy WR-1 egység jeladóként, 
egy másik pedig jelvevőként van konfigurálva, és a jelvevő a D7100-hoz 
csatlakozik, akkor lehetőség van a fényképezőgép beállításainak a jeladó 
kijelzőjén keresztüli megtekintésére, illetve módosítására*1. A rádióhullámokat 

használó WR-1 egységek kommunikációs hatótávolsága legfeljebb 120 m*2. Tizenöt 
csatorna áll rendelkezésre. A WR-1 egység (vevőként használva) nem csak a vele 
felszerelt fényképezőgép távvezérlésére alkalmas egy másik fényképezőgéphez 
csatlakozó WR-1 egységen (adó) keresztül*3, hanem alkalmazásával különféle távoli 
fényképezési opciók is elérhetővé válnak, például: több fényképezőgép kioldása egy WR-1 
egységgel felszerelt vezérlő fényképezőgéppel szinkronizálva*4; az egyes fényképezőgép-
csoportok egyedi távvezérlése; időzített felvételkészítés. Távoli fényképezésre is 
lehetőség van a WR-1 és a WR-R10/WR-T10 együttes használatával*3.

*1 Meghatározott funkciók esetében. Expozíciós módok (megtekinthetők, de nem módosíthatók), záridő/
rekeszérték (e beállítások megtekinthetősége és módosíthatósága a használatban lévő expozíciós módtól 
függ), ISO érzékenység stb. *2 A tartomány mérése kb. 1,2 m magasságban történt; a tartomány az időjárási 
viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változhat. *3 Ehhez párosítani kell a használt 
WR-1, WR-R10 és WR-T10 egységeket. A párosítható távvezérlők maximális száma: 20 (WR-1) vagy 64 
(WR-R10). *4 Csak 10 tűs távkioldó-csatlakozóval rendelkező fényképezőgép használható vezérlő gépként  
a szinkronizált kioldáshoz.

UT-1 kommunikációs egység (külön megvásárolható)
Az UT-1 kommunikációs egység a D7100 vakupapucsára 
szerelhető fel, és USB-kábellel csatlakoztatható a 
fényképezőgéphez. Az eszköz nagy sebességű  
képadatátvitelt biztosít a fényképezőgépről számítógépre 
vagy FTP-kiszolgálóra, illetve lehetővé teszi a fényképezőgép 

távvezérlését számítógépről, vezetékes helyi hálózaton keresztül. Ezenkívül az egység 
használható vezeték nélküli LAN-on*1 keresztül is, ha a WT-5A/B/C/D vezeték nélküli 
jeladóval*2 kiegészítve alkalmazza. Ha az UT-1 egységet a D7100 fényképezőgéppel 
használja, akkor működnek az alábbi funkciók: az állóképeket és videókat számítógépre 
vagy FTP-kiszolgálóra viheti át, valamint távvezérelheti a fényképezőgépet (a 
fényképezőgép vezérléséhez, illetve a számítógépre átvitt állóképek és videók  
tárolásához használja a külön megvásárolható Camera Control Pro 2 szoftvert).

*1 Az IEEE802.11a/b/g/n szabványnak megfelelően. *2 A D4 és a WT-5A/B/C/D egység együttes 
használatakor elérhető HTTP-kiszolgáló mód és szinkronizált kioldás mód nem használható, ha a WT-5A/B/
C/D egységet az UT-1 egységgel használja együtt.

A KÉNYELMES FÉNYKÉPEZÉST  TÁMoGATÓ, KIVÁLÓ RENDSZER

A D7100 12-es kulcsszámú (m, ISO 100, 20ºC) beépített 
vakuval rendelkezik, mely egy 16 mm-es nagy 

látószögű objektív látószögét fedi le. A beépített 
vaku vezérlő funkciója támogatja a fejlett vezeték 

nélküli megvilágítást; a vaku mestervakuként 
funkcionálva legfeljebb két, külön megvásárolható vakukból álló 
segédvakucsoportot képes vezeték nélkül irányítani. Ha a D7100 
fényképezőgépet a saját beépített vakujával vagy egy külön 
beszerezhető Nikon vakuval használja, akkor a gép támogatja a Nikon 
Kreatív Megvilágítási Rendszer különféle funkcióit, ideértve az i-TTL 
vakuvezérlést, amelynek pontos vakuvezérlő képessége jól ismert. 

A beépített vaku vezérlő funkciójának használata

Két SB-700s vakut helyezünk el a téma két 
oldalán (egyiküknél fényvisszaverő ernyőt is 
használunk), majd vezeték nélkül villantjuk 
őket a beépített vaku vezérlő funkcióját 
használva. 

A téma megvilágítása lágyabb és gyengédebb lesz,  
a fény természetesnek hat.

• Objektív : AF -S NIKKOR 85mm f /1.8G  
• Képminőség : 14 bites NEF ( RAW )  
• Expozíció : [M ] mód, 1/ 80 másodperc, f / 4,5  
• Fehéregyensúly: Automatikus 1  
• Érzékenység : ISO 400  
• Picture Control : Por tré  ©Rober t Bösch

A fejlett vezeték nélküli megvilágítás  
funkcióval kompatibilis Nikon vakuk

WU-1a vezeték nélküli mobiladapter (külön 
megvásárolható) 

A külön megvásárolható WU-1a vezeték nélküli mobiladaptert 
a D7100 fényképezőgép USB-portjához csatlakoztatva 

kétirányú vezeték nélküli helyi hálózati adatátvitelre nyílik lehetőség a fényképezőgép 
és egy intelligens eszköz (okostelefon vagy táblagép) között. A zár kioldását távolról 
lehetővé tevő távoli fényképezés funkcióval intelligens eszközét távoli élő nézet 
monitorként használhatja a felvételek ellenőrzésére és elkészítésére. Miután a 
képeket intelligens eszközére továbbította, egyszerűen feltöltheti őket kedvenc 
közösségi webhelyére vagy elküldheti e-mail csatolmányként. Az adapter az iOS 
vagy Android™ operációs rendszert futtató intelligens eszközökkel kompatibilis. 

Megjegyzés: az intelligens eszközhöz csatlakozó WU-1a használatához előzetesen telepíteni kell az intelligens 
eszközre a Wireless Mobile Utility nevű alkalmazást, amely ingyenesen letölthető az adott eszközt kiszolgáló 
online üzletekből.

WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők  
(külön megvásárolhatók) 
Egy WR-R10 és egy WR-T10 egység maximális kommunikációs 
távolsága 20 méter*1. Akár egy, akár több, WR-R10 egységgel 

felszerelt fényképezőgépet vezérelhet (a vezérelt gépek száma korlátlan) egy WR-T10 
 jeladóként való használatával. A rádióhullámokat használó távvezérlők még fizikai 
akadályok (például fák) jelenléte esetén is lehetővé teszik a távoli fényképezést. A vezérlő 
kioldógombjának félig történő lenyomásával indíthatja az automatikus élességállítást, 
a kioldógomb hosszú ideig történő lenyomva tartásával pedig a sorozatfelvételt 
működtetheti; ráadásul a vezérlők segítségével a D7100 különböző funkcióit, például  
a videofelvételt is használhatja*2. 
*1 Az 1,2 m magasságban mért hozzávetőleges hatótávolság-tartomány az időjárási viszonyoktól és az 
esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik. *2 Videofelvétel az alábbi fényképezőgépek esetén 
használható: D4, D800 sorozat, D600, D7100 és D5200.

 
A „NIKON IMAGE SPACE” ingyenes online képmegosztó és –tároló szolgáltatás. 
Gyors és nagyon kényelmes felhasználói felületén egyszerű műveletsorok 
alkalmazásával töltheti fel és le, böngészheti, rendszerezheti és oszthatja meg 
fényképeit és videóit, valamint egyszerűen és problémamentesen publikálhatja őket 
a közösségi webhelyeken. A „Basic” fiók legfeljebb 2 GB tárhelyet kínál, és minden 
regisztrált felhasználó számára elérhető. A „Special” fiók, amelyet a Nikon digitális 
fényképezőgépek tulajdonosai használhatnak, akár 20 GB tárhelyet biztosít, és 
emellett különféle hasznos funkciókat is kínál, például lehetőséget nyújt a jelszavas 
képmegosztásra és a képek letöltésének korlátozására. 

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

ViewNX 2

Capture NX 2

GP-1A

KERESŐTARTOZÉKOK

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK INTELLIGENS ESZKÖZ 
TARTOZÉKOK

TOK

VAKUK

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

NIKKOR OBJEK-  
               TÍVEK

DIGISCOPE 
TARTOZÉKOK

FEJHALLGATÓ

VEZETÉK NÉLKÜLI JELADÓ, 
KOMMUNIKÁCIÓS EGYSÉG

SZTEREÓ 
MIKROFON

DG-2 
keresőnagyító

DR-6 
derékszögű 

keresőtoldalék

WR-1 vezeték 
nélküli távvezérlőWR-1 vezeték 

nélküli távvezérlő
WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

GP-1/GP-1A 
GPS egység

MC-DC2 veze-
tékes távkioldó

EN-EL15 lítium-
ion akkumulátor*

MMH-25 
akkumulátortöltő*

MB-D15 multi power 
elemtartó markolat

EP-5B tápcsatlakozó

EH-5b hálózati tápegységHat db AA-méretű elem/
akkumulátor**

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő

ML-L3 távvezérlő CF-DC3 
félpuha tok

WU-1a vezeték 
nélküli mobil-
adapter

HDMI-kábel HDMI mini csatla- 
kozóval (C típus), a fényképe-
zőgép csatlakoztatásához**

SD-memóriakártya** Személyi 
számítógép**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

UT-1 kommunikációs egység

UC-E6* USB-kábel

EN-EL15 
lítium-ion 

akkumulátor*

EP-5B 
tápcsatlakozó

WT-5A/B/C/D 
vezeték nélküli jeladó

EH-5b hálózati 
tápegység

Capture NX 2

Camera Control 
Pro 2

ViewNX 2*

TV-képernyő**

HDMI bemenetű videofelvevő**

Wireless Mobile 
Utility†

Intelligens 
eszköz** (iOS/
Android operációs 
rendszer)

DK-20C dioptriakorrekciós  
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-21M nagyító kereső

DK-5 keresősapka*

DK-23 gumi szemkagyló*

SB-910
vaku

ME-1 sztereó 
mikrofon

SB-700
vaku

SB-400 
vaku

R1C1 
makrovaku 

szett vezérlővel AS-15 szinkronizá-
lási csatlakozó 

adapter

Stúdióvakuk**

SC-28/29 TTL 
vezérlőkábel

FSA-L1 Fieldscope 
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

Fejhallgató**

FSA-L2 Fieldscope 
toldalék digitális SLR 
fényképezőgéphez

SB-910/700/400
vaku

SD-9 nagy teljesítményű elemtartó

*Mellékelt tartozék  **Nem Nikon termék  † Ingyenesen letölthető az egyes intelligens eszközöket kiszolgáló online üzletekből.
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Különféle tartozékok segítik a rendszer kiterjesztését, és a lehető legtöbbet hozzák ki a rugalmas DX-formátumból
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Fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Tényleges látószög Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság 35 mm-es [135] formátumban kifejezve az FX-formátumú 

látószöget kínáló objektívek gyújtótávolsága kb. 1,5-szeresének megfelelő
Tényleges pixelszám 24,1 millió
Képérzékelő 23,5 × 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 24,71 millió
Porosodáscsökkentő  Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető 
rendszer Capture NX 2 szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) • DX (24 × 16) képterület: 6000 × 4000 [nagy], 4496 × 3000 [közepes], 2992 × 2000 [kicsi]  

• 1,3× (18 × 12) képterület: 4800 × 3200 [nagy], 3600 × 2400 [közepes], 2400 × 1600 [kicsi]  
• Élő nézet videó módban készített, DX képterületű (24 × 16) fényképek: 6000 × 3368 [nagy],  
4496 × 2528 [közepes], 2992 × 1680 [kicsi] • Élő nézet videó módban készített, 1,3× képterületű  
(18 × 12) fényképek: 4800 × 2696 [nagy], 3600 × 2024 [közepes], 2400 × 1344 [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) és UHS-I kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Dupla kártyafoglalat A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”, 2) biztonsági másolat, 3) különböző 

formátumú képek külön kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció 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 fényképezőgépekhez) 
2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés Kb. 100% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás Kb. 0,94x (50 mm-es f/1,4 objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 19,5 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -2 és +1 m-1 között
Mattüveg AF mező keretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II 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: valamennyi AF NIKKOR objektívvel, ideértve a G és D típusú objektíveket is (a PC 

objektívekre bizonyos korlátozások vonatkoznak), a DX objektíveket, az AI-P NIKKOR objektíveket 
és a nem-CPU AI objektíveket (csak A és M módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem-AI objektívek nem 
használhatók

 Az elektronikus távolságmérő az f/5,6 vagy nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén 
használható (az elektronikus távolságmérő a középső fókuszpontot támogatja f/8 vagy nagyobb 
maximális rekeszű objektívekkel)

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

az 1/320 és 1/250 mp közti záridő-tartományban)
Kioldási módok S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), E (önkioldó), 

MUP (tükörfelcsapás); időzített fényképezés támogatott
Hozzávetőleges  • DX (24 × 16) képterületű JPEG és 12 bites NEF (RAW) képek: CL 1–6 kép/mp, CH 6 kép/mp 
képtovábbítási sebesség • 1,3× (18 × 12) képterületű JPEG és 12 bites NEF (RAW) képek: CL 1–6 kép/mp, CH 7 kép/mp  

• DX (24 × 16) képterületű 14 bites NEF (RAW) képek: CL 1–5 kép/mp, CH 5 kép/mp  
• 1,3× (18 × 12) képterületű 14 bites NEF (RAW) képek: CL 1–6 kép/mp, CH 6 kép/mp

Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Távvezérlő módok (ML-L3) Késleltetett távkioldás, gyorsreagálású távkioldás, távoli tükörfelcsapás
Fénymérési mód TTL fénymérési rendszer 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési mód • Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívek használatánál); színes mátrixmérés II 

(CPU objektívek használatánál); színes mátrixmérés nem-CPU objektíveknél abban az esetben, ha 
a felhasználó megadja az objektív adatait

 • Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 8 mm átmérőjű kör; a kör 
átmérője 6, 10 vagy 13 mm-re módosítható, vagy pedig a teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás 
(nem-CPU objektív esetén 8 mm-es kört használ a gép)

 • Célpont: 3,5 mm átmérőjű körben (a képkocka kb. 2,5%-a) mér 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 módok (i automatikus, j vaku nélküli automatikus); programozott automatikus 

rugalmas programmal (P); záridő-előválasztásos automatikus (S); rekesz-előválasztásos 
automatikus (A); kézi (M); motívumprogram módok (k portré; l tájkép; p gyermek; m sport;   
n közeli; 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); speciális hatások módok (% éjszakai; gszínes vázlat; i miniatűr hatás; u kiválasztott 
szín; 1 sziluett; 2 fényes; 3 sötét); U1 (1. felhasználói); U2 (2. felhasználói)

Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel  P, S, A és M módban
Expozíciósorozat 2–5 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése Az A 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; 1 és 2 Fé
(ajánlott expozícióindex) (ISO 25 600 egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött; ISO érzékenység automatikus szabályozása 

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 Fejlett Multi-CAM 3500DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 

finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelővel; a középső élességpont 
f/5,6 és f/8 közötti, illetve f/8 rekeszérték esetén használható) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: 
kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány -2 és +19 Fé között (ISO 100, 20 °C hőmérsékleten)

Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AF-C), 
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 51 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 51 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az A AE-L/AF-L gomb 

megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w, g: automatikus vakuzás, automatikus felnyílással
 P, S, A, M, 0: kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, manuális vakuzásnál 12 (méterben, ISO 100, 20 °C)
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB érzékelő használatával, elérhető a beépített 

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

Vaku módok Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű 
vakuszinkronnal, automatikus hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő 
vakuzás, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridejű 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 2–5 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 a következő egységek esetében támogatott: az SB-910, 
Rendszer (CLS) az SB-900, az SB-800 vagy az SB-700 fő vakuként és az SB-600 vagy az SB-R200 távoli vakuként, 

illetve az SU-800 vezérlőként; a beépített vaku használható fő vakuként vezérlő módban.
 • Az automatikus FP nagysebességű szinkron és a modellfény 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 beszerezhető)
Fehéregyensúly Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, 

felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly mérés élő nézetben 
használható), színhőmérséklet beállítása (2500–10 000 K között); valamennyi beállítás finoman 
hangolható

Fehéregyensúly-sorozat 2–5 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Élő nézet módok  Élő nézet fényképezés (állóképekhez), élő nézet videó (videókhoz)
Objektív motor élő nézetben • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-F)  

• Manuális 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 fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Video-fénymérési mód Mátrix
Videó képmérete (képpontban)  • 1920 × 1080; 60i (59,94 kép/mp)/50i (50 kép/mp)* • 1920 × 1080; 30p (progresszív), 25p, 24p
és képkocka sebessége  • 1280 × 720; 60p, 50p
 A tényleges képkocka sebesség értéke a 60p, az 50p, a 30p, a 25p és a 24p beállításnál sorrendben: 59,94, 50, 29,97, 25 és 

23,976 kép/mp; az összes beállítás választható a H jelölésű magas és a normál képminőség esetén is.    
 *Csak 1,3× (18 x 12) képterület esetén használható; az érzékelő teljesítménye körülbelül 60 vagy 50 kép/mp.

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Felvételek maximális hossza  29 perc 59 másodperc
Monitor 8 cm-es, kb. 1 229 000 képpontos (VGA; 640 × 480 x 4 = 1 228 800 képpont), kb. 170° 

megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű TFT-monitor fényerősség-beállítással
Visszajátszás Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár mód) visszajátszás zoom, 

videó visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítése, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, 
képinformáció, GPS-adatok kijelzése és automatikus képelforgatás

USB Nagy sebességű USB
HDMI-kimenet HDMI mini csatlakozó (C típus)
Tartozék csatlakozó Vezeték nélküli távvezérlő: WR-1 és WR-R10 (külön megvásárolható), 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, bangla, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai 

(egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, perzsa, 
portugál (európai és brazil), román, spanyol, svéd, tamil, thai, török, ukrán, vietnami

Akkumulátor Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat Külön megvásárolható MB-D15 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. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Tömeg Kb. 765 g akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül; kb. 675 g (csak a fényképezőgépváz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok  EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 akkumulátortöltő, DK-5 keresősapka, DK-23 gumi 
(országonként vagy régiónként  szemkagyló, UC-E6 USB-kábel, AN-DC1 BK hordszíj, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, 
különbözhetnek) ViewNX 2 CD-ROM

A Nikon D7100 D-SLR fényképezőgép műszaki adatai

• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD Card Association védjegyei. 
•  A PictBridge védjegy. 
•   A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI 

Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 
•   A Google és az Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.
•   A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. 
•   Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve  

a képernyőkön látható képek szimulációk.


