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BUN VENIT ÎN LUMEA COMPLET DIFERITĂ A FORMATULUI FX
Pregătiţi-vă pentru un nou nivel al fotografierii. Modelul D610 este poarta de intrare în lumea fotografierii în format FX. Veţi
fi uimit de calitatea imaginii pe care o poate oferi un senzor de mari dimensiuni, în format FX. Performanţele obţinute prin
numărul ridicat de 24,3 megapixeli pot fi completate cel mai bine prin utilizarea obiectivelor luminoase NIKKOR, asigurând
tonalităţi curate şi naturale şi detalii incredibil de clare, cu zgomot redus când fotografiaţi la sensibilităţi ISO ridicate. Toate
acestea într-un corp incredibil de compact şi de uşor, cu o viteză îmbunătăţită, de 6 fps, care vă ajută să captaţi imaginile
dorite. Este un aparat foto pe care merită să îl luaţi oriunde cu dumneavoastră, fiind capabil să vă dezvolte ideile creative.

„Modelul D610 îi conferă subiectului o expresivitate
mai subtilă, captând tonuri bogate pentru a crea
zone luminoase şi umbre mai pronunţate.”

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Calitate imagine:
RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/10 secunde, f/11
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui • Sensibilitate: ISO 100
• Picture Control: Standard © Takashi Yamaguchi

Avantajele formatului FX: imagini mai clare, mai curate şi
mai nuanţate – chiar şi în lumină dificilă
Format

FX
24,3

Senzorul de imagine în format FX cu 24,3 megapixeli
efectivi: potenţial excelent de procesare a imaginilor

D610 promite să vă ofere rezultate superioare atât la
fotografiere, cât şi la înregistrare video. Senzorii de imagine
megapixeli mai mari primesc mai multă lumină, fapt ce se traduce
într-o creştere semnificativă a calităţii imaginii.
În corpul său compact, aparatul foto digital cu
vizare prin obiectiv D610 include un senzor
de imagine în format FX care măsoară
35,9 × 24,0 mm, fiind de peste două ori mai
mare decât echivalentul în format DX. Cei
24,3 megapixeli efectivi redau imaginile cu o claritate remarcabilă, iar
efectul frumos de bokeh – un alt avantaj al formatului FX – aduce o
senzaţie nouă de profunzime naturală, subiectul aflat între prim-planul şi
fundalul defocalizate fiind precis focalizat. Totodată, graţie caracteristicilor
formatului FX, numărul mare de megapixeli nu generează zgomot în
imagini la sensibilităţi ISO ridicate, oferindu-vă
posibilitatea de a fotografia chiar şi în condiţii de
iluminare slabă. Senzorul de imagine al aparatului
Format DX
foto D610 este superior când vine vorba despre
Format FX
intervalul dinamic – un factor vital în fotografierea
peisajelor, unde gradaţiile fine şi detaliile bogate din umbre şi din zonele
luminoase pot avea un efect hotărâtor asupra calităţii unei imagini. De
asemenea, vă puteţi aştepta la o profunzime îmbunătăţită a culorilor –
un element crucial pentru captarea unor tonuri naturale şi calme ale pielii
atunci când fotografiaţi portrete. Imaginile vor ieşi frumos în condiţii de
iluminare bună şi vor fi chiar uimitoare atunci când fotografiaţi în situaţii cu
iluminare dificilă. Convingeţi-vă singur ce influenţă poate avea senzorul de
imagine în format FX al modelului D610 asupra imaginilor.

AWB

Balans de alb automat, cu acurateţe
îmbunătăţită

Balansul de alb automat al modelului D610
reprezintă un element de bază pentru obţinerea rezultatelor
dorite. În majoritatea scenariilor obişnuite de fotografiere,
atât în interior, cât şi în aer liber, funcţia AWB a aparatului
foto reproduce culorile aşa cum le percepem în mod natural,
reducând în mod drastic timpul necesar pentru ajustările din
faza de post-producţie. Mai mult
decât atât, D610 vă permite să
alegeţi între setările Automat 1
(Normal), care compensează pe
deplin nuanţele de culori nedorite
din lumina ambiantă, şi Automat 2
(Menţinere culori iluminare
caldă), care menţine o ambianţă
de iluminare caldă atunci când
fotografiaţi în condiţii de lumină
incandescentă.

Automat 1 (Normal)
© Hideki Kono
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O combinaţie formidabilă pentru imagini: senzorul
de imagine în format FX, sistemul de procesare a
elemente imaginii EXPEED 3, Picture Control şi NIKKOR
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cheie

Pregătiţi-vă pentru
imagini statice şi video clare, curate
şi saturate din plin, care satisfac chiar
şi cele mai critice priviri. Potenţialul
vast al senzorului de imagine în
format FX al modelului D610 poate
fi exploatat la maximum atunci când
este combinat cu alte componente
cheie în procesarea imaginii. Obiectivele NIKKOR, renumite pentru
claritatea şi precizia lor fără egal, propagă cu fidelitate lumina către
senzor cu un minimum de reflexie internă, aducând o contribuţie
fundamentală la calitatea imaginii. Pentru a
preveni apariţia zgomotului, lumina primită
de senzor este transformată în informaţii
digitale, care sunt preluate apoi de sistemul de
procesare a imaginilor pe 16 biţi, EXPEED 3;
acelaşi sistem rapid şi puternic utilizat la vârful
de gamă D4, precum şi la modelul D800, cu un număr foarte mare
de megapixeli. Mai mult decât atât, în timpul procesării imaginilor
puteţi obţine uşor aspectul şi atmosfera preferate atât pentru
imaginile statice, cât şi pentru imaginile video, prin
reglarea fină a parametrilor acestora cu ajutorul
sistemului Picture Control original de la Nikon. Acest
nivel de funcţionare se aplică instantaneu la fiecare
imagine procesată, pentru o finisare completă, fiind
rezultatul colectiv al unei suite de tehnologii exclusive de la Nikon.

ISO

Imagini curate de la ISO standard 100 până la 6400

Fotografierea în lumina delicată a zorilor sau a
apusului, în interioare întunecoase sau pe timp
de noapte vă aduce satisfacţii mai mari când utilizaţi aparatul
foto D610. Fiind proiectat pentru a funcţiona perfect atât
în lumină puternică, cât şi în lumină extrem de slabă, D610
oferă sensibilităţi ISO standard de la 100 până la 6400, cu un
nivel redus de apariţie a zgomotului în toată această gamă.
Când este necesar, este posibilă
extinderea până la echivalentele
ISO 50 (Lo 1) sau ISO 25600 (Hi 2).
Chiar dacă la setările ISO ridicate
începe să apară zgomot, tehnologia
superioară de la Nikon îl reduce la
un nivel minim, păstrând detaliile
şi claritatea imaginilor statice şi
înregistrărilor video.

Echivalent ISO 6400
© Sergey Gorshkov

„Subiectul este zugrăvit cu claritate într-o profunzime de câmp scăzută, cu un
prim-plan de o mare fineţe şi un bokeh impresionant în fundal.”

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/125 secunde, f/2.8 • Balans de alb: temperatură culoare (5.000 K)
• Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Personalizaţi-vă modul de fotografiere fără a pierde integritatea imaginilor
Picture Control: captaţi imaginile aşa cum vi le imaginaţi
În combinaţie cu obiectivele NIKKOR, senzorul de imagine în format FX şi sistemul de procesare a imaginii
EXPEED 3, D610 vă oferă imagini în format FX bogate în informaţie. Dar acesta este doar începutul. Fiind
simplu de utilizat, sistemul Picture Control al aparatului foto vă permite să conferiţi aspectul şi atmosfera
preferate atât pentru fotografii, cât şi pentru înregistrările video, prin simpla apăsare a unui buton.

STANDARD: oferă imagini echilibrate, cu o claritate
uniformă, contrast, luminozitate, saturaţie sau culoare.
Realizaţi imediat fotografii vibrante, care persistă în
memoria privitorului.

NEUTRĂ: oferă imagini care se apropie cel mai mult de
scena reală. Evită îmbunătăţirile extreme şi reproduce
culorile şi gradaţiile unice ale subiectului cu maximum de
autenticitate.

INTENSĂ: în comparaţie cu Standard, setarea Intensă
conferă mai mult farmec impresiei generale, imaginile
fiind distinse, pline de culoare, cu un aer de prospeţime.
Acest efect este ideal pentru situaţiile în care doriţi să
scoateţi în evidenţă culorile mai puţin saturate.

Software exclusiv de la Nikon, pentru valorificarea
întregului potenţial al formatului NEF (formatul RAW Nikon)

Alegerea opţiunii D-Lighting activ de la Nikon este cea mai bună soluţie atunci
când fotografiaţi în condiţii de lumină cu contrast ridicat, care depăşeşte
intervalul dinamic al aparatului foto, inclusiv atunci când mişcarea subiectelor
sau a unor elemente din fundalul imaginilor este inerentă. Veţi putea astfel să
păstraţi detaliile din zonele luminoase fără a le pierde din umbre: doar alegeţi
o intensitate care reflectă nivelurile de contrast din imagine.
PORTRET: utilizând setarea Neutră ca element de bază,
setarea Portret oferă pielii un aspect mai natural. Tonurile
pielii sunt mai veridice, transmit o reală senzaţie de
profunzime, iar aspectul final este curat, autentic.

Pur şi simplu selectaţi aspectul dorit şi începeţi să fotografiaţi, pentru
a obţine automat imagini bine echilibrate, care corespund cel mai
bine subiectului ales. Dacă aveţi preferinţe mai speciale sau doriţi
ajustări mai subtile, puteţi personaliza setările prin reglarea fină a
parametrilor. În cazul setărilor Standard, Intensă, Portret şi Peisaj
puteţi utiliza opţiunea de Reglare rapidă pentru a deplasa cursoarele
care controlează claritatea, contrastul, luminozitatea, saturaţia şi
nuanţa*. De asemenea, puteţi salva fiecare astfel de ajustare ca
Picture Control personalizat sub un nume ales de dumneavoastră
pentru anumite scenarii de fotografiere. Iar dacă fotografiaţi în format
RAW (NEF), efectul de Picture Control poate fi aplicat după ce aţi
realizat fotografia – din Standard în Monocrom, din Monocrom în
Portret – utilizând aplicaţiile software ViewNX 2 sau Capture NX 2 de
la Nikon. Vizualizarea în timp real vă oferă confirmarea modului în care
se reflectă setările atât în imaginile statice, cât şi în înregistrările video.
*În modul Neutră, opţiunea Reglare rapidă nu este disponibilă, dar setările de claritate,
contrast, luminozitate, saturaţie şi nuanţă pot fi controlate individual. În modul
Monocrom, primii trei parametri din modul Neutră sunt completaţi de Efecte filtru,
nuanţare şi saturaţie a nuanţării.
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Un software complet, cu o
interfaţă prietenoasă. ViewNX 2
vă permite, printre altele, să
răsfoiţi şi să editaţi imaginile
şi filmele, precum şi să le
împărtăşiţi prin intermediul
serviciului Nikon de partajare
şi stocare a imaginilor,
NIKON IMAGE SPACE.

Dacă doriţi să deţineţi controlul complet şi detaliat asupra imaginilor în faza
de post-producţie, fotografierea în format NEF (formatul RAW Nikon) vă va
da o mulţime de satisfacţii, graţie volumului incredibil de date native pe care
le generează senzorul de imagine în format FX. Detaliile subtile din umbre şi
din zonele luminoase care se pot pierde în fişierele JPEG comprimate sunt
păstrate mai bine în formatul NEF şi, în consecinţă, în rezultatul final. Nikon
oferă două aplicaţii software exclusive care valorifică întregul potenţial al
fişierelor NEF. Software-ul ViewNX 2 furnizat oferă instrumentele necesare
pentru importarea şi răsfoirea imaginilor, precum şi funcţiile utilizate frecvent
pentru editarea imaginilor. Când sunt necesare operaţii mai elaborate de postproducţie, Capture NX 2 vă permite să vă concentraţi asupra editării utilizând
instrumente simple, dar intuitive, precum punctele de control al culorilor (Color
Control Points), care încorporează o varietate de funcţii puternice. Oricum aţi
edita, formatul NEF vă asigură că imaginea iniţială rămâne bogată şi intactă
pe parcursul întregului proces. Software-ul conceput de Nikon poate utiliza
pe deplin datele aparatului foto, în timp ce alte software-uri nu pot face acest
lucru, interpretând exact caracteristicile senzorului de imagine al modelului
D610, precum şi setările obiectivelor NIKKOR şi ale dispozitivelor Speedlight
pe care le utilizaţi, garantându-vă în acest fel cele mai bune rezultate posibile.

D-Lighting activ: păstraţi detaliile din zonele luminoase şi
din umbre

MONOCROM: restrânge gama de tonuri cu efecte
precum Alb-negru sau Sepia, pentru a crea sau a
intensifica o anumită stare de spirit. Efectele de filtru
emulează rezultatele utilizării unui filtru color pentru
fotografii alb-negru.

ViewNX 2 (în pachet)

Capture NX 2 (opţional)
Fiind un instrument puternic
de editare mai avansată şi
mai elaborată, Capture NX 2
dispune de tehnologia
intuitivă Color Control Point,
care simplifică în mod drastic
o mare parte dintre proce
durile de îmbunătăţire a
imaginii. Acum compatibil cu
sistemele de operare pe
64 de biţi.

HDR pentru peisaje cu contrast ridicat
Funcţia HDR (High dynamic range) a modelului D610 este un instrument
puternic destinat entuziaştilor fotografierii în aer liber, care se confruntă adesea
cu situaţii dificile de iluminare cu contrast ridicat. Aceasta permite captarea a
două cadre la o singură declanşare: unul mai luminos şi unul mai întunecat.
Apoi, aparatul foto le combină automat pentru a crea o imagine care acoperă
un interval dinamic mai larg, păstrând integral nivelul de saturaţie şi tonalitatea.
Notă: se recomandă utilizarea unui trepied.

PEISAJ: în comparaţie cu setarea Intensă, setarea Peisaj
creează culori mai liniştitoare, mai relaxante. Gradaţiile
bogate, al căror farmec atrage privirile, sporesc emoţiile
transmise de peisaje, de scenele din natură şi chiar de
cele surprinse pe străzile oraşului.

Imagine mai luminoasă

Extra ridicat

Ecranul Reglare rapidă

Un buton Picture Control dedicat vă
oferă accesul direct la meniu

Modul Neutră reproduce
în mod efectiv detaliile
subiectului
Subiectele cu un nivel ridicat
de saturaţie tind să îşi piardă
detaliile când conturul şi con
trastul sunt intensificate. Cu
toate acestea, modul Neutră
permite ca detaliile subiectelor
să fie reproduse cu precizie.

Dezactivat

Imagine HDR finală

Imagine mai întunecată

Reducerea aberaţiei cromatice laterale

Funcţie de sensibilitate ISO automată mai eficientă

Procedeele de procesare inteligentă utilizate de Nikon reduc
semnificativ riscul apariţiei aberaţiei cromatice laterale cauzate de
obiective. Spre deosebire de alte metode de corecţie care elimină
în mod simplu aberaţia cromatică, metoda Nikon compensează
aceste diferenţe printr-un indice de reducere pentru fiecare culoare
în parte, fiind eficientă în mod special când se doreşte obţinerea
unei clarităţi remarcabile de la o margine la alta. Mai mult decât
atât, deoarece aceste corecţii se realizează indiferent de obiectivul
NIKKOR utilizat, puteţi obţine cele mai bune imagini posibile cu
întreaga dumneavoastră colecţie de obiective NIKKOR.

Când fotografiaţi utilizând funcţia ISO automat*, D610 controlează
automat timpul de expunere maxim pe baza distanţei focale a
obiectivului utilizat. Acest lucru poate fi extrem de util pentru reducerea
efectului tremuratului aparatului foto
prin creşterea sensibilităţii ISO, pentru
a asigura un timp de expunere suficient
de scurt, mai ales când fotografiaţi
cu un obiectiv cu zoom în condiţii de
iluminare scăzută.
*Doar pentru modurile P, S, A şi M.
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„Având posibilităţi de fotografiere continuă la 6 fps şi un sistem AF superior,
D610 vă permite să fotografiați chiar şi subiectele cele mai greu de surprins.”

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Calitatea imaginii: RAW (NEF) de 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/1.250 secunde, f/7.1 • Balans de alb: Automat 1
• Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard © Robert Bösch

Sus • Obiectiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Calitatea imaginii: NEF (RAW) de 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/2.500 secunde, f/5.6 • Balans de alb: Automat 1 • Sensibilitate: ISO 1600 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
Jos • Obiectiv: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Calitatea imaginii: NEF (RAW) de 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/2.000 secunde, f/5.6 • Balans de alb: Automat 1 • Sensibilitate: ISO 400 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
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Elementele inovatoare esenţiale îmbunătăţesc versatilitatea fotografierii în format FX
6

Surprindeţi momentul în format FX

Nu există o a doua şansă de a surprinde un moment
care trece repede. Prin contribuţia inginerilor de la
Nikon, captarea cadrelor extrem de importante a devenit mai
simplă cu aparatul foto D610, prin creşterea vitezei de fotografiere
consecutivă, chiar şi atunci când acesta produce imagini în format
FX de 24,3 megapixeli. Aparatul foto poate fotografia acum cu
viteze de până la aprox. 6 fps*1 nu mai puţin de 100 de cadre*2
în mod continuu. Acest lucru se datorează vitezei sistemului de
procesare a imaginii EXPEED 3 şi unui mecanism exclusiv care
comandă mişcarea oglinzii în mod independent. Vă puteţi aştepta
la aceeaşi rapiditate pentru ambele formate, FX şi DX. Aceste
viteze sporesc eficienţa zonei dinamice AF a aparatului foto în
cazul urmăririi subiectelor. Indiferent dacă realizaţi instantanee
din sporturi de acţiune sau din natura sălbatică în mişcare
rapidă, D610 vă oferă mai multe cadre reuşite pe
secundă.

fps

*1 Conform principiilor CIPA.
*2 Numai în mod JPEG, exclusiv
Fin/Mare în format FX (max.
51 de cadre) şi Normal/Mare în
format FX (max. 90 de cadre).

Fotografiere continuă la 6 fps

Qc

Mod declanşare continuă silenţioasă, pentru serii
mai silenţioase [NOU]

Noul mod de declanşare Qc
(silenţioasă continuă) al aparatului foto
D610 asigură maximum de discreţie
când fotografiaţi subiecte precaute,
greu de surprins sau scene din cadrul
unor evenimente la care sunetul produs
de obturator este inoportun, cum ar fi concertele. Acest mod de
declanşare, care reduce zgomotul oglinzii la viteze de până la 3 fps*
este indicat pe selectorul de moduri.
*Conform principiilor CIPA.

Sensibil la reflexele dumneavoastră
Graţie amplasării strategice a comutatorului de alimentare în jurul butonului
de declanşare, degetul este gata de acţiune de îndată ce porniţi
aparatul foto. Aparatul foto D610 poate începe să fotografieze
în aprox. 0,13 s*, iar întârzierea declanşării a fost redusă la
aprox. 0,052 s*, aproape de valoarea de 0,042 s* întâlnită
la vârful de lance D4 din gama Nikon. Zona de prindere
este sigură, astfel încât să puteţi fi pregătit pentru a capta
cadre perfecte cât mai repede şi cât mai uşor.
*Conform principiilor CIPA.

39

Sistem AF versatil

În modul AF vă puteţi aştepta la performanţe remarcabile de
la modelul D610, datorită celor 39 de puncte de focalizare
strâns poziţionate, care includ nouă senzori de tip cruce cu rol
de creştere a preciziei şi a puterii de detecţie. Acest sistem vă oferă o varietate
de moduri zonă AF, în funcţie de subiect sau de scenă. Zona dinamică AF este
un instrument puternic pentru urmărirea subiectelor în mişcare, în acest mod
utilizându-se un punct de focalizare prioritar şi punctele auxiliare din jurul acestuia;
comutaţi între acoperirile de 9, 21 şi 39 de puncte, în funcţie de dimensiunea,
viteza şi tipul de mişcare ale subiectului. Funcţia inteligentă de urmărire 3D a
aparatului foto vă oferă o mai mare libertate compoziţională, prin urmărirea continuă
a subiectelor în mişcare ce se încadrează în reţeaua de 39 de puncte de focalizare.
Încercaţi modul AF punct unic atunci când fotografiaţi peisaje sau natură statică
şi trebuie să focalizaţi cu precizie subiectele statice. D610 oferă şi modul Zonă AF
automată, care detectează subiecte precum feţele oamenilor utilizând toate cele
39 de puncte de focalizare, fiind alegerea ideală pentru portrete instantanee.
puncte de
focalizare

Compatibilitate

f/8

pentru accentuarea compresiei telefotografice. De exemplu, dacă utilizaţi un
obiectiv cu distanţă focală de 70-200 mm şi diafragmă f/4 cu un teleconvertor
2x, puteţi obţine cadre cu distanţa focală echivalentă de 400 mm. Este un
avantaj imens pentru fotografierea evenimentelor sportive, a naturii sălbatice
sau în orice alte scene în care sunt utilizate super-teleobiectivele.
Puncte de focalizare disponibile în funcţie de diafragmă

39 de puncte: compatibile
cu diafragme maxime de
f/5.6 sau mai luminoase
(

33 de puncte: compatibile
cu diafragme maxime mai
închise decât f/5.6 şi mai
luminoase decât f/8
Funcţionează ca senzori de tip cruce)

7 puncte: compatibile cu
diafragma maximă f/8

Şapte puncte de focalizare compatibile la
diafragme închise

D610 vă oferă posibilitatea de a utiliza cele şapte puncte de
focalizare din centru pentru a focaliza automat chiar şi atunci
când utilizaţi o diafragmă efectivă maximă închisă până la f/8. Acest lucru se
întâmplă când este necesar un teleconvertor pentru o apropiere mai mare sau

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + Teleconvertor AF-S TC-20E III
La o valoare efectivă de f/8 a diafragmei, telefotografierea sau super-telefotografierea AF
la distanţa focală de 140-400 mm este posibilă în format FX (210-600 mm în format DX).

© Junichi Noguchi

Aprox.

100

Încadrarea precisă pe vizor s-a simplificat

Opţiuni privind zona de imagine

Ceea ce vedeţi în vizor este exact ceea ce obţineţi

Modelul D610 oferă două zone de imagine pentru fotografiere:
în format FX (35,9 × 24,0 mm) şi în format DX (23,5 × 15,7 mm).
Fotografiaţi în format DX pentru a
beneficia de un efect telefotografic
de aprox. 1,5x, care vă oferă o
apropiere mai mare atunci când
aveţi nevoie. Graţie numărului mare
de pixeli ai aparatului foto D610,
vă puteţi bucura de o calitate înaltă
Format FX
a imaginii şi în formatul DX, la
maximum 10,4 megapixeli.

% în fotografie. Vizorul optic cu prismă de sticlă al

acoperire

aparatului foto D610 oferă o acoperire de aprox.
100%, cu un unghi de câmp precis care vă permite să recunoaşteţi
fiecare element din cadru şi să obţineţi exact compoziţia pe care
v-o imaginaţi. Imaginea din vizor este luminoasă şi clară graţie
senzorului mare în format FX, iar ecranul de focalizare este proiectat
minuţios pentru a realiza rapid
şi intuitiv focalizarea clară atât în
modul automat, cât şi în cel manual.
Viteza de fotografiere utilizând
vizorul constituie un avantaj atunci
când trebuie să luaţi decizii rapide,
putând fi un factor crucial când
fotografiaţi portrete, instantanee
sau cadre de acţiune.
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Format DX

Sistem de Sistemul exclusiv de la Nikon oferă o precizie
recunoaştere îmbunătăţită pentru o gamă largă de operaţii
a scenei automate

ce informaţiile de „urmărire a subiectului” sunt utilizate în modul Urmărire
3D pentru a urmări cu precizie subiectele în mişcare. Funcţia de „identificare
a sursei de lumină” creşte acurateţea balansului de alb automat şi, în
combinaţie cu „analiza zonelor luminoase”, contribuie la calcularea expunerii
corecte, chiar şi la fotografierea cu Control bliţ i-TTL. Între timp, „detectarea
feţei în planul imaginii” face posibilă utilizarea modului AF prioritate faţă la
fotografierea cu vizualizare în timp real sau la înregistrarea filmelor.

Sistemul de recunoaştere a scenei de la Nikon este o
abordare cuprinzătoare menită să mărească acurateţea operaţiilor automate
efectuate de aparatul foto, precum expunerea, focalizarea şi balansul de alb.
Înainte de fiecare declanşare, D610 analizează cu precizie subiectul şi scena,
utilizând pentru măsurare senzorul mare de imagine, cu
Senzor RGB de
un număr ridicat de megapixeli şi senzorul RGB de 2.016
2.016 pixeli
pixeli. Sistemul nu interpretează doar informaţiile despre
luminozitatea, culoarea sau poziţia subiectului sau ale
scenei, ci şi prezenţa persoanelor sau a feţelor. Aparatul
Urmărire
Identificare
subiect
subiect
foto utilizează rapid aceste informaţii înainte de expunere,
pentru a îmbunătăţi acurateţea rezultatelor obţinute în
mod automat. De exemplu, când se utilizează vizorul,
AF cu detecţie fază
D-Lighting
funcţia de „identificare a subiectului” în mod Zonă AF
Zonă AF automată
activ
Urmărire 3D
automată permite găsirea unei persoane în cadru, în timp

Senzor de imagine

Analiză zone
luminoase

Control expunere
Măsurare matricială
Bliţ de umplere compensat i-TTL
Reducerea efectului de clipire

Identificare sursă
de lumină

Balans de
alb automat

Detecţie faţă în
plan imagine

Redare
Zoom la redarea feţei

Urmărire
subiect

AF detectare contrast
AF prioritate faţă
AF urmărire subiect
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Cursivitate şi fiabilitate, cu performanţe incomparabile

Meniul Mod bliţ principal de comandă

Iluminare avansată fără fir: un Speedlight, posibilităţi nenumărate

Un dispozitiv SB-700 a fost plasat într-un softbox portabil pentru
a difuza lumina uniform şi a fost declanşat fără fir prin intermediul
bliţului încorporat al aparatului foto D610.

Utilizaţi magia iluminării pentru a cuceri noi culmi în portretistică. D610 este proiectat să
funcţioneze cu sistemul creativ de iluminare Nikon, renumit pentru nivelul său de neegalat
în ceea ce priveşte acurateţea, versatilitatea şi portabilitatea. Cel mai bine vă puteţi bucura
de avantajele acestui parteneriat prin intermediul sistemului de iluminare avansată fără fir.
Utilizând bliţul încorporat al aparatului foto D610 ca dispozitiv de comandă, puteţi declanşa
fără fir dispozitivele Speedlight (SB-700 sau SB-910) aflate la distanţă faţă de aparatul foto,
pentru a obţine iluminarea creativă şi cuprinzătoare pe care v-aţi dorit-o. Un ingredient vital
pentru realizarea unor portrete extraordinare şi pentru captarea altor nenumărate subiecte.

Notă: SB-300 nu este compatibil cu tehnologia de iluminare
avansată fără fir.

SB-300

SB-700

Două fante pentru carduri SD, pentru
manevrarea sigură a datelor

Design ergonomic pentru confort
operaţional

Siguranţa şi viteza operaţiilor de citire/înregistrare
pe card sunt cruciale pentru o sesiune de
fotografiere cursivă şi productivă, mai ales atunci
când lucraţi ceva foarte important. Cele două
fante pentru carduri SD ale modelului D610 oferă
câteva opţiuni de înregistrare avansată. Puteţi să
înregistraţi simultan în formatele RAW şi JPEG
pe carduri separate, să transferaţi date de pe un
card pe altul sau să selectaţi o fantă în timpul
înregistrării video, în funcţie de capacitatea de
memorie rămasă. Fantele sunt compatibile UHS-I,
asigurând viteze mai mari de transfer al datelor şi
acceptă, de asemenea, carduri SDXC, standardul
de mare capacitate pentru cardurile SD.

În dorinţa de a permite corpului compact în format
FX al aparatului foto D610 să fie ţinut confortabil de o
varietate mai mare de dimensiuni de mâini, proiectanţii
de la Nikon au examinat în detaliu zona de prindere
pentru mâna dreaptă a aparatului foto. Comutatorul de
alimentare aplatizat şi unghiul ajustat al butonului de
declanşare permit mişcări mai naturale ale degetului,
prevenind apariţia oboselii în timpul utilizării prelungite.
Cauciucul anti-alunecare din partea de jos a aparatului
foto destinată montării pe trepied creează o priză mai
bună atunci când se fotografiază în poziţie verticală. De
asemenea, faptul că selectorul de moduri şi selectorul
de mod de declanşare sunt pe aceeaşi axă facilitează
accesul rapid la modurile şi funcţiile utilizate frecvent.

Gestionare inteligentă a energiei şi
acumulator cu durată mare de funcţionare
Designul conceput pentru gestionarea eficientă a energiei
şi sistemul EXPEED 3 extrem de eficient energetic se
numără printre caracteristicile care reduc consumul
de energie al aparatului foto D610. Aparatul foto este
echipat cu acumulatorul li-ion EN-EL15, care este utilizat,
de asemenea, la seria D800 şi la modelul D7100. Cu un
acumulator încărcat este posibil să se fotografieze aprox.
900 de imagini statice*, chiar dacă se utilizează bliţul la
fiecare fotografie. Ca surse de alimentare se pot utiliza
acumulatorul EN-EL15, adaptorul la reţeaua electrică
EH-5b (cu conector de alimentare EP-5B) şi gripul MB-D14.

12

Funcţia de orizont virtual a aparatului foto
D610 vă ajută să compuneţi cadrele mai
uşor. Aceasta poate detecta direcţiile de
rotaţie (deviere pe orizontală) şi de înclinare
(deviere în faţă sau în spate în plan vertical),
pe care le afişează pe monitorul LCD,
direcţia de rotaţie fiind indicată pe vizor.
Această funcţie este utilă mai ales când
fotografiaţi subiecte precum natură statică,
peisaje sau arhitectură.

SB-910
Senzor de luminozitate ambientală pentru controlul
automat al luminozităţii monitorului

Bliţul încorporat are o funcţie de
dispozitiv de comandă compatibilă
cu tehnologia de iluminare
avansată fără fir.

*Conform standardelor CIPA.

Orizont virtual pentru detectarea
devierii pe direcţiile de rotaţie şi de
înclinare

Monitor LCD mare, inovator
Monitorul LCD mare, de 8 cm/3,2 inci,
cu aprox. 921.000 puncte vă oferă
redarea clară şi precisă a imaginilor. Fiind
prevăzut cu un strat anti-reflexie, oferă
vizualizări clare, fără reflexii parazite,
chiar şi în condiţii de iluminare puternică.
Dacă luminozitatea monitorului este
setată pe Automat, când monitorul se
aprinde, aparatul foto reglează automat
luminozitatea acestuia în funcţie de
condiţiile de iluminare ambiantă, permiţând
confirmarea simplă a imaginii atât în locuri
luminoase, cât şi în locuri întunecate.

Corpul din aliaj de magneziu rezistent şi
obturatorul testate la 150.000 de cicluri

foto complet asamblate, pentru a-i demonstra
durabilitatea şi precizia. Unitatea obturatorului
a fost proiectată pentru a funcţiona la timpi de
expunere de la 1/4.000 până la 30 s, iar sistemul
inteligent de monitorizare şi diagnosticare
automată a obturatorului monitorizează timpii de
expunere reali pentru a corecta posibilele variaţii
care pot apărea în timp. Mai mult decât atât, având
unităţi de acţionare separate pentru obturator,
oglindă şi diafragmă, aparatul foto poate realiza
serii de fotografiere continuă la viteze de până la
6 fps. Acum puteţi fotografia cu încredere, chiar şi
în condiţii de mediu dificile.

Ramele superioară şi posterioară sunt
confecţionate din aliaj de magneziu uşor şi
durabil, care protejează tehnologiile sensibile
încorporate în aparatul foto D610 împotriva
loviturilor accidentale. Mai mult, elementele de
etanşare extinsă împotriva factorilor de mediu
- utilizate chiar şi la capacele conectoarelor
importante - asigură protecţia împotriva prafului şi
umezelii, la fel de fiabilă ca în cazul aparatelor foto
de nivel superior, cum ar fi cele din seria Nikon
D800. Unitatea de obturator a modelului D610
a fost testată în 150.000 de cicluri pe aparate
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Înregistrări D-Movie Full HD cu sunet de calitate
Acum fotografiaţi mai simplu trecerea timpului
Fotografierea tip trecere timp este o tehnică unică, diferită de
fotografierea imaginilor statice şi de înregistrarea filmelor, care vă permite
să fotografiaţi automat la intervale prestabilite şi să salvaţi serii de
instantanee sub forma unui film, care redă într-o derulare rapidă activităţile
care se desfăşoară lent. Realizarea unei serii de fotografii tip trecere timp
necesita într-o vreme operaţii elaborate de calcul şi de editare. Acum

Microfon stereo
ME-1 (opţional)

setaţi pur şi simplu intervalul de fotografiere şi durata pe afişajul meniului
pentru a genera un film în aparatul foto, a cărui redare este de la 24 până
la 36.000 de ori mai rapidă decât redarea obişnuită. Veţi avea posibilitatea
să înregistraţi secvenţe impresionante ale fenomenelor naturale, precum
trecerea norilor, mişcarea stelelor şi înflorirea florilor sau maşini şi oameni
care pleacă şi vin într-o scenă urbană.
Notă: fişierele de film generate la fotografierea tip trecere timp vor fi salvate în format de
imagine 16:9.

Pentru a beneficia de o calitate
îmbunătăţită a sunetului,
alegeţi microfonul stereo ME-1
opţional, care înregistrează
sunet stereo de înaltă
fidelitate, zgomotul cauzat
de sistemul de focalizare
automată fiind minim.

Numărul total de cadre din filmul final se calculează
automat prin împărţirea duratei de fotografiere la interval (de
exemplu, 25 min × 60 ÷ 5 s = 300 cadre).
Se va înregistra un film tip trecere timp utilizându-se
intervalul implicit de 5 s şi durata de fotografiere de 25 min.

Afişarea simultană a filmelor şi a vizualizării în timp real a
filmelor pe monitoare externe prin HDMI

Căştile prezentate pe această pagină sunt de
la un alt producător

Calitate Full HD utilizând 24,3 megapixeli efectivi
Aparatul foto D610 poate efectua înregistrări Full HD la 1.920 ×
1.080; 30p. EXPEED 3 procesează în mod optim informaţiile aferente
unui număr de aprox. 24,3 megapixeli, pentru a oferi filme de
înaltă rezoluţie, cu efecte reduse de „pixelare” şi moiré. Funcţia de
reducere a zgomotului este optimizată pentru înregistrarea filmelor şi
reduce eficient zgomotul, păstrând definiţia, realizându-se în acelaşi
timp o gradaţie uniformă (cu zgomot minim cauzat de compresie) şi
un zgomot aleator redus la setări ISO ridicate. Dimensiunea fişierului
este comprimată utilizându-se formatul H.264/MPEG-4 AVC, timpul
maxim de înregistrare ajungând astfel la aprox. 29 min 59 s*. De
asemenea, puteţi selecta 1.280 × 720; 60p, pentru captarea acţiunilor
rapide. Butonul de înregistrare film este amplasat lângă butonul de
declanşare, permiţându-vă să porniţi şi să opriţi înregistrarea filmelor la
fel de uşor ca atunci când fotografiaţi imagini statice.

Opţiuni de control al sunetului pentru o calitate constantă a
filmelor
Aparatul foto D610 este echipat cu un conector pentru căşti, pentru
monitorizarea sunetului prin intermediul căştilor stereo opţionale.
Indicatoarele de nivel al sunetului de pe monitorul LCD oferă
confirmarea vizuală a nivelurilor audio în timpul vizualizării în timp
real. Nivelul volumului în căşti poate fi reglat fin în 30 de trepte, iar
sensibilitatea microfonului poate fi controlată precis în 20 de trepte
consecutive. Un microfon stereo compact ME-1 opţional permite
înregistrarea unui sunet de înaltă
calitate, reducând semnificativ
zgomotul mecanic.
Notă: sensibilitatea microfonului şi volumul
în căşti nu pot fi modificate în timpul
înregistrării filmelor.

*Durata maximă de înregistrare variază în funcţie de setările alese pentru cadenţa
cadrelor, dimensiunea cadrului şi calitatea imaginii. Durata maximă de înregistrare pentru
fotografierea tip trecere timp este de 20 min.
Dimensiune cadru

Cadenţă cadre

Dimensiune cadru

25p (25 fps)
24p (23,976 fps)

Cadenţă cadre
60p (59,94 fps)

30p (29,97 fps)
1.920 × 1.080

Conectori pentru căşti stereo (stânga) şi
pentru microfon stereo (dreapta)

1.280 × 720

50p (50 fps)

Aparatul foto D610 este echipat cu un
conector HDMI mini-pin tip C, care permite
afişarea simultană pe un monitor LCD şi pe un monitor extern. În modul
înregistrare film cu vizualizare în timp real, este posibilă afişarea pe
dispozitivul de ieşire cu o rezoluţie egală cu dimensiunile de înregistrare
ale filmului (max. 1.920 × 1.080*). În modurile înregistrare film sau
înregistrare film cu vizualizare în timp real, puteţi opta ca informaţiile
despre setări care apar pe LCD să nu se afişeze pe echipamentul
conectat prin HDMI. Această opţiune este avantajoasă pentru vizualizarea
întregului cadru atunci când imaginea captată cu aparatul foto trebuie
verificată în timp real pe un monitor extern mai mare. Mai mult decât
atât, este posibilă înregistrarea informaţiilor necomprimate ale înregistrării
filmului cu vizualizare în timp real direct pe un dispozitiv extern în loc de
înregistrarea acestora pe un card de memorie SD, îndeplinindu-se astfel
cerinţele profesioniştilor care doresc să editeze secvenţele de film de
înaltă calitate în stare necomprimată. Dacă aparatul foto este conectat
la un televizor compatibil HDMI-CEC, se poate utiliza telecomanda
televizorului pentru a opera
aparatul foto în timpul redării la
distanţă.
*Când se înregistrează un film prin
intermediul unei interfeţe HDMI,
imaginea de ieşire poate fi mai mică
decât valoarea setată în meniul
„Dimensiune imagine/cadenţă
cadre”.

30p (29,97 fps)
25p (25 fps)

Notă: opţiunile sunt valabile în egală măsură pentru calitate înaltă şi normală a imaginii.

Chiar şi în timpul înregistrării de filme cu
vizualizare în timp real, utilizării căştilor stereo
şi vizualizării indicatoarelor de nivel al sunetului,
sensibilitatea microfonului se poate regla.
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Meniu pentru sensibilitatea microfonului

Monitorul extern din imaginea de mai sus este fabricat de un alt producător.

Un film de 300 de cadre înregistrat la 1.920 × 1.080;
30p, de exemplu, va dura aproximativ zece secunde.

D-Movie Full HD în mod zonă multiplă
Funcţia de înregistrare film a aparatului foto D610 oferă două zone de
imagine, selectabile în conformitate cu intenţia dumneavoastră creativă.
Formatul FX*, care beneficiază de un senzor de imagine mare, redă o
profunzime de câmp incredibil de redusă, cu efecte de bokeh plăcute.
În formatul DX, care oferă o zonă de imagine mai mică, este posibilă o
apropiere destul de mare faţă de subiect când se utilizează un obiectiv
cu distanţă focală mică. Dispunând de două zone de imagine întrun singur aparat foto şi de un arsenal de obiective NIKKOR, inclusiv
obiective DX, aveţi mai multe posibilităţi de exprimare creativă.
*Formatul de imagine al filmelor este de 16:9, indiferent ce format s-a selectat.

Elemente de control la vizualizarea
în timp real: verificaţi-vă imaginile
printr-o magnificare mai puternică
D610 dispune de elemente de control
independente pentru vizualizarea în timp real,
concepute special pentru fotografierea imaginilor
statice şi înregistrarea filmelor. Factorul de mărire
de aprox. 19x vă oferă o focalizare precisă în timpul
fotografierii. În cazul fotografierii imaginilor statice,
funcţia AF detectare contrast utilizată la vizualizarea
în timp real este la fel de rapidă ca la aparatele
foto D4 şi din seria D800. Când se înregistrează
filme, funcţiile specializate de control al expunerii
permit tranziţii line ale expunerii pentru subiectele
în mişcare. După fotografiere, puteţi afişa imaginile
cu un factor de mărire de până la aprox. 38x*, fapt
ce vă permite să vă asiguraţi că aţi obţinut nivelul
de finisare pe care vi l-aţi imaginat.

Vizualizare normală

Pe ecran în timpul fotografierii
( este mărit la 19x)

Redare pe ecran
( este mărit la 38x )*

*Numai pentru redarea imaginilor statice (când s-a selectat dimensiunea Mare, în format FX)
15

NIKKOR: cheia care dezlănţuie adevăratul potenţial al modelului D610
Pe măsură ce creşte rezoluţia senzorului de imagine, calitatea optică a
obiectivului utilizat devine din ce în ce mai importantă. Ca producător de
echipamente optice, Nikon şi proiectanţii săi impun cele mai stricte
standarde tehnologice pentru fiecare criteriu de proiectare
a obiectivelor, precum claritatea, culorile, tonalitatea şi chiar
nuanţele de bokeh. Cele mai recente obiective FXNIKKOR vor demonstra întregul potenţial al

rezoluţiei înalte de care este capabil aparatul foto D610. Majoritatea
combinaţiilor dintre aparatul foto şi obiective sunt deosebit de uşoare
şi de compacte, facilitând fotografierea din mână. De la obiective fixe
luminoase până la obiective cu zoom versatile – toate optimizate
atent pentru prelucrarea imaginilor digitale, iar unele remarcabil
de compacte – gama NIKKOR vă dezlănţuie creativitatea
oferindu-vă cele mai bune imagini posibile.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NOU]

Un obiectiv luminos cu unghi larg, care
produce un bokeh frumos pe zone largi, cu
distorsiuni reduse ale imaginii, în special în
zona periferică. Acoperirea cu nanocristale
contribuie la obţinerea unor imagini clare,
reducând petele luminoase şi formele dubla
te. Ideal pentru peisaje şi interioare.

Un obiectiv fix standard compact şi uşor,
cu elemente asferice pentru corectarea
aberaţiilor, care oferă claritate şi bokeh
incredibile. Acest obiectiv stăpâneşte bine
îndeosebi situaţiile cu lumină scăzută.
Este potrivit pentru aproape orice tip de
subiect – de la portrete şi natură statică,
până la peisaje.

Un obiectiv fix compact, care oferă imagini
de înaltă rezoluţie, cu bokeh plăcut şi profunzime naturală. Sursele de lumină puncti
forme situate la infinit pot fi reproduse
frumos ca imagini punctiforme. Obiectivul
cel mai indicat pentru portrete şi natură
statică.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

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

Un obiectiv micro compact şi versatil, cu
acoperire cu nanocristale. Redă subiectele
din prim-plan cu o claritate extraordinară,
cu un efect plăcut de bokeh. De asemenea, este excelent pentru portrete şi natură
statică.

Un obiectiv fix luminos de clasă medie,
care oferă imagini clare şi precise, cu
un corp extrem de uşor şi de compact.
Profitaţi de bokeh-ul impresionant pentru a
realiza portrete creative.

Un obiectiv compact şi versatil care acoperă intervalul de zoom cel mai frecvent utilizat. Îmbunătăţirea
cu până la 4,0 stopuri* a sistemului de reducere
a vibraţiilor (VR) măreşte acurateţea fotografierii
cu aparatul foto ţinut în mână, permiţându-vă să
abordaţi o gamă largă de subiecte – de la portrete şi
natură statică, până la peisaje.

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

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

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Un obiectiv versatil cu zoom puternic 11x,
cu îmbunătăţire de până la 3,5 stopuri*
a performanţelor VR. Oferă o integritate
excepţională a imaginii pe întregul său
interval de zoom. Ideal pentru fotografii de
călătorie.

Un teleobiectiv cu zoom cu o îmbunătăţire
impresionantă a sistemului VR cu până la 4,0
stopuri*, care oferă mai multe oportunităţi de
fotografiere din mână. Distanţa focală minimă
de 1,0 m produce un bokeh minunat, în timp
ce acoperirea cu nanocristale minimizează
petele luminoase şi formele dublate.

Un super-teleobiectiv agil cu zoom de 5x, cu sistem
VR îmbunătăţit cu până la 4,0 stopuri*. Oferă
performanţe optice superioare, graţie elementului
de sticlă Super ED şi celor patru elemente de sticlă
ED, precum şi acoperirii cu nanocristale. Oferă o
calitate de neegalat a imaginii, în special pentru
sport, natură sălbatică şi călătorii.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + Teleconvertor AF-S TC-14E II • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 12 biţi • Expunere: mod [A], 1/125 secunde, f/8 • Balans de alb: temperatură culoare (5.000 K) • Sensibilitate: ISO 1600
• Picture Control: Standard © Junichi Noguchi

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

Ataşaţi obiectivele DX pentru mai multă agilitate
DX
FX
Zona de imagine DX este
indicată vizual în vizor.
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Graţie designului consecvent al monturii F de la Nikon, D610 este compatibil şi cu obiectivele DX pe care poate le aveţi deja. Designul relativ
compact al obiectivelor DX contribuie la menţinerea unei greutăţi şi a unor dimensiuni reduse pe ansamblu, când sunt montate pe aparatul
foto, fapt ce constituie un avantaj atunci când trebuie să fotografiaţi spontan sau să călătoriţi cu un bagaj uşor. Aparatul foto recunoaşte
automat obiectivele DX şi setează nivelul de decupare necesar, fiind totuşi capabil să vă ofere imagini de calitate de aprox. 10 megapixeli.
• Obiectiv: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Calitate imagine: RAW (NEF) pe 14 biţi • Expunere: mod [M], 1/125 secunde, f/4 • Balans de alb: temperatură culoare (5.000 K) • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono

17

Extindeţi-vă gama şi posibilităţile de lucru cu accesoriile exclusive de la Nikon
Adaptor de conexiune fără fir pentru dispozitive mobile WU-1b (opţional), pentru fotografiere de la distanţă şi
transmiterea imaginilor către un dispozitiv inteligent

Adaptor conexiune fără fir pentru
dispozitive mobile WU-1b

Prin ataşarea adaptorului de conexiune fără fir pentru dispozitive mobile WU-1b la conectorul USB al aparatului foto D610, este
posibilă comunicarea bidirecţională între aparatul foto şi un dispozitiv inteligent, precum un telefon inteligent sau un computer
tabletă, prin intermediul sistemului încorporat de comunicaţii fără fir. În aceste condiţii puteţi să efectuaţi declanşarea de la
distanţă sau să utilizaţi ecranul dispozitivului mobil ca monitor de vizualizare în timp real şi să fotografiaţi din unghiul cel mai
bun. Imaginile realizate pot fi apoi transmise fără fir către dispozitive inteligente şi încărcate pe un site de reţea de socializare
sau ataşate la un mesaj de e-mail. WU-1b este compatibil cu dispozitivele inteligente care utilizează AndroidTM OS şi iOS.
Notă: înainte de a fi utilizat, necesită instalarea aplicaţiei Wireless Mobile Utility pe dispozitivul inteligent.

Wireless Mobile Utility

Wireless Mobile Utility
Software-ul Wireless Mobile Utility de la Nikon permite descărcarea imaginilor de pe un aparat foto pe un
dispozitiv inteligent sau facilitează declanşarea aparatului foto prin intermediul unui dispozitiv inteligent, cu
condiţia să fie ataşat adaptorul de conexiune fără fir pentru dispozitive mobile WU-1b. Adaptorul WU-1b este
compatibil cu dispozitivele inteligente care utilizează AndroidTM OS şi iOS.
Notă: software-ul este disponibil pentru descărcare gratuită din magazinele de aplicaţii.

COMPONENTE ŞI ELEMENTE DE COMANDĂ
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Telecomandă fără fir WR-R10
(transmiţător-receptor)

Telecomandă fără fir WR-T10
(transmiţător)

Utilizând banda de frecvenţe radio de 2,4 GHz, telecomenzile fără fir opţionale WR-1 şi WR-R10/WR-T10 extind enorm
flexibilitatea operării prin comenzi de la distanţă. Spre deosebire de dispozitivele similare care utilizează raze infraroşii, acestea
permit comanda de la distanţă cu o rază mare de acţiune şi pot fi utilizate pentru a acţiona declanşatoarele aparatelor foto
chiar şi atunci când între telecomandă şi aparatul foto există obstacole, precum copaci. De asemenea, pot fi comandate de
la distanţă focalizarea automată şi fotografierea continuă. Graţie posibilităţii lor de a comanda mai multe aparate foto, aceste
telecomenzi pot fi utilizate pentru o varietate de scenarii de fotografiere: puteţi fotografia imagini statice sau înregistra filme
simultan utilizând mai multe aparate foto cu diferite obiective ataşate sau aparate foto poziţionate la unghiuri diferite; dacă
împărţiţi aparatele foto în grupuri şi îi asociaţi fiecăruia câte un canal, puteţi comanda fiecare grup în mod independent şi
efectua operaţii precum fotografierea de imagini statice cu un grup şi înregistrarea de filme cu un alt grup, imediat după aceea.
Notă: înregistrarea filmelor este posibilă cu aparatele foto D4, seria D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A şi COOLPIX P7700.

Grip MB-D14 (opţional) pentru fotografiere confortabilă în poziţie verticală

Grip MB-D14 (ataşat la D610)

Gripul opţional MB-D14 este compatibil cu două tipuri de baterii (un acumulator li-ion EN-EL15 şi şase baterii R6/AA alcaline,
cu Ni-MH sau cu litiu) şi cu adaptorul la reţeaua electrică EH-5b (cu conector de alimentare EP-5B). Este posibilă comutarea
nemijlocită între acumulatorul aparatului foto D610 şi gripul MB-D14 când în fiecare dintre acestea este încărcat câte un
acumulator EN-EL15, permiţând utilizatorului să fotografieze aproximativ de două ori mai multe imagini decât atunci când
utilizează doar aparatul foto D610. Gripul MB-D14 încorporează butoane şi selectoare pentru fotografierea verticală, oferindu-vă o
prindere confortabilă, care este utilă mai ales când fotografiaţi portrete. Corpul gripului este confecţionat din aliaj de magneziu.

Dispozitiv GPS GP-1A (opţional) pentru stocarea informaţiilor despre locaţie

Dispozitiv GPS GP-1A

Stocaţi date de locaţie, precum latitudinea, longitudinea, altitudinea şi UTC (Ora universală coordonată) sub
formă de date EXIF pe imaginile realizate cu D610, utilizând dispozitivul GPS opţional GP-1/GP-1A. Imaginile
cu date de locaţie pot fi afişate pe spaţiul de lucru GeoTag din ViewNX 2. De asemenea, informaţiile pot fi
utilizate în cadrul serviciului Nikon de partajare şi stocare a imaginilor, NIKON IMAGE SPACE, precum şi în
cadrul altor servicii comerciale disponibile pentru partajarea online a imaginilor sau în aplicaţii software de
cartografiere digitală.

http://nikonimagespace.com
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ACCESORII VIZOR

DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

Ocular corecţie dioptrie DK-20C (-5
până la +3 m-1)
Lupă
ocular
DG-2

Dispozitiv comandă
Speedlight fără
fir SU-800

Grip de mare
performanţă
SD-9

Adaptor ocular DK-22

Speedlight
SB-910

Ocular lupă
DK-21M

Speedlight
SB-400

Dispozitive
Speedlight de
studio**

Dispozitive
Speedlight SB910/700/400/300

Kit bliţ pentru close-up cu
comandă R1C1

Speedlight
SB-700

Capac ocular
DK-5*

Accesoriu
vizualizare
unghi drept
DR-6

OBIECTIVE NIKKOR

Speedlight
SB-300

Adaptor mufă de
sincronizare AS-15

Telecomandă prin
cablu TTL SC-28, 29

Vizor din cauciuc
DK-21*

ACCESORII TELECOMANDĂ, GPS

ACCESORII PENTRU
DIGISCOPING
MICROFON
Microfon
stereo ME-1

Telecomandă
fără fir
WR-T10

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

ACCESORII TV, VIDEO

Telecomandă
fără fir WR-1

Cablu HDMI cu conector
HDMI mini (tip C) pentru
conectare la aparatul foto**

Telecomandă fără fir WR-1

Monitor TV**

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

CĂŞTI
Dispozitiv de înregistrare
video cu intrare HDMI**

Telecomandă
prin cablu
MC-DC2

Telecomandă
ML-L3

Telecomandă
fără fir WR-T10
(transmiţător)

Telecomandă fără fir
WR-R10 (transmiţătorreceptor)

ACCESORII DISPOZITIV
INTELIGENT

Acumulator
li-ion EN-EL15*

Conector
alimentare EP-5B

HUSĂ

Şase baterii R6/AA**

Adaptor la reţeaua electrică EH-5b

Card memorie SD**

Husă semi-rigidă
CF-DC5

Dispozitiv
inteligent**
(iOS/Android OS)

Căşti**

Computer
personal**
Adaptor card PC**/Cititor
carduri de memorie SD**

Imprimantă**

Wireless
Mobile Utility†

Grip MB-D14

Încărcător
acumulator MH-25*

ACCESORII COMPUTER

Adaptor conexiune fără fir pentru
dispozitive mobile
WU-1b

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ, ACUMULATORI ŞI SETURI DE ACUMULATORI

* Accesorii furnizate
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_ Buton deblocare selector mod
de declanşare
{ Buton redare
| Buton Meniu
} Buton retuşare/Buton Picture
Control
* Buton ajutor/Buton protejare/
Buton balans de alb
a Buton mărire redare/Buton
calitate/dimensiune imagine
b Buton micşorare redare/mini
aturi/Buton Sensibilitate ISO/
Buton reiniţializare prin două
butoane
c Montură trepied
d Monitor
e Buton informaţii
f Capac pentru contactele
gripului opţional MB-D14
g Capac locaş acumulator
h Zăvor capac locaş acumulator
i Difuzor
j Receptor infraroşu (spate)
k Indicator luminos acces card
memorie
l Selector vizualizare în timp real
m Buton vizualizare live
n Senzor de luminozitate
ambientală
o Capac fantă card memorie
p Blocare selector focalizare
q Buton OK
r Selector multiplu
s Selector principal de comandă
t Conector pentru microfon
extern
u Conector căşti
v Conector USB
w Conector HDMI mini-pin tip C
x Terminal accesorii

DIAGRAMĂ DE SISTEM

Dispozitiv
GPS GP-1A

NIKON IMAGE SPACE este un serviciu online gratuit de stocare şi
partajare a imaginilor. Dispunând de o interfaţă cu utilizatorul rapidă
şi comodă şi de un flux de operaţii simple, puteţi să încărcaţi/descărcaţi, să răsfoiţi, să organizaţi şi să partajaţi imagini şi
filme, precum şi să coordonaţi activităţile cu site-urile reţelelor de socializare. Fiecare utilizator înregistrat are la dispoziţie un
„cont de bază” cu un spaţiu de stocare de maximum 2 GB. Un „cont special” suplimentar, care poate fi utilizat
de proprietarii de aparate foto digitale Nikon, oferă un spaţiu de stocare de până la 20 GB şi diferite funcţii utile,
precum protecţia prin parolă. De asemenea, este disponibilă o aplicaţie pentru telefoane inteligente.

t

~

|

Telecomenzi fără fir (opţionale) care utilizează transmisii radio, pentru un plus de comoditate

1 Buton compensare expunere/Buton reiniţializare prin două butoane
2 Buton declanşare
3 Comutator alimentare
4 Selector secundar de comandă
5 Buton previzualizare
profunzime câmp
6 Capac conector alimentare
7 Buton ştergere/Buton formatare carduri de memorie
8 Vizor din cauciuc
9 Buton (funcţie) Fn
! Ocular vizor
" Control ajustare dioptrii
# Oglindă
$ Buton blocare AE/AF
% Comandă cuplare dispozitiv măsurare
& Montură obiectiv
( Selector mod focalizare
) Buton mod AF
~ Buton decuplare obiectiv
+ Marcaj montură obiectiv
, Buton bracketing
- Microfon încorporat
. Buton mod bliţ/
Buton compensare bliţ
/ Receptor infraroşu (faţă)
: Buclă pentru curea aparat foto
; Selector mod de declanşare
< Selector moduri
= Buton deblocare selector moduri
> Cuplă accesorii (pentru unitate
de bliţ opţională)
? Bliţ încorporat
@ Dispozitiv iluminare asistenţă
AF/Indicator luminos auto
declanşator/Lumină reducere
ochi roşii
[ Buton măsurare/Buton formatare carduri de memorie
\ Buton înregistrare film
] Panou de control
^ Marcaj plan focal

=

Cablu USB UC-E15*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

** Produse care nu aparţin de Nikon † Se poate descărca (gratuit) de la magazinul de aplicaţii al fiecărui dispozitiv inteligent.
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Specificaţii aparat foto digital cu vizare prin obiectiv Nikon D610
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Pixeli efectivi
Senzor de imagine
Pixeli totali
Sistem de reducere a prafului

#

Aparat foto digital cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
24,3 milioane
Senzor CMOS de 35,9 × 24,0 mm (format FX Nikon)
24,7 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, informaţii de referinţă pentru eliminarea prafului de pe
imagine (este necesar software-ul opţional Capture NX 2)
Dimensiune imagine (pixeli) • Format FX (36×24): 6.016 × 4.016 (L), 4.512 × 3.008 (M), 3.008 × 2.008 (S) • Format DX (24×16):
3.936 × 2.624 (L), 2.944 × 1.968 (M), 1.968 × 1.312 (S) • Fotografii în format FX realizate în mod film cu
vizualizare în timp real: 6.016 × 3.376 (L), 4.512 × 2.528 (M), 3.008 × 1.688 (S) • Fotografii în format DX
realizate în mod film cu vizualizare în timp real: 3.936 × 2.224 (L), 2.944 × 1.664 (M), 1.968 × 1.112 (S)
Format de fişier
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat fără pierderi sau comprimat • JPEG: JPEG de
bază compatibil cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox.
1:16) (Prioritate dimensiune); opţiune disponibilă de compresie la calitate optimă • NEF
(RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât şi JPEG
22_RO
Sistem Picture Control Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control selectată se
poate modifica; stocare pentru opţiuni de Picture Control personalizat
Suport stocare
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile UHS-I
Două fante pentru carduri 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
Sistem de fişiere
DCF (Design Rule for Camera File System [Regulă aranjare sistem fişiere aparat foto]) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras [Format
fişier imagine interschimbabil pentru aparate foto digitale]) 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor reflex nivelul ochilor, cu pentaprismă
• FX (36×24): aprox. 100% orizontal şi 100% vertical • DX (24×16): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
Acoperire cadru
Mărire
Aprox. 0,7× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1,0 m -1)
Punct perspectivă
21 mm (-1,0 m -1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
Ajustare dioptrie
-3 până la +1 m -1
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VIII cu marcaje zonă AF (se poate afişa reţeaua de
încadrare)
Oglindă reflex
Întoarcere rapidă
Previzualizare profunzime Când este apăsat butonul pentru previzualizarea profunzimii câmpului, diafragma obiectivului se
de câmp
închide la o valoare selectată de utilizator (modurile A şi M) sau de aparatul foto (alte moduri)
Diafragmă obiectiv
Întoarcere instantanee, controlată electronic
Obiective compatibile
Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv obiective de tip G, E şi D (există unele restricţii în ceea ce
priveşte obiectivele PC), obiective DX [utilizând zona de imagine DX (24×16)], obiective AI-P NIKKOR şi
obiective AI non-CPU (doar 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/8 sau mai deschisă (telemetrul electronic acceptă cele 7 puncte de focalizare centrale cu obiective care au
o diafragmă maximă de f/8 sau mai deschisă şi cele 33 de puncte de focalizare centrale cu obiective care au
o diafragmă maximă de f/6.8 sau mai deschisă)
Tip obturator
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
Timp de expunere
1/4.000 până la 30 s în trepte de câte 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată (este necesară o
telecomandă ML-L3 opţională), X200
Timp sincronizare bliţ
X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau timpi mai scurţi (raza bliţului scade la
timpi între 1/200 şi 1/250 s)
S (cadru unic), CL (continuu cu viteză redusă), CH (continuu cu viteză ridicată), Q (declanşare silenţioasă),
Moduri declanşare
Q C (declanşare continuă silenţioasă), E (autodeclanşator), (telecomandă), MUP (oglindă sus)
Viteză avansare cadre
Aprox. 1 până la 5 fps (CL ), aprox. 6 fps (CH ) sau 3 fps (Q C )
Autodeclanşator
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la interval de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Moduri declanşare
Telecomandă cu întârziere, telecomandă cu răspuns rapid, oglindă sus la distanţă
telecomandă
Măsurare expunere
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 2.016 pixeli
Metodă de măsurare
• Matrice: măsurare matricială culoare 3D II (obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială culoare II (alte obiective
CPU); măsurarea matricială a culorii este disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul furnizează date despre
obiectiv • Central-evaluativ: pondere de 75% acordată cercului de 12 mm din centrul cadrului; diametrul cercului poate
fi modificat la 8, 15 sau 20 mm sau evaluarea poate fi realizată în funcţie de media întregului cadru (obiectivele non-CPU
utilizează un cerc de 12 mm sau o medie a întregului cadru) • 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)
Interval măsurare
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0 până la 20 EV
(ISO 100, obiectiv f/1.4, 20 °C/68 °F) • Măsurare spot: 2 până la 20 EV
Cuplare dispozitiv măsurare expunere CPU şi AI combinat
Moduri expunere
Automat (i automat; j automat [fără bliţ]), scenă (k portret, l peisaj, 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, 1 siluetă, 2 cheie înaltă, 3 cheie joasă), moduri automate programate cu program flexibil (P),
prioritate timp de expunere (S), prioritate diafragmă automată (A), manual (M), U1 (setări utilizator 1), U2 (setări utilizator 2)
Compensare expunere Se poate regla de la -5 până la +5 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV, în modurile P, S, A şi M
Bracketing expunere
2 până la 3 cadre în trepte de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea detectată cu butonul AE-L/AF-L
ISO 100 până la 6400 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
Sensibilitate ISO
(Index de expunere recomandat) (echivalent ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1 sau 2 EV (echivalent ISO 25600)
peste ISO 6400; este disponibilă funcţia de control automat al sensibilităţii ISO
D-Lighting activ
Automat, Extra ridicat, Ridicat, Normal, Redus, Dezactivat
2 cadre utilizând valoarea selectată pentru un cadru, sau 3 cadre utilizând valorile presetate pentru toate cadrele
Bracketing ADL
Focalizare automată
Modul senzor focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800 cu detecţie fază TTL, reglare fină, 39 puncte
de focalizare (inclusiv 9 senzori de tip încrucişat; cele 33 de puncte centrale sunt disponibile la diafragme
mai închise de f/5.6 şi mai deschise de f/8, iar cele 7 puncte centrale sunt disponibile la f/8) şi dispozitiv
iluminare asistenţă AF (interval de aprox. 0,5 până la 3 m/1 ft 8 inci până la 9 ft 10 inci)
Interval detecţie
-1 până la +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Focalizare obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selectare
automată AF-S/AF-C (AF-A); urmărire focalizare predictivă activată automat în funcţie de starea
subiectului; • Focalizare manuală (M): se poate utiliza telemetrul electronic

Punct focalizare
Moduri zonă AF
Blocare focalizare

Se poate selecta din 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 puncte, urmărire 3D, 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
Bliţ încorporat
i, k, p, n, o, s, w: Bliţ automat cu ridicare automată
P, S, A, M, 0 : Ridicare manuală cu eliberare buton
Număr ghid
Aprox. 12/39, 12/39 cu bliţ manual (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
Control bliţ
TTL: control bliţ i-TTL cu senzor RGB de 2.016 pixeli disponibil cu bliţ încorporat şi SB-910, SB900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 sau SB-300; bliţ de umplere compensat i-TTL pentru
aparat foto digital cu vizare prin obiectiv utilizat cu măsurare matricială sau central-evaluativă,
bliţ standard i-TTL pentru aparat foto digital cu vizare prin obiectiv cu măsurare spot
Moduri bliţ
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; compatibil cu funcţia de sincronizare rapidă FP automată
Compensare bliţ
-3 până la +1 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV
Bracketing bliţ
2 până la 3 cadre în paşi de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 sau 3 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau unitatea de bliţ opţională este încărcată complet;
clipeşte după ce bliţul este declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de siguranţă
Iluminare avansată fără fir acceptată cu bliţ încorporat, SB-910, SB-900, SB-800 sau SB-700 ca bliţ principal
Sistem creativ de
iluminare Nikon (CLS)
şi SB-600 sau SB-R200 ca bliţuri la distanţă sau SU-800 ca bliţ principal de comandă; bliţul încorporat poate
fi utilizat ca bliţ principal în mod bliţ principal de comandă; sincronizare rapidă FP automată şi iluminare
pentru modelare acceptate cu toate unităţile de bliţ compatibile CLS, excepţie făcând SB-400; comunicare
informaţii culoare bliţ şi blocare FV acceptate cu toate unităţile de bliţ compatibile CLS
Mufă sincronizare
Adaptor mufă de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Balans de alb
Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat,
umbră, presetare manuală (se pot stoca până la 4 valori); alegere temperatură culoare (2.500 K
până la 10.000 K); reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile
Bracketing balans de alb 2 până la 3 cadre în paşi de 1, 2 sau 3
Moduri vizualizare în timp real Fotografiere cu vizualizare în timp real (imagini statice), înregistrare filme cu vizualizare în timp real (filme)
Servo obiectiv în vizualizare în timp real • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanent (AF-F) • Focalizare manuală (M)
Moduri zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată
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 film
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă măsurare film Matricială
Dimensiune cadru (pixeli) • 1.920 × 1.080; 30p (progresiv), 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p Cadenţa
şi cadenţă cadre
reală a cadrelor pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p este 59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976
fps; opţiunile acceptă atât calitate ridicată H, 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 audio Microfon mono încorporat sau microfon stereo extern; sensibilitatea poate fi reglată
Durată maximă
Aprox. 29 min. 59 s (20 min. în funcţie de dimensiunea/cadenţa cadrelor şi setările de calitate a filmului)
Alte opţiuni film
Marcare indexuri, fotografiere trecere timp
Monitor
LCD TFT de 8 cm (3,2 inci), aprox. 921.000 de puncte (VGA), cu polisilicon cu temperatură
scăzută, cu unghi de vizualizare de aprox. 170°, acoperire cadru de aprox. 100% şi funcţie de
control automat al luminozităţii monitorului utilizând un senzor de luminozitate ambientală
Redare
Redare cadru întreg şi miniatură (4, 9, 72 imagini sau calendar) cu zoom redare, redare film,
prezentare diapozitive fotografii şi/sau filme, afişaj histogramă, zone luminoase, informaţii
fotografie, afişare date GPS şi rotire automată a imaginii
USB
USB de mare viteză
Ieşire HDMI
Conector HDMI mini tip C
Terminal accesoriu
Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat), dispozitiv GPS: GP-1/GP-1A (disponibil 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)
Limbi disponibile
Arabă, Chineză (simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză,
Franceză, Germană, Greacă, Hindi, Maghiară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană,
Norvegiană, Poloneză, Portugheză (Portugalia şi Brazilia), Română, Rusă, Spaniolă, Suedeză,
Thai, Turcă, Ucraineană
Acumulator
Un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL15
Set de baterii
Grip opţional MB-D14 cu un acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL15 sau şase baterii AA alcaline,
Ni-MH sau litiu
Adaptor la reţeaua electrică Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5B (disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni
Aprox. 141 × 113 × 82 mm/ 5,6 × 4,4 × 3,2 inci
(lungime × lăţime × înălţime)
Greutate
Aprox. 850 g/1 lb 14,0 oz cu acumulator şi card de memorie, fără capac corp, aprox. 760 g/1 lb
10,8 oz (doar corpul aparatului foto)
Mediu de funcţionare
Temperatură: 0 până la 40 °C/32 până la 104 °F; umiditate: 85 % sau mai puţin (fără condens)
Accesorii furnizate
Acumulator li-ion reîncărcabil EN-EL15, încărcător acumulator MH-25, capac ocular DK-5, vizor din cauciuc
DK-21 , cablu USB UC-E15, curea aparat foto AN-DC10, acoperire monitor LCD BM-14, capac corp BF-1B,
(poate varia în funcţie
de ţară sau de zonă)
capac cuplă accesorii BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Logo-urile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• 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.
• Android TM este o marcă comercială a 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 această broşură sunt simulate.

Specificaţiile şi echipamentul pot suferi modificări fără înştiinţarea prealabilă sau alte obligaţii din partea producătorului. Ianuarie 2014
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PENTRU A ASIGURA UTILIZAREA CORECTĂ, CITIŢI ATENT MANUALUL ȊNAINTE DE FOLOSIREA
ECHIPAMENTULUI. ANUMITE DOCUMENTAŢII SUNT FURNIZATE DOAR PE CD-ROM.
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