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Agilitate excepţională.
Control creativ.
Vă prezentăm D300S, vârful de lance al gamei de aparate foto digitale SLR, în format DX, de la Nikon.
Proiectat pentru profesionişti şi fotografi avansaţi care pun preţ pe agilitatea superioară, D300S asigură viteză
extraordinară din carcasa inteligentă şi cu reacţie rapidă. Proiectarea sa robustă inspiră încredere în medii
extreme, iar când aveţi în plan creaţii multimedia, capacităţile video HD ale D300S, cu înregistrare stereo*, sunt
la îndemână. În plus, puteţi alege oricare dntre obiectivele NIKKOR de neegalat, recunoscute în întreaga lume,
şi sistemul Nikon Total Imaging. Închipuiţi-vă ce puteţi obţine cu acest potenţial creativ la îndemână. D300S. Un
nou nivel de creativitate, la dispoziţia dumneavoastră.
									

			

			

* Cu microfon extern opţional.

n Fotografiere continuă cu aproximativ 7 cadre pe
secundă

n 12,3 megapixeli efectivi cu sistem de procesare
a imaginii EXPEED

n D-Movie cu terminal microfon stereo

n Durabilitatea a declanşatorului testată la
150.000 cicluri

n Sistem AF cu 51 de puncte pentru acoperire
extinsă a cadrului
n Acoperire de aproximativ 100% a cadrului în vizor

n Fantă duală pentru carduri de memorie CF/SD
n Corp din aliaj de magneziu cu etanşare împotriva
umezelii şi a prafului

O rază de acţiune extinsă atunci când aveţi nevoie
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Efectul telefotografic 1,5x vă diferenţiază atunci când sunteţi în mişcare.

• Obiectiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED • Expunere: mod [S], 1/640 secunde, f/4.5
• Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 320 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch

Fiecare mişcare ce vă taie respiraţia
Capturaţi momentul perfect cu fotografiere continuă cu până la 7 cadre pe secundă.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Expunere: mod [S], 1/1000 secunde, f/7.1 • Balans de alb: Auto
• Sensibilitate: ISO 320 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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PENTRU CĂ NICIUN MOMENT NU SE REPETĂ
Viteza, acurateţea şi versatilitatea formatului DX de la Nikon — răspunsul într-o fracţiune de secundă
vă va asigura mai multe fotografii câştigătoare.
Acoperire a cadrului de aprox. 100%
în vizor – un alt avantaj vârf de gamă
de la Nikon

Fotografiere continuă cu aproximativ
7 cadre pe secundă* — mai multe
oportunităţi de a captura momente
decisive
Cel mai recent vârf de gamă Nikon în
format DX asigură putere excepţională
dintr-un corp extrem de agil, permiţânduvă să fotografiaţi continuu cu până la
7 cadre pe secundă*, funcţionând doar cu
acumulatorul.
* Conform principiilor CIPA. Viteza de fotografiere continuă
pentru NEF (RAW) în format 14-bit este
de aproximativ 2,5 fps.

AF cu 51 de puncte — acurateţe
superioară, viteză incredibilă
Modulul senzor Multi CAM 3500DX al
D300S oferă un cadru extrem de larg pentru
acoperirea AF. Cu 51 puncte AF poziţionate
strategic în cadru, este proiectat pentru a
captura subiectul cu acurateţe, chiar şi când
mişcarea este impredictibilă. Mai mult decât
atât, acest modul AF foloseşte 15 senzori
puternici de tip încrucişat în centrul cadrului
pentru a asigura performanţe remarcabile de
detectare, când este utilizat cu orice obiectiv
NIKKOR AF cu diafragma de f/5.6 sau mai
rapidă. De asemenea, puteţi
decide să fotografiaţi cu
11 puncte de focalizare.
D300S oferă trei moduri de
zonă AF — AF zonă dinamică,
AF cu un singur punct şi AF
zonă automată.

Doriţi ca tot ce există în cadru să conteze,
astfel că D300S vă oferă acoperire de
aprox. 100% a cadrului în vizor cu un
punct de privire de 19,5 mm (la -1,0 m-1)
pentru a facilita realizarea corectă a
compoziţiei.

Sistem de recunoaştere a scenei —
asigură informaţii mai sofisticate
pentru o mai mare acurateţe
Funcţiile senzorului inteligent al D300S
au trecut printr-un proces de rafinare care
a condus la o tehnologie revoluţionară,
Sistemul de recunoaştere a scenei. Utilizând
informaţiile precise privind culoarea şi
luminozitatea transmise se senzorul RGB
de 1005 pixeli, Sistemul de recunoaştere
a scenei asigură niveluri de acurateţe fără
precedent pentru funcţionarea automată
a focalizării, expunerii, balansului de alb şi
pentru controlul bliţului i-TTL. În mod redare,
Sistemul de detectare a chipului vă permite
să realizaţi zoom instantaneu asupra feţei
subiectului de pe monitorul LCD.

Mod AF cu zonă dinamică cu 51 de puncte

Imortalizaţi ceea ce vedeţi
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Sistem AF cu 51 puncte. Acoperire de aproximativ 100% a cadrului în vizor. Totul clar şi limpede.

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Expunere: mod [S], 1/1600 secunde, f/10
• Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 200 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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Procesare avansată a imaginii
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Tehnologia EXPEED de la Nikon vă transformă viziunea în imagini.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G • Expunere: mod [M], 1/125 secunde, f/2.2 • Balans de alb: Noros
• Sensibilitate: ISO 200 • Picture Control: Standard

© Ami Vitale

Strălucit în locuri întunecate
Sensibilitatea ISO ridicată este perfectă pentru locurile luminate slab.

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Expunere: mod [M], 1/13 secunde, f/4
• Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 1250 • Picture Control: Standard

© Ami Vitale
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DAŢI FRÂU LIBER IMAGINAŢIEI
Peste 60 de obiective NIKKOR compatibile, plus dispozitivele inteligente Nikon Speedlight şi alte
dispozitive, pentru a maximiza oportunităţile creative de imagine şi fişiere video D-Movie.
Obiective NIKKOR — o colecţie
extraordinară de instrumente pentru
fotografiere
Este recunoscut: Gama prezentă NIKKOR
oferă mai mult de 60 de obiective,
toate utilizând calitatea excepţională şi
creativitatea celui mai recent aparat
foto vârf de gamă al Nikon, D300S.
Compatibilitatea şi continuitatea
acestei game de obiective este cheia
dezvoltării propriului sistem ideal de
fotografie în anii care urmează.

Sistemul creativ de iluminare Nikon –
soluţii puternice, versatile
D300S oferă un blitz încorporat cu acoperire
de 16 mm a obiectivului şi vă permite
extinderea posibilităţilor creative cu colecţia
de dispozitive Nikon Speedlight — SB-910,
SB-700, SB-400 şi SB-R200. Este complet
compatibil cu Sistemul creativ de iluminare
Nikon şi numeroasele sale funcţii avansate.

Capturaţi nevăzutul
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Puternic şi mobil, Sistemul creativ de iluminare Nikon măreşte capacităţile de iluminare.

D-Movie — o nouă dimensiune
a creativităţii
Bucuraţi-vă de o nouă dimensiune a
creativităţii, exprimându-vă viziunea
în format Motion-JPEG cu calitate HD
(1280 x 720 pixeli) la 24 fps. Funcţia
impresionantă D-Movie de la Nikon
este oferită acum cu un microfon
extern pentru înregistrări stereo
clare. Puteţi creşte impactul dramatic
al filmelor dumneavoastră utilizând
gama de obiective NIKKOR fără rival
- de la unghi extra-larg şi fisheye, la
super-telefotografiere. În plus, funcţia
încorporată de editare a fişierelor
video vă permite realizarea
editărilor de bază, chiar şi când
nu puteţi accesa un computer.

Active D-Lighting
Active D-Lighting vă salvează în situaţii
cu contrast ridicat, reglând automat gama
dinamică pentru a putea observa detalii
în umbră, păstrându-le în acelaşi timp şi
pe cele din lumină, de exemplu, în cazul
norilor. Pentru mai multe opţiuni în realizarea
tonurilor dorite, D300S vă permite să
utilizaţi funcţia de bracketing în imaginile
dumneavoastră, cu niveluri de intensitate
diferite, pentru maximum cadre.

n Două moduri Live View pentru
versatilitate mai mare de fotografiere
şi control precis al focalizării.
n	Picture Control pentru
personalizarea culorilor şi
tonurilor.

nM
 eniuri versatile de retuşare
încorporate reduc nevoia de
editare a imaginilor pe computer.

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Expunere: mod [S], 1/250 secunde, f/16
• Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 250 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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AGILITATE EXTRAORDINARĂ. FIABILITATE ÎN ORICE CONDIŢII
Fiabilitate maximă. Adăugaţi agilitate şi imaginaţi-vă ce rezultate puteţi obţine.

Unitate declanşator
durabilă
Pentru a asigura durabilitate
maximă, Nikon testează
declanşatorul în 150.000 de
cicluri pe un aparat foto D300S complet asamblat,
în medii de test solicitante.

Corp robust din aliaj de magneziu
Pentru carcasa exterioară, cadrul şi cutia oglinzii
este utilizat un aliaj de magneziu uşor, dar
rezistent, în timp ce îmbinările şi articulaţiile sunt
etanşate împotriva prafului
şi umezelii.

Fante duble
versatile pentru
carduri de memorie
CompactFlash*
şi SD

n Acumulator cu durată lungă de viaţă –

Fantele duale vă oferă
opţiuni extinse pentru
a răspunde nevoilor dumneavoastră. Puteţi
seta fanta principală de înregistrare şi să
utilizaţi fanta secundară, de exemplu, pentru
a stoca fluxul de memorie suplimentar sau
pentru a realiza automat copii de siguranţă
ale datelor dumneavoastră.

		 *Conform standardelor CIPA.

* Compatibil doar cu tip I.

Acumulatorul reîncărcabil Li-ion
EN-EL3e (furnizat) vă oferă administrare
extraordinară a energiei, permiţânduvă să fotografiaţi aproximativ 950 de
cadre* cu o încărcare.

n Sistem integrat Nikon de reducere
a prafului – utilizează vibraţii pentru
a reduce praful de pe filtrul optic
low-pass.

n Mod de declanşare silenţioasă – reduce
zgomotul produs de oglindă pentru
a fotografiere mai puţin inoportună.

n LCD de 7,5 cm (3 inci) cu aprox. 920.000
puncte cu unghi de vizualizare de 170°
– pentru confirmarea cu încredere a
imaginii.

n Orizont electronic virtual — indică poziţia

Zonele marcate în roşu
prezintă rezistenţă
îmbunătăţită la
umezeală şi praf.

relativă a aparatului foto faţă de linia
orizontală, funcţie disponibilă şi cu
modul de fotografiere Live View.

n Afişaj uşor şi rapid de citit.
n	Funcţii de redare îmbunătăţite
pentru vizualizarea imaginilor
în diferite moduri.

Pregătit pentru explorare
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Proiectarea inteligentă, robustă a D300S şi sistemul acestuia vă pregătesc pentru sarcini de fotografiere chiar şi în medii solicitante.

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Expunere: mod [M], 1/400
secunde, f/8 • Balans de alb: Lumina soarelui • Sensibilitate: ISO 200
• Picture Control: Standard

© Ami Vitale
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Tabel de sistem

n Compatibil HDMI
D300S dispune de un terminal HDMI (Interfaţă
multimedia de înaltă definiţie), care vă permite
conectarea directă la un televizor HD, pentru
vizualizare incredibilă a imaginilor statice şi
a fişierelor video D-Movie. Este nevoie de un
conector tip C (dimensiune mini).

n Set acumulatori Multi-Power MB-D10 (opţional)
MB-D10 permite utilizarea a trei tipuri
de acumulatori. Combină stabilitatea cu
fotografiere extinsă de aprox. 2950 cadre*1 la
o încărcare şi permite fotografierea continuă la
viteze ridicate la aprox. 8 fps*2.

Dispozitiv bracket
puternic SK-6/6A

n Dispozitiv GPS GP-1 (opţional)
Împreună cu dispozitivul GPS GP-1 ataşat
la D300S, informaţiile referitoare la locul şi
ora recepţionate prin satelit sunt înregistrate
automat în datele EXIF din fiecare imagine.
Aceasta permite afişarea cu uşurinţă a locului
realizării unei imagini în Google Maps™
utilizând ViewNX.

n

Transmiţător fără fir WT-4A/B/C/D/E* (opţional)
Pentru transfer eficient al imaginilor.
Utilizarea de la distanţă a aparatului foto,
inclusiv utilizarea Live View, şi vizualizarea
imaginilor sunt disponibile când aparatul foto
este utilizat împreună cu programul opţional
Camera Control Pro 2.
*N
 umele produsului variază în funcţie de regiune, în
funcţie de canalele de frecvenţă disponibile.

n Software Nikon exclusiv
D300S este furnizat împreună cu Nikon Transfer şi ViewNX pentru o gamă
de funcţii de bază pentru navigarea şi editarea fotografiilor. Pentru proceduri
mai avansate, Nikon oferă Capture NX 2 şi Camera Control Pro 2 (toate
acestea opţionale).
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ACCESORII VIZOR

Ataşament
pentru
vizualizare în
unghi drept DR-6

Suport ocular
pentru mărire DG-2
Suport ocular din
cauciuc DK-23*

Capac suport
ocular DK-5*

Suport ocular pentru
mărire DK-21M

Ocular de
corecţie
DK-20C
(-5 to +3m-1)

Adaptor suport
ocular DK-22

Speedlight SB-910

Set acumulatori de
înaltă performanţă
SD-9

OBIECTIVE NIKKOR

ACCESORII TELECOMANDĂ, GPS

Speedlight SB-700

Cablu telecomandă
MC-36

Speedlight
SB-910

Cablu telecomandă
MC-36

Cablu telecomandă
MC-30
Speedlight SB-400

*1 Conform standardelor CIPA. Când utilizaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL3e pentru corpul
aparatului foto, împreună cu acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL4a şi capacul pentru camera
acumulatorului BL-3 pentru setul de acumulatori Multi-Power MB-D10.
*2 Conform principiilor CIPA. Viteza de aprox. 8 fps necesită setul de acumulatori Multi-Power
MB-D10, capac pentru camera de acumulatori BL-3 şi acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a,
comercializate separat.

Specificaţii aparat foto SLR Digital Nikon D300S

DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

Cablu telecomandă
MC-30
Cablu telecomandă
MC-22

Speedlight
SB-700

Cablu telecomandă
MC-22

Cablu de
extensie MC-21

Cablu declanşare de la
distanţă TTL, SC-28, 29

Telecomandă
Modulite ML-3

Cablu de
conectare MC-23
Speedlight
SB-400

Cablu adaptor
MC-25
Accesorii la distanţă
cu 2 pini

Kit prim-plan Speedlight
Commander R1C1

HUSĂ

Dispozitiv
GPS GP-1
Cablu GPS
MC-35

Microfon stereo
ME-1

Cablu HDMI (Tip C) **

†

ADAPTOARE CA, ACUMULATORI ŞI
SETURI ACUMULATORI

Un acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL4/EN-EL4a

Încărcător rapid
MH-21/MH-22
*Accesorii furnizate
** Produse non-Nikon

Opt acumulatori
R6/AA**

Cablu telecomandă
MC-DC2

Dispozitiv GPS **††

ACCESORII TV

Card CompactFlash™**
Card memorie SD**
Cablu audio/video EG-D2*†

Capac cameră
Set acumulatori
acumulator BL-3 pentru alimentare
multiplă MB-D10

Cablu adaptor
MC-25

Telecomandă Modulite
ML-3

MICROFON

Husă parţial flexibilă
CF-D200

Cablu de
conectare MC-23

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL3e*

Cititor carduri de memorie
CompactFlash™ /SD **

ACCESORII DE COMPUTER

Computer personal**

Încărcător rapid
MH-18a*

Cablu USB UC-E4*

Transmiţător fără fir
WT-4A/B/C/D/E
Adaptor CA EH-5b

Monitor TV**

Acumulator
reîncărcabil Li-ion
EN-EL3e
Adaptor CA
EH-6a/EH-6b

Capture NX 2

Camera Control Pro 2
ISoftware Suite*

† Când vizualizaţi un film înregistrat cu sunet stereo prin intermediul microfonului extern pe un televizor conectat la cameră printr-un
cablu audio-video EG-D2, ieşirea audio este mono. Conexiunile HDMI permit ieşire stereo.
†† D
 ispozitive GPS compatibile – seriile Garmin eTrex şi geko (ambele discontinuate) compatibile cu versiunea 2.01 sau 3.01 a formatului
de date NMEA0183 al National Marine Electronics Association pot fi conectate la MC-35 (este nevoie de un cablu cu un conector
D-sub cu 9 pini furnizat de Garmin). Dispozitivele GPS cu interfaţă USB nu pot fi utilizate.

Tip

Tip
Aparat foto digital cu reflexie unică prin obiectiv
Montare obiectiv
Montare Nikon F (cu cuplare şi contacte AF)
Unghi efectiv fotografie Aproximativ 1,5 x factor de conversie (format Nikon DX)
Pixeli efectivi
Pixeli efectivi
12,3 milioane
Senzor imagine
Senzor imagine
Senzor CMOS 23,6 x 15,8 mm
Pixeli totali
13,1 milioane
Sistem de reducere
Curăţare senzor imagine, Date de referinţă pentru curăţare praf imagine
a prafului
(este necesar software opţional Capture NX 2)
Stocare
Dimensiune imagine (pixeli) 4288 x 2848 [mare], 3216 x 2136 [mediu], 2144 x 1424 [mic]
Format fişier
• NEF (RAW)*: 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau
necomprimat • TIFF (RGB) • JPEG: Conform cu linia de referinţă JPEG cu
compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16)
(Prioritate format); compresie disponibilă Calitate optimă • NEF (RAW) +
JPEG: O singură fotografie înregistrată atât în formatul NEF (RAW) cât şi
JPEG

* Se poate procesa cu funcţie încorporată de procesare NEF (RAW) sau cu ajutorului unui
software precum ViewNX (furnizat) sau Capture NX 2 (opţional).

Sistem Picture Control

Se poate selecta din modurile Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret,
Peisaj; stocare de până la nouă opţiuni de Picture Control personalizate
Suport
Card CompactFlash Tip I (compatibil UDMA), compatibil cu carduri SD şi SDHC
Fantă duală pentru carduri Oricare dintre fante poate fi utilizată pentru cardul principal, cea de-a doua
fantă poate fi utilizată pentru surplusul de stocare, pentru stocare separată
NEF (RAW) şi JPEG; imaginile pot fi copiate de pe un card pe celălalt.
Sistem de fişiere
DCF (Design Rule for Camera File System) (Regulă aranjare sistem de
fişiere aparat foto) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă
imprimare digitală), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras) (Format schimb fişiere de imagine pentru aparate foto digitale),
PictBridge
Vizor
Vizor
Vizor cu un singur obiectiv pentru reflexie cu pentaprismă la nivelul ochilor
Acoperire cadru
Aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
Mărire
Aprox. 0,94 x (obiectiv 50mm f/1.4 la infinit; -1,0 m-1)
Punct perspectivă
19,5 mm (-1,0 m-1)
Reglare dioptrie
-2 până la +1 m-1
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark II cu bracketing zonă AF (se poate
afişa şi matricea de încadrare)
Oglindă Reflex
Retur rapid
Previzualizare profunzime Când este apăsat butonul pentru previzualizarea profunzimii câmpului,
de câmp
diafragma obiectivului este oprită la o valoare selectată de utilizator (modurile
A şi M) sau de aparatul foto (modurile P şi S)
Diafragmă obiectiv
Răspuns instantaneu, controlat electronic
Obiectiv
Obiective compatibile • DX NIKKOR: Toate funcţiile acceptate • AF NIKKOR G sau D: Toate funcţiile
acceptate (PC Micro-NIKKOR nu acceptă unele funcţii); obiectivele IX
NIKKOR nu sunt compatibile. • Alte obiective AF NIKKOR: Toate funcţiile
acceptate, cu excepţia focalizării automate şi a măsurării expunerii prin
matrice culoare 3D II; obiectivele pentru F3AF nu sunt compatibile
• AI-P NIKKOR: Toate funcţiile acceptate cu excepţia măsurării prin matrice
de culoare 3D II • Non-CPU: Poate fi utilizat în modurile de expunere A şi
M; funcţia de măsurare expunere prin matrice culoare şi afişare valoare
diafragmă disponibile doar dacă utilizatorul introduce date despre obiectiv (doar
obiective AI)
Stabilirea electronică a distanţei poate fi utilizată dacă obiectivul are o
diafragmă maximă de f/5,6 sau mai rapidă.
Declanşator
Tip
Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal
Viteză
1/8000 până la 30 s în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, Bulb, X250
Viteză sincronizare bliţ X = 1/250 s; se sincronizează cu declanşatorul la 1/320 s sau viteză mai mică
(raza bliţului scade între 1/250 şi 1/320 s)
Eliberare
Mod eliberare
S (cadru singular), CL (continuu la viteză scăzută), CH (continuu la viteză
ridicată), Q (declanşare silenţioasă), V (autodeclanşator), MUP (oglindă sus)
Viteză avansare cadre Cu acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e: Aprox. 1 până la 7 fps (CL),
aprox. 7 fps (CH); Cu setul de acumulatori opţional Multi-Power MB-D10 şi
acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL4a: Aprox. 1 până la 7 fps (CL),
aprox. 8 fps (CH)*
Autodeclanşator
Poate fi selectat dintre duratele de 2, 5, 10 şi 20 s.
Expunere
Măsurare
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 1005 pixeli

Metodă de măsurare

• Matrice: Măsurare expunere prin matrice culoare 3D II (obiective G şi D);
Măsurare expunere prin matrice culoare II (alte obiective CPU); Măsurare
expunere prin matrice culoare (obiective non-CPU dacă utilizatorul oferă date
despre obiectiv) • Central evaluativ: Pondere de 75% acordată cercului de
8-mm din mijlocul cadrului. Diametrul cercului poate fi schimbat la 6, 8, 10
sau 13 mm sau evaluarea se poate baza pe baza mediei întregului cadru (cerc
de 8 mm când se utilizează obiectiv non-CPU) • Spot: Măsoară un cerc de
3-mm (aproximativ 2 % din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe
punctul central de focalizare când este utilizat un obiectiv non-CPU)
Distanţa (echivalent
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0-20 EV
ISO 100, obiectiv f/1.4, • Măsurare punct: 2-20 EV
20°C/68°F)
Cuplare dispozitiv de
CPU şi AI combinat
măsurare expunere
Moduri expunere
Mod auto programat (P) cu program flexibil, Prioritate declanşare automată (S),
Auto prioritate diafragmă (A), Manual (M)
Compensare expunere -5 la +5 EV în paşi de 1/2, 1/21sau 1 EV
Bracketing expunere
2 până la 9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3, sau 1 EV
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea stabilită prin butonul AE-L/AF-L
Sensibilitate ISO
ISO 100 până la 3200 în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV, se poate seta până la
(Index de expunere
aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 100) sub ISO 200 sau până la
recomandat)
aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 6400) peste ISO 3200
Active D-Lighting
Se poate selecta dintre Auto, Foarte ridicat, Ridicat, Normal, Scăzut sau Oprit
Bracketing ADL
2 până la 5 cadre cu niveluri variabile de putere în funcţie de cadrele alese;
pentru 2 cadre, oprit sau se aplică un nivel selectat
Focalizare
Focalizare automată
Modulul senzor focalizare automată Nikon Multi-CAM 3500DX cu detectare
de fază TTL, reglare fină, 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori de tip
încrucişat) şi luminator de asistenţă AF (distanţă aprox. 0,5-3 m/1 ft. 8 in.
-9 ft.10 in)
Distanţă detecţie
-1 până la +19 EV (echivalent ISO 100, 20°C /68°F)
Servomecanism obiectiv • Focalizare automată: AF cu un singur servomecanism (S), AF cu
servomecanism continuu (C), monitorizare predictivă a focalizării activată
automat conform stării subiectului, în AF cu un singur servomecanism şi AF
cu servomecanism continuu• Manual (M): Stabilire electronică a distanţei
acceptată
Punct focalizare
Se poate selecta din 51 sau 11 puncte de focalizare
Mod zonă AF
AF punct unic, AF zonă dinamică şi AF zonă automată
Blocare focalizare
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului
de eliberare a declanşatorului (AF cu un singur servomecanism) sau prin
apăsarea butonului AE-L/AF-L
Bliţ
Bliţ încorporat
Ridicare automată cu eliberarea butonului şi număr de ghidare de 17/56 (m/
ft., ISO 200, 20 °C) sau 12/39 (m, echivalent ISO 100, 20 °C)
Control bliţ
• TTL: Bliţ de umplere i-TTL echilibrat şi bliţ i-TTL standard pentru SLR digital
utilizând senzor RGB cu 1,005 pixeli sunt disponibile pentru bliţul încorporat şi
dispozitive Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau SB-400
• Diafragmă automată: Disponibil cu dispozitive Speedlight SB-910, SB-900 sau
SB-800 şi obiectiv CPU • Automat non-TTL: Dispozitivele Speedlight acceptate
includ SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 şi SB-22S • Manual cu prioritate
distanţă: Disponibil cu dispozitive Speedlight SB-910, SB-900, SB-800 şi SB-700
Moduri bliţ
Sincronizare perdea anterioară, sincronizare lentă, sincronizare perdea
posterioară, reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă
Compensare bliţ
-3 la +1 EV în paşi de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Bracketing bliţ
2 până la 9 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3, sau 1 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau dispozitivul Speedlight SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB.80DX, SB-28DX sau SB-50DX
este încărcat complet, clipeşte atunci când bliţul este declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu sincronizare şi contacte de date şi cu piedică de
siguranţă
Sistem Nikon Creative Iluminare avansată fără fir acceptată cu bliţ încorporat, Speedlight SB-910,
Lighting System (CLS) SB-900, SB-800, SB-700 sau SU-800 ca bliţ principal şi SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 sau SB-R200 ca bliţuri declanşate la distanţă; Sincronizare
automată FP la viteze rapide şi lumină de modelare pentru toate bliţurile compatibile
CLS, excepţie făcând SB-400; Sistem de comunicare a informaţiilor despre culoare
pentru bliţ şi blocare FV disponibile pentru toate bliţurile compatibile CLS
Terminal sincronizare
Terminal de sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare
Balans de alb
Balans de alb
Auto (Balans de alb TTL cu senzor principal de imagine şi senzor RGB 1005
pixeli), Incandescent, Fluorescent (7 opţiuni), Lumina soarelui, Bliţ, Noros,
Umbre, presetare manuală (poate stoca până la 5 valori) şi setare temperatură
de culoare (2500K până la 10000K); reglare fină disponibilă pentru toate
opţiunile
Bracketing balans de alb 2 până la 9 cadre în paşi de 1, 2 sau 3

Live View
Moduri
Focalizare automată
Film
Format imagine (pixeli)
Format fişier
Format comprimare
Focalizare automată
Audio
Lungime maximă
Monitor
Monitor LCD

Redare
Funcţia de redare

Interfaţă
USB
Ieşire audio-video
Ieşire HDMI
Intrare audio
Terminal la distanţă cu
10 pini

Limbi disponibile
Limbi disponibile
Sursă alimentare
Acumulator
Set acumulator

Adaptor CA
Montură trepied
Montură trepied
Dimensiuni/greutate
Dimensiuni (lăţime x
înălţime x adâncime)
Greutate
Mediu de funcţionare
Temperatură
Umiditate
Accesorii
Accesoriile furnizate
(pot varia în funcţie de
ţară sau de zonă)

Manual sau Trepied
• Trepied: AF detectare contrast oriunde în cadru • Ţinut în mână: Detectare
fază TTL AF cu 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori tip încrucişat)
1280 x 720/24 fps, 640 x 424/24 fps, 320 x 216/24 fps
AVI
Motion-JPEG
Permite AF cu detectarea contrastului într-un anumit punct din cadru (mod
trepied)
Sunetul poate fi înregistrat prin intermediul microfonului încorporat,
sensibilitatea poate fi ajustată
5 min (1280 x 720 pixeli), 20 min (640 x 424, 320 x 216 pixeli)
Monitor TFT LCD de 7,5 cm (3 inci) din polisilicon cu temperatură scăzută,
aprox. 920.000 de puncte (VGA), cu unghi de vizualizare de 170°, acoperire
cadru aprox. 100% şi ajustare luminozitate
Redare cadru complet sau miniatură (4, 9 sau 72 imagini) cu mărire redare,
redare fişiere video, prezentare diapozitive, afişare histogramă, zone luminate
puternic, rotire automată a imaginii şi comentariu imagine (până la 36 de
caractere)
USB de mare viteză
Se poate selecta între NTSC şi PAL
Conector tip C HDMI; ecranul aparatului foto se opreşte atunci când este
conectat cablul HDMI
Mufă stereo mini-pin (diametru 3,5 mm)
Poate fi utilizat pentru a conecta telecomanda opţională, dispozitivul
GPS GP-1 sau un dispozitiv GPS compatibil cu NMEA0183 versiunea 2.01
sau 3.01 a NMEA0183 (necesită cablul adaptor GPS opţional MC-35 cu
conectorul D-sub cu 9 pini)
Chineză (Simplificată şi Tradiţională),Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză,
Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză,
Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză
Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e
Un set acumulatori opţional Multi-Power MB-D10 cu un acumulator
reîncărcabil Li-ion EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 sau opt acumulatori R6/
AA alcalini, Ni-MH, acumulatori de litiu sau nichel-mangan; Acumulator
reîncărcabil Li-ion EN-EL4a/EN-EL4 şi acumulatoare R6/AA disponibile
separat; capac pentru camera acumulatorului BL-3 (disponibil separat)
necesar atunci când utilizaţi acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL4a/EN-EL4
Adaptor CA EH-5b (disponibil separat)
1/4 in. (ISO 1222)
Aprox. 147 x 114 x 74 mm (5,8 x 4,5 x 2,9 inci.)
Aprox. 840 g/1 lb. 14 oz. fără acumulator, card de memorie, capac corp sau
capac monitor
0-40°C/32-104°F
Mai puţin de 85% (fără condens)
Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL3e, Acumulator rapid MH-18a, Capac
suport ocular DK-5, Suport ocular din cauciuc DK-23, Cablu USB UC-E4,
Cablu audio video EG-D2, Curea aparat foto AN-DC4, Capac pentru monitor
LCD BM-8, Capac carcasă, Accesoriu capac cuplă BS-1, CD-ROM Software
Suite

w
* Cu un acumulator altul decât acumulatorul reîncărcabil Li-ion EN-EL4a, viteza pentru fotografiere continuă
poate fi mai scăzută de 8 cadre pe secundă în modul cu viteză ridicată.
• Logo-ul SD este o marcă comercială a SD Card Association. • Logo-ul SDHC este o marcă
comercială. • PictBridge este o marcă comercială. • CompactFlash este o marcä comercialä a
SanDisk Corporation. • HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC. • Google Maps este marcă comercială a Google Inc.
• Produsele şi numele de mărci sunt mărci înregistrate ale respectivelor companii. • Imaginile
din vizor, din LCD şi monitor din această broşură sunt simulate.
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D300S: La lucru

Ami Vitale
(Fotojurnalist, S.U.A.)

„D300S este un motiv convingător pentru
a face trecerea la multimedia.”“

„Cea mai bună funcţie de focalizare automată
pe care am folosit-o vreodată.”“

După utilizarea D300S timp de o lună, mi-am schimbat
abordarea tehnicii fotografice.

Este aparatul foto ideal pentru exterior — atât pentru
peisaje cât şi pentru fotografii de acţiune. Pentru sport şi
acţiune, funcţia de focalizare automată şi viteza ridicată
de fotografiere continuă ies în evidenţă; de fapt, D300S
oferă cea mai bună focalizare automată pe care am
folosit-o vreodată. Iar pentru fotografie de călătorie şi
exterior, dimensiunile uşoare şi practice şi corpul robust
sunt remarcate cu siguranţă.

Am încercat acest aparat foto în deşertul Thar din India,
cu temperaturi îngrozitoare şi vânturi puternice care
aduc nisip ce poate distruge un aparat foto. Din fericire,
carcasa D300S este bine etanşată şi a funcţionat
impecabil pe parcursul întregului proiect.
Ce m-a încântat cel mai mult la acest aparat foto sunt
capacităţile video superioare. Îmi place uşurinţa cu
care pot comuta între imagini statice şi D-Movie.
Am încercat alte aparate foto cu funcţii video, dar
D300S oferă diferenţe majore de calitate care îmi
permit crearea unor proiecte multimedia de top. În plus,
pot utiliza obiectivele extraordinare NIKKOR pe care le
am deja, pentru a mă bucura de opţiuni incredibile.

Robert Bösch
(Fotograf exterior/sport,
Elveţia)

Formatul DX, cu un unghi efectiv al imaginii de 1,5 x
distanţa focală, oferă avantaje reale pentru fotografierea
la distanţă. Iar noul obiectiv AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED îmi permite să capturez şi imagini cu unghi
larg.
Funcţia îmbunătăţită D-Movie este un alt avantaj. Am
putut filma secvenţe fascinante, de la unghiuri extrem
de largi la unghiuri telefotografice la distanţă, toate cu
înregistrare sunet stereo de înaltă calitate.

D300S este un motiv foarte convingător pentru a face
trecerea la multimedia.

Este un aparat foto care îmi permite să fac orice.
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