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Merg relaxat
După câteva ore de mers pe văi, simt cum vântul şi aerul de munte îmi alungă preocupările zilnice.
Respir adânc în timp ce urc pe potecă. Lăsând în urmă toate grijile zilnice, fiecare pas pe care îl
fac şi fiecare cadru pe care îl fotografiez mă poartă mai aproape de adevăratul eu creativ.
Deodată văd o femeie, cu părul răvăşit de vânt, stând nemişcată de parcă mă aştepta să apar.
Privind cu toată atenţia, examinez şi interpretez scena, setând aparatul foto astfel încât să realizeze
o interpretare personală a lumii care mi se aşterne înaintea ochilor.
Sunt fotograf; aparatul foto este instrumentul cu care lucrez.
Cu degetele pe butoanele de comandă, ideile şi abilităţile mele fotografice se conectează, căpătând
mai mult sens.
Aşa că merg relaxat, savurând încă o dată potenţialul fiecărui cadru în parte.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ediţie Specială • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/320 s, f/7.1
• Balans de alb: Automat 1 • Sensibilitate: ISO 250 • Picture Control: Monocrom
©Jeremy Walker

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/125 s, f/8
• Balans de alb: Automat 1
• Sensibilitate: ISO 2500
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Vântul se înteţea pe măsură ce lumina soarelui se stingea încetul cu încetul. Dar îmi vedeam de drum, pur şi simplu captivat de unicitatea acestui loc,
gândindu-mă cum ar putea apărea castelul în toată măreţia lui. Când am ajuns pe culmea dealului, vântul tocmai vălurea pliurile fustanelei unui
bătrân din preajmă. Bătrânul şi-a întors capul pentru a se feri de vânt şi, în acel moment, scena s-a transformat într-un tablou de mare efect.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [A], 1/640 s, f/11
• Balans de alb: Automat 1
• Sensibilitate: ISO 400
• Picture Control: Peisaj
©Jeremy Walker

Când în sfârşit ploaia s-a oprit, m-am dus să mă plimb pe malul lacului şi am observat rămăşiţele acestei bărci.
Când m-am apropiat, cerul se mai limpezise şi norii se reflectau în apa calmă şi liniştită, oferind acelei scene o atmosferă la care
nu puteam să nu reacţionez. Singur, cu aparatul foto în mână, într-un peisaj divin, în care timpul parcă stătea în loc.
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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/125 s, f/2
• Balans de alb: Automat 2
• Sensibilitate: ISO 3200
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Fără grabă şi fără să fie deranjat, whisky-ul este lăsat să îşi amelioreze aroma în aceste butoaie, maturându-se în timp.
Mă plimbam încet prin distileria slab iluminată, căutând discret momente precum acesta, unde sunt martorul conversaţiei
în surdină dintre cei doi specialişti în producţia de whisky. Timpul şi liniştea erau cei mai buni prieteni.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [A], 1/1.250 s, f/5.6
• Balans de alb: Automat 1
• Sensibilitate: ISO 1600
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker

Oriunde merg, aparatul foto mă conduce mereu în locuri noi. Plin de energie şi neîmpovărat de bagaj,
mi-am văzut mai departe de drum, cu un nou sentiment de libertate, căutând noi oportunităţi. Cu cât am mers mai mult,
cu atât am descoperit mai multe de fotografiat. Fiecare loc nou mi-a oferit câte un nou moment de captat.
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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ediţie Specială
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [A], 1/1.250 s, f/8
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui
• Sensibilitate: Control sensibilitate ISO automată (100)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa
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Din locul în care se deschidea întreaga panoramă, atât culorile, cât şi starea sufletească păreau
că se schimbă cu fiecare minut, pe măsură ce soarele se ridica pe cer. O pătură imensă
de nori învăluia lumea de dedesubt, cu o mişcare lentă şi glacială... şi nu se auzea decât vântul.

• Obiectiv: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [A], 1/800 s, f/8
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui
• Sensibilitate: Control sensibilitate ISO automată (800)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa

Ploua domol în timp ce urcam pe potecă şi, prin ploaia fină, mi-a atras privirea, încă de departe, o culoare intensă.
Am ieşit din potecă pentru a merge pe malul pârâului, ca să descopăr un petic de flori sălbatice.
Am savurat acest moment de linişte în mijlocul pădurii – acompaniat doar de sunetul ploii.
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Potenţial creativ de fiecare dată:
Purificaţi-vă viziunea cu ajutorul comenzilor intuitive
Elemente mecanice tactile de precizie:
imagini unice în felul lor, asupra cărora aveţi control direct
Selectoarele mecanice mari care domină partea superioară
a modelului Df îi vor determina pe fotografi să redescopere
plăcerea operării aparatului foto şi procesul fotografic. Partea
de sus a aparatului foto face permanent vizibile şi accesibile
sensibilitatea ISO, timpul de expunere şi valoarea de compensare
a expunerii, asigurând şi inspirând o conexiune mai palpabilă
cu setările aparatului foto. Cu noul Df, transmiterea intenţiilor fotografice ale artistului
prin intermediul comenzilor fizice împlineşte mai mult decât oricând legătura intimă dintre
fotograf şi aparatul foto. În situaţiile de fotografiere relaxate, utilizatorul poate să ignore
comenzile şi să lase modul automat program al modelului Df să efectueze toate calculele
de expunere. Cu toate acestea, ţinând în mâini un Df, fotografii pasionaţi vor simţi atracţia
selectoarelor mecanice şi vor fi inspiraţi în procesul de creaţie a propriilor fotografii.
Simplitate intuitivă: secretul purificării creativităţii
Setarea aparatului foto Df la expunerea dorită este simplă şi intuitivă. Fiecare selector este
dedicat unui scop unic: sensibilitate ISO, timp de expunere sau compensare a expunerii.
Diafragma poate fi setată cu ajutorul inelului diafragmei obiectivelor NIKKOR sau utilizând
selectorul secundar de comandă*. Dintr-o privire rapidă, puteţi verifica toate setările
curente, precum şi constata cât de mult le puteţi regla. Setările pot fi modificate direct
de la selectoare şi, cu acest sentiment de linişte, vă puteţi concentra asupra compoziţiei
şi expunerii. Când este necesar să controlaţi timpul de expunere mai fin decât în trepte
EV, selectorul pentru timpul de expunere poate fi setat la 1/3 STOP şi poate fi controlat
utilizând selectorul de comandă principal.
*Când se utilizează obiective NIKKOR care nu au inel de diafragmă, diafragma poate fi setată numai prin intermediul
selectorului secundar de comandă sau cu ajutorul modurilor automate. Acest lucru este valabil la obiectivele NIKKOR de tip G
şi de tip E (cu excepţia obiectivelor PC-E NIKKOR; aceste obiective au inele de diafragmă care sunt complet compatibile).

Design de precizie: senzaţia unei operări de elită
Atenţie deplină la fiecare detaliu: de aceea modelul Df se
simte bine în mâinile dumneavoastră. Construcţia robustă
a acestuia este concepută pentru a vă însoţi oriunde.
Componentele corpului sunt confecţionate din aliaj de
magneziu, iar contururile complexe, precum mânerul de
prindere, sunt învelite într-un finisaj cu aspect de piele de
calitate. Fiecare selector mecanic este confecţionat din metal
masiv, iar indicatoarele sunt gravate şi vopsite pe partea superioară. Crestăturile fine care
înconjoară selectorul asigură un bun contact pentru manevrarea manuală, fiecare treaptă
de rotaţie fiind însoţită de câte un clic plăcut şi reconfortant, ca răspuns la operaţia
efectuată de mâna fotografului. La fiecare operare, aparatul foto oferă senzaţia tactilă
care este specifică măiestriei pentru care brandul Nikon este recunoscut.
Intimitate cu subiectul: vizor optic cu pentaprismă de sticlă, cu acoperire a cadrului
de aprox. 100%
Un element esenţial al fotografierii cu aparate foto cu vizare prin obiectiv este vizarea
optică precisă, care oferă un sentiment de intimitate cu subiectul. Imaginea mare de pe
vizor a formatului FX, cu o acoperire a cadrului de aprox. 100%, permite poziţionarea
decisivă a fiecărui element vizual în cadru. Magnificarea* de aprox. 0,7x îmbunătăţeşte
confirmarea fiecărui element vizual din cadru, inclusiv a afişajului de informaţii al
vizorului. Ecranul mare de focalizare şi imaginea luminoasă din vizor sunt concepute
atent în sprijinul confirmării vizuale a focalizării precise, atât în modul manual, cât şi în
cel automat. În plus, pe întreaga suprafaţă a vizorului pot fi afişate opţional linii de reţea
care asigură o orientare corectă.
*Obiectiv de 50 mm cu diafragmă f/1.4 la infinit, -1,0 m-1

Când este setat la 1/3 STOP, timpul de expunere poate fi controlat cu ajutorul
selectorului principal de comandă, fără a fi necesar să luaţi ochiul de pe vizor

Obiectiv ataşat: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ediţie Specială
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O nouă dimensiune a creativităţii: o fuziune între calitatea imaginii
de la D4 şi mobilitatea oferită de greutatea scăzută
Design autentic de aparat foto Nikon cu vizare prin obiectiv: cel mai portabil dintre
aparatele foto digitale cu vizare prin obiectiv de format FX
Pe dinafară, modelul Df are toate atributele tradiţiei şi autenticităţii. Pentru
unii, dimensiunea mai mică a corpului aparatului foto şi unghiurile mai
ascuţite pot evoca perioada aparatelor foto cu vizare prin obiectiv cu film
de odinioară de la Nikon, mai ales când se combină cu obiectivul AF-S
NIKKOR 50mm f/1.8G Ediţie Specială nou conceput, cu care se asortează
perfect. Cu toate acestea, alţii vor vedea acest hibrid unic ca pe o nouă
creaţie care merită pe deplin să fie apreciată. Ţineţi-l în mâini şi savuraţi
satisfacţia tactilă a unui aparat foto digital cu vizare prin obiectiv, de
mici dimensiuni şi echilibrat, care este cel mai mic şi mai uşor din gama de aparate foto de
format FX de la Nikon. Închipuiţi-vă acum că vă concentraţi mai mult asupra fotografierii într-o
varietate mai mare de locuri, timp de mai multe ore, fără a simţi încordarea asociată cu purtarea
aparatelor foto mari şi grele. Df poate face acest lucru pentru dumneavoastră.
Triada adevăratului potenţial: obiectivele NIKKOR, senzorul de imagine în format
FX Nikon al modelului D4 şi sistemul de procesare a imaginii EXPEED 3
Avantajele modelului Df nu sunt doar de suprafaţă. Când vine vorba
despre calitatea imaginii, acesta rivalizează cu aparatul foto profesional
D4, vârful de lance din gama de aparate foto digitale cu vizare prin
obiectiv de la Nikon, ale cărui performanţe sunt demonstrate. Nucleul
aparatului foto Df are la bază performantul senzor de imagine în format
FX (de peste 2 ori mai mare decât cel pentru formatul DX) şi sistemul de
procesare a imaginii EXPEED 3. Utilizând acelaşi senzor de imagine ca D4,
Df beneficiază de o distanţă mare între pixeli, de 7,3 μm,
care permite ca fiecare pixel să colecteze cantitatea maximă
de lumină în orice situaţie, rezultând un raport înalt semnal-zgomot şi un interval dinamic larg. În combinaţie cu
obiectivele clare şi inovatoare NIKKOR, Df realizează imagini
de 16,2 megapixeli efectivi, cu care se lucrează impresionant
de versatil şi de simplu. Fiecare imagine are tonuri subtile,
culori bogate şi reale, precum şi profunzimea pe care o aşteptaţi de la formatul FX. Şi, la fel cum
D4 i-a uimit pe profesioniştii de top din lume, senzorul şi sistemul de procesare a imaginii – cele
două componente de ultimă oră cu care este echipat modelul Df – funcţionează împreună pentru a minimiza zgomotul pe întregul interval larg
de sensibilităţi ISO. Pe lângă formatele de fişier JPEG şi TIFF, Df
oferă formatul RAW comprimat şi necomprimat. Având acelaşi
nivel de calitate a imaginii ca D4 şi un nou nivel de portabilitate pentru formatul FX, modelul Df deschide oportunităţi
fotografice cu totul noi.
Dimensiune reală

Puterea de a schimba stilul de fotografiere: imagini de calitatea celor realizate cu
D4 şi un interval ISO remarcabil într-un design compact, mai portabil
Potenţialul de procesare a imaginilor denotă o
versatilitate excelentă la Df. Indiferent de nivelurile
de iluminare ale scenelor, Df este pregătit şi nu vă va
dezamăgi. În situaţiile în care lumina este insuficientă
şi nu aveţi la îndemână un trepied, performanţele
excelente ale aparatului foto la sensibilităţi ISO înalte
vă permit să utilizaţi timpi de expunere mai scurţi la
fotografierea cu aparatul ţinut în mână, obţinând şi
Imagine realizată la ISO 6400 ©Jeremy Walker
în acest caz imagini curate, clare, cu detalii bogate şi
plăcut saturate, cu zgomot redus. În plus, dispunând
de un interval dinamic deosebit la sensibilităţi ISO reduse, aparatul foto Df este capabil
să redea tonuri subtile, contururi precise şi detalii fine atât în zonele luminoase, cât şi în
cele întunecate, fără a restrânge intervalul dinamic, chiar şi atunci când fotografiaţi în
lumină puternică sau chiar dură, cu contraste puternice. Portabilitatea aparatului foto şi
gestionarea eficientă a diferitelor situaţii de iluminare de către acesta oferă fotografilor
libertatea de a-şi da frâu liber imaginaţiei, atât când utilizează intervalul standard
de sensibilităţi ISO de la 100 până la 12.800, cât şi atunci când îl extind până la un
echivalent ISO 50, respectiv ISO 204.800.
Flexibilitate fotografică: sistem Picture Control, D-Lighting activ şi HDR
Graţie sistemului Picture Control original de la Nikon, imaginile vor arăta acum aşa cum
vi le-aţi imaginat. Modelul Df are şase opţiuni încorporate: Standard, Neutră, Intensă,
Monocrom, Portret şi Peisaj. Selectaţi-o pe cea care corespunde intenţiei dumneavoastră
sau condiţiilor scenei de fotografiat şi obţineţi astfel un aspect fotografic unic, dar şi
natural. Fiecare opţiune vă permite reglarea mai fină a unor parametri precum claritatea,
contrastul şi luminozitatea. De asemenea, aveţi posibilitatea să salvaţi ca fişiere parametrii
opţiunilor Picture Control personalizate pe care le-aţi ajustat, astfel încât să puteţi reveni
oricând la exact acelaşi stil fotografic. Când realizaţi
fotografii ale unor subiecte cu contrast ridicat, opţiunea
D-Lighting activ contribuie la păstrarea deopotrivă a
detaliilor din zonele luminoase şi din cele întunecate,
menţinând aspectul fotografic natural al imaginii.
Opţiunea HDR (high dynamic range)* combină două
imagini captate la expuneri diferite cu până la 3 EV la o
singură declanşare, pentru a produce o singură imagine
D-Lighting activ: Extra ridicat 2
care acoperă un interval dinamic mai mare.
©Takeshi Fukazawa
*Pentru fotografierea în mod HDR se recomandă utilizarea unui trepied
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Performanţă cu scop creativ: proiectat pentru a vă pune în valoare instinctele fotografice
Puterea de a capta
Elementele inovatoare ale modelului Df sunt proiectate să
întreţină starea de inspiraţie a fotografilor. Modulul de senzor
cu focalizare automată Multi-CAM 4800 are 39 de puncte
de focalizare, care asigură o acoperire strânsă şi sunt strategic
plasate, funcţionând împreună ca o plasă pentru a detecta
subiectul şi a îl fixa printr-o focalizare precisă. Cei nouă senzori
de tip cruce din centru oferă un plus de acurateţe, indiferent de
orientarea corpului subiectului. Chiar şi atunci când diafragma
maximă efectivă a teleobiectivului ajunge până la f/8 când
ataşaţi un teleconvertor, puteţi
să vă bazaţi pe performanţa
AF a aparatului foto Df cu
şapte puncte de focalizare
rămase active. Dacă este nevoie
de viteză, Df este capabil să
Toate cele 39 de puncte AF
declanşeze serii continue de
funcţionează cu diafragme de f/5.6
cadre, la aprox. 5,5 fps*1 întrsau mai deschise
un număr de până la 100*2.
Sistemul de recunoaştere
a scenelor, o caracteristică
exclusivă de la Nikon, utilizează
senzorul RGB de 2.016 pixeli
şi senzorul de imagine pentru
33 de puncte AF funcţionează cu
a analiza cu precizie fiecare
diafragme mai închise decât f/5.6 şi
mai deschise decât f/8
scenă de fotografiere înainte de
realizarea unei fotografii, pentru
ca apoi să aplice informaţiile
necesare pentru reglarea fină a
focalizării automate, a expunerii
automate, a bliţului de umplere
compensat i-TTL şi a controlului
Şapte puncte AF funcţionează cu
automat al balansului de alb.
diafragma f/8
	Funcţionează ca senzor de tip
Rezultatul: acurateţe remarcabilă.
cruce

*1 Conform principiilor CIPA
*2 Când s-a fotografiat în JPEG
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Puterea de a afişa şi a edita
Fie în lumina puternică a soarelui, fie în interioare slab luminate,
este extrem de important ca fotografii să poată verifica uşor
imaginile şi informaţiile aparatului foto prin intermediul
monitorului LCD. Monitorul LCD mare, de 8 cm/3,2 inci, cu
aprox. 921.000 puncte şi de înaltă definiţie (comparabil cu
al modelului D4) are un unghi de vizualizare larg, oferind
vizibilitate clară şi minimizarea reflexiilor de pe suprafeţe, graţie
sticlei integrate şi structurii speciale a panoului. Intervalul extins
de reproducere a culorilor asigură o examinare mai bună a
imaginii. Funcţia de zoom la redare
oferă posibilitatea de mărire a
imaginilor de mari dimensiuni
în format FX până la aprox. 30x
(prin compararea lungimii), pentru
o confirmare rapidă şi precisă
În timpul fotografierii cu vizor
a focalizării. Culorile în care se
optic: Modificarea rapidă a
setărilor este disponibilă pe afişajul afişează textul şi fundalul pe
de informaţii chiar şi atunci când
ecranul LCD se schimbă în funcţie
monitorul LCD este oprit.
de schimbările luminii ambiante,
astfel încât să puteţi vedea mult
mai clar informaţiile aparatului
foto. Butonul P convenabil plasat
pe partea din spate a corpului
aparatului foto permite accesul
direct la setările de meniu. Pur şi
În timpul fotografierii cu
simplu apăsaţi butonul pentru a
vizualizare în timp real:
Setările pot fi modificate pe LCD
modifica setările şi modurile, atât
în timpul fotografierii cu vizor
optic, cât şi în timpul fotografierii
cu vizualizare în timp real – fără
a fi necesar să accesaţi meniul în
profunzime. La apăsarea acestui
buton în timpul redării, se afişează
pe monitor o varietate de opţiuni
În timpul redării:
Acces rapid la meniul de retuşare
din meniul de retuşare.

Puterea de a se adapta
Pentru fotografierea cu vizualizare în timp real, modelul
Df are un nou afişaj cu reţea de încadrare pe 9 celule, pe
lângă reţeaua de încadrare pe 16 celule, pentru o mai bună
compoziţie a formatului de imagine 3:2, oferind şi formate
de imagine 16:9 şi 1:1 pentru decuparea post-fotografiere.
Orizontul virtual afişează direcţiile de rotaţie şi de înclinare pe
monitorul LCD, în timp ce direcţia de rotaţie se poate vedea
şi în vizor. Balansul de alb în punct unic vă permite să obţineţi
cu uşurinţă informaţiile de presetare manuală, pe baza
unei zone specifice din cadrul pe care îl selectaţi în timpul
vizualizării în timp real. Puteţi obţine rapid un balans de alb
absolut natural pentru subiectul selectat, deplasând ţinta
oriunde pe întregul cadru cu ajutorul selectorului multiplu.
În acest fel eliminaţi necesitatea utilizării unui card gri şi
puteţi obţine rapid informaţiile de presetare necesare, chiar
şi pentru un subiect aflat la distanţă. Acest lucru este util
când fotografiaţi în interior, unde este mai probabil ca sursele
de lumină să fie mixte.

Orizontul virtual indică direcţiile de
rotaţie şi de înclinare

Indicaţie de format de imagine 1:1
în vizualizarea în timp real pentru
decuparea post-fotografiere

Afişajul cu reţea de încadrare pe
9 celule facilitează o compoziţie mai
bună în vizualizarea în timp real

Puterea de a rezista
Modelul Df a fost conceput pentru a fi uşor şi bine echilibrat,
în special cu obiective fixe NIKKOR compacte. Acest
beneficiu nu vine în detrimentul fiabilităţii, fiind important
pentru multe tipuri de excursii pe teme fotografice. Ramele
superioară, posterioară şi inferioară ale aparatului foto sunt
confecţionate din aliaj de magneziu uşor şi durabil, în timp
ce diferite porţiuni ale corpului aparatului foto sunt etanşate
eficient pentru a asigura caracteristici superioare de protecţie
împotriva prafului şi de rezistenţă la intemperii, echivalente cu
ale aparatelor foto din seria D800. Modelul Df
utilizează un mecanism de control secvenţial
de mare viteză şi de înaltă precizie, care
acţionează obturatorul, oglinda şi diafragma
în mod independent. Obturatorul a fost
testat la 150.000 de cicluri de declanşare
cu unitatea de obturator şi
Acumulator li-ion
EN-EL14a compact şi
cu mecanismul de acţionare
puternic
asamblate efectiv în aparatul
foto, pentru a-i demonstra
durabilitatea. Unitatea de
obturator încorporează,
de asemenea, un monitor
compact de diagnosticare
automată a obturatorului,
pentru a menţine cele mai
Aliaj de magneziu uşor şi durabil
înalte niveluri de acurateţe.
pentru ramele superioară, posterioară
Beneficiind de un sistem
şi inferioară
de gestionare eficientă a
alimentării şi de acumulatorul
li-ion EN-EL14a de dimensiuni
compacte, puteţi să realizaţi
până la aprox. 1.400 de
fotografii* per încărcare.
*Conform standardelor CIPA

Etanşare efectivă împotriva pătrunderii
prafului şi umezelii
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Amplificaţi-vă viziunea creativă:obiectivele NIKKOR şi sistemul Nikon

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Ediţie Specială

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Acest obiectiv a fost creat special pentru Df, pe baza modelului
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, având acum un design estetic în ton cu
al aparatului foto, inclusiv un inel argintiu din aluminiu. Fiind ideal
pentru portrete, natură statică, excursii şi nu numai, acesta oferă o
claritate remarcabilă şi o estompare de înaltă calitate a fundalului,
graţie unui design optic ce include un element de obiectiv asferic.
Aşteptaţi-vă la o focalizare automată silenţioasă şi cursivă, oferită
de un corp uşor şi compact.

Montura F Nikon – readucerea la viaţă a
obiectivelor NIKKOR clasice
Pe lângă deosebita satisfacţie de a realiza fotografii cu
cele mai recente obiective
NIKKOR de ultimă
generaţie, aparatul foto
Df oferă şi o altă mare
plăcere: compatibilitatea
cu obiectivele NIKKOR
clasice. Montura
pentru obiective a fost
concepută cu o comandă
cu apăsare pentru
cuplarea dispozitivelor de
măsurare, pentru a vă permite să ataşaţi la aparatul foto
aproape toate obiectivele NIKKOR, inclusiv obiectivele
non-AI. Prin potrivirea valorii diafragmei setate cu inelul
de diafragmă de pe obiectiv cu cea setată în aparatul
foto prin intermediul selectorului de comandă, vă puteţi
bucura de măsurarea completă la nivelul diafragmei
utilizând obiective NIKKOR clasice, pentru a obţine
rezultate mai precise (lucru posibil numai în modurile
de expunere A sau M). Savuraţi potenţialul creativ care
devine posibil atunci când combinaţi obiectivele clasice cu
cea mai recentă tehnologie digitală.

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Oferind un nivel superior de claritate şi de detaliere, acest obiectiv
este o alegere excelentă pentru o gamă largă de subiecte, inclusiv
portrete în cadre naturale, peisaje, interioare şi instantanee.
Diafragma deschisă şi luminoasă a acestuia produce un efect de
bokeh deosebit de natural, în timp ce acoperirea cu nanocristale
reduce efectele nedorite precum formele dublate şi petele
luminoase, pentru a îmbunătăţi şi mai mult calitatea imaginii.

Acest obiectiv realizează o reproducere mai naturală a profunzimii, printr-o tranziţie calmă a efectului
de bokeh: de la focalizarea clară până la fundalul complet estompat. Fiind conceput pentru focalizare
manuală uniformă şi claritate excelentă chiar şi la diafragma maximă, acest obiectiv este soluţia ideală
pentru portrete, precum şi pentru peisaje.

Obiectivele NIKKOR – clare, precise, versatile şi fiabile
Numai un obiectiv de înaltă calitate şi de înaltă performanţă poate pune în valoare
întregul potenţial al aparatului foto Df. Gama de obiective NIKKOR asigură
performanţa optică şi fiabilitatea de nivel superior care sunt foarte apreciate de
profesioniştii din întreaga lume. Tehnologiile originale Nikon, precum acoperirea
cu nanocristale, care reduce efectiv formele dublate şi petele luminoase chiar şi în
condiţii de iluminare dură, şi sistemul de reducere a vibraţiilor, care compensează
efectele tremuratului aparatului foto, menţin calitatea înaltă a imaginilor realizate
cu aparatul foto Df. Gama vastă de obiective NIKKOR continuă
să se extindă, oferind din ce în ce mai multe
oportunităţi tuturor utilizatorilor de aparate foto
digitale cu vizare prin obiectiv de la Nikon.
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©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
©Jeremy Walker

©Takeshi Fkazawa

Fiind o alegere foarte bună pentru fotografierea naturii, a peisajelor
şi a scenelor de noapte, acest obiectiv asigură un nivel remarcabil
al corecţiei aberaţiilor cromatice şi oferă imagini excelente chiar
şi în cazul în care diafragma este foarte deschisă. Acoperirea cu
nanocristale reduce drastic efectele de forme dublate şi de pete
luminoase, care altfel ar fi inerente când fotografiaţi în unghi larg.

Acest obiectiv include o funcţie de reducere a vibraţiilor, care
facilitează fotografierea macro cu aparatul ţinut în mână, oferind
imagini clare, dar naturale în multe tipuri de fotografiere, inclusiv
în portretistică. Acesta oferă o distanţă de lucru convenabilă pentru
fotografierea prim-planurilor cu flori, insecte sau alte vietăţi mici.
Acoperirea cu nanocristale reduce eficient efectele nedorite,
precum formele dublate şi petele luminoase.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

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

Fiind un obiectiv fix potrivit pentru portrete, care beneficiază de un design
optic nou, acesta asigură atât detalii extraordinare, cât şi un bokeh de
înaltă calitate, deşi este surprinzător de uşor şi de compact. Aşteptaţi-vă la
portrete incredibil de clare şi de naturale, în diverse condiţii de iluminare.

©Jeremy Walker

Dispozitive Speedlight şi sistemul creativ de
iluminare Nikon – îmbunătăţiţi-vă arta de a
fotografia
Doriţi să realizaţi oriunde o iluminare la calitate
SB-700 ataşat la Df
de studio? Utilizând aparatul foto Df, sistemul
creativ de iluminare şi dispozitivele Speedlight de la Nikon, acest
lucru este posibil. Atât vârful de gamă portabil şi puternic SB910, cât şi modelul compact şi intuitiv SB-700 utilizează inovatorul
control de bliţ i-TTL, cu care se obţin rezultate precise la expunerea
cu bliţ. Eliminaţi umbrele de pe subiect cu lumina directă a unui
bliţ de pe cupla de accesorii, sau creaţi uşor o iluminare laterală
pentru a obţine mai multă profunzime şi tonuri subtile și clare.
Sunt suficiente un Speedlight şi o telecomandă prin cablu TTL.
Încorporând mai multe dispozitive Speedlight care sunt compatibile
cu sistemul de iluminare avansată fără fir, puteţi să transformaţi
atmosfera redată de fotografii în moduri care sunt imposibile cu
lumina disponibilă. Modelul Df
şi sistemul creativ de iluminare
simplifică acest lucru.
Dispozitivul de comandă SU-800 conectat
la cupla de accesorii comandă fără fir
două unităţi SB-700 – una care luminează
subiectul principal din partea laterală
şi alta care luminează din spate partea
superioară a butoaielor.
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Mai multe aplicaţii – dispozitiv GPS, adaptor conexiune fără fir
pentru dispozitive mobile, telecomenzi fără fir
Dispozitiv GPS GP-1/GP-1A (opţional)
Permite înregistrarea informaţiilor
despre locaţie, precum latitudinea,
longitudinea, altitudinea şi UTC
(Ora universală coordonată) sub
formă de date EXIF. Imaginile
cu informaţii despre locaţie pot
fi afişate pe spaţiul de lucru Map din ViewNX
2. De asemenea, informaţiile pot fi utilizate în
cadrul serviciului Nikon de partajare şi stocare a
imaginilor, NIKON IMAGE SPACE, precum şi în
cadrul altor servicii de partajare online a imaginilor
sau în aplicaţii software de cartografiere digitală.
Adaptor conexiune fără fir pentru dispozitive
mobile WU-1a (opţional)
Permite comunicarea prin
intermediul unei reţele LAN fără fir
între aparatul foto şi dispozitivele
inteligente, cum ar fi telefoanele
inteligente şi tabletele. De asemenea, puteţi utiliza
dispozitivul inteligent ca monitor cu vizualizare
în timp real şi telecomandă, pentru a confirma
imaginea şi a fotografia. Imaginile transmise către
dispozitivul inteligent pot fi partajate imediat.
Adaptorul este compatibil cu dispozitive inteligente
care utilizează sistemele de operare iOS şi Android™.
Notă: utilizarea adaptorului WU-1a conectat la un dispozitiv
inteligent necesită instalarea software-ului Wireless Mobile Utility
(poate fi descărcat gratuit din magazinul de aplicaţii al fiecărui
dispozitiv inteligent) pe dispozitiv înainte de utilizare.

Telecomandă fără fir WR-1 (opţională)
Prin setarea unui dispozitiv WR-1 ca
transmiţător şi a altuia ca receptor
ataşat la Df, este posibil să vizualizaţi
sau să modificaţi setările aparatului
foto utilizând afişajul transmiţătorului.
Utilizând transmisia în radiofrecvenţă,
distanţa de comunicaţie dintre
dispozitivele WR-1 poate ajunge până la
120 m/394 ft. Există diferite opţiuni de fotografiere
de la distanţă: declanşarea simultană a mai multor
aparate foto; declanşarea mai multor aparate
foto sincronizate cu ajutorul unui aparat foto
de comandă care are un dispozitiv WR-1 ataşat;
comanda de la distanţă a fiecărui grup de aparate
foto în mod separat şi fotografierea cu temporizator.
De asemenea, este posibilă fotografierea prin
telecomandă utilizând combinaţia dintre
WR-1 şi WR-R10/WR-T10.
Telecomenzi fără fir WRR10/WR-T10 (opţionale)
Puteţi controla unul sau
mai multe aparate foto cu
un dispozitiv WR-R10 ataşat
(numărul de aparate foto este nelimitat), utilizând
dispozitivul WR-T10 ca transmiţător. Distanţa
maximă de comunicare dintre WR-R10 şi WR-T10
este de 20 m/66 ft.

Software Nikon - extrageţi tot ce se poate din fişierele RAW
Fiind furnizat cu aparatul foto, software-ul ViewNX 2 de
la Nikon simplifică operaţiile de import şi de răsfoire a
imaginilor, încorporând funcţii frecvent utilizate de editare a
imaginilor, cum ar fi redimensionarea, îndreptarea şi reglarea
luminozităţii. După cum bine ştiu profesioniştii şi entuziaştii
pasionaţi din întreaga lume, formatul de imagine RAW de la
Nikon, cunoscut ca NEF (Nikon Electronic Format), conţine
un set de date extrem de bogat, a cărui procesare simplă
este asigurată de software-ul ViewNX 2. Dacă doriţi să
utilizaţi la maximum potenţialul imaginilor RAW, softwareul Capture NX 2 este opţiunea recomandată, care oferă
o gamă largă de instrumente de editare intuitive, precum
pensula Auto Retouch (Retuşare automată), Batch Processing
(Procesare grup), Quick Fix (Remediere rapidă), Straighten
Tool (Instrument de îndreptare), Vignette Control (Control
vignetare), Auto Color Aberration Control (Control automat al
aberaţiei cromatice) şi Distortion Control (Control distorsiuni).
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Husă semi-rigidă CF-DC6 (neagră)
Dispozitive Speedlight
SB-910/700/400/300
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Speedlight
SB-400
Speedlight
SB-300

}

Telecomenzi prin cablu
TTL SC-28/29
?

ACCESORII VIZOR

OBIECTIVE NIKKOR

/

Grip de mare
performanţă SD-9

@ [

Accesoriu vizualizare
unghi drept DR-5
Ocular
DK-17*

ACCESORII PENTRU
DIGISCOPING

Ocular anti-condens
DK-17A

Accesoriu Fieldscope FSA-L1
pentru aparat foto digital cu
vizare prin obiectiv

Ocular corecţie dioptrie
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Accesoriu Fieldscope FSA-L2
pentru aparat foto digital cu
vizare prin obiectiv

Capac ocular
DK-26*

Vizor din cauciuc
DK-19

Dispozitiv comandă
Speedlight fără fir SU-800

*ab

Husă semi-rigidă CF-DC6 (maro)

Adaptor ocular
DK-18

Kit bliţ pentru
close-up cu comandă R1C1

s

Lupă ocular
DG-2
Ocular lupă
DK-17M

ACCESORII TELECOMANDĂ, GPS ŞI
DECLANŞARE PRIN CABLU

c
d

APLICAŢII DISPOZITIV INTELIGENT
e f g

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ViewNX 2

Diagramă de sistem
DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

( )

7.

Capture NX 2

Accesorii opţionale

15.

h

ij k l m n

Buclă pentru curea aparat foto
Selector secundar de comandă
Buton previzualizare profunzime câmp
Buton Fn
Indicator luminos autodeclanşator
Comandă cuplare dispozitiv măsurare
(cu apăsare)
Capac mufă sincronizare bliţ/mufă
sincronizare bliţ
Buton decuplare obiectiv
Montură obiectiv
Oglindă
Buton meniu
Buton ajutor/Buton protejare/Buton
balans de alb
Buton mărire redare/Buton calitate
imagine/Buton dimensiune imagine
Buton micşorare redare/Buton miniaturi/
Buton mod bliţ/Buton compensare bliţ/
Buton reiniţializare prin două butoane
Buton P

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

o pq

Buton redare
Buton ştergere
Ocular vizor
Vizor
Control ajustare dioptrii
Buton blocare AE/AF
Buton AF-ON
Selector principal de comandă
Selector măsurare
Selector multiplu
Buton OK
Blocare selector focalizare
Indicator luminos acces card memorie
Monitor
Buton vizualizare în timp real
Buton informaţii
Buton bracketing
Marcaj montură obiectiv
Buton mod AF
Selector mod focalizare
Capac conector USB/Conector USB

Telecomandă
fără fir WR-1

r

37. Capac conector HDMI/Conector
HDMI mini-pin
38. Capac pentru terminal accesorii/
Terminal accesorii
39. Comutator alimentare
40. Conector filetat de declanşare
41. Buton de declanşare
42. Buton deblocare selector compensare
expunere
43. Selector compensare expunere
44. Buton deblocare selector sensibilitate
ISO
45. Selector sensibilitate ISO
46. Marcaj plan focal
47. Cuplă accesorii (pentru unitate de bliţ
opţională)
48. Selector timp de expunere
49. Buton deblocare selector timp de
expunere
50. Selector mod de declanşare
51. Panou de control

Declanşare prin cablu AR-3

52. Selector mod de expunere
53. Buton iluminare LCD/Buton
reiniţializare prin două butoane
54. Capac conector alimentare
55. Capac locaş acumulator/Capac
fantă card memorie
56. Zăvor capac locaş acumulator/
Zăvor capac fantă card memorie
57. Montură trepied
58. Panou de control (afişaj complet)

Curea din piele premium AN-SPL001
(neagră/maro)

WR-1

WR-T10

HUSĂ

Dispozitiv
GPS GP-1A

Adaptor conexiune
fără fir pentru
dispozitive mobile
WU-1a

Husă semirigidă CF-DC6
(neagră/maro)

Telecomandă
prin cablu
MC-DC2

ACCESORII TV

Telecomandă
fără fir WR-R10

Husă semirigidă CF-DC5

Cablu HDMI**

Telecomandă
fără fir WR-T10

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ,
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE

Dispozitiv inteligent**
(iOS/Android OS)
Wireless Mobile Utility†

Monitor TV**

ACCESORII COMPUTER
Imprimantă**

Accesorii incluse

Cablu USB UC-E6*
Încărcător 
acumulator MH-24*

Acumulator li-ion
EN-EL14a*

Card memorie SD**

Adaptor card PC**
Cititor card memorie SD**
Computer personal**

Adaptor la reţeaua
electrică EH-5b

Curea aparat foto AN-DC9

Conector alimentare
EP-5A

Camera Control Pro 2
Versiune îmbunătăţită
Camera Control Pro 2

† Se poate descărca (gratuit) de la magazinul de aplicaţii al fiecărui dispozitiv inteligent.

Capture NX 2
Versiune îmbunătăţită
Capture NX 2

ViewNX 2*

*Accesorii furnizate **Produse care nu aparţin de Nikon
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Specificaţii
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor de imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere
a prafului
Dimensiune imagine
(pixeli)
Format de fişier

Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
16,2 milioane
Senzor CMOS de 36,0 × 23,9 mm
16,6 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, informaţii de referinţă pentru eliminarea
prafului de pe imagine (este necesar software-ul opţional Capture NX 2)
Format FX (36 × 24): 4.928 × 3.280 [L], 3.696 × 2.456 [M], 2.464 × 1.640 [S]
Format DX (24 × 16): 3.200 × 2.128 [L], 2.400 × 1.592 [M], 1.600 × 1.064 [S]
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau
necomprimat
• TIFF (RGB)
• JPEG: conform cu JPEG de bază cu compresie fină (aprox. 1:4), normală
(aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16) (Prioritate dimensiune); compresie
disponibilă pentru calitate optimă
• NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW),
cât şi JPEG
Sistem Picture Control Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control
selectată se poate modifica; stocare pentru opţiuni de Picture Control personalizat
Suporturi de stocare Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile
UHS-I
Sistem de fişiere
DCF (Design Rule for Camera File System [Regulă aranjare sistem fişiere aparat
foto]) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras [Format fişier imagine interschimbabil pentru
aparate foto digitale]) 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprismă
Acoperire cadru
FX (36 × 24): aprox. 100% orizontal şi 100% vertical
DX (24 × 16): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
Mărire
Aprox. 0,7x (50 mm f/1.4 cu obiectivul spre infinit, -1,0 m -1)
Punct perspectivă
15 mm (-1,0 m -1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
Ajustare dioptrie
-3 până la +1 m -1
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VIII cu bracketing zonă AF (se poate afişa
reţeaua de încadrare)
Oglindă reflex
Întoarcere rapidă
Previzualizare
Când este apăsat butonul Pv, diafragma obiectivului se închide la o valoare
profunzime de câmp selectată de utilizator (modurile de expunere A şi M) sau de aparatul foto (modurile
de expunere P şi S)
Diafragmă obiectiv
Întoarcere instantanee, controlată electronic
Obiective compatibile Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv obiective de tip G, E şi D (există
anumite restricţii în cazul obiectivelor PC), obiective DX (care utilizează zona de
imagine DX 24 × 16 1,5x), obiective AI-P NIKKOR şi obiective non-CPU, inclusiv
obiective non-Ai. Obiectivele IX NIKKOR şi obiectivele pentru F3AF nu pot fi
utilizate. Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o diafragmă
maximă de f/5.6 sau mai deschisă (telemetrul electronic este compatibil cu cele
7 puncte de focalizare centrale cu obiective care au o diafragmă maximă de f/8
sau mai deschisă şi cu cele 33 de puncte de focalizare centrale cu obiective care
au o diafragmă maximă de f/7.1 sau mai deschisă)
Tip obturator
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
Timp de expunere
1/4000 s până la 4 s în paşi de 1 EV (1/4000 s până la 30 s în paşi de 1/3 EV cu
selector de comandă principal), X200 (numai cu selector de timp de expunere),
bulb, timp
Timp sincronizare bliţ X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau la timpi mai lungi
(raza bliţului scade între 1/200 şi 1/250 s)

Moduri declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Măsurare expunere
Metodă de măsurare

Interval măsurare
(ISO 100, obiectiv
f/1.4, 20 °C/68 °F)
Cuplare dispozitiv
măsurare expunere
Moduri expunere

S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu viteză ridicată),
Q (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator), Mup (oglindă sus)
1 până la 5 fps (CL) sau 5,5 fps (CH )
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 2016 pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective de tip G, E şi D);
măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU); măsurarea matricială a culorii
este disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul furnizează date despre
obiectiv
• Central-evaluativă: pondere de 75% acordată cercului de 12 mm din centrul
cadrului; diametrul cercului poate fi modificat la 8, 15 sau 20 mm sau evaluarea
poate fi realizată în funcţie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU
utilizează un cerc de 12 mm)
• Spot: măsoară un cerc de 4 mm (aproximativ 1,5 % din cadru) centrat pe
punctul de focalizare selectat (pe punctul de focalizare central când se utilizează
un obiectiv non-CPU)
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0 până la 20 EV
• Măsurare spot: 2 până la 20 EV

CPU şi AI combinat (comandă cu apăsare pentru cuplarea dispozitivului de
măsurare)
Mod automat cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S);
mod automat prioritate de diafragmă (A); manual (M)
Compensare expunere -3 până la +3 EV în incremente de câte 1/3 EV
Bracketing expunere 2 până la 5 cadre în paşi de 1/3, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Bracketing bliţ
2 până la 5 cadre în paşi de 1/3, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L
Sensibilitate ISO
ISO 100 până la 12800 în paşi de câte 1/3 EV; se poate seta şi la aprox. 0,3,
(index de expunere
0,7 sau 1 EV (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,7, 1, 2, 3 sau
recomandat)
4 EV (echivalent ISO 204800) peste ISO 12800; este disponibilă funcţia de
control automat al sensibilităţii ISO
D-Lighting activ
Se poate selecta dintre Automat, Extra ridicat +2/+1, Ridicat, Normal, Redus sau
Dezactivat
Bracketing ADL
2 cadre utilizând valoarea selectată pentru un cadru, sau 3 până la 5 cadre
utilizând valorile presetate pentru toate cadrele
Focalizare automată
Modul de senzor cu focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800 cu detectare fază
TTL, reglare fină, 39 puncte de focalizare (inclusiv 9 senzori de tip cruce; cele
33 de puncte centrale sunt disponibile la diafragme mai închise decât f/5.6 şi mai
deschise decât f/8, iar cele 7 puncte de focalizare centrale sunt disponibile la f/8)
Interval detecţie
-1 până la +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Focalizare obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C);
urmărire focalizare predictivă activată automat în conformitate cu starea subiectului
• Focalizare manuală (M): poate fi utilizat telemetrul electronic
Punct focalizare
Se poate selecta din 39 sau 11 puncte de focalizare
Moduri zonă AF
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 puncte, urmărire 3D, zonă AF
automată
Blocare focalizare
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea la jumătate a butonului de declanşare
(AF servo unică) sau prin apăsarea butonului AE-L/AF-L
Control bliţ
TTL: control bliţ i-TTL cu senzor RGB de 2016 pixeli, disponibil cu SB-910, SB900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 sau SB-300; bliţ de umplere compensat
i-TTL pentru aparat foto digital cu vizare prin obiectiv, utilizat cu măsurare
matricială sau central-evaluativă, bliţ standard i-TTL pentru aparat foto digital cu
vizare prin obiectiv, cu măsurare spot
Moduri bliţ
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară,
reducere ochi roşii, reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă
perdea posterioară; sincronizare rapidă FP automată acceptată
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-3 până la +1 EV în incremente de câte 1/3
Se aprinde atunci când unitatea de bliţ opţională este încărcată complet; clipeşte
atunci când bliţul este declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de
siguranţă
Sistem creativ de
Iluminare avansată fără fir compatibilă cu SB-910, SB-900, SB-800 sau SB-700
iluminare Nikon (CLS) (SB-600 şi SB-R200 numai ca bliţuri la distanţă, SU-800 numai ca unitate
de comandă); sincronizare rapidă FP automată şi iluminare pentru modelare
acceptate cu toate unităţile de bliţ compatibile CLS, excepţie făcând SB-400
şi SB-300; comunicare informaţii culoare bliţ şi blocare FV acceptate cu toate
unităţile de bliţ compatibile CLS
Mufă sincronizare
Mufă sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare
Balans de alb
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui,
bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală (se pot stoca până la 4 valori), măsurare
balans de alb în punct unic disponibilă în timpul vizualizării în timp real, alegere
temperatură culoare (2.500 K până la 10.000 K), reglare fină disponibilă pentru
toate opţiunile
Bracketing balans de alb 2 până la 3 cadre în paşi de 1, 2 sau 3
Focalizare obiectiv la • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F)
vizualizare în timp real • Focalizare manuală (M)
Moduri zonă AF cu
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
vizualizare în timp real
Focalizare automată la AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat
vizualizare în timp real punctul de focalizare atunci când se selectează AF prioritate faţă sau AF urmărire
subiect)
Monitor
LCD TFT cu polisilicon cu temperatură scăzută, 8 cm/3,2 inci, aprox.
921.000 puncte (VGA), unghi de vizualizare de aprox. 170°, acoperire cadru
de aprox. 100% şi control luminozitate
Redare
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini sau calendar) cu zoom
redare, prezentare diapozitive de fotografii, afişare histogramă, zone luminoase,
informaţii fotografie, afişare date de locaţie şi rotire automată a imaginii
USB
USB de mare viteză
Ieşire HDMI
Conector HDMI mini-pin tip C
Terminal accesorii
• Telecomenzi fără fir: WR-R10 şi WR-1 (disponibile separat)
• Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat)
• Dispozitive GPS: GP-1/GP-1A (disponibile separat)
Limbi disponibile
Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză,
Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Hindi, Maghiară, Indoneziană, Italiană,
Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză (Portugalia şi Brazilia),
Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Thai, Turcă, Ucraineană
Acumulator
Un acumulator li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A
electrică
(disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (lungime × Aprox. 143,5 × 110 × 66,5 mm/5,6 × 4,3 × 2,6 inci
lăţime × înălţime)
Greutate
Aprox. 765 g/1 lb. 11 oz cu acumulator şi card de memorie, dar fără capac corp,
aprox. 710 g/1 lb. 9 oz (doar corpul aparatului foto)
Mediu de funcţionare Temperatură: 0 până la 40 °C/32 până la 104 °F; umiditate: 85 % sau mai puţin
(fără condens)
Accesorii furnizate
Acumulator li-ion EN-EL14a, încărcător acumulator MH-24, capac ocular
(pot varia în funcţie
DK-26, şnur pentru capac ocular, cablu USB UC-E6, curea aparat foto AN-DC9,
de ţară sau de zonă)
capac corp BF-1B, capac cuplă accesorii BS-1, CD-ROM ViewNX 2
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Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
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• PictBridge este o marcă comercială. • Logo-urile SD, SDHC şi SDXC sunt
mărci comerciale ale S
 D-3C, LLC. • HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing, LLC. • Produsele şi numele de mărci sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.
• Imaginile din vizoare, de pe ecranele LCD şi de pe monitoare prezentate
în această broşură sunt simulate.

