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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/500 secunde, f/4 • Balans de alb: Înnorat • Sensibilitate: ISO 800 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

DESCĂTUŞAT
Daţi frâu liber viziunii
Mergeţi mai departe. Ţintiţi mai sus. Fără vreun obstacol în calea inspiraţiei.
Ţinând în mână un D750, creativitatea dumneavoastră se va elibera de
compromisurile obişnuite. Este timpul să abandonaţi limitele şi să vă puneţi în
valoare potenţialul. Urmaţi-vă ideile până la perfecţiune şi imortalizaţi-le cum
nu aţi mai făcut-o vreodată. Este aparatul dumneavoastră foto. Este viziunea
dumneavoastră.
Este timpul să vă eliberaţi imaginaţia.
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Libertatea de a

Îndrăzni

Rezoluţie remarcabilă şi abilitatea de a vă urma ideile până la capăt
Vă prezentăm cel mai mic şi mai uşor model în format FX*1, conceput cu un mâner de prindere adânc, pentru o utilizare sigură, plină de
încredere. Fiind înzestrat cu putere şi viteză de reproducere a imaginilor, D750 înregistrează acţiuni rapide la o rezoluţie de 24,3 megapixeli
efectivi. Instinctele dumneavoastră fotografice sunt susţinute de caracteristici superioare, precum sistemul AF cu 51 puncte de la Nikon, care
şi-a demonstrat performanţele şi care include modul „zonă AF grup”, precum şi fotografierea continuă la cadenţe de până la aprox. 6,5 fps*2.
Acestea vă oferă libertatea de a vă concentra asupra alegerii momentului şi compoziţiei, lăsând restul în seama aparatului foto.
*1 Dintre modelele cu bliţ încorporat şi cu funcţie de înregistrare a filmelor. *2 Conform principiilor CIPA.

Un aparat foto în format FX, cu 24,3 megapixeli şi
manevrabilitate îmbunătăţită

Agilitate sporită: sistem AF de mare densitate, cu 51 de
puncte, comparabil cu al modelului de vârf D4S de la Nikon

Focalizare mai rapidă, mai sigură: zonă AF grup, pentru
o fixare mai rapidă pe ţintele mobile

D750 are cel mai mic şi mai uşor corp dintre modelele
în format FX*1, designul său zvelt încorporând un mâner
confortabil pentru mâinile de orice dimensiuni. Această
manevrabilitate mai bună, combinată cu potenţialul de a
reprezenta imagini de înaltă rezoluţie cu cei 24,3 megapixeli
disponibili, le oferă utilizatorilor mai multă libertate pe teren.
De asemenea, acest model fotografiază continuu la cadenţe
de aprox. 6,5 fps*2, un număr de până la 100 de cadre JPEG*3
atât în format FX, cât şi în format DX, fapt ce îi dovedeşte
abilitatea de a înregistra acţiunea.

Aşa cum de altfel se întâmplă şi la aparatele foto D4S şi D810,
reţeaua densă, formată de cele 51 de puncte de focalizare
ale modelului D750, este repartizată pe o zonă cuprinzătoare
din centrul cadrului, rezultând înregistrări remarcabile ale
subiectelor. Cei 15 senzori de tip cruce ai acestei reţele sunt
aranjaţi astfel încât detecţia de fază să se efectueze rapid
pe ambele direcţii, verticală şi orizontală. Toate punctele de
focalizare sunt active şi sensibile la f/5.6.

Pe lângă modurile Punct unic AF, Zonă dinamică AF, Urmărire
3D şi Zonă AF automată, D750 dispune de acelaşi nou mod
Zonă AF grup, la fel ca D4S şi D810. În timp ce modul Zonă
dinamică AF utilizează un singur punct AF iniţial, modul Zonă
AF grup utilizează cinci puncte AF simultan, ca pe o reţea,
pentru a focaliza cu precizie subiectele în mişcare, fără a
focaliza involuntar zona de fundal, chiar dacă subiectul vizat
este mic.

*1 Dintre cele cu bliţ încorporat şi cu funcţie de înregistrare a filmelor.
*2 Conform principiilor CIPA.
*3 Nefiind incluse şi imaginile de tip JPEG fine/Mare în format FX (max. 87 cadre).

Fotografierea AF este posibilă chiar şi la o diafragmă
efectivă f/8
În timp ce 15 puncte de focalizare (cele nouă puncte centrale
şi cele trei puncte de nivel mediu de pe fiecare parte) sunt
compatibile cu diafragme mai închise decât f/5.6 şi mai deschise
decât f/8, 11 puncte sunt, de asemenea, compatibile cu f/8.
Această configuraţie vă permite să focalizaţi cursiv când utilizaţi
un teleconvertor 1,4× sau 1,7× sau chiar şi cu diafragma efectivă
f/8, când combinaţi un teleobiectiv NIKKOR cu un teleconvertor
2,0×. Combinând aparatul foto D750, care este compact şi uşor,
cu cele mai recente obiective în format FX şi teleconvertoare,
rezultă un sistem de aparat foto foarte capabil şi
neaşteptat de portabil, care oferă totodată mai
multe oportunităţi fotografice.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G EDVR +
TELECONVERTOR AF-STC-20E III + D750

*Compatibil
cu f/5.6.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde, f/4 • Balans de alb: Înnorat • Sensibilitate: ISO 400 • Picture Control: Standard ©Ray Demskii
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Funcţionează ca
senzori de tip cruce.

Funcţionează ca
senzori de linie.

*Compatibil
cu diafragme
mai închise
decât f/5.6 şi
mai deschise
decât f/8.

*Compatibil
cu f/8.
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Libertatea de a obţine

Performanţe

Dezvăluiţi-vă potenţialul
Fotografii au nevoie de reproducerea clară şi frumoasă într-un interval ISO vast. Din acest motiv, D750 este
proiectat pentru a oferi reproduceri fără zgomot ale imaginilor pe un interval larg de sensibilităţi standard: de la
ISO 100 până la 12800. Zgomotul este controlat efectiv chiar şi în intervalul de sensibilităţi înalte, păstrându-se
în acelaşi timp detaliile şi claritatea rezoluţiei de 24,3 megapixeli, iar calitatea imaginilor rezultate la valori ISO
ridicate o întrece pe a modelului D810. Având capacitatea de focalizare automată chiar şi la -3 EV*, D750 coboară
limitele fotografierii în lumină scăzută, pentru a vă permite să vă dezvăluiţi adevăratul potenţial creativ.
*ISO 100, 20°C/68°F.

Senzorul de imagine nou proiectat şi EXPEED 4
contribuie la obţinerea unor imagini clare la valori ISO
ridicate, a căror calitate o depăşeşte chiar şi pe a celor
obţinute cu D810
D750 oferă o combinaţie bine echilibrată între rezoluţia de 24,3
megapixeli efectivi şi formatul FX, pentru a realiza atât detalii
precise, cât şi calitatea remarcabilă a imaginii. Senzorul de
imagine nou dezvoltat al acestuia, care are un interval dinamic
larg şi un număr mare de pixeli, produce gradaţii tonale bogate
şi cursive, având performanţe excepţionale la sensibilităţi
înalte, cu zgomot redus. Datele sunt prelucrate prin intermediul
sistemului de procesare a imaginii EXPEED 4, utilizându-se un
algoritm nou formulat, pentru redarea mai naturală a culorilor şi
reducerea zgomotului la sensibilităţi înalte. Chiar şi atunci când
se înregistrează subiecte cu contrast scăzut, precum părul sau
iarba, texturile delicate pot fi reproduse extrem de clar, cu detalii
uimitoare atât în zonele luminoase, cât şi în cele întunecate,
minimizându-se zgomotul de culoare din imaginile statice şi
zgomotul aleator din filme. Puritatea calităţii imaginilor realizate
în intervalul de sensibilităţi înalte o întrece chiar şi pe a modelului
D810. Această performanţă la valori ISO ridicate se regăseşte şi în
rezultatele înregistrărilor de filme.

Calitate excepţională a imaginii, într-un interval larg de
sensibilităţi

Focalizare automată cursivă şi fiabilă, în situaţii cu
lumină extrem de slabă

Fiind proiectat conform celor mai stringente cerinţe impuse de
Nikon în privinţa controlului imaginii, D750 vine cu un interval de
sensibilităţi ISO standard cuprins între 100 şi 12800. Acest interval
este extensibil până la Lo 1 (echivalent cu ISO 50) şi până la Hi 2
(echivalent cu ISO 51200). Numărul mare de pixeli ai senzorului
CMOS în format FX asigură
capacitatea de a răspunde
la o varietate de scenarii de
iluminare pretenţioase, cum ar fi
lumina solară puternică, apusul
şi înserarea, interioarele slab
luminate şi peisajele de noapte.
În fiecare situaţie, vă puteţi
aştepta la imagini minunat de
ISO 6400
clare, cu o degradare vizuală
minimă.

Sistemul AF cu 51 puncte, care şi-a
demonstrat performanţele, a fost îmbunătăţit
şi acum practic depăşeşte posibilităţile
aparatelor foto D4S şi D810. Modulul de senzor
cu focalizare automată Advanced Multi-CAM 3500
II, care a fost dezvoltat recent, oferă o capacitate
îmbunătăţită de detecţie pentru
focalizare, chiar şi la un nivel
avansat de obscuritate, de -3 EV
(ISO 100, 20 °C/68 °F), un nivel
la care ochiul omenesc vede
cu dificultate. Fotografierea
fără efort este posibilă datorită
performanţelor de focalizare
automată cursivă şi fiabilă pe
întregul interval de luminozităţi, Fotografie realizată într-o cafenea
care include situaţiile cu
întunecată, după apus
iluminare scăzută. Modelul
D750 oferă noi oportunităţi
de fotografiere în lumină
scăzută, graţie combinaţiei
dintre performanţele la valori
ISO ridicate şi capacitatea de
focalizare automată în situaţii de
iluminare slabă.

ISO 12800
ISO 25600

Fotografie realizată la lumina lunii
exclusiv

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde, f/2.8 • Balans de alb: Temperatură culoare (2700 K) • Sensibilitate: ISO 1600 • Picture Control: Standard ©Ray Demski
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Înregistra
Cinematografic

Calitate video, creativitate şi operabilitate îmbunătăţite
Căutarea compoziţiei potrivite devine acum mai comodă cu noul monitor cu înclinare pe verticală. Abilitatea
dumneavoastră de a fi expresiv într-un format de film este îmbunătăţită prin posibilitatea de a selecta două
zone de imagine şi de a explora o gamă vastă de obiective NIKKOR incredibile. Aptitudinile dumneavoastră
tehnice şi artistice sunt sprijinite şi îmbunătăţite de comenzile audio mai fine şi de imaginile frumoase, de
înaltă definiţie, în care zgomotul şi efectele moiré şi de pixelare sunt minimizate efectiv. De asemenea, mai
aveţi la dispoziţie un meniu de filmare independent şi o funcţie de afişare a zonelor luminoase, pentru a vă
completa şi a vă susţine ambiţiile de cineast.

Monitor LCD cu înclinare pe verticală, pentru extinderea
potenţialului cinematografic

Meniu de filmare dedicat, pentru creşterea eficienţei
operării [Nou]

Combinaţia dintre monitorul cu înclinare pe verticală şi corpul uşor
vă oferă posibilitatea de a fotografia din puncte de perspectivă
neobişnuite, ajutându-vă să creaţi un stil unic, distinctiv.

D750 oferă un meniu de filmare nou,
dedicat, care adună la un loc opţiunile
de filmare utilizate cel mai frecvent.
Acum este mai uşor să selectaţi
funcţiile dorite pentru filmare, alegând
din indexul din partea stângă a ecranului
– exact ca în cazul fotografierii. Opţiunile
specifice pentru filme pot fi setate în mod eficient.

D-Movie Full HD în mod zonă multiplă, la 1080/60p
Înregistraţi acţiuni cursive la 60p, cu rezoluţie Full HD (1920
× 1080). Combinaţia dintre sistemul de procesare a imaginii
EXPEED 4 şi senzorul de imagine nou dezvoltat prelucrează
în mod cuprinzător datele imaginilor de înaltă rezoluţie, pentru
a obţine o claritate îmbunătăţită, reducerea efectului moiré şi
suprimarea pixelării, lăsându-vă libertatea de a vă orienta stilul
imagistic spre noi şi captivante direcţii. Funcţia de reducere a
zgomotului a fost optimizată pentru înregistrarea filmelor, rezultatul
fiind îmbunătăţirea clarităţii acestora la valori ISO ridicate. Butonul
„P” vă permite să comutaţi rapid între cele două zone de imagine
disponibile. Alegeţi una care corespunde cel mai bine intenţiilor
dumneavoastră creative: formatul FX permite înregistrarea unor
filme care redau subiectele cu efecte frumoase de bokeh, în
timp formatul DX facilitează utilizarea efectelor puternice de
telefotografie. Dispunând de aceste două zone de imagine şi
de o gamă largă de obiective NIKKOR, inclusiv obiective DX,
posibilităţile de exprimare versatilă şi cinematografică vă sunt la
îndemână.

Film în format
de bază FX
Film în format
de bază DX
Notă: Imaginea prezintă
cele două opţiuni pentru
zona de imagine (format
imagine 16:9) pe o zonă
de imagine în format FX,
pentru fotografiere prin
vizor sau fotografiere cu
vizualizare în timp real.
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Moduri de măsurare a expunerii pentru fiecare situaţie
Pe lângă avantajele măsurării matriciale, înregistrarea filmelor cu
D750 permite utilizarea modului de măsurare central-evaluativă,
care oferă indicaţii stabile în timpul expunerii, care nu tind să fie
supuse modificărilor bruşte de luminozitate pentru subiectele
aflate în zona centrală a cadrului. De asemenea, puteţi evita zonele
prea luminoase utilizând modul de măsurare evaluativă a zonelor
luminoase.

Control cursiv al diafragmei electrice – chiar şi în timpul
înregistrării filmelor
Prin intermediul meniului de setări
personalizate, D750 vă permite să
asociaţi funcţia de diafragmă electrică*
fie butonului funcţional (Fn), fie
butonului de previzualizare a profunzimii
de câmp (Pv). Vă puteţi bucura de
controlul cursiv şi continuu al diafragmei
în timpul înregistrării filmelor, inclusiv la
vizualizarea în timp real a acestora. Datele video pot fi înregistrate
pe un recorder extern conectat prin HDMI, iar cu aparatul foto
D750, această funcţie poate fi asociată, de asemenea, selectorului
multiplu, pentru un control mai intuitiv. Setarea se face simplu şi
rapid, utilizând butonul „P” – chiar şi în timpul înregistrării filmului.

Control automat al sensibilităţii ISO pentru înregistrare cu
expunere automată, cu timp de expunere şi diafragmă fixe

Ieşire HDMI Full HD la un dispozitiv extern, în timp ce se
înregistrează pe suportul de stocare intern

Marcarea indexurilor, pentru o editare rapidă şi eficientă
în aparatul foto

Menţinerea expunerii corecte este întotdeauna o provocare
când aparatul foto trebuie rotit panoramic între locuri luminate
şi întunecate. Aici intră în joc D750 şi funcţia sa de control al
expunerii automate. De exemplu, când filmaţi un subiect care
iese dintr-un coridor întunecat în soarele amiezii, controlul
automat al sensibilităţii ISO contribuie la păstrarea expunerii
corespunzătoare, menţinând totodată profunzimea de câmp şi
efectele de estompare datorate mişcării la valorile setate pentru
expunerea manuală. Setaţi o limită maximă a sensibilităţii între
ISO 200 şi Hi 2, pentru a evita atingerea unor valori prea mari.
Această limitare poate fi extrem de utilă atunci când se aşteaptă
modificări importante ale iluminării.

Utilizând un cablu HDMI HC-E1
opţional, datele necomprimate ale
filmelor se pot transfera cu rezoluţia
1080/60p către un recorder extern,
conectat prin HDMI. Formatele de
fişiere de film necomprimate sau
comprimate fără pierderi permit
editarea filmelor de calitate profesională.
De asemenea, acest segment poate fi
înregistrat simultan pe un card de memorie
intern, cu rezoluţia 1080/60p (în format MOV, H.264/MPEG-4
AVC) pentru crearea unei copii de rezervă.

Prin intermediul meniului de setări
personalizate, funcţiile utilizate
frecvent pot fi asociate butonului de
previzualizare a profunzimii de câmp
(Pv) în timpul vizualizării în timp real a
filmului. Funcţia Marcare indexuri este
asociată în mod implicit şi etichetează
cadrele importante în timpul înregistrării filmului, pentru a facilita
căutarea rapidă a momentelor importante în timpul editării.
Poziţiile marcajelor de index se pot identifica simplu pe bara de
progres de pe afişaj. Această funcţie poate fi asociată şi butonului
funcţional (Fn).

Sunet de înaltă fidelitate, cu comenzi pentru monitorizarea şi reglarea nivelurilor audio în timpul înregistrării

Afişarea zonelor luminoase, pentru identificarea vizuală
a celor mai luminoase zone din imagine

D750 are două microfoane interne, care acum sunt distanţate
mai mult între ele, spre stânga şi spre dreapta, pentru a crea
înregistrări stereo mai dinamice. Adăugaţi microfonul stereo
ME-1 opţional, pentru a obţine un sunet şi mai clar, cu zgomot
mecanic minimizat. Nivelurile de sensibilitate ale microfoanelor
pot fi reglate în 20 de trepte în timpul realizării filmelor, atât
la vizualizarea în timp real, cât şi la înregistrare, fiind posibilă
verificarea vizuală a volumului audio. Indiferent dacă înregistraţi
sau doar compuneţi în mod vizualizare în timp real, puteţi utiliza
conectorul pentru căşti pentru a monitoriza nivelul
audio, care este reglabil în 30 de trepte.
Alegeţi cea mai potrivită frecvenţă de
răspuns: intervalul „larg” este indicat pentru
înregistrarea instrumentelor muzicale sau
a zgomotului citadin, în timp ce intervalul
„voce” este optimizat pentru înregistrarea
vocilor omeneşti. Când se utilizează microfonul
încorporat, este disponibilă şi opţiunea
Reducere zgomot vânt. Volumul în căşti
poate fi reglat în timpul vizualizării în
timp real a filmelor prin utilizarea
butonului „P”, în timp ce
sensibilitatea microfoanelor,
frecvenţa de răspuns şi
reducerea zgomotului
vântului pot fi
particularizate în
timpul înregistrării
filmelor.

Funcţia de afişare a zonelor
luminoase utilizează un model
„zebră” în imaginile vizualizate în
timp real, pentru a indica zonele
luminoase, care pot fi setate astfel
încât să fie înregistrate sau nu pe un
dispozitiv de ieşire HDMI. Funcţia
„Afişare zone luminoase” poate fi
setată rapid prin intermediul butonului
„P”, chiar şi în timpul înregistrării filmului.

Tranziţie mai cursivă a expunerii în timpul fotografierii
tip trecere timp şi fotografierii cu temporizator de
interval

Microfon
stereo ME-1

Microfoane stereo încorporate

Indiferent dacă este vorba de subiecte naturale, precum nori
în mişcare sau flori care se deschid ori scene urbane, precum
fluxul de oameni şi traficul, funcţia de fotografiere tip trecere
timp a modelului D750 le poate înregistra pe toate sub forma
unor filme dramatice. Aparatul foto simplifică acest proces: doar
setaţi intervalul şi durata şi veţi obţine segmente impresionante,
fără a fi nevoie de post-procesare sau de editare. Mai mult decât
atât, obţineţi în mod automat tranziţii cursive ale expunerii,
graţie procesării efectuate în aparatul foto. D750 reduce eficient
efectele neplăcute de clipire, care sunt create uneori de o mică
diferenţă de expunere între cadre, într-un film de tip trecere timp
cu scene în care luminozitatea se modifică gradual, precum
în timpul răsăritului sau al apusului. Această uniformizare a
expunerii se aplică şi la fotografierea cu temporizator de interval,
având ca rezultat atenuarea în mod
egal a fluctuaţiilor de expunere
când imaginile sunt redate într-un
film de tip trecere timp. Funcţia
de fotografiere cu temporizator de
interval poate înregistra acum până la
9999 imagini.

Fără controlul cursivităţii

*Funcţionează numai în modurile de expunere A şi M. Când se utilizează microfonul
intern, este posibil să se înregistreze sunetul operaţional. Se recomandă utilizarea
microfonului extern.

Cu controlul cursivităţii
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Imagina

Abordaţi noi modalităţi de fotografiere şi de partajare
Printr-o uşoară modificare a unghiului, o stradă obişnuită poate fi transformată într-un loc nou şi exotic. Odată
înregistrată, pasul următor pentru mulţi fotografi este să prezinte lumii fotografia realizată. D750 simplifică acum
acest lucru mai mult ca oricând, ajutându-vă să partajaţi imaginile aproape în timp real. Utilizaţi multitudinea de efecte
creatoare disponibile şi daţi frâu liber creativităţii. Nu există limite pentru imaginaţie.

Primul aparat foto în format FX cu monitor LCD cu
înclinare, pentru fotografiere din unghiuri flexibile [Nou]

Efecte speciale, pentru transformarea rapidă a
aspectului şi atmosferei imaginilor

D750 este primul aparat foto în format FX echipat cu
un monitor LCD cu înclinare în plan vertical. Acum vă
puteţi regla rapid perspectiva, ridicând monitorul până
la 90° sau coborându-l până la 75°, beneficiind de
flexibilitate la fotografierea şi filmarea cu vizualizare în timp
real. Mecanismul special proiectat al monitorului este robust,
uşor şi încorporat în corpul aparatului foto, pentru a păstra forma
zveltă a acestuia. Monitorul propriu-zis este întotdeauna poziţionat
în centrul axei optice a obiectivului, pentru a facilita manevrarea
şi compoziţia, creând o senzaţie asemănătoare cu fotografierea
printr-un vizor. Fiind conceput pentru a fi compact, monitorul stă
aproape de corpul aparatului foto, astfel încât să puteţi obţine în
mod intuitiv o mare varietate de unghiuri ale aparatului foto. De
asemenea, operarea cursivă şi simplă cu monitorul coborât la 75°
este disponibilă chiar şi atunci când aparatul foto este montat pe
un trepied.

Bucuraţi-vă de efectele digitale creative unice, simplu de aplicat,
prin utilizarea celor şapte opţiuni de efecte speciale, fără software
de editare. Utilizate împreună cu monitorul LCD cu înclinare, puteţi
produce o varietate de imagini şi filme unice, atrăgătoare. Dacă
setaţi aparatul foto D750 pe vizualizare în timp real, puteţi vedea
efectul respectiv în timp real, oferindu-vă opţiunea de a regla
setările în mod corespunzător, înainte de a confirma efectul final.
Indiferent dacă sunteţi începător sau amator avansat, modul unic
de efecte speciale de la Nikon vă va stimula creativitatea.
Efecte speciale încorporate în D750:
Vedere nocturnă, Schiţă color*1, Efect de miniaturizare*2,
Culoare selectivă, Siluetă, Cheie înaltă şi Cheie joasă.
*1 Filmele realizate în acest mod sunt redate ca o prezentare de diapozitive, formată
dintr-o serie de imagini statice.
*2 Filmele cu efect de miniaturizare sunt redate la viteză ridicată.

Primul aparat foto în format FX cu modul Wi-Fi încorporat, pentru transferul imaginilor şi fotografierea de la
distanţă utilizând un dispozitiv inteligent
D750 încorporează un modul Wi-Fi, pentru a permite
comunicarea interactivă, fără fir, cu un telefon inteligent sau
cu un PC tabletă. Imaginile statice se transferă cu ușurinţă în
dispozitivul inteligent astfel încât puteţi partaja fotografiile de
înaltă calitate cu prietenii de oriunde. Acest următor pas în
comunicarea creativă vă poate stimula în plus pasiunea pentru
fotografie. De asemenea, puteţi profita de posibilitatea de
a utiliza dispozitivul inteligent ca ecran de vizualizare în
timp real de la distanţă, cee ce permite fotografierea şi
alegerea celui mai bun unghi, precum și a momentului
optim de declanșare. D750 poate fi utilizat comod
pentru autoportrete, fotografii de grup, dar şi
pentru fotografierea prin telecomandă a păsărilor
şi animalelor de la distanţă.
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/200 secunde, f/2.2 • Balans de alb: Auto 1 • Sensibilitate: Auto (ISO 4500) • Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada
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Notă: Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi, trebuie să descărcaţi
aplicaţia Wireless Mobile Utility pe un dispozitiv
inteligent (compatibil cu iOS/AndroidTM ). Wireless
Mobile Utility se poate descărca gratuit din
magazinul de aplicaţii corespunzător.

Siluetă

Cheie înaltă

Schiţă color

Culoare selectivă
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Libertatea de a

Explora

Extinderea potenţialului, stimularea curiozităţii
Odată era acceptat faptul că un aparat foto trebuia să fie greu şi voluminos pentru a oferi o mulţime de funcţii
sofisticate, dar acest lucru nu mai este valabil în prezent. Calitatea imaginilor de înaltă definiţie rezultată din rezoluţia
de 24,3 megapixeli efectivi şi specificaţiile de înaltă performanţă ale modelelor profesionale de la Nikon sunt acum
îngemănate într-un corp compact, uşor şi zvelt, care oferă mai multă mobilitate şi agilitate.

[Premieră pentru un model în format FX!] Corp
compact, uşor şi zvelt, cu un design rezistent şi durabil
Fiind primul model în format FX de la Nikon care are un corp
monobloc cu o structură capsulată rezistentă, ce nu necesită
un cadru separat, D750 îndeplineşte standardele de rezistenţă,
în ciuda dimensiunilor şi greutăţii reduse. Designul zvelt este
realizat prin amplasarea senzorului de imagine în acelaşi plan
cu placa de circuit integrat, a cărei dimensiune reprezintă
aprox. 70% dintr-un design convenţional (aprox. 50% din
spaţiul alocat pentru componentele electronice). Unitatea
de acţionare secvenţială utilizează patru motoare, la fel ca la
modelul D810. Locul acesteia a fost schimbat şi optimizat,
pentru a se crea spaţiul necesar pentru mânerul de prindere
adânc, păstrându-se totodată rezistenţa şi durabilitatea
necesare pentru integrarea unor elemente avantajoase,
precum bliţul încorporat şi sistemul de înregistrare a filmelor,
precum şi o gamă largă de caracteristici profesionale. Partea
frontală a corpului este confecţionată dintr-un nou material din
fibră de carbon, iar pentru capacele posterior şi superior s-a
utilizat magneziu, obţinându-se astfel un cadru rezistent, uşor
şi robust.

Operabilitate îmbunătăţită, cu un mâner care asigură
manevrarea sigură, indiferent de mărimea mâinii
Configuraţia corpului zvelt al aparatului foto include un nou
mâner de prindere, care este mai adânc, pentru a asigura
o priză mai sigură – apucaţi-l strâns şi tot nu veţi atinge cu
unghiile corpul aparatului foto. Designul rotunjit permite o
priză completă şi confortabilă, indiferent de mărimea mâinii.
Materialul utilizat pentru mânerul de prindere al modelului
D750 este o textură din piele sintetică, utilizată şi la aparatele
foto D4S şi D810, iar pentru capacul fantei pentru card de
memorie, de pe mâner, s-a utilizat un material din cauciuc,
pentru a se asigura cel mai bun confort la ţinerea aparatului
foto în mână.

Format FX

1,2×

Format DX

Trei opţiuni pentru zona de imagine, care modifică
unghiul de câmp
D750 vă permite să alegeţi din trei dimensiuni de zone de
imagine pentru fotografierea statică: [FX (36 × 24) 1,0×]
pentru formatul FX (35,9 × 24 mm), care oferă un unghi de
câmp echivalent cu al unui aparat foto în format de 35 mm;
[1,2× (30 × 20) 1,2×], care oferă dimensiunea de 29,9 × 19,9
mm; şi [DX (24 × 16) 1,5×], care oferă formatul DX (23,5 ×
15,7 mm). Unghiul de câmp efectiv va fi echivalent cu aprox.
1,2× sau 1,5× distanţa focală a obiectivului. Cu ambele opţiuni,
FX şi DX, într-un aparat foto compact şi uşor, combinat cu
un obiectiv cu zoom puternic, vă puteţi bucura de beneficiile
oferite de un sistem versatil şi foarte portabil. Un alt beneficiu
al formatului DX îl oferă cele 51 de puncte de focalizare, care
acoperă aproape întregul cadru, simplificând înregistrarea
subiectelor care se mişcă rapid. Când se ataşează un obiectiv
DX, aparatul foto selectează automat [DX (24 × 16) 1,5×].

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/5 secunde, f/9 • Balans de alb: Înnorat • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Neutră ©Joshua Cripps
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Elemente esenţiale pentru libertate:

Vizor optic cu acoperire a cadrului de aprox. 100%,
pentru claritate şi vizibilitate îmbunătăţite

Răspuns excepţional

Vizorul optic al aparatului foto D750 utilizează lentile de ocular
nou concepute, pentru a corespunde liniei zvelte a corpului.
Pentaprisma de sticlă a acestuia asigură o acoperire a cadrului de
aprox. 100%, în timp ce noul ecran de focalizare oferă o vizibilitate
îmbunătăţită. La fel ca la modelele D4S şi D810, oglinda principală
are mai multe straturi de acoperire, pentru a nu influenţa culorile.

Flexibilitate extinsă pentru crearea imaginilor şi filmelor

Control flexibil al unghiului, cu un design
de articulaţie pe 3 axe

Modul Wi-Fi inclus, pentru integrarea cursivă cu
dispozitivele inteligente

Flux de lucru cursiv, pentru transmisia
profesională a imaginilor

Prin intermediul aplicaţiei Wireless Mobile Utility de la
Nikon, D750 transferă imaginile din aparatul foto într-un
dispozitiv inteligent şi vă transformă dispozitivul inteligent
în telecomandă pentru aparatul foto. Deşi pentru capacul
superior s-a utilizat magneziu, distanţa de transmisie radio
este de aprox. 30 m/98 ft* (rază de acţiune). Funcţionarea
aparatului foto nu este întreruptă nici chiar în timpul transferului
de imagini, care permite operarea continuă a acestuia.

Jurnaliştii şi documentariştii se vor bucura de faptul că, la fel
ca predecesorul său D4S, D750 este capabil să efectueze
transmisii de date profesionale prin intermediul unităţii de
comunicare UT-1 opţionale şi al transmiţătorului fără fir
WT-5A/B/C/D. Când se conectează o unitate UT-1 la aparatul
foto D750, acesta poate utiliza o conexiune LAN cablată (prin
Ethernet). Ataşaţi transmiţătorul WT-5 la unitatea UT-1 pentru
a beneficia de o conexiune LAN fără fir*1 la un server FTP sau
PC*2. Puteţi să transmiteţi imaginile sau filmele stocate pe
cardul de memorie SD al aparatului foto, precum şi imaginile
înregistrate în timp real, care pot fi trimise apoi direct pe un
server FTP sau pe un computer. Software-ul opţional Camera
Control Pro 2 permite controlul de la distanţă al aparatului
foto şi transmiterea imaginilor şi a filmelor către un computer.
De asemenea, puteţi să vizualizaţi imaginile stocate pe un card
de memorie din aparatul foto sau să comandaţi aparatul foto
utilizând browserul Web de pe computer sau de pe iPhone*3.

*Se presupune că nu există interferenţe; intervalul poate varia în funcţie de intensitatea
semnalului şi de prezenţa sau absenţa obstacolelor.
•Pentru a utiliza funcţia Wi-Fi, trebuie să descărcaţi aplicaţia Wireless Mobile Utility pe
un dispozitiv inteligent (compatibil cu iOS/AndroidTM ). Wireless Mobile Utility se poate
descărca gratuit din magazinul de aplicaţii corespunzător.
•Acest produs, care conţine software de criptare dezvoltat în Statele Unite, este supus
reglementărilor administraţiei Statelor Unite privind exportul şi nu poate fi exportat
sau re-exportat în ţările pentru care Statele Unite au impus politici de embargo pentru
mărfuri. Următoarele ţări se supun în prezent embargoului: Cuba, Iran, Coreea de
Nord, Sudan şi Siria.
•Funcţia Wi-Fi încorporată nu este compatibilă cu Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility, pentru transmisii Wi-Fi

*1 Conform cu standardul IEEE802.11a/b/g/n.
*2 W
 ireless Transmitter Utility trebuie instalat prin descărcarea acestuia de pe site-ul
Web Nikon, utilizând programul de instalare furnizat pe CD-ROM-ul ViewNX 2.
*3 iPhone este o marcă comercială a Apple Inc.

Această aplicaţie dedicată conectează fără fir aparatele foto
digitale Nikon şi dispozitivele inteligente (telefoane inteligente
sau PC-uri tabletă, compatibile cu iOS/AndroidTM ) pentru
a permite transferul de imagini şi comanda de la distanţă.
Aplicaţia Wireless Mobile Utility se poate descărca gratuit din
magazinul de aplicaţii al producătorului corespunzător
UT-1

WT-5A/B/C/D
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Unitate UT-1 ataşată la D750
cu cablul LAN conectat

UT-1 şi WT-5A/B/C/D
ataşate la D750

Aparatul foto D750 are un monitor LCD cu înclinare, care se reglează
rapid în sus cu 90° şi în jos cu 75°. Graţie structurii originale a
articulaţiei pe 3 axe de la Nikon, monitorul iese puţin în afară, astfel
încât să nu se producă vignetarea la componenta ocularului când
monitorul este ridicat la 90°. De asemenea, când este coborât la
75°, monitorul se învârte înapoi, astfel încât acesta nu va atinge baza
trepiedului. Puteţi să înclinaţi confortabil monitorul, chiar şi atunci
când aparatul foto este montat pe trepied.

Monitor LCD de înaltă rezoluţie, cu capacitate de
particularizare a culorilor

Camera Control Pro 2 (opţional) –
software pentru telecomandă
Camera Control Pro 2 este un software de comandă de
la distanţă, care vă permite să operaţi de la computer o
varietate de funcţii ale aparatului foto D750. Acest software
oferă suport, de asemenea, pentru caracteristici avansate
de vizualizare şi pentru vizualizarea în timp real. Majoritatea
setărilor aparatului foto SLR digital Nikon care sunt controlate
de obicei prin intermediul cablului USB, pot fi controlate de la
distanţă de la computer, inclusiv modul de expunere, timpul
de expunere şi diafragma. Când utilizaţi un transmiţător fără fir
opţional ataşat la un aparat foto compatibil, este disponibilă, de
asemenea, o conexiune LAN fără fir (Wi-Fi) sau Ethernet prin
cablu.

Monitorul LCD de 8 cm/3,2 inci are o rezoluţie de aprox.
1.229.000 puncte. Aceasta, plus alinierea RGBW şi structura
integrată a sticlei şi a panoului creează o vizualizare clară şi precisă
a imaginilor. Având un unghi larg de vizualizare, de 170° (în sus, în
jos, la stânga şi la dreapta), D750 este convenabil şi confortabil în
acelaşi timp. De asemenea, puteţi să calibraţi culoarea monitorului
LCD pentru a corespunde mai bine cu a computerului, crescând în
acest fel eficienţa fluxului dumneavoastră de lucru.

Bliţ încorporat cu funcţie de bliţ principal de comandă,
pentru acţionarea fără fir a mai multor bliţuri
Graţie acoperirii echivalente unui obiectiv de 24 mm cu unghi
larg şi numărului de ghid de aprox. 12/39 (m/ft, ISO 100, 20
°C/68 °F), bliţul încorporat al aparatului foto D750 oferă o
mulţime de funcţii. Controlul de bliţ i-TTL integrat al acestuia
nu numai că acoperă subiectele cu fundal iluminat, dar
oferă şi un control superior al ieşirii, adecvat standardelor
profesionale. Probabil cea mai importantă este
compatibilitatea acestuia cu sistemul de iluminare
avansată fără fir, exclusiv de la Nikon, care
îi permite bliţului încorporat să controleze
fără fir până la două grupuri de dispozitive
Speedlight opţionale.
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Elemente esenţiale pentru libertate:

Calitatea şi expresia imaginii

Calitate bogată, expresivă şi rafinată a imaginii, pentru libertatea creativă optimizată
Patru tehnologii cheie şi software original pentru
realizarea imaginilor de calitate Nikon

Sistem Picture Control îmbunătăţit,
pentru o flexibilitate mai creativă

Performanţa optică de neegalat a obiectivelor NIKKOR dezvăluie
adevăratul potenţial al senzorului de înaltă rezoluţie al modelului
D750. Acest senzor CMOS în format FX de la Nikon, nou dezvoltat,
cu 24,3 megapixeli efectivi, asigură un interval dinamic extrem
de larg şi un raport înalt semnal-zgomot, furnizând imagini cu
definiţie bine echilibrată şi zgomot redus, chiar şi la sensibilităţi
înalte. EXPEED 4, sistemul de procesare a imaginii, de mare
viteză, exclusiv de la Nikon, atinge noi niveluri ale performanţei
de reducere a zgomotului, ale preciziei balansului de alb şi ale
capacităţii de înregistrare a filmelor cu rezoluţie de 1080/60p.
Mai mult, sistemul Picture Control original de la Nikon permite
stiluri de creare a imaginilor care pot reflecta cu mai multă
acurateţe intenţiile unui fotograf. Toate aceste caracteristici
lucrează împreună pentru a obţine o calitate superioară atât a
imaginilor statice, cât şi a filmelor. Modelul D750 chiar depăşeşte
modelul D810 în privinţa calităţii imaginii la sensibilităţi înalte,
precum şi în privinţa definiţiei, profunzimii, gradaţiei tonurilor şi
culorilor clare. Folosiţi-vă la maximum creativitatea, dispunând
de fişiere de imagine JPEG şi de film bine echilibrate şi de înaltă
calitate, obţinute direct din aparatul foto sau depăşiţi limitele,
profitând de software-ul de procesare Capture NX-D de la Nikon,
conceput special pentru fişierele NEF (RAW).

Sistemul original Picture Control de la Nikon vă permite să
controlaţi cu uşurinţă aspectul filmelor şi al imaginilor statice. Când
doriţi să creaţi imagini sau filme minunate, care pot fi utilizate direct
din aparatul foto sau să experimentaţi nivelurile de post-producţie
ale creativităţii, pur şi simplu selectaţi una din opţiunile Standard,
Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj şi Uniform. Ca şi în
cazul modelului D810, claritatea*1 îşi poate spune cuvântul asupra
caracterului distinctiv al unei imagini. Fiecare parametru poate fi
setat cu precizie în incremente de 0,25*2. Cea mai nouă opţiune
Picture Control, „Uniform”, utilizează o curbă de tonuri care este
mai aproape de o linie dreaptă decât setarea Neutră. Opţiunea
Uniform oferă, de asemenea, o manevrare artificială minimă şi,
prin urmare, menţine cu mai multă siguranţă informaţiile despre
subiect. Acum, când reglaţi o imagine, puteţi să vă îngrijoraţi
mai puţin în legătură cu zonele luminoase extreme, umbrele
blocate sau saturaţia de culoare excesivă. În schimb, puteţi să
vă concentraţi asupra exploatării la maximum a unei imagini,
oferindu-i o tonalitate bogată atât în privinţa luminozităţii, cât şi a
culorilor. Dacă procesaţi fişiere NEF (RAW) cu Capture NX-D*3,
fotografiaţi cu opţiunea Uniform sau aplicaţi opţiunea Uniform la o
imagine realizată cu altă opţiune Picture Control, apoi reglaţi curba
de tonuri pentru a reflecta mai simplu intenţiile dumneavoastră.
*1 Se poate aplica numai la imagini statice.
*2 Excluzând opţiunea Reglare rapidă şi efectele de filtru.
*3 Se poate descărca gratuit de pe site-ul Web de la Nikon.

Picture Control Utility 2, pentru crearea şi gestionarea
opţiunilor Picture Control personalizate (furnizat pe
CD-ROM-ul ViewNX 2)
Cu acest software, puteţi să creaţi opţiuni Picture Control
personalizate, care să reflecte gusturile dumneavoastră. Ca sistem
în sine, acesta permite reglarea parametrilor prin intermediul
curbelor de tonuri particularizate. Ecranul de previzualizare vă
permite să verificaţi modificările subtile în timp real şi să măriţi
punctul dumneavoastră de interes prin reglarea dimensiunii
ferestrei. De asemenea, puteţi să reglaţi expunerea şi balansul de
alb al imaginii de previzualizare şi, când doriţi, să transferaţi setările
în aparatul foto, prin intermediul unui card de memorie. Orice
opţiune de Picture Control personalizat pe care o creaţi poate fi
înregistrată automat în lista de opţiuni Picture Control din ViewNX
2 şi din Capture NX-D pe acelaşi computer, fapt ce contribuie
la facilitarea aplicării asupra oricărui fişier NEF (RAW), printr-un
proces mai cursiv.
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Fotografie realizată cu Picture
Control personalizat, în orientare
Peisaj

Fotografie realizată cu Portret

Software original de la Nikon, pentru obţinerea
imaginilor de calitate Nikon
Capture NX-D, pentru procesarea fişierelor NEF (RAW)
(descărcare gratuită)
Fiind conceput special pentru a procesa formatul RAW exclusiv de
la Nikon, denumit şi NEF (Nikon Electronic Format), software-ul
Capture NX-D utilizează din plin fişierele extrem de bogate în date.
Pe lângă compensarea expunerii şi reglările simple ale balansului
de alb şi ale tonului, sistemul Picture Control oferă chiar mai multe
oportunităţi. Noua opţiune Uniform şi reglările de claritate pot fi
aplicate imaginilor NEF (RAW) fotografiate chiar şi cu aparatele
foto lansate înainte de D810. Indiferent ce aparat foto utilizaţi, acum
puteţi să reglaţi fin fiecare parametru, în incremente de 0,25*.
Rezultatele, inclusiv reglările realizate cu Picture Control, pot fi
salvate şi aplicate cu uşurinţă altor imagini, utilizând Capture NX-D.
*Excluzând opţiunea Reglare rapidă şi efectele de filtru.
Notă: Capture NX-D se poate descărca gratuit de pe site-ul Web de la Nikon.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX 2, pentru răsfoirea şi editarea imaginilor
(furnizat)
Beneficiind de funcţii utilizate frecvent pentru editarea imaginilor,
precum redimensionarea şi reglarea luminozităţii, softwareul ViewNX 2 este util pentru importarea, editarea şi răsfoirea
imaginilor statice şi a filmelor. Funcţiile sale de editare a filmelor
sunt echivalente cu cele de care dispun aparatele foto SLR digitale,
astfel încât este uşor să aplicaţi, să modificaţi şi să reglaţi opţiunile
Picture Control pentru imaginile NEF (RAW) realizate cu aparatele
foto digitale SLR Nikon.

Sistemul de recunoaştere a scenei avansat,
exclusiv de la Nikon

D-Lighting activ, pentru reproducerea luminozităţii
naturale

Modelul D750 este echipat cu sistemul de recunoaştere a scenei
avansat de la Nikon, utilizând un senzor RGB cu 91K pixeli,
care asigură rezultate de înaltă precizie. Utilizând cei 91.000 de
pixeli, acesta scanează meticulos scena pentru a determina
luminozitatea, contrastul, culoarea, distribuţia zonelor luminoase
şi prezenţa sau absenţa feţelor omeneşti*. Utilizând aceste
informaţii, aparatul foto implementează diferite comenzi automate,
precum focalizarea automată, expunerea automată, balansul de
alb automat şi expunerea cu bliţ i-TTL. Astfel, vă puteţi aştepta
ca urmărirea subiectului să se realizeze cu mai mare precizie
prin intermediul funcţiilor AF, control expunere şi control bliţ, cu
prioritate sporită pentru feţele omeneşti. De asemenea, oferă un
control al expunerii bine echilibrat, luând în considerare zonele
luminoase şi balansul de alb precis care evidenţiază zonele
luminoase. De asemenea, sistemul de recunoaştere a scenei
avansat utilizează informaţiile colectate de senzorul de imagine
pentru a îmbunătăţi întreaga experienţă de fotografiere: acesta
accelerează zoomul redării feţelor şi îmbunătăţeşte acurateţea
expunerii şi a controlului AF în timpul vizualizării în timp real şi
înregistrării filmelor.

Chiar dacă o scenă are diferenţe
puternice între zonele luminoase
şi cele întunecate, funcţia
D-Lighting activ reproduce detalii
naturale în zonele luminoase şi
în cele umbrite. În unele situaţii,
precum în cazul subiectelor cu
fundal iluminat, este posibil ca zonele întunecate şi cele luminoase
să nu se încadreze în intervalul dinamic larg al aparatului foto,
însă graţie sistemului de procesare a imaginii EXPEED 4, D750
poate realiza în timp real o procesare rapidă şi foarte precisă,
asigurând o reproducere îmbunătăţită a culorilor într-un timp
scurt de procesare. Pur şi simplu selectaţi un nivel de intensitate:
automat, extra ridicat, ridicat, normal şi scăzut (de asemenea,
este disponibilă şi opţiunea „dezactivat”). Funcţia D-Lighting activ
lucrează efectiv cu măsurarea matricială şi, spre deosebire

*Controlul detecţiei feţelor nu poate fi confirmat în afişajul vizorului.

Balans de alb automat, precis, care identifică o sursă
de lumină cu deosebită acurateţe, prin intermediul
sistemului avansat de recunoaștere a scenei
D750 utilizează întreaga sa tehnologie avansată pentru a înregistra
şi reda cu acurateţe culoarea şi luminozitatea scenei. Utilizând
funcţiile sistemului avansat de recunoaștere a scenei, precum
identificarea sursei de lumină şi detectarea feţelor în planul
imaginii, aparatul foto detectează informaţiile despre culoare şi
despre luminozitate care corespund sursei de lumină, utilizându-şi
imensa colecţie de date de referinţă încorporată. De asemenea,
D750 vă permite să setaţi un al doilea mod de balans de alb
automat – Auto 2 – pentru a păstra o ambianţă mai caldă atunci
când fotografiaţi în condiţii de lumină incandescentă.

Flexibilitate în toate aspectele reglării imaginilor
Sistemul Picture Control de la Nikon vă permite să particularizaţi
aspectul şi atmosfera imaginilor conform gusturilor
dumneavoastră şi, de asemenea, facilitează reglarea unor
parametri precum claritatea*, detalierea, contrastul, saturaţia
şi nuanţa (colorarea). Fiecare parametru poate fi reglat fin, în
incremente de 0,25, iar reglajele pentru balansul de alb se pot
efectua în trepte de 0,5 pentru direcţia A-B şi de 0,25 pentru
direcţia G-M. Astfel, puteţi crea un număr aproape infinit de setări
personalizate, pentru a realiza reproducerea de culori dorită.
*Se poate aplica numai la imagini statice.

de HDR, nu combină imaginile, fiind astfel eficace pentru
fotografierea cu aparatul foto ţinut în mână sau pentru înregistrarea
subiectelor în mişcare.

HDR (High Dynamic Range), pentru contraste mai evidente
Pentru a obţine un interval dinamic incredibil de larg într-o singură
imagine, aparatul foto D750 poate să combine două imagini
realizate cu o singură declanşare, la expuneri diferite. Drept
urmare, imaginile rezultate au zgomot redus şi o gradaţie bogată
a tonurilor, atât în zonele umbrite, cât şi în zonele luminoase, chiar
şi în cazul scenelor de fotografiere cu contrast ridicat. Gradul se
poate selecta – automat, extra ridicat, ridicat, normal şi scăzut,
iar cursivitatea tranziţiei în locul de întâlnire al celor două expuneri
este setată automat conform nivelului de intensitate. Modul
HDR este cel mai eficient în cazul subiectelor staţionare, precum
peisajele şi imaginile cu natură statică.
Notă: Este recomandată utilizarea unui trepied.
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Elemente esenţiale pentru libertate:

Operabilitate şi fiabilitate

Suport creativ, în orice mod aveţi nevoie

Măsurare evaluativă a zonelor luminoase,
pentru evitarea zonelor luminoase extreme

Subiectul fotografiat cu măsurare
matricială prezintă zone luminoase
extreme.

Când se selectează acest mod,
aparatul foto D750 detectează
automat cele mai luminoase
zone ale scenei şi stabileşte o
expunere care previne apariţia
unor zone luminoase extreme.
Acest sistem nou de măsurare
evaluativă a zonelor luminoase
este eficient în special în cazul
fotografierii la teatru, unde
subiectul principal este luminat
de un spot.

Balans de alb în punct unic, pentru înregistrarea
instantanee a datelor presetate manual, prin
intermediul vizualizării în timp real

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/400 secunde, f/3.2 • Balans de alb: Temperatură culoare (2700 K)
• Sensibilitate: ISO 3200 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

Fotografie realizată cu măsurare evaluativă a zonelor luminoase.
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D750 vă permite să obţineţi
instantaneu date de balans
de alb presetate manual,
selectând o zonă albă sau
gri din cadru, în timpul
vizualizării în timp real. Datele
de presetare manuală se pot
păstra chiar şi atunci când
Balans de alb în punct unic
imaginea vizualizată în timp
real este mărită la maximum,
oferindu-vă un balans de alb precis în zonele
cu dimensiuni reduse. Dacă nu sunteţi
mulţumit de rezultat, puteţi să mutaţi pur şi
simplu zona de achiziţie, fără a fi necesar să
Balans de alb automat
parcurgeţi de la început întregul proces de
achiziţie.

Mod Scenă, pentru setări optimizate conform
scenariului de fotografiere

Buton „P” intuitiv, pentru acces direct la operaţiile
utilizate frecvent

Corp robust şi etanşare, pentru protecţie sigură
împotriva prafului şi ploii

D750 poate selecta în mod
automat setările cele mai
adecvate pentru scena sau
tipul de subiect ales. Pur şi
simplu selectaţi modul Scenă
corespunzător şi lăsaţi restul
în seama aparatului foto. De
asemenea, compensarea
Fotografie realizată cu Amurg/zori
expunerii şi compensarea
bliţului sunt disponibile când se utilizează modul Scenă.

În timpul fotografierii prin vizor
sau cu vizualizare în timp real,
aveţi acces la funcţiile cel
mai frecvent utilizate printr-o
simplă apăsare de buton. De
asemenea, aveţi posibilitatea
să treceţi direct la meniul de
retuşare în timpul redării sau să
indicaţi imaginile pe care doriţi
să le transferaţi pe un telefon inteligent sau pe un PC tabletă.

Aparatul foto dispune de o
etanşare bună, care îi asigură
o protecţie eficientă împotriva
pătrunderii prafului şi umezelii,
echivalentă cu cea de care
beneficiază modelul D810.
Gripul opţional MB-D16
dispune de o etanşare de
aceeaşi calitate.

Mod Scenă încorporat în D750:
Portret, Peisaj, Copil, Sport, Prim-plan, Portret de noapte, Peisaj de noapte,
Petrecere/interior, Plajă/zăpadă, Apus, Amurg/zori, Portret animal de casă,
Lumânări, Flori, Culori de toamnă, Mâncare

Vizor optic care încorporează un element de afişare EL
organic, pentru vizibilitate îmbunătăţită, chiar şi în condiţii
de lumină puternică
Afişajul pentru informaţii de
sub zona de imagine din vizor
utilizează un element de afişaj
EL organic, pentru a asigura o
afişare clară, cu contrast ridicat
şi un consum mai mic de
energie. Vizibilitatea superioară
este asigurată chiar şi în lumina
puternică a soarelui, cu viteză mai mare de răspuns la temperaturi
scăzute.

Operare confortabilă şi intuitivă, şi o interfaţă grafică de
calitate superioară pentru
utilizator
D750 este echipat cu o
interfaţă GUI (interfaţă grafică
cu utilizatorul) nouă, mai
intuitivă. Pentru a obţine o
vizibilitate clară în orice condiţii
de iluminare, culoarea textului
se poate selecta manual sau automat, în funcţie de nivelul luminii
ambiante. Panoul de control superior a fost reproiectat pentru a
se potrivi cu stilul zvelt al corpului şi afişează informaţiile necesare
într-un format mai clar şi mai confortabil de vizualizat.

Două fante pentru carduri SD, pentru gestionarea
eficientă a memoriei
D750 utilizează două fante
pentru carduri de memorie
SD, cu mai multe opţiuni
de înregistrare, precum
„Depăşire”, „Copie de
rezervă” sau înregistrarea
fişierelor RAW şi JPEG
pe carduri separate. De
asemenea, puteţi să copiaţi
imagini de pe un card de
memorie pe celălalt, dar şi să selectaţi una din fante pentru
înregistrarea filmelor, conform spaţiului disponibil pe card.
Aparatul foto D750 acceptă carduri de memorie SDXC UHS-I care,
în combinaţie cu viteza sporită a sistemului de procesare a imaginii
EXPEED 4, îi permit acestuia să proceseze şi să scrie cu viteze
incredibile datele de imagine cu un număr mare de pixeli.

Orizont virtual care detectează înclinarea pe verticală a
corpului aparatului foto
D750 încorporează o funcţie de
orizont virtual, care detectează
atât rotaţia (devierea pe
orizontală) cât şi înclinarea
(devierea în faţă sau în spate
în plan vertical). Devierea
pe direcţiile de rotaţie şi de
înclinare este indicată pe
monitorul LCD, în timp ce direcţia de rotaţie se poate vedea pe
vizor. Această funcţie este utilă mai ales când fotografiaţi subiecte
precum natură statică, peisaje sau arhitectură.

Mecanism secvenţial durabil, de înaltă precizie, care
trece testul de 150.000 de declanşări
Modelul D750 a fost conceput
cu un mecanism de mare
viteză şi de înaltă precizie,
care controlează obturatorul,
oglinda şi diafragma în mod
independent. Obturatorul a fost
testat la 150.000 de cicluri,
cu unitatea de obturator şi
cu mecanismul de acţionare
asamblate efectiv în aparatul foto, pentru a-i demonstra nivelul
înalt de durabilitate. Sunt disponibile modul de declanşare
silenţioasă şi modul de declanşare silenţioasă continuă, care
permit o acţionare mai discretă a obturatorului.

Construit pentru consum redus de energie şi acumulator
cu durată mare de funcţionare
Circuitele electrice îmbunătăţite şi
sistemul de procesare a imaginii EXPEED
4 constituie un sistem eficient în ceea ce
priveşte consumul de energie, permiţânduvă să fotografiaţi mai mult. D750 utilizează
acumulatorul Li-ion EN-EL15, care este
utilizat şi la modelele D810, D610 şi D7100.
Drept urmare, puteţi să realizaţi aprox.
1230* de imagini, dacă bliţul este declanşat
la fiecare a doua fotografie. De asemenea,
se pot realiza 4420 de imagini, precum
şi filme de aprox. 55 de minute, conform
testului de simulare a utilizării profesionale
MB-D16 ataşat la D750
efectuat de Nikon. Pe lângă acumulatorul
EN-EL15, sunt disponibile ca surse de
alimentare şi adaptorul la reţeaua electrică
opţional EH-5b (este necesar conectorul
de alimentare EP-5B) şi gripul MB-D16.
*Conform standardelor CIPA.
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Elemente esenţiale pentru libertate:

Obiective NIKKOR

Elemente esenţiale pentru libertate: Dispozitive

Calitate optică superioară, pentru evidenţierea adevăratei frumuseţi a formatului FX

Sistem de bliţ exclusiv, pentru controlul adecvat al luminii

Speedlight Nikon
Sistem creativ de iluminare Nikon, pentru iluminare
la nivel de studio, practic oriunde
Pentru iluminarea precisă şi flexibilă în orice situaţie, nu există o
soluţie mai bună decât sistemul creativ de iluminare Nikon (CLS).
Utilizând unităţile opţionale Speedlight de la Nikon, care sunt
uşoare, robuste şi foarte portabile, împreună cu modelul compact
D750, aveţi acum puterea de a crea iluminarea la calitate de studio
în orice loc.

Dispozitiv Speedlight SB-500 compact şi uşor, cu lampă
cu LED de înaltă performanţă
(opţional)
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [A], 1,6 secunde, f/11 • Balans de alb: Auto 1 • Sensibilitate: ISO 100
• Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/640 secunde, f/5 • Balans de alb: Auto 1 • Sensibilitate: ISO 3200
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Zoom cu unghi ultra-larg, cu funcţie de reducere a
vibraţiilor (VR) şi putere de rezoluţie remarcabile

Obiectiv cu zoom standard, practic, conceput să
acopere un interval mare de zoom

Obiectiv cu zoom cu raport ultra-înalt (10,7×),
pentru diferite situaţii de fotografiere

Acoperind un interval cuprins între unghiul extrem de larg, de
107° şi unghiul larg obişnuit, de 63°, acest zoom excepţional
evidenţiază înalta definiţie a formatului FX şi puterea de expresie
a celor 24,3 megapixeli efectivi ai aparatului foto. Sistemul de
reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent unui timp
de expunere cu 2,5 stopuri* mai scurt. Exploraţi şi mai mult
fotografierea cu aparatul foto ţinut în mână, la unghiuri largi – chiar
şi în interioare cu lumină slabă, sau în timpul fotografierii peisajelor
la apusul soarelui.
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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/80 secunde, f/8 • Balans de alb: Lumina directă a soarelui
• Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Neutră ©Joshua Cripps

Acest obiectiv cu zoom standard de aprox. 5×, compatibil cu formatul
FX, acoperă un interval mare de unghiuri de câmp, de la unghiul larg de
84°, până la intervalul de telefotografiere. Diafragma maximă constantă
f/4 asigură în permanenţă o calitate înaltă la diafragmă maximă.
A fost aplicată o acoperire cu nanocristale, care permite obţinerea
unor imagini clare, în care formele dublate şi petele luminoase sunt
minimizate. Încorporează sistemul de reducere a vibraţiilor (VR),
pentru a minimiza eficient tremuratul aparatului foto, oferind un efect
echivalent unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt.

Dispunând de o diafragmă maximă de f/5.6 la extrema
telefotografică, acest obiectiv cu zoom, cu raport ultra-înalt,
de 10,7×, acoperă intervalul de distanţe focale de 28-300 mm.
Sistemul de reducere a vibraţiilor (VR) asigură un efect echivalent
unui timp de expunere cu 3,5 stopuri* mai scurt. Cu o astfel de
versatilitate, acest obiectiv oferă fotografii de înaltă calitate într-o
gamă variată de situaţii de fotografiere.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nou]

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Obiectiv cu zoom standard, bine echilibrat, cu VR.

Obiectiv fix luminos cu unghi ultra-larg, compact şi
uşor, care asigură o calitate înaltă a imaginii.

Obiectiv fix luminos, care obţine imagini
impresionante, cu profunzime de câmp scăzută şi
bokeh natural.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

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

Teleobiectiv clar cu zoom, care face faţă cerinţelor
profesionale.

Obiectiv fix luminos cu unghi larg, pentru rezoluţie
superioară şi reproducere a unui efect de bokeh
foarte plăcut.

Obiectiv micro, cu reproducere clară şi naturală.

*Conform standardelor CIPA. Valoarea se obţine când este ataşat la un aparat foto
digital SLR în format FX, cu zoomul setat la poziţia telefotografică maximă.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde, f/6.3 • Balans de alb: Bliţ • Sensibilitate: ISO 1250
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

Bliţul încorporat a fost utilizat ca bliţ principal de comandă pentru a declanşa
fără fir trei dispozitive Speedlight SB-500 de la distanţă, în vederea creării
unui efect tridimensional dinamic. Lumina emisă de fiecare unitate Speedlight
poate fi controlată manual, pentru obţinerea rezultatului dorit.

Având un număr de ghid de 24/79
(m/ft, ISO 100, format FX cu poziţie
cap zoom la 24 mm), SB-500 este
un dispozitiv Speedlight compact,
uşor şi simplu de transportat,
care funcţionează cu alimentare
de la două baterii R6/AA. Capul
bliţului se înclină până la 90° şi se
roteşte pe orizontală cu 180°, spre
stânga şi spre dreapta. Deoarece
temperatura de culoare a noii
lămpi cu LED instalate (3 niveluri
de ieşire selectabile) se apropie
de cea a luminii solare, acesta
poate fi utilizat în mod natural, ca
lumină auxiliară, atât pentru fotografii, cât şi pentru
filme. Când dispozitivul Speedlight nu este montat pe
aparatul foto, efectul de iluminare poate fi monitorizat
pe monitorul de vizualizare în timp real. Când este
conectat cu D750, controlul balansului de alb al
lămpii cu LED poate fi efectuat automat. În modul de
iluminare avansată fără fir, unitatea SB-500 se poate
utiliza ca bliţ principal de comandă pentru mai multe
Speedlight
dispozitive Speedlight de la distanţă sau ca bliţ la
SB-500
distanţă, utilizând bliţul încorporat al aparatului foto ca
bliţ principal. Setarea dispozitivului Speedlight SB500, inclusiv funcţia de bliţ principal de comandă a acestuia, se
pot efectua din meniul personalizat al aparatului foto D750.
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Elemente esenţiale pentru libertate:
Proiectate exclusiv pentru Nikon

Accesorii şi software

Nomenclatură

Diagramă de sistem
(
)
~

7
8
9

ACCESORII VIZOR

!
"
6
5

Telecomandă fără fir avansată, multifuncţională
(opţională)

Control simplu de la distanţă, cu telecomenzile fără fir
WR-R10/WR-T10 (opţionale)

Grip MB-D16, pentru o priză fermă atât la fotografierea
verticală, cât şi orizontală (opţional) [Nou]

WR-1 este o telecomandă multifuncţională avansată. Când
un dispozitiv WR-1 este configurat ca transmiţător şi un alt
dispozitiv WR-1 sau WR-R10 ca receptor ataşat la D750,
este posibil să vizualizaţi sau să modificaţi setările aparatului
foto*1, utilizând afişajul transmiţătorului (este necesară
actualizarea firmware-ului la versiunea 2.00). Utilizând unde
radio, comunicaţia dintre unităţile WR-1 se poate întinde pe o
distanţă de până la 120 m/394 ft*2. Sunt disponibile 15 canale.
Pe lângă comanda de la distanţă a unui aparat foto
la care este ataşată o unitate WR-1 (utilizată ca
receptor), obţinută prin operarea unei alte unităţi
WR-1 (utilizată ca transmiţător)*3, mai există şi
alte opţiuni de fotografiere de la distanţă, precum:
acţionarea simultană a obturatoarelor mai multor
aparate foto; acţionarea obturatoarelor mai
Telecomandă
multor aparate foto sincronizate cu ajutorul unui
fără fir WR-1
aparat foto principal, la care este ataşată o unitate
4
WR-1* ; comanda de la distanţă a fiecărui
grup de aparate foto în mod separat şi
fotografierea cu temporizator de interval.
De asemenea, puteţi fotografia de la
distanţă combinând dispozitivul WR-1 cu
WR-R10/WR-T10*3.

Utilizând unde radio de 2,4 GHz, telecomenzile fără fir WR-R10/
WR-T10 extind foarte mult flexibilitatea operării prin comenzi de
la distanţă. Spre deosebire de dispozitivele care utilizează raze
infraroşii, unităţile WR-R10/WRT10 permit comanda de la distanţă pe
distanţe mari, fiind capabile să funcţioneze chiar şi atunci când există
obstacole, precum copaci sau pereţi. Pe o distanţă de comunicare
de maximum 20 m/66 ft*1, puteţi controla un număr nelimitat de
aparate foto. Mai mult decât atât, posibilitatea de a controla mai multe
aparate foto deschide noi şi incitante oportunităţi de
fotografiere. Încercaţi să înregistraţi imagini statice
şi filme*2 simultan pe diferite aparate foto sau
fotografiaţi, pur şi simplu, aceleaşi imagini statice
cu mai multe aparate foto, pe care sunt montate
obiective diferite. De asemenea, puteţi să împărţiţi
Telecomandă fără
aparatele foto în grupuri şi să asociaţi fiecărui grup
fir WR-R10
câte un canal, controlând în mod independent
fiecare grup şi efectuând operaţii diferite, conform
dorinţei dumneavoastră creative. Posibilităţile sunt
fără număr.

În gripul MB-D16 se pot utiliza două tipuri de surse de energie:
un acumulator Li-ion EN-EL15 sau şase baterii R6/AA alcaline, 
Ni-MH sau cu litiu. Adaptorul la reţeaua electrică EH-5b (cu
conector de alimentare EP-5B) este, de asemenea, o opţiune.
Când în aparatul foto şi în gripul MB-D16 este montat câte un
acumulator EN-EL15, este posibilă comutarea fără întrerupere
a alimentării între cei doi acumulatori. Acest lucru îi permite
utilizatorului să fotografieze aproximativ de două ori mai multe
imagini decât doar cu aparatul foto D750. Toate acestea înseamnă
că fotografii se pot concentra asupra fotografierii, fără a-şi face
griji în privinţa duratei de viaţă a acumulatorului. Gripul MB-D16
are partea exterioară confecţionată din
aliaj de magneziu durabil şi încorporează
comenzi intuitive pentru fotografierea
verticală: buton de declanşare, blocare
Grip MB-D16
buton de declanşare, buton AE-L/AF-L,
selector multiplu şi selectoare de comandă
principal şi secundar.

*1 Interval aproximativ la înălţimea de aproape 1,2 m/4 ft; variază
în funcţie de condiţiile atmosferice şi de prezenţa obstacolelor.
*2 Înregistrarea filmelor este posibilă cu seria D4, D810, seria
D800, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 şi D3300.

Telecomandă fără
fir WR-T10

Dispozitiv GPS GP-1A (opţional)
*1 Funcţiile sunt limitate.
*2 Interval aproximativ la înălţimea de aproape 1,2 m/4 ft; variază în funcţie de condiţiile
atmosferice şi de prezenţa obstacolelor.
*3 Unităţile WR-R10 şi WR-T10 utilizate trebuie setate pe acelaşi canal şi împerecheate; unitatea WR-1 utilizată trebuie setată pe acelaşi canal şi împerecheată sau
trebuie să i se asocieze un nume de mod ID. Numărul maxim de dispozitive de
comandă: 20 de unităţi (WR-1) sau 64 de unităţi (WR-R10).
*4 Doar un aparat foto cu terminal cu zece pini pentru telecomandă poate fi utilizat ca
aparat foto principal în modul declanşare sincronizată.
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Unele tipuri de înregistrări fotografice pot beneficia de informaţii
despre locaţie, precum latitudinea, longitudinea, altitudinea
şi UTC (Ora universală coordonată). Cu GP-1A, toate acestea
pot fi stocate sub formă de date EXIF. Imaginile cu informaţii
despre locaţie pot fi afişate pe spaţiul de lucru Map (Hartă) din
ViewNX 2. De asemenea, informaţiile
pot fi utilizate în cadrul serviciilor
de partajare online a imaginilor şi în
programe software de cartografiere
digitală, precum şi pe NIKON
IMAGE SPACE, serviciul oferit de
Nikon pentru partajarea şi stocarea
imaginilor.

NIKON IMAGE SPACE – serviciul simplu şi puternic
de partajare şi stocare a
imaginilor, oferit de Nikon
Imaginile dumneavoastră
merită un spaţiu pe internet pe
care vă puteţi baza. Acel loc
este NIKON IMAGE SPACE,
un serviciu gratuit, pentru
stocarea şi partajarea online
a imaginilor. Oferindu-vă o
interfaţă rapidă şi simplă, puteţi http://nikonimagespace.com
să încărcaţi, să descărcaţi, să
răsfoiţi, să organizaţi şi să partajaţi imagini şi filme, precum şi să
vă conectaţi fără probleme la diferitele reţele de socializare. Pentru
fiecare utilizator înregistrat este disponibil câte un cont de bază,
cu un spaţiu de stocare de maximum 2 GB. Deţinătorii de aparate
foto digitale Nikon pot obţine conturi speciale, care oferă un
spaţiu de stocare de până la 20 GB şi diferite funcţii utile, precum
protecţia prin parolă a fişierelor când se partajează imaginile.
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Speedlight SB-500

Accesoriu lunetă terestră FSA-L2
pentru aparat foto digital SLR

Capac ocular DK-5*

Accesoriu vizualizare
unghi drept DR-6

Dispozitiv comandă
Speedlight fără fir SU-800

Microfon stereo
ME-1
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Afişaj vizor

Marcaj montură obiectiv
Buton bracketing
Oglindă
Comandă cuplare dispozitiv măsurare
Terminal pentru accesorii
Conector căşti
Conector pentru microfon extern
Conector HDMI
Conector USB
Microfon stereo
Contacte CPU
Montură obiectiv
Capac pentru contactele gripului
opţional MB-D16
Montură trepied
Cuplare AF
Buton Fn
Zăvor capac locaş acumulator
Capac locaş acumulator
Capac conector alimentare
Capac fantă card de memorie
Buton Pv
Dispozitiv iluminare asistenţă AF/
Indicator luminos autodeclanşator/
Lumină reducere ochi roşii
Ocular vizor

i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w

x
y
z
<
=

Dispozitive Speedlight
SB-910/700/T133/300
Telecomandă prin cablu TTL SC-28, 29

Telecomandă
fără fir WR-1
(Transmiţător)

Telecomandă
fără fir WR-1
(Receptor)

APLICAŢII DISPOZITIVE
INTELIGENTE

HUSĂ
Panou de control
Telecomandă
prin cablu
MC-DC2

Conector accesorii (pentru unitate de bliţ opţională) ;
Selector mod de declanşare
<
Buton deblocare selector mod de declanşare =
Buclă pentru curea aparat foto
>
Buton deblocare selector moduri
?
Selector moduri
@
Buton măsurare/Buton formatare
[
carduri de memorie
\
Buton înregistrare film
]
Selector secundar de comandă
^
Comutator alimentare
_
Buton declanşare
{
Buton compensare expunere/
|
Buton reiniţializare prin două butoane
Marcaj plan focal
}
Selector principal de comandă
*
Panou de control
a
Bliţ încorporat
b
Buton mod bliţ/Buton compensare bliţ
c
Receptor infraroşu (faţă)
d
Capac terminal pentru accesorii
e
Capac conector audio
f
Capac conector HDMI/USB
g
Buton decuplare obiectiv
Buton mod AF
h
Selector mod focalizare

Adaptor terminal de sincronizare AS-15

Telecomandă fără fir
WR-T10

Vizor din cauciuc
Control ajustare dioptrii
Buton blocare AE/AF
Buton informaţii
Selector multiplu
Buton OK
Blocare selector focalizare
Indicator luminos acces card memorie
Receptor infraroşu (spate)
Selector vizualizare în timp real
Buton vizualizare live
Difuzor
Monitor cu înclinare
Buton P
Buton micşorare redare/miniaturi/
Buton sensibilitate ISO/Buton control
sensibilitate ISO automată/
Buton reiniţializare prin două butoane
Buton mărire redare/Buton calitate/
dimensiune imagine
Buton ajutor/Buton protejare/
Buton balans de alb
Buton meniu
Buton redare
Buton ştergere/Buton formatare
carduri de memorie

Wireless Mobile Utility†

Dispozitiv GPS GP-1A

Husă semi-rigidă
CF-DC5

Dispozitiv inteligent**
(iOS/Android™ OS)

Telecomandă ML-L3

Husă semi-rigidă
CF-DC4

ACCESORII TV, VIDEO

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ,
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE
Acumulator
Li-ion EN-EL15*

Încărcător acumulator
MH-25a*/MH-25

Grip MB-D16

Şase baterii
R6/AA**

Cablu HDMI HC-E1
(Conector tip C n
conector tip A)
Conector
alimentare EP-5B
Monitor TV**

ACCESORII PENTRU
COMPUTER
Cablu USB UC-E17*

Videorecorder cu
intrare HDMI**

Adaptor la reţeaua
electrică EH-5b

Imprimantă**

Computer personal**

Cablu LAN**
Unitate comunicare
UT-1
Transmiţător fără fir
WT-5A/B/C/D

Card memorie SD**
Adaptor card PC**
Cititor card memorie SD**

Acumulator Li-ion
EN-EL15*
Conector alimentare
EP-5B

Adaptor la reţeaua
electrică EH-5b

† Poate fi descărcat de pe site-ul Web Nikon (gratuit). *Accesorii furnizate **Produse care nu aparţin de Nikon

ViewNX 2*
Capture NX-D†
Camera Control Pro 2
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Specificaţii aparat foto digital SLR Nikon D750
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a
prafului
Dimensiune imagine (pixeli)

Format de fişier

Sistem Picture Control
Suporturi de stocare
Fantă dublă pentru carduri
Sistem de fişiere
Vizor
Acoperire cadru
Magnificare
Punct perspectivă
Ajustare dioptrie
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Previzualizare profunzime
de câmp
Diafragmă obiectiv
Obiective compatibile

Tip obturator
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Moduri declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Moduri cu control prin
telecomandă (ML-L3)
Măsurare expunere

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
24,3 milioane
Senzor CMOS 35,9 × 24 mm
24,93 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine (necesită
software-ul opţional Capture NX-D)
• Zonă imagine FX (36×24): 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • Zonă imagine 1,2×
(30x20): 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • Zonă imagine DX (24×16): 3936 × 2624
[L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Fotografii în format FX realizate în mod film cu vizualizare în timp
real: 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Fotografii în format DX realizate în mod film cu
vizualizare în timp real: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [S]
Notă: Fotografiile realizate în mod film cu vizualizare în timp real au formatul de imagine 16:9; aparatul foto vă
permite să alegeţi între formatele DX şi FX
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau comprimat • 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 în format JPEG
Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate
fi modificată; este posibilă stocarea opţiunilor Picture Control personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile UHS-I
Fanta 2 poate fi utilizată în cazul depăşirii spaţiului de stocare, pentru copii de rezervă sau pentru stocarea
separată a copiilor create utilizând funcţia NEF+JPEG; imaginile pot fi copiate de pe un card pe celălalt
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprismă
• FX (36×24): aprox. 100% orizontal şi 100% vertical • 1,2× (30×20): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
• DX (24×16): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
Aprox. 0,7× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m-1)
21 mm (-1 m-1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
De la -3 până la +1 m-1
Ecran BriteView Clear Matte Mark III tip B cu marcaje (paranteze drepte) pentru zona AF (se poate afişa
reţeaua de încadrare)
Întoarcere rapidă
Când este apăsat butonul Pv, diafragma obiectivului se închide la o valoare selectată de utilizator
(modurile A şi M) sau de aparatul foto (alte moduri)
Întoarcere instantanee, controlată electronic
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) 1,5×), obiective AI-P NIKKOR
şi obiective AI non-CPU (doar în modurile A şi M); obiectivele IX-NIKKOR, obiectivele pentru F3AF şi
obiectivele non-AI nu pot fi utilizate
Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai luminoasă
(telemetrul electronic este compatibil cu 11 puncte de focalizare, cu obiective care au o diafragmă maximă
de f/8 sau mai luminoasă)
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/4000 – 30 s în paşi de 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată, X200
X = 1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau într-un timp mai lung (raza bliţului scade la timpi
de sincronizare cuprinşi între 1/200 şi 1/250 s)
S (cadru unic), T (continuu cu viteză redusă), U (continuu cu viteză ridicată), J (declanşare silenţioasă),
M (declanşare continuă silenţioasă), E (autodeclanşator), V (oglindă sus)
De la 1 până la 6 fps (T), 6,5 fps (U) sau 3 fps (M)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns rapid, oglindă sus la distanţă
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 91K (91000) pixeli

Metodă de măsurare

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

Cuplare dispozitiv de
măsurare a expunerii
Moduri expunere

Compensare expunere
Bracketing expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO
(index de expunere
recomandat)

D-Lighting activ
Bracketing ADL
Focalizare automată
Interval detecţie Interval
detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Moduri zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ încorporat
Număr de ghid
Control bliţ
Moduri bliţ

Compensare bliţ
Bracketing bliţ
Indicator bliţ pregătit
Conector accesorii
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
Mufă sincronizare
Balans de alb

• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III (obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială culoare III
(alte obiective CPU); măsurarea matricială a culorii este disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul
furnizează date despre obiectiv • Central-evaluativă: pondere de aprox. 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) • Evaluativă a zonelor luminoase: disponibilă cu obiective de
tip G, E şi D; echivalentă cu metoda central-evaluativă când sunt utilizate alte obiective
• Măsurare matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase: de la 0 până la 20 EV
• Măsurare spot: de la 2 până la 20 EV
CPU şi AI combinat
Moduri automate (i automat; j automat [fără bliţ]); moduri scenă (k portret; llpeisaj; p copil;
m sport; n prim-plan; o portret de noapte; r peisaj de noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă;
u apus; v amurg/zori; w portret animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare);
moduri efecte speciale ( % vedere nocturnă; g schiţă color; i efect de miniaturizare; u culoare selectivă;
1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă); mod automat program cu program flexibil (e); mod automat
prioritate de timp (f); mod automat prioritate de diafragmă (g); manual (h ); j (setări utilizator 1);
k (setări utilizator 2)
Se poate regla de la -5 până la +5 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV, în modurile e, f, g, h, h şi %
2 până la 9 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV; 2 până la 5 cadre în trepte de 2 sau 3 EV
Luminozitate blocată la valoarea stabilită prin butonul A AE-L/AF-L
ISO 100 până la 12800 în paşi de câte 1/3 sau 1/2 EV; poate fi setat şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV
(echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 51200) peste
ISO 12800; este disponibilă funcţia de control automat al sensibilităţii ISO
Automat, extra ridicat, ridicat, normal, scăzut, dezactivat
2 cadre utilizând valoarea selectată pentru un cadru, sau 3 până la 5 cadre utilizând valorile presetate pentru
toate cadrele
Modul de senzor Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II, cu focalizare automată şi detecţie de fază TTL, reglare
fină, 51 puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori de tip cruce; diafragmă f/8 compatibilă cu 11 senzori) şi
dispozitiv iluminare asistenţă AF (interval de aprox. 0,5 până la 3 m/1 ft 8 inci până la 9 ft 10 inci)
-3 până la +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selectare automată AF-S/AF-C
(AF-A); urmărire focalizare predictivă activată automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală
(M): poate fi utilizat telemetrul electronic
Se poate selecta din 51 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF; zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 51 de puncte, urmărire 3D, zonă AF grup, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare (AF servo unică) sau
prin apăsarea butonului A AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g: Bliţ automat cu ridicare automată
e, f, g, h, 0: Ridicare manuală prin apăsarea butonului
Aprox. 12/39, 12/39 cu bliţ manual (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 91K (91000) pixeli, disponibil cu bliţ încorporat; bliţ de
umplere compensat i-TTL pentru aparat foto SLR digital utilizat cu măsurare matricială, central-evaluativă şi
evaluativă a zonelor luminoase, bliţ standard i-TTL pentru aparat foto SLR digital cu măsurare spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată, sincronizare lentă automată cu
reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi
roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat; este acceptată
sincronizarea rapidă FP automată

-3 până la +1 EV în paşi de 1/3 sau 1/2 EV
2 până la 9 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3 sau 1 EV; 2 până la 5 cadre în trepte de 2 sau 3 EV
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau unitatea de bliţ opţională sunt încărcate complet;
clipeşte după ce bliţul este declanşat la putere maximă
Conector accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de siguranţă
Compatibil Nikon CLS; opţiune disponibilă pentru mod bliţ principal de comandă

Adaptor terminal de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat,
umbră, presetare manuală (se pot stoca până la 6 valori, măsurare balans de alb în punct unic
disponibilă în timpul vizualizării în timp real), alegere temperatură culoare (2500 K - 10000 K),
reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile
Bracketing balans de alb 2 până la 3 cadre în trepte de 1, 2 sau 3

Specificaţiile şi echipamentul pot suferi modificări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului. Septembrie 2014
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Fotografiere cu vizualizare în timp real (imagini statice), înregistrare filme cu vizualizare în timp
real (filme)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanent (AF-F)
• Focalizare manuală (M)
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează punctul de focalizare automat
atunci când se selectează AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurare film
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă măsurare film
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase
Dimensiune cadru (pixeli) • 1920 × 1080; 60p (progresiv), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 şi
şi cadenţă cadre
respectiv 23,976 fps; opţiunile acceptă Hatât calitate ridicată, cât şi calitate normală a imaginii
Format de fişier
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare
Microfon încorporat sau microfon stereo extern; sensibilitatea poate fi ajustată
audio
Lungime maximă
29 min. 59 s (10 sau 20 min. în funcţie de dimensiunea/
cadenţa cadrelor şi de setările de calitate a filmului)
Alte opţiuni pentru filme Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
Monitor
Monitor LCD TFT cu înclinare, cu polisilicon procesat la temperatură scăzută, 8 cm/3,2 inci, aprox.
1.229.000 puncte (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1.228.800 puncte), cu unghi de vizualizare de
aprox. 170°, acoperire a cadrului de aprox. 100% şi funcţie de reglare a luminozităţii şi a unghiului
Redare
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 de imagini sau calendar) cu zoom redare, redare film,
prezentare diapozitive de fotografii şi/sau filme, afişare histogramă, zone luminoase, informaţii
fotografie, afişare date de locaţie şi rotire automată a imaginii
USB
USB de mare viteză; se recomandă conectarea la portul USB încorporat
Ieşire HDMI
Conector HDMI tip C
Terminal pentru accesorii Telecomenzi fără fir: WR-1 şi WR-R10, telecomandă prin cablu: MC-DC2, dispozitiv GPS: GP-1/
GP-1A (toate disponibile separat)
Intrare audio
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)
Ieşire audio
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm)
Standarde de comunicaţii IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
fără fir
Protocoale de comunicaţii • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frecvenţă de funcţionare De la 2412 până la 2462 MHz (1 – 11 canale)
Interval (rază de acţiune) Aprox. 30 m/98 ft (se presupune că nu există interferenţe; intervalul poate varia în funcţie de
intensitatea semnalului şi de prezenţa sau absenţa obstacolelor)
Viteză date
54 Mbps; viteze de date logice maxime conform standardului IEEE; vitezele reale pot diferi
Securitate
• Autentificare: sistem deschis, WPA2-PSK • Criptare: AES
Configurare reţea fără fir Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
Limbi disponibile
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză,
finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană,
marathi, norvegiană, persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă,
spaniolă, suedeză, tamilă, telugu, thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL15
Set de baterii
Grip opţional MB-D16 cu un acumulator Li-ion EN-EL15 sau şase baterii R6/AA alcaline,
NiMH sau cu litiu
Adaptor la reţeaua
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B (disponibil separat)
electrică
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (L × l × h)
Aprox. 140,5 × 113 × 78 mm/5,6 × 4,5 × 3,1 inci
Greutate
Aprox. 840 g/1 lb 13,7 oz cu acumulator şi card de memorie, fără capac corp; aprox. 750 g/1 lb
10,5 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 (pot Acumulator Li-ion EN-EL15, încărcător acumulator MH-25a, cablu USB UC-E17, curea aparat foto
AN-DC14, capac corp BF-1B, capac conector accesorii BS-1, capac ocular DK-5, vizor din cauciuc
varia în funcţie de ţară
sau de zonă)
DK-21, CD-ROM cu ViewNX 2
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Moduri vizualizare în
timp real
Servo obiectiv la
vizualizare în timp real
Moduri zonă AF
Focalizare automată
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• Logo-urile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD Card Association.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC.
• Google şi AndroidTM sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
• 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 acest material
sunt simulate.

