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Faceţi cunoştinţă cu D810
Puneţi la încercare forţa monumentală a celor 36,6 megapixeli efectivi într-o gamă variată de scene. O dată cu
lansarea modelului D810, Nikon stabileşte un nou standard al calităţii imaginii la clasa de aparate foto DSLR,
atât pentru fotografii, cât şi pentru filme. Senzorul său de imagine cu totul nou, în format FX şi sistemul de
procesare a imaginii EXPEED 4 funcţionează împreună pentru a produce imagini a căror claritate o depăşeşte
chiar şi pe a modelelor D800/D800E, oferind un interval dinamic foarte larg şi funcţii de control precis al
nivelului de zgomot. Focalizarea automată extrem de precisă şi nivelul foarte redus al vibraţiilor interne

facilitează înregistrarea unor imagini clare, cu o acurateţe deosebită la rezoluţie maximă. Viteza mai mare de
fotografiere în serie, de până la 5 fps în format FX şi de până la 7 fps în format DX, face posibilă fotografierea cu
un număr mare de megapixeli în mai multe situaţii decât până acum. Dacă lucraţi în domeniul producţiei video,
aveţi avantajul de a înregistra filme la 1080/60p, care vor fi redate cu precizie, iar efectul moiré şi zgomotul vor
fi reduse semnificativ. Indiferent dacă înregistraţi imagini statice sau video, în lumină puternică sau pe
întuneric, acest aparat foto va crea următoarea dumneavoastră capodoperă.

Îngheţaţi cu exactitate momentul, de la depărtare, cu 7 fps1
1 În format DX, când se utilizează cu un grip MB-D12 şi cu o sursă de alimentare diferită de acumulatorul EN-EL15.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Expunere: mod [A], 1/8000 s, f/5.6
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui
• Sensibilitate: ISO 800
• Picture Control: Intensă
©Lucas Gilman

Descoperiţi cea mai bună calitate a imaginii începând de la ISO 64

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Expunere: [M] mode, 1/10 s, f/11
• Balans de alb: Auto
• Sensibilitate: ISO 64
• Picture Control: Vivid
©Lucas Gilman

Transmiteţi o senzaţie mai intensă de profunzime,
cu noul senzor de imagine şi cu EXPEED 4

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Expunere: mod [M], 1,6 s (obturator electronic cu
perdea frontală), f/5
• Balans de alb: Temperatură de culoare setată la 5500 K
• Sensibilitate: ISO 64
• Picture Control: Standard
©Shinichi Sato

Sub licenţa TOKYO TOWER

EXPEED 4: viteză mare de procesare a datelor
Informaţiile bogate oferite de senzorul de
imagine al aparatului foto D810 necesită un
procesor foarte avansat. Fiind echipat cu cel
mai recent procesor de imagine EXPEED 4,
D810 execută operaţii sofisticate la viteze
mai mari decât predecesorul său. Această
putere de procesare îmbunătăţită permite
obţinerea unor imagini de definiţie mai înaltă
şi înregistrarea filmelor la 1080/60p, precum
şi viteze mai mari de fotografiere în serie, de
până la 5 fps în format FX şi de până la 7 fps
în format DX.2 De asemenea, noii algoritmi
sofisticaţi elimină zgomotul pe întregul
interval de sensibilităţi, conferind imaginilor o claritate remarcabilă şi gradaţii
îmbunătăţite, cu o senzaţie palpabilă de
profunzime.
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Expunere: mod [M], 1/125 s, f/4
• Balans de alb: Temperatură de culoare setată la 4760 K• Sensibilitate: ISO 64
• Picture Control: Uniform (aplicat în post-producţie)
©Miss Aniela
Fotografie retuşată utilizând software de la terţi

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Expunere: mod [A], 1/13 s, f/6.3 • Balans de alb: Lumina directă a soarelui • Sensibilitate: ISO 400 • Picture Control: Vivid

©Lucas Gilman

Reproiectat, pentru calitate de vârf a imaginii

Viteză de fotografiere în serie de până la 7 fps
Viteza şi flexibilitatea cu care modelul D810
poate înregistra subiectele care se
deplasează rapid deschid noi oportunităţi
pentru fotografia de înaltă rezoluţie. Chiar şi
atunci când fotografiaţi pe întregul cadru,
puteţi înregistra imagini de rezoluţie
completă, fără compromis, la cadenţe de
până la 5 fps. Dacă într-o anumită situaţie
este necesară o viteză mai mare, puteţi
fotografia la cadenţe de până la 6 fps în mod
de decupare 1,2x şi de până la 7 fps în
format DX.2 De la texturi delicate, până la
mişcări foarte rapide, acest aparat foto
extrem de versatil, cu 36,3 megapixeli, este
pregătit pentru orice.

Scenele admirabile necesită o maşină de imagini pe măsură. Texturi delicate, detalii fine, culori atrăgătoare
şi mişcare rapidă: modelul D810 le înregistrează pe toate, cu o fidelitate de neegalat. Nu aţi mai văzut un
aparat foto Nikon care să ofere o astfel de calitate a imaginii – acesta stabileşte un nou etalon pentru
excelenţa fotografică.

Senzor cu totul nou: imagini bogate în detalii, începând de la ISO 64
Duceţi fotografierea pe noi teritorii. Senzorul de imagine
reproiectat al acestui model colectează mai multe
informaţii despre lumină, făcând din D810 primul aparat
foto de la Nikon care oferă o sensibilitate de bază ISO
64. Acest nivel superior de sensibilitate scăzută asigură
imagini mai curate şi mai bine definite când se
fotografiază în lumină puternică şi aveţi posibilitatea de

a fotografia la sensibilităţi de până la ISO 12800 ori să
extindeţi intervalul de la 32 până la 51200 (echivalent
ISO). Dar asta nu e tot. Fiind proiectat fără filtru optic
low- pass, senzorul funcţionează în combinaţie cu
sistemul de procesare a imaginii EXPEED 4 de la Nikon,
pentru a oferi fotografii şi filme extrem de clare, care se
deosebesc de tot ce s-a obţinut până acum cu un DSLR.

D810

Model convenţional

Obiective micro
Fotodiode

Fotodiodele acumulează mai multe informaţii despre lumină
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Diagramă conceptuală

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Expunere: mod [M], 1/2000 s, f/5.6 • Balans de alb: Automat 1
• Sensibilitate: ISO 400 • Picture Control: Standard
©Lucas Gilman

2 În format DX, când se utilizează cu un grip MB-D12 şi cu o sursă
de alimentare diferită de acumulatorul EN-EL15.
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Sistemul Picture Control evoluează
Orice tip de imagini aţi înregistra, statice sau video, sistemul
Picture Control din generaţia a 2-a de la Nikon furnizează
instrumente extrem de utile înainte şi după fotografiere. Un
buton dedicat de pe corpul aparatului foto vă asigură accesul
direct la meniul Picture Control, de unde puteţi prelua controlul
precis asupra detalierii, contrastului, luminozităţii, nuanţei şi
saturaţiei. Acum puteţi structura imaginile în incremente mai

fine, de 0,25, 3 în timp ce
luminozitatea poate fi reglată
într-un interval mai larg, de ±1,5.

3 Fiind exclusă reglarea rapidă.
Control mai fin al parametrilor, în paşi de 0,25

Portret

Intensă

Monocrom

©Hisao Asano

Noua setare Claritate
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Expunere: mod [A], 1/250 s (obturator electronic cu perdea frontală), f/11
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui • Sensibilitate: ISO 400 • Picture Control: Standard
©Hisao Asano

Depăşiţi limitele fotografierii cu un număr uriaș de megapixeli

Noua setare Claritate măreşte sau reduce precizia imaginilor,
prin reglarea contrastului local. Utilizaţi această setare pentru
a conferi o mai mare profunzime şi un aer mai dramatic
fotografiilor cu peisaje sau pentru a da mai multă forţă de

expresie portretelor. Sau optaţi pentru efectul opus şi utilizaţi
setarea Claritate pentru a reda imaginile cu un aspect mai
estompat, mai impresionist.

Obţinerea celor mai bune rezultate de la un aparat foto cu un număr mare de megapixeli necesită un nivel
de complexitate tehnică ce trece dincolo de calitatea imaginii. Proiectat pentru a oferi niveluri maxime de
fiabilitate şi de stabilitate a imaginii, D810 este un performer versatil şi consecvent. Dispunând de
performanţe de vârf la focalizarea automată, de vibraţii mecanice reduse şi de sistemul Picture Control 2.0,
acest aparat foto se ridică la nivelul oricărei viziuni fotografice.

Cel mai bun nivel de precizie la rezoluţii înalte
Fotografiile cu un număr ridicat de megapixeli necesită o focalizare
de înaltă precizie, iar D810 demonstrează un nivel de control al
focalizării fără precedent. Sistemul AF Multi-CAM 3500FX cu
51 puncte se poate configura cu setări de acoperire în 9 puncte,

Claritate -4

21 puncte şi 51 puncte, având o sensibilitate de până la -2 EV
(ISO 100, 20 °C/68 °F). Noul mod Zonă AF grup de la Nikon
oferă captarea rapidă şi izolarea îmbunătăţită a fundalului, chiar şi
în cele mai provocatoare condiţii de iluminare.

Vibraţia mecanică minimizată păstrează fiecare detaliu
Vibraţiile mecanice, oricât de reduse ar fi, pot avea un impact
semnificativ asupra imaginilor cu un număr ridicat de megapixeli.
Pentru a preîntâmpina aceste neajunsuri, D810 a fost prevăzut cu
o nouă arhitectură a mecanismului obturator/camera oglinzii şi cu
o funcţie de perdea frontală electronică. Mecanismul de acţionare
a obturatorului şi a oglinzii reduce tremuratul imaginii, aceasta
apărând stabilă pe vizor, cu întreruperi minime când se fotografiază
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la viteză ridicată. Când este
activat, noul obturator electronic
cu perdea frontală reduce riscul
apariţiei efectului de micro estompare, chiar şi în detaliile
subtile, prin minimizarea vibraţiilor
interne în timpul expunerii.

Claritate 0

Claritate +4

©Hisao Asano

Setarea Uniform din Picture Control
Pentru a beneficia de cea mai mare libertate la post-producţie,
fotografiaţi utilizând noua setare Uniform. În comparaţie cu
setarea Neutră, opţiunea Uniform a sistemului Picture Control
reţine mai fidel toate detaliile imaginii şi păstrează informaţiile

despre tonurile bogate atât în zonele luminoase, cât şi în zonele
umbrite. Chiar şi după ajustări, se reduce posibilitatea apariţiei
distorsiunilor în zonele umbrite sau luminoase ori a saturaţiei
nuanţelor de culoare.
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Interval ISO extins

Libertate în realizarea filmelor
Vă aşteaptă o lume de noi posibilităţi creative pentru realizarea filmelor. Îmbunătăţirile aduse calităţii
imaginii şi manevrabilităţii aparatului foto D810 se combină cu corpul compact al acestuia pentru a-i asigura
chiar şi pe cei mai exigenţi cineaşti că acest aparat foto puternic şi flexibil se ridică la nivelul pretenţiilor lor.
Segmentele de film sunt redate la un nivel de definiţie mai înalt, cu o claritate remarcabilă şi o tonalitate
bogată. Pe lângă toate aceste beneficii, având acces la sute de modele de obiective NIKKOR, mai vechi şi
mai noi, veţi putea depăşi limitele, pentru a vă transpune viziunea în imagini video.

Filme Full HD deosebite, la până la 60p
Înregistrarea segmentelor de film cu un aparat foto atât de
puternic, precum D810, este o experienţă care vă împlineşte
şi vă eliberează în acelaşi timp. Depăşindu-şi predecesorii în
materie de calitate video, D810 utilizează o metodă complet
nouă pentru procesarea semnalului video, pentru a înregistra
filme Full HD (1080p) la cadenţe de cadre de 50p/60p (timp
de maxim 20 de minute4 ), reducând în mod considerabil
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Când filmaţi în modul [M], puteţi seta sensibilitatea de la
ISO 64 pe întregul interval până la echivalentul ISO 51200,
iar funcţia ISO automat vă permite să configuraţi setările
ISO maxime cu care doriţi să lucraţi. Sistemul EXPEED 4

minimizează zgomotul pe întregul interval de sensibilităţi,
permiţându-vă să fotografiaţi la o calitate ridicată a imaginii
în condiţii de iluminare slabă şi să înregistraţi scene
luminoase cu tonalităţi deosebite.

Interpretare stabilă şi previzibilă a expunerii
Pentru segmentele care conţin tranziţii cursive ale
expunerii, D810 adaugă două noi moduri de măsurare.
Pentru subiectele aflate în zona centrală a cadrului,
măsurarea central-evaluativă oferă informaţii care nu sunt

expuse la modificările bruşte de luminozitate. Măsurarea
evaluativă a zonelor luminoase vă permite să fotografiaţi
subiectele aflate sub spoturi luminoase, evitând totodată
zonele extrem de luminoase.

Control audio de înaltă fidelitate
zgomotul, efectul moiré şi culorile false. Sistemul de
procesare a imaginii EXPEED 4, cu care este echipat aparatul
foto, oferă redarea cursivă a tranziţiilor de expunere şi tonuri
frumoase, cu mai puţine trepte de gradaţie în semnalul de
ieşire HDMI necomprimat.
4 Douăzeci de minute, când calitatea imaginii este setată la valoarea maximă.

Opţiunile mai numeroase de care dispune modelul D810
pentru controlul audio îmbunătăţesc înregistrarea sunetului
şi oferă o flexibilitate mai bună per ansamblu. Intrarea
pentru microfon stereo şi ieşirea audio vă permit să reglaţi
fin nivelurile sunetului în condiţii de izolare fonică, înaintea
înregistrării. Puteţi selecta intervalul de sunet (larg/voce),
iar zgomotul produs de vânt poate fi redus când se

înregistrează cu microfonul
stereo încorporat, făcând
posibilă obţinerea unei calităţi
mai bune a sunetului în situaţii
mai dificile.
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Flexibilitate creativă
RAW de dimensiune S: acceleraţi fluxul de lucru
Pentru a facilita transferul mai rapid al imaginilor, precum
şi o derulare mai cursivă a operaţiilor de post-producţie,
formatul de fişier RAW de dimensiune S de la Nikon
generează fişiere Nikon NEF necomprimate, pe 12 biţi, cu
gradaţii bogate.5 Formatul RAW de dimensiune S are un

Noul mod de măsurare evaluativă a zonelor luminoase
sfert din rezoluţia formatului RAW de dimensiune
L necomprimat şi jumătate din dimensiunea acestuia,
dar prezintă acelaşi conţinut bogat şi flexibil ca al
formatului RAW.

Încercaţi să înregistraţi o balerină care evoluează în lumina
unui spot, pe o scenă întunecată şi fiind îmbrăcată în alb:
chiar şi cei mai experimentaţi fotografi vor face eforturi
pentru a evita zonele luminoase extreme utilizând măsurarea

spot convenţională. Noul mod de măsurare evaluativă a
zonelor luminoase conceput de Nikon determină expunerea
în mod automat şi evită zonele luminoase extreme,
acordând prioritate porţiunilor mai luminoase ale unei scene.

5 Opţiunile de meniu pentru retuşarea în aparatul foto nu pot fi aplicate.

Fotografiere continuă nelimitată
Produceţi fotografii spectaculoase cu dâre de lumină,
beneficiind de capacitatea de fotografiere continuă a
aparatului foto D810. Fotografiaţi în mod declanşare
Continuu cu un timp de expunere de 4 secunde sau mai
lung şi înregistraţi câte imagini JPEG de înaltă calitate vă
permit cardurile de memorie şi durata de funcţionare a
acumulatorului. Beneficiind de un interval extrem de scurt
între expuneri, puteţi îmbina uşor fotografiile dârelor de
stele sau de lumini mişcătoare pentru
a crea efecte frumoase, utilizând
software de la terţi.

Zoom cu afişare pe ecran divizat: vă orientaţi pentru a fotografia
Verificaţi extrem de precis orientarea şi claritatea, utilizând
zoomul pe ecranul divizat în vizualizarea în timp real. Această
facilitate vă permite să comparaţi două puncte din imagine:
punctele individuale sunt mărite şi afişate pe ecranul divizat
şi pot fi mărite simultan la aceeaşi scară. Fiind accesibilă
prin intermediul butonului P al aparatului foto, această
funcţie este ideală pentru fotografierea structurilor
arhitecturale sau a produselor.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Expunere: mod [A], 1/320 s, f/5.6 • Balans de alb: Bliţ
• Sensibilitate: ISO 1600 • Picture Control: Intensă
©Miss Aniela
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D810 pe teren
Miss Aniela
Arte vizuale/modă
Sunt încântată de modelul D810: îmbunătăţeşte tot ce am apreciat la D800E. Precizia detaliilor
aminteşte de formatul mediu, dar aparatul foto are caracteristicile ergonomice, accesibilitatea
şi manevrabilitatea unui DSLR. Putând fotografia la ISO 64, înseamnă că pot să folosesc
diafragma larg deschisă în lumină puternică şi, cu toate acestea, să menţin cea mai bună
calitate, fără a pierde din intervalul dinamic. Îmi place să pot face orice cu o imagine, ceea ce
deseori înseamnă să deformez pixelii pentru a încorpora un element supranatural. Fotografia
trebuie să facă faţă unui astfel de nivel de post-producţie, iar imaginile obţinute cu D810 au
această capacitate.

Lucas Gilman
Aventură/film
Când am ţinut pentru prima dată în mână modelul D810, mi s-a părut doar solid, elegant şi
rafinat. Asta până când am început să fotografiez şi şi-a dezvăluit adevărata magie. Există în
imaginile pe care le oferă D810 o bogăţie, o calitate şi o intensitate pe care nu le-am mai întâlnit
până acum. Detaliile şi intervalul dinamic din imaginile cu surferi şi caiacişti pe care le-am
realizat în Islanda şi în Hawaii sunt neasemuite. Mai mult, focalizarea automată este atât de
rapidă şi de cursivă încât îmi permite să mă concentrez în mod creativ asupra energiei
momentului. Momentele de vârf din sporturile de acţiune apar într-o miime de secundă şi este
de maximă importanţă pentru mine să am încredere 100% în vitezele de focalizare automată
şi de fotografiere continuă demonstrate de D810.

Hisao Asano
Peisaje din natură
Când lucrez cu D810, îmi aduc aminte uneori de aparatul foto 4x5 pe care îl foloseam când m-am
apucat de fotografiat. Verificând focalizarea în vizualizarea în timp real, setând aparatul foto în
mod Oglindă sus şi utilizând obturatorul electronic cu perdea frontală, pot obţine imagini care
sunt la fel de clare, sau chiar mai clare. D810 mi se potriveşte în mâini în mod natural, iar
obturatorul remarcabil de silenţios îmi oferă o experienţă de fotografiere plăcută. Faptul că pot
seta sensibilitatea la ISO 64 îmi aminteşte de unele dintre minunatele filme pentru diapozitive,
iar când reglez unii parametri, cum ar fi Claritate din Picture Control, am senzaţia că aleg diferite
tipuri de filme: dar acest aparat foto simplifică mult mai mult tot ceea ce făceau altădată fotografii
pentru a obţine imaginile dorite. D810 mi-a deschis noi posibilităţi. Ard de nerăbdare să le
explorez mai mult.

Shinichi Sato
Peisaje urbane/arhitectură
Fotografiile mele sunt toate dedicate prezenţei: vreau să transmit sentimentul de a fi realmente
acolo. Am fost sincer impresionat de capacitatea modelului D810 de a transmite o anume
senzaţie de profunzime, care este comparabilă cu cea oferită de aparatele foto 4x5 şi 8x10, de
format mare, precum şi de filmele de diapozitive cu care obişnuiesc să lucrez. Fiind un fotograf
specializat în arhitectură, funcţia de zoom pe ecranul divizat în vizualizarea în timp real este, de
asemenea, o opţiune valoroasă, care mă ajută să obţin o aliniere perfectă cu părţile orizontale
ale unei construcţii. Modificările specifice modelului D810 pot părea modeste, dar de fapt sunt
îmbunătăţiri destul de radicale. Este o remodelare inovatoare.
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Filmul special „DREAM PARK” realizat cu D810 în mod D-Movie
Scris şi regizat de Sandro, filmul „Dream Park” este o poveste
despre inspiraţie şi despre capacitatea de a-ţi îndeplini
aspiraţiile. Vorbele pline de înţelepciune şi de inspiraţie ale
bunicii personajului principal, Esha, o motivează pe aceasta
să-şi împlinească visul de a ajunge regizor de film. Această
aspiraţie se transformă repede într-un entuziasm contagios,

care îi cuprinde pe prietenii Eshei de pe terenul de joacă şi
duce la îndeplinirea viselor lor din copilărie. Înregistrat cu
Nikon D810 şi cu o varietate de obiective NIKKOR, Dream
Park este o adevărată experienţă cinematografică, ce are
meritul de a ridica ştacheta filmării cu un DSLR.
Pentru a vedea filmul, accesaţi: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, Regizor
Filmările pentru Dream Park au fost deosebit de amuzante: utilizând aparatul foto D810, imaginile obţinute au fost
deosebit de clare şi de frumoase – chiar şi scenele slab iluminate erau absolut splendide. Am obţinut o atmosferă
foarte romantică, de talie cinematografică a filmului, indiferent de scenele pe care le înregistram. De la aleile şi
parcurile industriale cel mai slab luminate, până la această piscină supra-iluminată artificial, capacitatea demonstrată
de aparatul foto D810 şi modul în care s-a comportat au fost absolut fenomenale.

Anthony Arendt, Director de imagine
Sunt de părere că D810 va fi la fel de popular în comunitatea cineaştilor precum este D800 în comunitatea fotografilor.
Am înregistrat utilizând exclusiv noua opţiune Uniform din Picture Control: a fost modalitatea perfectă de a extinde
anvergura fişierului şi de a ajunge efectiv în zonele umbrite, protejând totodată spaţiul de culoare. Iar dacă eşti un
iubitor al obiectivelor NIKKOR, aşa cum sunt eu, vei descoperi că D810 este cel mai potrivit aparat foto pentru a
obţine totul de la respectivul model de obiectiv.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Obiectiv fix luminos: performanţe excepţionale cu diafragma larg deschisă

Fiind proiectat pentru a funcţiona optim la diafragmă
maximă, acest obiectiv fix depăşeşte realmente limitele de
calitate a imaginii. Fiind excepţional pentru fotografierea
scenelor de noapte, acest obiectiv reproduce sursele de

Sub licenţa TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

Rezoluţia oferită de un aparat foto cu mulţi megapixeli

lumină punctiforme, precum luminile oraşului, sub formă de
puncte rotunde fine pe toată întinderea cadrului. Efectul de
bokeh este extrem de cursiv, fără contururi evidente.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

Teleobiectivul esenţial cu zoom

Acest teleobiectiv cu zoom și diafragmă constantă f/2.8
este un model fiabil, care vă va extinde posibilităţile de
fotografiere în situaţii dificile. Fiind construit pentru a oferi
niveluri superioare de detaliu şi de contrast pe întregul
cadru, acest obiectiv este echipat cu un sistem de reducere

a vibraţiilor (VR), care vă permite să fotografiaţi la timpi de
expunere cu până la 3,5 stopuri mai lungi6 şi cu acoperire cu
nanocristale care reduce în mare măsură formele dublate şi
petele luminoase.
6 Conform standardelor CIPA.

Elementele optice de cea mai înaltă calitate sunt vitale pentru un aparat foto cu un număr mare de
megapixeli, iar gama largă de obiective NIKKOR de la Nikon vă permite să exploataţi cu uşurinţă întregul
potenţial al senzorului de 36,3 megapixeli al modelului D810. Graţie puterii de rezoluţie excepţionale a
obiectivelor, fiecare componentă a unei scene poate fi reprodusă cu fidelitate: aşteptaţi-vă la o rezoluţie
precisă chiar şi la periferia unei imagini, în combinaţie cu un efect superb de bokeh. Fotografii din orice
domeniu pot să surprindă mai bine esenţa viziunii lor şi să redea perfect fiecare ton sau nuanţă delicată.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Cu o diafragmă maximă fixă de f/2.8, acest obiectiv
profesional asigură claritatea pe întregul cadru, de la o
margine la alta. Acoperirea cu nanocristale reduce la
minimum apariţia formelor dublate şi a petelor luminoase,

chiar şi în condiţii cu iluminare din fundal, în timp ce sticla ED
reduce aberaţia cromatică, pentru a asigura un contrast
remarcabil. Rezistentă şi fiabilă, aceasta este sticla esenţială
pentru fotografii profesionişti de pretutindeni.

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

Obiectiv cu zoom cu unghi larg şi diafragmă fixă f/2.8, pentru o reprezentare superioară

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

©Hisao Asano

Cel mai lung super-teleobiectiv de la Nikon

Având cea mai lungă distanţă focală din gama de obiective
NIKKOR, acest obiectiv premium este cea mai bună alegere
pentru fotografii dedicaţi sportului şi naturii sălbatice. Fiind
echipat cu elemente de fluorină, cu sticlă ED şi acoperire cu
nanocristale acest obiectiv produce imagini remarcabil de

clare, cu efecte minime de aberaţii cromatice, forme dublate
şi pete luminoase. Obiectivul se livrează cu un teleconvertor
dedicat, proiectat special, de 1,25x, care extinde distanţa
focală până la 1000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Accesorii opţionale versatile

Bliţ încorporat şi sistem creativ de iluminare

Telecomandă fără fir WR-1
Telecomanda multifuncţională avansată WR-1 vă permite să controlaţi
de la distanţă funcţii cheie ale aparatului foto, inclusiv înregistrarea
filmelor şi fotografierea cu temporizator de interval. Puteţi să acţionaţi
simultan obturatoarele mai multor aparate foto, fie numai prin utilizarea
telecomenzii WR-1, fie prin sincronizarea aparatelor foto cu un aparat
foto principal, la care este ataşată o telecomandă WR-1. Grupurile de
aparate foto pot fi controlate separat,7 iar distanţa de comunicare
dintre unităţile WR-1 ajunge până la 120 m, fiind disponibile 15 canale.
8

Modelul D810 dispune de un bliţ încorporat cu un număr
de ghid de 12/39 (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F) şi de o
funcţie cu dispozitiv de comandă. În combinaţie cu senzorul
RGB cu 91K pixeli ai aparatului foto, care asigură analiza
precisă a detecţiei feţelor şi a zonelor luminoase, acest bliţ
încorporat poate da rezultate excelente. Pentru o
fotografiere mai creativă cu bliţ, sistemul creativ de
iluminare de la Nikon oferă o flexibilitate fără egal:
declanşaţi dispozitivele Speedlight opţionale de la Nikon12
prin intermediul funcţiei de dispozitiv de comandă a bliţului
încorporat şi faceţi lumina cât de puternică şi de
cuprinzătoare doriţi.
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED • Expunere: mod [M], 1/80 s, f/6.3
• Balans de alb: Bliţ • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Portret
©Miss Aniela

12 Dispozitive Speedlight SB-910, SB-700 sau SB-R200.
Notă: Raza de acţiune a dispozitivului de iluminare asistenţă AF poate fi mai scurtă decât
se aşteaptă, în funcţie de situaţia de fotografiere.

Diagramă de sistem
Telecomenzi fără fir WR-R10/WR-T10
Transceiverul fără fir WR-R10 şi transmiţătorul fără fir WR-T10 de la
Nikon vă permit să controlaţi de la distanţă funcţii cheie ale aparatului

Dispozitive SPEEDLIGHT
Grip de mare
performanţă SD-9

Speedlight
SB-910

Speedlight
SB-910

foto, 9 chiar dacă între dumneavoastră şi aparatul foto se află

Speedlight
SB-700

obstacole. Utilizarea ambelor dispozitive asigură o rază de acoperire

Speedlight
SB-300

Speedlight
SB-700

foto sau puteţi ataşa transceivere WR-R10 la corpurile mai multor

Ocular
DK-17*

Telecomandă prin
cablu MC-36A

Dispozitiv de comandă
Speedlight fără fir SU-800

Telecomandă prin
cablu MC-30A

Kit bliţ pentru close-up cu
comandă R1C1

Acumulator
Li-ion EN-EL15*
Grip MB-D12

Unitate comunicare UT-1

şi de descărcare de la distanţă a imaginilor, iar controlul de la distanţă

Încărcător
acumulator
MH-25a*
Capac locaş
acumulator BL-5

Opt baterii
R6/AA**
Acumulator
Li-ion EN-EL18a

al setărilor aparatelor foto şi al vizualizării în timp real este posibil prin
intermediul unui computer.10 Unitatea include numai funcţia de LAN

ACCESORII TV ŞI VIDEO

cablată, dar poate fi perfecţionată cu funcţionalitatea LAN fără fir,
combinând-o cu transmiţătorul fără fir WT-5.11.

ACCESORII
TELECOMANDĂ ŞI GPS

Set telecomandă
Modulite ML-3

Telecomandă prin
cablu MC-22A

Încărcător
acumulator
MH-26a

CĂŞTI
Căşti**

Clemă cablu HDMI*
Cablu HDMI HC-E1
(Conector tip C
nconector tip A)

Telecomandă Telecomandă
fără fir
fără fir
WR-T10
WR-1

Cablu de
conectare MC-23A

Conector
alimentare
EP-5B

Adaptor la
reţeaua
electrică EH-5b

Telecomandă fără
fir WR-R10

Telecomandă prin cablu MC-36A
Accesorii
telecomandă
cu 2 pini

Cablu adaptor
MC-25/25A
Dispozitiv
GPS GP-1A

HUSĂ

Telecomandă
prin cablu
MC-DC2

Cablu adaptor
GPS MC-35

Husă
semi-rigidă CF-DC4

Card CompactFlash**
Card memorie SD**

Clemă cablu USB*

Cablu USB UC-E22*

MICROFON

Dispozitiv GPS**

Adaptor card PC**
Cititor card CompactFlash**
Cititor card memorie SD**

Cablu LAN**
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Monitor TV**

Telecomandă prin cablu MC-22A
Set telecomandă Modulite
ML-3
Cablu de conectare MC-23A
Cablu adaptor MC-25/25A

ACCESORII PENTRU
COMPUTER

Computer
personal**

Acumulator Li-ion EN-EL15
Capture NX-D†
Conector alimentare EP-5B

Dispozitiv înregistrare
video cu intrare HDMI**

Telecomandă prin cablu MC-30A

Imprimantă**

Unitate comunicare
UT-1
7 Funcţia de grupare nu poate fi utilizată când unităţile WR-R10 sunt utilizate ca receptoare.
8 La o înălţime de aprox. 1,2 m sau mai puţin, în funcţie de prezenţa obstacolelor şi de condiţiile atmosferice.
9 Este necesar adaptorul WR-A10 pentru conectarea la aparatul foto D810, care utilizează un terminal cu 10 pini.
10 Conform standardului IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Necesită instalarea pe computer a software-ului Nikon Camera Control Pro 2.

Telecomandă
fără fir WR-1

Cablu prelungitor
MC-21A

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ,
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE

reţea. Puteţi să creaţi reţele de aparate foto, cu posibilităţi de răsfoire

Adaptor ocular
DK-18

Ocular lupă
DK-17M

Adaptor WR-A10
Telecomandă prin
cablu TTL SC-28/29

diferite.

transferul de mare viteză al datelor de imagine între aparatul foto şi o

Lupă ocular
DG-2

OBIECTIVE NIKKOR

aparate foto, pentru a surprinde acelaşi moment din perspective

UT-1 este o unitate de comunicare de tip universal, care permite

ACCESORII VIZOR

Vizor din cauciuc
DK-19

Ocular cu lentilă de corecţie
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Speedlight
SB-300

de cel puţin 20 de metri. Puteţi utiliza transceiverul WR-R10 şi
transmiţătorul WR-T10 împreună, pentru a declanşa un singur aparat

Ocular anti-condens
DK-17A

Accesoriu vizualizare
unghi drept DR-5

Microfon
stereo ME-1

Transmiţător fără fir
WT-5A/B/C/D

Adaptor la reţeaua electrică EH-5b

Camera Control Pro 2
ViewNX 2*

.

* Accesorii furnizate ** Produse care nu aparţin de Nikon † Poate fi descărcat de pe site-ul Web Nikon (gratuit).
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Specificaţii
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de vizualizare efectiv
Pixeli efectivi
Senzor imagine
Pixeli totali
Sistem reducere praf

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
36,3 milioane
Senzor CMOS 35,9 × 24 mm
37,09 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine (necesită
software-ul Capture NX-D)
Dimensiune imagine (pixeli) • Format FX (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S)
• 1,2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S)
• Format DX (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Fotografii în format FX realizate în mod film cu vizualizare în timp real: 6720 × 3776 (L), 5040 ×
2832 (M), 3360 × 1888 (S)
• Fotografii în format DX realizate în mod film cu vizualizare în timp real: 4800 × 2704 (L), 3600 ×
2024 (M), 2400 × 1352 (S)
Format de fişier
22_RO

Sistem Picture Control
Suport stocare
Fantă card dublă
Sistem fişier
Vizor
Acoperire cadru

Magnificare
Punct perspectivă
Reglare dioptrii
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Previzualizare adâncime
de câmp
Diafragmă obiectiv
Obiective compatibile

Tip obturator
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ

Moduri declanşare
Viteză avansare cadre

Autodeclanşare
Măsurare expunere
Metodă măsurare

Interval măsurare

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

Cuplare exponometru
Moduri expunere

Compensare expunere
Bracketing expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO

(Recommended Exposure Index)

D-Lighting activ
Bracketing DLA

Focalizare automată

Notă: fotografiile realizate în mod film cu vizualizare în timp real au un format de imagine de 16:9; pentru fotografiile realizate
utilizând zona de imagine DX (24×16) 1,5x se utilizează un format DX; pentru toate celelalte fotografii se utilizează un format FX

• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat; sunt disponibile
dimensiuni mici (numai pe 12 biţi, 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
Se poate selecta dintre Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform; opţiunea
Picture Control selectată poate fi modificată; opţiunile Picture Control personalizate pot fi stocate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile UHS-I; carduri de
memorie CompactFlash Tip I (compatibile UDMA)
Oricare dintre carduri poate fi utilizat pentru stocare principală sau pentru copii de siguranţă ori
pentru stocarea separată a imaginilor NEF (RAW) şi 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
• 5:4 (30×24): aprox. 97 % orizontal şi 100 % vertical
Aprox. 0,7× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m-1)
17 mm (-1 m-1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
-3 până la +1 m-1
Ecran BriteView Clear Matte Mark VIII tip B, cu marcaje (paranteze drepte) pentru zona AF şi reţea
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 (modurile P şi S)
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 de expunere A şi M); obiectivele IXNIKKOR, 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 mecanic controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal, obturator electronic cu
perdea frontală (în mod declanşare cu oglinda sus)
1/8000 până la 30 s în trepte de câte 1/3, 1/2 sau 1 EV, bulb, durată, X250
X = 1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/320 s sau într-un timp mai lung (raza bliţului scade
la timpi de sincronizare cuprinşi între 1/250 şi 1/320 s)
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu viteză ridicată), Q (declanşare
silenţioasă), QC (declanşare continuă silenţioasă), E (autodeclanşator), MUP (oglindă sus)
• Cu acumulatori EN-EL15
(FX/5:4) CL: aprox. 1 până la 5 fps, CH: aprox. 5 fps, QC: aprox. 3 fps
(DX/1,2×) CL: aprox. 1 până la 6 fps, CH: aprox. 6 fps, QC: aprox. 3 fps
• Alte surse de alimentare
(FX/5:4) CL: aprox. 1 până la 5 fps, CH: aprox. 5 fps, QC: aprox. 3 fps
(1,2×) CL: aprox. 1 până la 6 fps, CH: aprox. 6 fps, QC: aprox. 3 fps
(DX) CL: aprox. 1 până la 6 fps, CH: aprox. 7 fps, QC: aprox. 3 fps
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 senzorul RGB 91K pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III (obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială
culoare III (alte obiective CPU); opţiune de măsurare matricială culoare disponibilă cu obiective
non-CPU dacă utilizatorul oferă 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)
• Măsurare evaluativă zone luminoase: disponibilă cu obiective de tip G, E şi D (echivalentă cu
metoda central-evaluativă când sunt utilizate alte obiective)
• Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase: 0 până la 20 EV
• Măsurare spot: 2 până la 20 EV
CPU şi AI combinat
Mod automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod automat
prioritate de diafragmă (A); manual (M)
-5 până la +5 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 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
Luminozitate blocată la valoarea stabilită prin butonul AE-L/AF-L
ISO 64 până la 12800 în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV; se poate seta şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7
sau 1 EV (echivalent ISO 32) sub ISO 64 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent
ISO 51200) peste ISO 12800; funcţie disponibilă de control automat al sensibilităţii ISO
Se poate selecta între automat, extra ridicat, ridicat, normal, redus sau 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 3500FX, cu focalizare automată, detectare 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)

Rază detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Moduri zonă AF
Blocare focalizare

Bliţ încorporat
Control bliţ
Moduri bliţ
Compensare bliţ
Bracketing bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
Mufă sincronizare
Balans alb

Bracketing balans alb
Moduri vizualizare
în timp real
Servo obiectiv la
vizualizare în timp real
Moduri zonă AF cu
vizualizare în timp real
Focalizare automată la
vizualizare în timp real
Măsurare film
Metodă măsurare film
Dimensiune cadru (pixeli)
şi cadenţă cadre

-2 până la +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• 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
Se poate selecta între 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 la jumătate a butonului de declanşare (AF servo unică)
sau prin apăsarea butonului AE-L/AF-L
Ridicare manuală prin apăsarea butonului şi un număr de ghid de aprox. 12/39, 12/39 cu bliţ
manual (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB 91K pixeli, disponibil cu bliţ încorporat; bliţ de umplere
compensat i-TTL pentru SLR digital, utilizat cu măsurare matricială, măsurare central-evaluativă şi
măsurare evaluativă a zonelor luminoase, bliţ standard i-TTL pentru SLR digital cu măsurare spot
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii,
reducere ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă perdea posterioară, dezactivat; este
acceptată sincronizarea rapidă FP automată
-3 până la +1 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 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
Cuplă 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
Mufă sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare
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 (2.500 K până la
10.000 K); reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile
2 până la 9 cadre în trepte de 1, 2 sau 3
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 permanentă (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 automat punctul de focalizare
atunci când se selectează AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase
• 1920 × 1080; 60 p (progresiv), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
• 1280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 şi
respectiv 23,976 fps; toate opţiunile acceptă atât calitate ridicată, cât şi calitate normală a imaginii
Format fişier film
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitatea poate fi reglată
Sensibilitate ISO film
• Moduri de expunere P, S şi A: Control automat al sensibilităţii ISO (ISO 64 până la Hi 2), cu limită
superioară selectabilă
• Mod expunere M: Funcţie disponibilă de control automat al sensibilităţii ISO (ISO 64 până la
Hi 2), cu limită superioară selectabilă; selectare manuală (ISO 64 până la 12800 în trepte de 1/3,
1/2 sau 1 EV); se poate seta şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 51200) peste
ISO 12800
Alte opţiuni pentru filme Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
Monitor
LCD TFT de 8 cm/3,2 inci, cu aprox. 1.229.000 puncte (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.800
puncte), unghi de vizualizare de 170°, acoperirea cadrului de aprox. 100% şi funcţie de reglare a
luminozităţii
Redare
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9 sau 72 imagini) cu zoom redare, redare film, prezentare
diapozitive fotografii şi/sau filme, afişare histogramă, zone luminoase, informaţii fotografie,
afişare date de locaţie, rotire automată a imaginii
USB
SuperSpeed USB (conector micro-B USB 3.0); se recomandă conectarea la
portul USB încorporat
Ieşire HDMI
Conector HDMI tip C
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)
Terminal cu zece pini
Se poate utiliza pentru a conecta telecomanda opţională, telecomenzile opţionale fără fir
pentru telecomandă
WR-R10 (necesită adaptor WR-A10) sau WR-1, dispozitivul GPS GP-1/GP-1A sau dispozitivul GPS
compatibil cu NMEA0183 versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită cablu adaptor GPS MC-35 şi cablu cu
conector D-sub cu 9 pini, opţionale)
Limbi compatibile (pot
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză,
varia în funcţie de
engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană,
ţară sau de zonă)
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
Grip
Grip MB-D12 opţional cu un acumulator Li-ion EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* sau opt baterii AA
alcaline, Ni-MH sau cu litiu
Adaptor AC
Montură trepied
Dimensiuni (L × l × Î)
Greutate

Mediu de operare

* Disponibil separat; necesită capacul opţional BL-5 pentru locaşul acumulatorului

Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B (disponibil separat)
1/4 inci (ISO 1222)
Aprox. 146 × 123 × 81,5 mm/ 5,8 × 4,9 × 3,3 inci
Aprox. 980 g/2 lb 2,6 oz cu acumulator şi card de memorie SD, dar fără capac corp; aprox. 880 g/1
lb 15,1 oz (doar corpul aparatului foto)
Temperatură: 0 până la 40 °C /32 până la 104 °F; Umiditate: 85% sau mai puţin (fără condens)

• PictBridge este o marcă comercială.
• CompactFlash este o marcă comercială înregistrată a SanDisk Corporation.
• 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 acest material sunt simulate.

Specificaţiile şi echipamentul pot suferi modificări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului. Iulie 2014

ATENŢIE!

PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA CORECTĂ, CITIŢI ATENT MANUALUL ȊNAINTE DE FOLOSIREA
ECHIPAMENTULUI. ANUMITE DOCUMENTAŢII SUNT FURNIZATE DOAR PE CD-ROM.

Vizitati site-ul web Nikon Europa la: www.europe-nikon.com
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