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ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΜΑ FX
Ετοιμαστείτε για νέα επίπεδα φωτογράφισης. Με την D610, είστε έτοιμοι να μπείτε στον κόσμο της φωτογράφισης με φορμά FX.
Θα εκπλαγείτε από την ποιότητα εικόνας που μπορεί να προσφέρει ένας μεγάλος αισθητήρας με φορμά FX. Και θα διαπιστώσετε ότι οι φακοί
NIKKOR αποτελούν το τέλειο συμπλήρωμα στον πληθωρικό αριθμό των 24,3 megapixel, προσφέροντας ομαλούς και φυσικούς τόνους
και απίστευτα ευκρινείς λεπτομέρειες με χαμηλό θόρυβο κατά τις λήψεις σε υψηλά ISO. Όλα αυτά χωράνε σε ένα απίστευτα compact και
ελαφρύ σώμα, με τη βελτιωμένη ταχύτητα των 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) για να μπορείτε να τραβάτε τις φωτογραφίες που θέλετε. Είναι
η φωτογραφική μηχανή που μπορείτε να παίρνετε μαζί σας όταν την έχετε πραγματικά ανάγκη για να διευρύνετε τη δημιουργικότητά σας.

« Η D610 επιτυγχάνει μια ακόμα πιο λεπτομερή αποτύπωση της
έκφρασης του θέματος, συλλαμβάνοντας τους έντονους τόνους ώστε
να αναδεικνύει ακόμα περισσότερο τα τονισμένα σημεία και τις σκιές».

• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Ποιότητα
εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/10 του
δευτ., f/11 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία:
ISO 100 • Picture Control: τυπικό © Takashi Yamaguchi

Η διαφορά του φορμά FX: μεγαλύτερη ευκρίνεια, καθαρότερα αποτελέσματα,
περισσότεροι ελιγμοί στις εικόνες, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού
Φορμά

FX
24,3

Αισθητήρας εικόνας φορμά FX και
24,3 ωφέλιμα megapixel: η απόλυτη
προοπτική φωτογράφισης

Η D610 υπόσχεται να μεταφέρει τις φωτογραφίες και τα video σας
σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Χάρη στους μεγαλύτερους
αισθητήρες εικόνας συλλαμβάνεται περισσότερο
εισερχόμενο φως κι αυτό μεταφράζεται σε σημαντική
αύξηση στην ποιότητα της εικόνας. Στο compact D-SLR
σώμα της, η D610 περικλείει έναν αισθητήρα εικόνας
με φορμά FX μεγέθους 35,9 × 24,0 mm – δύο φορές
μεγαλύτερο σε σχέση με το ισοδύναμο με φορμά DX.
Τα 24,3 ωφέλιμα megapixel της αποδίδουν εικόνες με εκπληκτική ευκρίνεια, ενώ το όμορ
φο θαμπό φόντο (bokeh) – άλλο ένα πλεονέκτημα του φορμά FX – διατηρεί στις εικόνες
μια νέα αίσθηση φυσικού βάθους, με το θέμα ευκρινώς εστιασμένο που δημιουργεί
αντίθεση με ένα απαλό πρώτο πλάνο και φόντο. Και χάρη στις ιδιότητες του φορμά
FX, ο υψηλός αριθμός των megapixel δεν δημιουργεί εικόνες με θόρυβο σε ρυθμίσεις
υψηλού ISO, απελευθερώνοντας τη δημιουργικότητά σας
ακόμα κι όταν το φως είναι λιγοστό. Ο αισθητήρας εικόνας
της D610 είναι ανώτερος και από άποψη δυναμικού
Φορμά DX
εύρους: ένας άκρως σημαντικός παράγοντας για τη
Φορμά FX
φωτογράφιση τοπίων, όπου οι μικρότερες διαβαθμίσεις και
οι πλούσιες λεπτομέρειες στα σκιασμένα ή τα τονισμένα σημεία μπορούν να αναδείξουν
ή να καταστρέψουν την εικόνα. Επίσης, μπορείτε να προσδοκάτε βελτιωμένο βάθος
χρώματος, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για την αποτύπωση φυσικών,
ζεστών τόνων του δέρματος στη φωτογράφιση πορτραίτων. Όταν φωτογραφίζετε σε
συνθήκες καλού φωτισμού, το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες σας είναι άριστο. Όταν
όμως τραβάτε σε απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες φωτισμού, οι εικόνες είναι απλά
εκπληκτικές. Διαπιστώστε τι μπορεί να κάνει ο αισθητήρας εικόνας με φορμά FX τον
οποίο διαθέτει η D610 στις φωτογραφίες που τραβάτε.
megapixel

Αυτόματη
ισορροπία
λευκού

Αυτόματη ισορροπία λευκού με περαιτέρω
βελτίωση της ακρίβειας

Μπορείτε να βασιστείτε στην αυτόματη ισορροπία
λευκού της D610 για να έχετε τα σωστά αποτελέσματα. Σε πιο συνη
θισμένα σενάρια λήψεων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, η
λειτουργία αυτόματης ισορροπίας λευκού της φωτογραφικής μηχανής
αναπαραγάγει τα χρώματα ακριβώς όπως τα βλέπουμε εμείς, μειώνοντας
δραματικά το χρόνο που πρέπει να αφιερώσετε στην επεξεργασία
μετά τη λήψη. Επίσης, η D610 σάς
επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργίες
μεταξύ της Αυτόματης 1 (Κανονικό), η
οποία αντισταθμίζει απόλυτα τον τύπο
του χρώματος στον περιβάλλοντα
φωτισμό ή της Αυτόματης 2 (διατήρηση
θερμών χρωμάτων φωτισμού), η οποία
διατηρεί το φωτισμό του περιβάλλοντος
σε θερμούς τόνους όταν οι λήψεις
πραγματοποιούνται σε συνθήκες
φωτισμού πυρακτώσεως.
Αυτόματη 1 (Κανονικό)
© Hideki Kono
4

Ανυπέρβλητος συνδυασμός απεικόνισης:
αισθητήρας εικόνας με φορμά FX,
βασικά μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3,
πλεονεκτήματα Picture Control και
NIKKOR
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Ετοιμαστείτε για ευκρινείς, καθαρές, πλούσια
κορεσμένες στατικές και κινούμενες εικόνες
που ικανοποιούν ακόμη και τα πιο έμπειρα
μάτια. Οι ανεξάντλητες δυνατότητες του
αισθητήρα εικόνας με φορμά FX της D610
μπορούν να ξεδιπλωθούν πλήρως όταν
ο αισθητήρας χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα βασικά εξαρτήματα
απεικόνισης. Οι φακοί NIKKOR, γνωστοί για την απαράμιλλη ευκρίνεια και
ακρίβειά τους, μεταφέρουν πιστά το φως στον αισθητήρα
με ελάχιστη εσωτερική αντανάκλαση, συμβάλλοντας
σημαντικά στην υψηλή ποιότητα εικόνας. Αποτρέποντας
προσεκτικά τη δημιουργία θορύβου, το φως που
προσλαμβάνεται από τον αισθητήρα μετατρέπεται σε
ψηφιακά δεδομένα, τα οποία, στη συνέχεια, μεταφέρονται
μέσα από το κανάλι επεξεργασίας εικόνας 16 bit του
EXPEED 3. Ο ίδιος γρήγορος και ισχυρός μηχανισμός χρησιμοποιείται στη
ναυαρχίδα D4 και στην υψηλών megapixel D800. Επιπλέον, κατά την επεξεργασία
εικόνας, μπορείτε εύκολα να επιτύχετε το ύφος και την εμφάνιση των
φωτογραφιών και των video σας ρυθμίζοντας τις παραμέτρους
με τη βοήθεια του αυθεντικού συστήματος Picture Control της
Nikon. Φανταστείτε να μπορείτε να εφαρμόζετε λειτουργίες
αυτού του επιπέδου σε κάθε φωτογραφία σας και να έχετε
το τέλειο φινίρισμα στη στιγμή… δηλαδή το συλλογικό
αποτέλεσμα μιας σουίτας αποκλειστικών τεχνολογιών της Nikon.

ISO

Καθαρές εικόνες από το τυπικό ISO 100 έως
6.400

Με την D610, η φωτογράφιση στο απαλό φως της αυγής
ή της δύσης, σε σκοτεινούς εσωτερικούς χώρους ή κατά τη διάρκεια
της νύχτας θα σας χαρίσει πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτή
η φωτογραφική μηχανή έχει σχεδιαστεί για υψηλές επιδόσεις σε
συνθήκες έντονου, αλλά και εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού, καθώς
διαθέτει τυπικό ISO από 100 έως 6.400 με μειωμένο θόρυβο σε
ολόκληρο το εύρος. Όταν χρειάζεται,
μπορεί να επεκταθεί σε ισοδύναμο του
ISO 50 (Lo 1) ή του ISO 25.600 (Hi 2).
Ακόμα και εάν αρχίσει να εμφανίζεται
θόρυβος σε υψηλές ρυθμίσεις ISO, η
ειδική τεχνολογία αποθορυβοποίησης
της Nikon διατηρεί το επίπεδο του
θορύβου στο ελάχιστο ενώ παράλληλα
εξασφαλίζει λεπτομερείς και ευκρινείς
λήψεις φωτογραφιών και video.

Ισοδύναμο με ISO 6.400
© Sergey Gorshkov

«Το θέμα απεικονίζεται καθαρά σε ένα ρηχό βάθος πεδίου με πολύ απαλό
πρώτο πλάνο και μοναδικό θαμπό φόντο (bokeh)».

• Φακός: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/125 του δευτ., f/2,8 • Ισορροπία λευκού: θερμοκρασία
χρώματος (5.000 K) • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό © Hideki Kono
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Προσαρμόστε τις φωτογραφίες σας χωρίς συμβιβασμούς στο φωτογραφικό σας στυλ
Picture Control: τραβήξτε φωτογραφίες όπως ακριβώς τις φαντάζεστε
Η D610 ενσωματώνει αρμονικά έναν συνδυασμό φακών NIKKOR, αισθητήρα εικόνας με φορμά FX και μηχανισμού
επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3, και σας εγγυάται εικόνες με φορμά FX χωρίς να παραλείπεται κανένα δεδομένο. Αυτή
όμως είναι μόνο η αρχή. Χάρη στο εύχρηστο σύστημα Picture Control, μπορείτε να επιλέξετε το ύφος και την εμφάνιση
που προτιμάτε για τις φωτογραφίες και τα video με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΤΥΠΙΚΟ: προσφέρει ισορροπημένες εικόνες με
ομοιόμορφα αποτελέσματα ευκρίνειας, αντίθεσης,
φωτεινότητας, κορεσμού ή χρωματισμού. Χωρίς να
το καταλάβετε, θα τραβάτε ζωηρές φωτογραφίες
που θα εντυπώνονται στη μνήμη του κοινού σας.

ΟΥΔΕΤΕΡΟ: προσφέρει εικόνες που αποτυπώνουν με
τον πιο πιστό τρόπο την πραγματικότητα. Σε αυτήν
τη ρύθμιση αποφεύγονται οι υπερβολικές βελτιώσεις
και αναπαράγονται τα μοναδικά χρώματα και οι
αποχρώσεις του θέματος με μέγιστη αυθεντικότητα.

ΖΩΝΤΑΝΟ: ανάμεσα στην ουδέτερη και τη ζωντανή
ρύθμιση, η τελευταία χαρίζει πιο λαμπερό συνολικό
αποτέλεσμα για πολύχρωμες εικόνες με ζωηρά
χρώματα που ξεχωρίζουν. Ενδείκνυται για περιπτώσεις
που θέλετε να κάνετε τα χρώματα με χαμηλό
κορεσμό να είναι πιο ευδιάκριτα και να ξεχωρίζουν.

Το αποκλειστικό λογισμικό της Nikon: αξιοποιεί το μέγιστο των
δυνατοτήτων του φορμά NEF, δηλαδή του φορμά RAW της Nikon

ViewNX 2 (παρέχεται)
Πακέτο λογισμικού όλα σε ένα
με φιλικό περιβάλλον χρήστη.
Το ViewNX 2 σάς επιτρέπει να
αναζητάτε και να επεξεργάζεστε
τις φωτογραφίες και τα video
σας, αλλά και να τα μοιράζεστε
μέσω της υπηρεσίας κοινής
χρήσης και αποθήκευσης
φωτογραφιών της Nikon, του
NIKON IMAGE SPACE, και άλλων
δικτύων.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πλήρη και λεπτομερή έλεγχο των εικόνων σας στο στάδιο της
επεξεργασίας μετά τη λήψη, θα βρείτε ιδιαίτερα ικανοποιητική τη δυνατότητα λήψης σε
φορμά NEF – αντίστοιχο του φορμά RAW σε φωτογραφικές μηχανές Nikon – χάρη στον
ασυναγώνιστα υψηλό αριθμό εγγενών δεδομένων που αποδίδει ο αισθητήρας εικόνας
με φορμά FX. Οι διακριτικές λεπτομέρειες σε σκιασμένα και φωτισμένα σημεία, οι οποίες
μπορεί να χαθούν σε συμπιεσμένα αρχεία JPEG, διατηρούνται καλύτερα στο φορμά NEF –
κι άρα, στο τελικό αποτέλεσμα. Η Nikon προσφέρει δύο αποκλειστικές εφαρμογές
λογισμικού που αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των αρχείων NEF. Το παρεχόμενο
λογισμικό ViewNX 2 προσφέρει δυνατότητες εισαγωγής και αναζήτησης εικόνων, καθώς
και συχνές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας. Όταν απαιτείται επεξεργασία μεγαλύτερης
κλίμακας μετά τη λήψη, το λογισμικό Capture NX 2 διαθέτει απλά αλλά έξυπνα σημεία
χρωματικού ελέγχου που ενσωματώνουν διάφορες ισχυρές λειτουργίες με αποτέλεσμα
να σας επιτρέπουν να επικεντρώνεστε στη διαδικασία της επεξεργασίας. Όποιον τρόπο
κι αν επιλέξετε για την επεξεργασία, το φορμά NEF σάς εγγυάται ότι η αρχική εικόνα θα
παραμείνει άθικτη καθόλη τη διαδικασία της επεξεργασίας. Το λογισμικό της Nikon, σε
αντίθεση με άλλα, μπορεί να αξιοποιήσει τα δεδομένα της φωτογραφικής μηχανής στο
έπακρο καθώς αντιλαμβάνεται πραγματικά τα χαρακτηριστικά του αισθητήρα εικόνας
της φωτογραφικής μηχανής D610 αλλά και τις ρυθμίσεις των φακών NIKKOR και των φλας
Speedlight, με αποτέλεσμα να σας χαρίζει τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα.

Το Ενεργό D-Lighting: διαφυλάσσει τις λεπτομέρειες
στα τονισμένα και τα σκιασμένα σημεία
Όταν φωτογραφίζετε υπό συνθήκες φωτισμού υψηλής αντίθεσης που υπερβαίνουν
το δυναμικό εύρος της φωτογραφικής σας μηχανής, και όταν η κίνηση στο θέμα ή
το φόντο ενυπάρχει στις φωτογραφίες σας, το Ενεργό D-Lighting της Nikon είναι η
ιδανικότερη λύση. Χρησιμοποιώντας το θα μπορέσετε να διατηρήσετε τις λεπτομέρειες
στα τονισμένα σημεία χωρίς να τις θυσιάσετε στα σκιασμένα σημεία, απλά επιλέγοντας
την ένταση που αντανακλά τα επίπεδα της αντίθεσης στη φωτογραφία σας.

Capture NX 2 (προαιρετικό)
Ένα ισχυρό εργαλείο για ακόμα
πιο εξελιγμένη και εξεζητημένη
επεξεργασία φωτογραφιών. Το
Capture NX 2 διαθέτει έξυπνη
τεχνολογία Color Control Point
που απλοποιεί σημαντικά
πολλές διαδικασίες βελτίωσης
εικόνας. Συμβατό με λειτουργικά
συστήματα 64 bit.

HDR για τοπία υψηλής αντίθεσης
Η δυνατότητα HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) της D610 συνιστά ένα ισχυρό
εργαλείο για φωτογράφους εξωτερικών χώρων οι οποίοι έρχονται συχνά
αντιμέτωποι με απαιτητικές συνθήκες φωτισμού υψηλής αντίθεσης. Πραγματοποιεί
λήψη δύο καρέ, ενός περισσότερο και ενός λιγότερο φωτεινού, με μία μόνο
απελευθέρωση του κλείστρου. Στη συνέχεια, η φωτογραφική μηχανή συνδυάζει
και τα δύο για να δημιουργήσει μια εικόνα που καλύπτει μεγαλύτερο δυναμικό
εύρος ενώ παράλληλα διατηρεί ολόκληρο τον κορεσμό και τις αποχρώσεις.
Σημείωση: συνιστάται η χρήση τριπόδου.

ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ: περιορίζει το τονικό εύρος εφαρμόζοντας
εφέ, όπως το ασπρόμαυρο ή το σέπια, δημιουργώντας ή
ενισχύοντας κάποιο ιδιαίτερο ύφος. Με τα Εφέ φίλτρου
προσομοιώνονται τα αποτελέσματα της χρήσης
χρωματικού φίλτρου για ασπρόμαυρες φωτογραφίες.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ: βασιζόμενη στην ουδέτερη ρύθμιση, η
ρύθμιση Πορτραίτο αποδίδει το δέρμα με μεγαλύτερη
φυσικότητα. Οι τόνοι του δέρματος φαίνονται πιο ρεαλιστικοί
ενώ προβάλλεται μια πραγματική αίσθηση βάθους
εξασφαλίζοντας ευκρινές και αυθεντικό τελικό αποτέλεσμα.

Απλά επιλέξτε το αποτέλεσμα που θέλετε και ξεκινήστε να τραβάτε φωτογραφίες
ενώ απολαμβάνετε, αυτόματα μεν, αλλά εξαιρετικής ισορροπίας αποτελέσματα
που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε θέμα σας. Για πιο εξεζητημένες προτιμήσεις
και μεταβολές μικρότερης κλίμακας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
αλλάζοντας τις παραμέτρους τους. Στις ρυθμίσεις Τυπικό, Ζωντανό, Πορτραίτο
και Τοπίο, είναι δυνατή η χρήση της γρήγορης ρύθμισης για τη μετακίνηση των
ρυθμιστικών που ελέγχουν την ευκρίνεια, την αντίθεση, τη φωτεινότητα, τον
κορεσμό και την απόχρωση*. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ως
προσαρμοσμένα Picture Control με το όνομα που θα επιλέξετε για τα εκάστοτε
σενάρια φωτογράφισης. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα εφαρμογής
του Picture Control σε εικόνες με φορμά RAW (NEF) μετά από τη λήψη της
φωτογραφίας - από Τυπικό σε Μονόχρωμο, από Μονόχρωμο σε Πορτραίτο
- μέσω του λογισμικού Nikon ViewNX 2 ή Capture NX 2. Χρησιμοποιώντας
τη ζωντανή προβολή μπορείτε να επιβεβαιώσετε οπτικά το αποτέλεσμα των
ρυθμίσεών σας στις φωτογραφίες και τα video.
*Στη ρύθμιση Ουδέτερο δεν διατίθεται δυνατότητα γρήγορης ρύθμισης αλλά είναι δυνατή η
ρύθμιση μεμονωμένων παραμέτρων (ευκρίνεια, αντίθεση, φωτεινότητα, κορεσμός και απόχρωση).
Στη ρύθμιση Μονόχρωμο, οι πρώτες τρεις παράμετροι στο Ουδέτερο συμπληρώνονται από τις
παραμέτρους εφέ φίλτρου, τόνων και κορεσμού τόνων.
6

ΤΟΠΙΟ: ανάμεσα στη ζωντανή ρύθμιση και τη ρύθμιση
τοπίου, η τελευταία παρέχει πιο ομοιόμορφα και ήπια
χρώματα. Οι πλούσιες καθηλωτικές διαβαθμίσεις των
τόνων εντείνουν το ρεαλισμό των τοπίων, της φύσης
ακόμα και των δρόμων σε αστικά τοπία.

Πιο φωτεινή εικόνα

Πολύ υψηλό

Οθόνη γρήγορης ρύθμισης

Το ειδικό κουμπί Picture Control παρέχει
άμεση πρόσβαση στο μενού

Η λειτουργία Ουδέτερο
αναπαράγει τις λεπτομέρειες του
θέματος με μεγαλύτερη πιστότητα
Όταν πρόκειται για θέματα με
υψηλό κορεσμό, οι λεπτομέρειες
τείνουν να χάνονται όταν αυξάνεται
το περίγραμμα και η αντίθεση.
Αντίθετα, με τη λειτουργία Ουδέτερο,
οι λεπτομέρειες των θεμάτων
αναπαράγονται με ακρίβεια.

Απενεργοποίηση

Επιτυχής εικόνα HDR

Πιο σκοτεινή εικόνα

Μείωση της πλάγιας χρωματικής εκτροπής

Πιο αποδοτική λειτουργία αυτόματου ISO

Τα μέτρα έξυπνης επεξεργασίας της Nikon μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο
πλάγιας χρωματικής εκτροπής που προκαλείται από τους φακούς. Σε αντί
θεση με άλλες συμβατικές μεθόδους διόρθωσης που απλώς εξαλείφουν
τη χρωματική εκτροπή, η μέθοδος της Nikon αντισταθμίζει τις διαφορές
στο δείκτη διακριτικής ικανότητας για κάθε χρώμα δημιουργώντας
φωτογραφίες με εκπληκτική ευκρίνεια. Επίσης, δεδομένου ότι οι διορθώσεις
αυτές γίνονται ανεξάρτητα από το φακό NIKKOR που χρησιμοποιείται,
μπορείτε να τραβήξετε τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες με κάθε φακό
NIKKOR που έχετε.

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου ISO* κατά τη λήψη, η D610
ελέγχει αυτόματα την ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου ανάλογα με την εστιακή
απόσταση του φακού που χρησιμοποιείται. Αυτή η δυνατότητα μπορεί
να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη για τη
μείωση του κουνήματος της φωτογραφικής
μηχανής καθώς αυξάνει την τιμή ISO
για να επιτύχει αρκετά μεγάλη ταχύτητα
κλείστρου, και ιδιαίτερα αποδοτική κατά τη
λήψη με φακό zoom σε χαμηλό φως.
*Μόνο σε λειτουργίες P, S, A και M.
7

«Με 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) συνεχών λήψεων και το ανώτερο σύστημα AF, η
80

D610 σάς επιτρέπει να προλαβαίνετε ακόμη και τα πιο φευγαλέα θέματα».

• Φακός: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit
• Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1.250 του δευτ., f/7,1 • Ισορροπία λευκού: αυτόματο 1
• Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό © Robert Bösch

Πάνω: • Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [Α], 1/2.500 του δευτ., f/5,6 • Ισορροπία λευκού: αυτόματο 1 • Ευαισθησία: ISO 1.600 • Picture Control: τυπικό © Sergey Gorshkov
Κάτω: • Φακός: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/2.000 του δευτ., f/5,6 • Ισορροπία λευκού: αυτόματο 1 • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: τυπικό © Sergey Gorshkov
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Πρωτοποριακά βασικά στοιχεία για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη φωτογράφιση σε φορμά FX
6

Αποτυπώστε τη στιγμή σε φορμά FX

Οι στιγμές είναι φευγαλέες. Δεν σας δίνουν δεύτερη ευκαιρία. Χάρη
καρέ ανά στους μηχανικούς της Nikon, οι οποίοι αύξησαν την ταχύτητα των
δευτερόλεπτο διαδοχικών λήψεων στη φωτογραφική μηχανή D610, μπορείτε
πλέον να αποτυπώνετε τις καθοριστικές λήψεις ακόμα πιο εύκολα,
(fps)
ακόμη κι όταν εργάζεστε με εικόνες φορμά FX και ανάλυσης 24,3
megapixel. Η φωτογραφική μηχανή έχει πλέον τη δυνατότητα να τραβάει έως
6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)*1 για έως και 100 λήψεις*2 συνεχόμενα. Κι αυτό
χάρη στην ταχύτητα του μηχανισμού επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3 και του
αποκλειστικού μηχανισμού που μετακινεί τον καθρέφτη ανεξάρτητα. Μπορείτε
να απολαύσετε εξίσου μεγάλη ταχύτητα και στα δύο φορμά, FX και DX. Χάρη
σε αυτές τις ταχύτητες, η λειτουργία AF δυναμικής περιοχής της φωτογραφικής
μηχανής μπορεί να εντοπίζει τα θέματα πιο αποτελεσματικά. Είτε πρόκειται για
δραστήρια σπορ είτε για γρήγορα κινούμενα θέματα της άγριας φύσης, με την
D610 μπορείτε να αποτυπώσετε περισσότερες όμορφες λήψεις ανά
δευτερόλεπτο.
*1 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.
*2 Μόνο σε λειτουργία JPEG,
εξαιρουμένων των Fine/Μεγάλων σε
φορμά FX (μέγ. 51 λήψεις) και των
Κανονικών/Μεγάλων σε φορμά FX
(μέγ. 90 λήψεις).

Συνεχείς λήψεις 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Qc

Λειτουργία αθόρυβων συνεχών λήψεων για
αθόρυβες λήψεις [ΝΕΑ]

Η νέα λειτουργία λήψης Qc
(αθόρυβες συνεχείς λήψεις) της D610 εξασφαλίζει
μέγιστη διακριτικότητα για λήψεις επιφυλακτικών
φευγαλέων θεμάτων ή σκηνών όπου οι ήχοι του
κλείστρου μπορεί να αποτελούν παρεμβολή, όπως
για παράδειγμα σε μουσικές παραστάσεις. Αυτή η
λειτουργία λήψης μειώνει το θόρυβο του καθρέφτη ενώ παρέχει λήψη έως 3 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps)*. Η επισήμανσή της βρίσκεται στον επιλογέα λειτουργιών.
*Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.

Αντάξια των αντανακλαστικών σας
Ο διακόπτης τροφοδοσίας βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένος γύρω από το κουμπί
λήψης, επιτρέποντας στο δάχτυλό σας να ξεκινήσει τη φωτογράφιση αμέσως μόλις η
φωτογραφική μηχανή ενεργοποιηθεί. Η φωτογραφική μηχανή D610 μπορεί
να ξεκινήσει τη φωτογράφιση σε περίπου 0,13 δευτ.*, και ο χρόνος
καθυστέρησης στην απελευθέρωση του κλείστρου έχει μειωθεί
σε περίπου 0,052 δευτ.*, προσεγγίζοντας το χρόνο των περίπου
0,042 δευτ.* της ναυαρχίδας των φωτογραφικών μηχανών της
Nikon, της D4. Η λαβή προσφέρει σταθερότητα για να μπορείτε να
προετοιμαστείτε για την τέλεια λήψη γρήγορα και εύκολα.
*Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.

39

Ευέλικτο σύστημα αυτόματης εστίασης

Τα 39 σημεία εστίασης με πυκνή στοίχιση της D610 υπόσχονται
σημεία εστίασης κορυφαία απόδοση AF καθώς περιλαμβάνουν εννέα αισθητήρες
σταυροειδούς διάταξης (cross-type) για μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση κατά την
ανίχνευση. Αυτό το σύστημα σάς προσφέρει πλήθος λειτουργιών επιλογής περιοχής AF,
ανάλογα με το θέμα ή τη σκηνή. Η λειτουργία AF δυναμικής περιοχής συνιστά ένα ισχυρό
εργαλείο για την παρακολούθηση κινούμενων θεμάτων που χρησιμοποιεί ένα πρωτεύον
σημείο εστίασης και τα περιβάλλοντα σημεία του για υποστήριξη. Πραγματοποιήστε
εναλλαγή ανάμεσα σε κάλυψη 9, 21 και 39 σημείων, ανάλογα με το μέγεθος, την ταχύτητα
και το είδος της κίνησης του θέματός σας. Η έξυπνη λειτουργία παρακολούθησης 3D της
φωτογραφικής μηχανής σάς παρέχει μεγαλύτερη ελευθερία σύνθεσης ακολουθώντας
αδιάλειπτα τα κινούμενα θέματα που δεν ξεφεύγουν από τα 39 σημεία AF. Όταν θέλετε
ακριβή εστίαση σε στατικά θέματα, όπως τοπία ή νεκρά φύση, δοκιμάστε τη λειτουργία AF
μονού σημείου. Η D610 παρέχει επίσης λειτουργία AF αυτόματης επιλογής περιοχής, η οποία
εντοπίζει αυτόματα τα θέματα, όπως ανθρώπινα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας και τα
39 σημεία εστίασης. Αυτό την καθιστά ιδανική για αυθόρμητα πορτραίτα.
Συμβατότητα

f/8

της τηλεφωτογραφίας. Εάν, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε φακό 70-200 mm f/4 με
τηλεμετατροπέα 2x, μπορείτε να επιτύχετε λήψεις ισοδύναμες με λήψεις από φακό
400 mm. Αυτή η δυνατότητα συνιστά καθοριστικό πλεονέκτημα σε φωτογραφίσεις
αθλητικών εκδηλώσεων, άγριας ζωής ή σε άλλες περιπτώσεις χρήσης υπερτηλεφακού.
Διαθέσιμα σημεία εστίασης ανάλογα με το διάφραγμα

39 σημεία: συμβατά με μέγιστη
ταχύτητα διαφράγματος f/5,6 και
μεγαλύτερη
(

33 σημεία: συμβατά με μέγιστη
ταχύτητα διαφράγματος μικρότερη
από f/5,6 και μεγαλύτερη από f/8

7 σημεία: συμβατά
με μέγιστη ταχύτητα
διαφράγματος f/8

Λειτουργούν ως αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type))

Εφτά σημεία εστίασης συμβατά με μικρές
ταχύτητες διαφράγματος

Η D610 σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κεντρικά εφτά
σημεία εστίασης για αυτόματη εστίαση ακόμα και με το μέγιστο
ωφέλιμο διάφραγμα στη χαμηλή ταχύτητα των f/8. Αυτή είναι η περίπτωση στην οποία
απαιτείται τηλεμετατροπέας για μεγαλύτερη εμβέλεια ή για έμφαση στη συμπίεση

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III
Με τιμή ωφέλιμου διαφράγματος f/8, είναι δυνατή η λήψη AF τηλεφακού ή υπερτηλεφακού
σε εστιακή απόσταση 140-400 mm σε φορμά FX (210-600 mm σε φορμά DX).

© Junichi Noguchi

Κάλυψη
περίπου

100

Ακριβέστερο καδράρισμα στο σκόπευτρο με
μεγαλύτερη ευκολία

% Η εικόνα που βλέπετε στο σκόπευτρο αποτυπώνεται επακριβώς στη
φωτογραφία σας. Το γυάλινο πρίσμα του οπτικού σκόπευτρου της
D610 προσφέρει κάλυψη περίπου 100% καθώς εξασφαλίζει ένα ακριβές οπτικό πεδίο
που σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε κάθε στοιχείο μέσα στο κάδρο και να επιτύχετε
ακριβώς τη σύνθεση που οραματίζεστε. Η εικόνα του σκόπευτρου είναι φωτεινή και
ευκρινής χάρη στο μεγάλο αισθητήρα με φορμά FX και σε μια οθόνη εστίασης που έχει
σχεδιαστεί επιμελώς για να παρέχει γρήγορη
κι έξυπνη εστίαση τόσο στην αυτόματη
εστίαση όσο και στη χειροκίνητη λειτουργία.
Η ταχύτητα της λήψης με χρήση του σκόπευτ
ρου σάς δίνει επίσης ένα πλεονέκτημα όταν
χρειάζεται να πάρετε γρήγορες αποφάσεις,
το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο
κατά τη λήψη πορτραίτων, αυθόρμητων
φωτογραφιών ή σκηνών δράσης.
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Επιλογές περιοχής εικόνας
Η D610 προσφέρει δύο διαφορετικές περιοχές εικόνας για τις λήψεις: το
φορμά FX (35,9 × 24,0 mm) και το φορμά DX (23,5 × 15,7 mm). Στο φορμά
DX μπορείτε να επωφεληθείτε από το
εφέ τηλεφωτογραφίας περίπου 1,5x που
σας εξασφαλίζει μεγαλύτερη εμβέλεια
όταν τη χρειάζεστε. Επίσης, χάρη στον
υψηλό αριθμό των pixel της D610,
μπορείτε να απολαύσετε εξίσου υψηλή
ποιότητα εικόνας 10,4 megapixel σε
Φορμά FX
φορμά DX.

Φορμά DX

Σύστημα Το αποκλειστικό σύστημα της Nikon
αναγνώρισης προσδίδει μεγαλύτερη ακρίβεια σε διάφορες
σκηνής αυτόματες λειτουργίες

εάν υπάρχει κάποιο πρόσωπο στο κάδρο, ενώ οι πληροφορίες παρακολούθησης θέματος
λειτουργούν υποστηρικτικά έτσι ώστε η λειτουργία παρακολούθησης 3D να παρακολουθεί
κινούμενα θέματα με ακρίβεια. Η δυνατότητα προσδιορισμού της πηγής φωτός αυξάνει την
ακρίβεια της αυτόματης ισορροπίας λευκού και συνεργάζεται με τη δυνατότητα ανάλυσης
τονισμένων σημείων συμβάλλοντας στον υπολογισμό της σωστής έκθεσης, ακόμα και στον
έλεγχο φλας i-TTL. Εν τω μεταξύ, η δυνατότητα ανίχνευσης προσώπου σε επίπεδο εικόνας
επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας αυτόματης εστίασης στο πρόσωπο πρώτα κατά τη ζωντανή
προβολή ή τη λήψη video.

Το σύστημα αναγνώρισης σκηνής της Nikon συνιστά μια ολοκληρωμένη
μέθοδο για την αύξηση της ακρίβειας των αυτόματων λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής,
όπως, για παράδειγμα, της έκθεσης, της εστίασης και της ισορροπίας λευκού. Πριν από
κάθε λήψη, η D610 αναλύει επακριβώς το εκάστοτε θέμα και τη σκηνή, πραγματοποιώντας
μετρήσεις με το μεγάλο αισθητήρα εικόνας του υψηλού αριθμού
Αισθητήρας RGB
megapixel και με τον αισθητήρα RGB των 2.016 pixel. Το σύστημα
2.016 pixel
δεν αναγνωρίζει μόνο δεδομένα φωτεινότητας, χρώματος ή θέσης
για το εκάστοτε θέμα ή τη σκηνή, αλλά μπορεί να εντοπίσει και την
παρουσία ανθρώπινων προσώπων ή σωμάτων. Η φωτογραφική
Παρακολούθηση
Προσδιορισμός
θέματος
θέματος
μηχανή αξιοποιεί άμεσα αυτές τις πληροφορίες πριν την εφαρμογή
έκθεσης, κι έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα
των αυτόματων διαδικασιών. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείται το
AF με ανίχνευση φάσης
AF αυτόματης
Ενεργό
σκόπευτρο, η δυνατότητα προσδιορισμού του θέματος υποβοηθάει
D-Lighting
επιλογής περιοχής
τη λειτουργία AF αυτόματης επιλογής περιοχής να εντοπίσει αυτόματα
Παρακολούθηση 3D

Αισθητήρας εικόνας

Ανάλυση τονισμένων
σημείων

Έλεγχος έκθεσης
Μέτρηση matrix
Εξισορροπημένος συμπληρωματικός
φωτισμός φλας i-TTL
Μείωση τρεμουλιάσματος

Προσδιορισμός
πηγής φωτισμού

Αυτόματη
ισορροπία
λευκού

Ανίχνευση προσώπου
σε επίπεδο εικόνας

Προβολή
Zoom απεικόνισης
των προσώπων

Παρακολούθηση
θέματος

AF με ανίχνευση αντίθεσης
Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα
Αυτόματη εστίαση με
παρακολούθηση θέματος
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Εύχρηστη και αξιόπιστη, με ασυναγώνιστη απόδοση

Μενού λειτουργίας εντολέα

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός: ένα φλας Speedlight, αμέτρητες δυνατότητες
Χρησιμοποιήστε μαγικό φωτισμό και απολαύστε πορτραίτα ανώτερου επιπέδου. Η D610 έχει σχεδιαστεί
για να συνεργάζεται με το σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System), το
οποίο είναι γνωστό για το ασυναγώνιστο επίπεδο ακρίβειας, ευελιξίας και φορητότητας που προσφέρει.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας βρίσκουν βέλτιστη εφαρμογή μέσω του προηγμένου
ασύρματου φωτισμού. Εάν χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο φλας της D610 ως εντολέα, μπορείτε να
πυροδοτήσετε ασύρματα τα απομακρυσμένα φλας Speedlight (SB-700 ή SB-910) χωρίς καμία δυσκολία,
και να υποτάξετε το φωτισμό στη δημιουργικότητα και την αίσθηση πληρότητας που επιβάλλει η
φαντασία σας. Καίριο συστατικό για λήψη πανέμορφων πορτραίτων και αμέτρητων άλλων θεμάτων.

Ένα SB-700 τοποθετήθηκε σε ένα φορητό softbox για ομοιόμορφο
σκεδασμό του φωτός, και πυροδοτήθηκε ασύρματα μέσω του
ενσωματωμένου φλας της D610.

SB-300

SB-700

Δύο υποδοχές κάρτας SD για
αξιόπιστη διαχείριση δεδομένων

Εργονομική σχεδίαση για
λειτουργική άνεση

Η γρήγορη και αξιόπιστη ανάγνωση και εγγραφή
καρτών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για μια ομαλή
και παραγωγική φωτογράφιση, ειδικά όταν πρόκειται
για κρίσιμης σημασίας εργασία. Οι δύο υποδοχές
κάρτας SD της D610 παρέχουν αρκετές προηγμένες
επιλογές εγγραφής. Μπορείτε να εγγράφετε δεδο
μένα RAW και JPEG ταυτόχρονα σε ξεχωριστές
κάρτες, να μεταφέρετε δεδομένα από τη μία κάρτα
στην άλλη, και να επιλέγετε μια υποδοχή ανάλογα με
την υπολειπόμενη χωρητικότητα κατά τη διάρκεια
της βιντεοσκόπησης. Οι υποδοχές είναι συμβατές
με UHS-I για μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς
δεδομένων, και υποστηρίζουν επίσης το πρότυπο
μεγάλης χωρητικότητας για κάρτες SD, το SDXC.

Για να μπορέσουν να διευκολύνουν τη χρήση του compact
σώματος με φορμά FX της D610 για πολλά διαφορετικά
μεγέθη χεριών, οι σχεδιαστές της Nikon εξέτασαν ενδελεχώς
τη δεξιά λαβή της φωτογραφικής μηχανής. Ο επίπεδος
πλέον διακόπτης τροφοδοσίας και η προσαρμοσμένη
γωνία του κουμπιού λήψης συμβάλλουν από κοινού στη
φυσικότερη και πιο ξεκούραστη κίνηση των δακτύλων
για παρατεταμένη χρήση. Το αντιολισθητικό ελαστικό
που έχει τοποθετηθεί στο κάτω μέρος της φωτογραφικής
μηχανής για χρήση σε τρίποδο συνιστά μια επιπλέον λαβή
κατά τις κατακόρυφες λήψεις. Επίσης, η τοποθέτηση του
επιλογέα λειτουργιών και του επιλογέα λειτουργίας λήψης
στον ίδιο άξονα εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση σε συχνά
χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και δυνατότητες.

Εικονικός ορίζοντας για
ανίχνευση κλίσης σε κατευθύνσεις
διατοιχισμού και πρόνευσης
Ο εικονικός ορίζοντας που έχει ενσωματωθεί
στην D610 διευκολύνει ακόμα περισσότερο
τη σύνθεση της φωτογραφίας σας. Μπορεί να
ανιχνεύσει κατευθύνσεις πρόνευσης (οριζόντια
κλίση) και διατοιχισμού (εμπρόσθια ή οπίσθια
κλίση) και να τις προβάλλει στην οθόνη LCD.
Επίσης η κατεύθυνση πρόνευσης μπορεί να
προβάλλεται και μέσω του σκοπεύτρου. Αυτή η
λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη λήψη
στατικών θεμάτων, όπως νεκράς φύσης, τοπίων
και αρχιτεκτονικών κατασκευών.

SB-910

Σημείωση: το φλας SB-300 δεν είναι συμβατό με το σύστημα
προηγμένου ασύρματου φωτισμού.

Αισθητήρας φωτεινότητας περιβάλλοντος για
αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας της οθόνης

Το ενσωματωμένο φλας διαθέτει και
λειτουργία εντολέα που υποστηρίζει
τον προηγμένο ασύρματο φωτισμό.

Έξυπνη διαχείριση ισχύος και
μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας
Ο σχεδιασμός αποδοτικής διαχείρισης ισχύος, ο μηχανισμός
EXPEED 3 υψηλής ενεργειακής απόδοσης και άλλα
χαρακτηριστικά της D610 μειώνουν την κατανάλωση ισχύος της
φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφική μηχανή διαθέτει την ίδια
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 με αυτήν που
χρησιμοποιούν οι φωτογραφικές μηχανές της σειράς D800 και η
D7100. Μπορείτε να τραβήξετε έως περίπου 900 φωτογραφίες*
με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας, ακόμα και εάν το φλας
πυροδοτείται σε κάθε δεύτερη λήψη. Ως πηγές τροφοδοσίας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εξής: μία μπαταρία EN-EL15,
μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b (με ακροδέκτη τροφοδοσίας
EP-5B) και πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14.

Μεγάλη, πρωτοποριακή οθόνη LCD
Η μεγάλη οθόνη LCD 8 cm/3,2 in., περίπου
921 k-dot προσφέρει απεικόνιση φωτεινών
και καθαρών φωτογραφιών. Η αντιθαμβωτική
σχεδίασή της παρέχει καθαρή απόδοση χωρίς
θάμπωμα, ακόμα και σε συνθήκες έντονου
φωτισμού. Εάν ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της
οθόνης σε «Αυτόματη», η φωτογραφική μηχανή
θα προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα της
οθόνης LCD, όταν αυτή ενεργοποιείται, ανάλογα
με τον περιβάλλοντα φωτισμό διευκολύνοντας
έτσι την επιβεβαίωση των εικόνων σε μέρη με
έντονο ή χαμηλό φωτισμό.

Ανθεκτικό σώμα και κλείστρο από
κράμα μαγνησίου που έχουν ελεγχθεί
σε 150.000 κύκλους λειτουργίας

επαληθεύοντας την ανθεκτικότητα και την ακρίβειά της.
Ενώ η μονάδα κλείστρου έχει σχεδιαστεί για ταχύτητες
από 1/4.000 του δευτερολέπτου έως 30 δευτ., η έξυπνη
παρακολούθηση κλείστρου με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο
παρακολουθεί αυτόματα τις πραγματικές ταχύτητες
κλείστρου και διορθώνει ενδεχόμενες διακυμάνσεις
που μπορεί να προκύψουν με την πάροδο του χρόνου.
Επίσης το γεγονός ότι οι μονάδες κλείστρου, καθρέφτη
και διαφράγματος είναι ανεξάρτητες συμβάλλει στην
επίτευξη συνεχών λήψεων με ταχύτητα έως 6 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps). Τώρα μπορείτε να τραβάτε
φωτογραφίες με αυτοπεποίθηση ακόμα και σε απαιτητικές
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Χάρη στο ελαφρύ και ανθεκτικό κράμα μαγνησίου που
έχει χρησιμοποιηθεί στους άνω και πίσω σκελετούς,
οι ευαίσθητες τεχνολογίες της D610 προστατεύονται
από αθέμιτους κραδασμούς. Επίσης, η εκτεταμένη
στεγανοποίηση από καιρικά φαινόμενα – ακόμα και στα
καλύμματα σημαντικών ακροδεκτών – παρέχει στην D610
προστασία από σκόνη και υγρασία εξίσου αξιόπιστη με
εκείνη των μελών της ανώτερης οικογένειάς της, των
μοντέλων της σειράς Nikon D800. Η μονάδα κλείστρου
της D610 έχει ελεγχθεί σε 150.000 κύκλους λειτουργίας
σε πλήρως συναρμολογημένες φωτογραφικές μηχανές,

*Με βάση τα πρότυπα CIPA.
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Εγγραφή D-Movie Full HD με ήχο υψηλής ποιότητας
Η δημιουργία εκθαμβωτικών φωτογραφιών time-lapse
έγινε απλή διαδικασία
Η φωτογράφιση time-lapse είναι μια ιδιαίτερη τεχνική που διαφέρει από τη λήψη
φωτογραφιών και την εγγραφή video, και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις ανά
καθορισμένα χρονικά διαστήματα και να αποθηκεύετε μια σειρά φωτογραφιών ως video
έτσι ώστε να μπορείτε να προβάλλετε αργά μεταβαλλόμενες καταστάσεις σε γρήγορη
ταχύτητα. Κάποτε, η φωτογράφιση time-lapse προϋπέθετε λεπτομερείς υπολογισμούς και

Στερεοφωνικό μικρόφωνο
ME-1 (προαιρετικό)

επεξεργασία. Σήμερα όμως μπορείτε απλά να ορίσετε το μεσοδιάστημα και το συνολικό
χρόνο λήψης στην οθόνη μενού και να δημιουργήσετε μέσα στην ίδια τη φωτογραφική
μηχανή ένα video με ταχύτητα αναπαραγωγής μεγαλύτερη από την κανονική από 24
έως 36.000 φορές. Θα μπορείτε να αποτυπώνετε τις εντυπωσιακές μεταβολές φυσικών
φαινομένων, όπως την κίνηση των σύννεφων και των αστεριών, την άνθιση των
λουλουδιών, τα αυτοκίνητα και τον κόσμο που έρχεται και φεύγει σε μια αστική σκηνή.
Σημείωση: τα αρχεία video time-lapse θα αποθηκευτούν με λόγο διαστάσεων 16:9.

Για ακόμα καλύτερη ποιότητα
ήχου, επιλέξτε το προαιρετικό
στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1,
που εγγράφει στερεοφωνικό ήχο
υψηλής πιστότητας μειώνοντας
στο ελάχιστο το θόρυβο που
προκαλείται από το σύστημα
αυτόματης εστίασης.

Ο συνολικός αριθμός καρέ στο τελικό video υπολογίζεται
αυτόματα διαιρώντας το χρόνο λήψης με το μεσοδιάστημα
(π.χ. 25 λεπτά × 60 ÷ 5 δευτ. = 300 καρέ).
Δημιουργήστε video time-lapse χρησιμοποιώντας το
προεπιλεγμένο μεσοδιάστημα των 5 δευτ. και χρόνο λήψης
25 λεπτών.

Ταυτόχρονη έξοδος προβολής video και ζωντανής
προβολής video σε εξωτερικές οθόνες μέσω HDMI

Τα ακουστικά που απεικονίζονται σε αυτήν τη
σελίδα είναι τρίτου κατασκευαστή

Ποιότητα Full HD με 24,3 ωφέλιμα megapixel

Επιλογές ελέγχου ήχου για σταθερή ποιότητα video

Η φωτογραφική μηχανή D610 υποστηρίζει Full HD 1.920 × 1.080, 30p. Ο μηχανισμός
EXPEED 3 επεξεργάζεται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα δεδομένα μεγάλου αριθμού
pixel που προκύπτουν από τα 24,3 megapixel για να παρέχει video υψηλής ανάλυσης
με λιγότερες προεξοχές και μειωμένο φαινόμενο παραμόρφωσης moiré. Χάρη στη
λειτουργία αποθορυβοποίησης, που έχει βελτιστοποιηθεί για την εγγραφή video,
μειώνεται αποτελεσματικά ο θόρυβος ενώ διατηρείται η υψηλή ανάλυση, επιτυγχάνεται
η ομαλή διαβάθμιση (με ελάχιστο θόρυβο «block» που προκαλείται από τη συμπίεση)
και μειώνονται οι ακανόνιστοι θόρυβοι σε υψηλές ρυθμίσεις ISO. Το μέγεθος αρχείου
είναι συμπιεσμένο σε φορμά H.264/MPEG-4 AVC έτσι ώστε να παρέχει το μέγιστο
δυνατό χρόνο εγγραφής, δηλαδή περίπου 29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα*. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε ανάλυση 1.280 × 720, 60p που είναι ιδανική για εγγραφή γρήγορα
κινούμενων θεμάτων. Το κουμπί εγγραφής video βρίσκεται δίπλα στο κουμπί λήψης για
να μπορείτε να ξεκινάτε και να διακόπτετε τη βιντεοσκόπηση τόσο εύκολα όσο όταν
τραβάτε φωτογραφίες.

Η D610 διαθέτει μια υποδοχή ακουστικών για έλεγχο του ήχου με
προαιρετικά στερεοφωνικά ακουστικά. Οι ενδείξεις επιπέδου ήχου στην
οθόνη LCD συνιστούν οπτική επιβεβαίωση για τα επίπεδα του ήχου κατά
την ζωντανή προβολή. Το επίπεδο της έντασης του ήχου των ακουστικών
μπορεί να ρυθμιστεί σε 30 βήματα, ενώ είναι επίσης δυνατός ο σταδιακός
έλεγχος της ευαισθησίας του μικροφώνου σε 20 βήματα. Ένα προαιρετικό
compact στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 επιτρέπει την εγγραφή ήχου
υψηλής ποιότητας με σημαντικά λιγότερο θόρυβο από τα μηχανικά μέρη.
Σημείωση: δεν είναι δυνατή η αλλαγή της
ευαισθησίας του μικροφώνου και της έντασης
των ακουστικών κατά την εγγραφή video.

*Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής ποικίλλει ανάλογα με τις ρυθμίσεις ταχύτητας καρέ, μεγέθους καρέ
και ποιότητας εικόνας. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής για φωτογράφιση time-lapse είναι 20 λεπτά.

Μέγεθος καρέ

Ταχύτητα καρέ

1.920 × 1.080

30p (29,97 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps))
25p (25 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps))
24p (23,976 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps))

Μέγεθος καρέ

Υποδοχές για στερεοφωνικά ακουστικά (αριστερά)
και στερεοφωνικό μικρόφωνο (δεξιά)

Ταχύτητα καρέ
60p (59,94 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))

1.280 × 720

Η D610 διαθέτει μια υποδοχή HDMI ακίδων
mini τύπου C που επιτρέπει την ταυτόχρονη
προβολή στην οθόνη LCD και σε εξωτερική οθόνη. Όταν βρίσκεστε
σε ζωντανή προβολή video, μπορείτε να προβάλλετε το αποτέλεσμα
με την ίδια ανάλυση όπως και οι διαστάσεις εγγραφής του video (μέγ.
1.920 × 1.080*). Κατά τη βιντεοσκόπηση ή τη ζωντανή προβολή video,
μπορείτε να επιλέξετε οι πληροφορίες ρυθμίσεων που εμφανίζονται στην
οθόνη LCD να μην προβάλλονται στον εξοπλισμό που συνδέεται μέσω
HDMI. Αυτό είναι πρακτικό για την προβολή ολόκληρου του κάδρου,
όταν η εικόνα που βιντεοσκοπείται πρέπει να ελέγχεται σε πραγματικό
χρόνο μέσω μιας μεγαλύτερης εξωτερικής οθόνης. Επίσης, είναι δυνατή
η εγγραφή μη συμπιεσμένων δεδομένων ζωντανής προβολής video
απευθείας σε μια εξωτερική συσκευή κι όχι σε μια κάρτα μνήμης SD.
Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα επαγγελματίες που χρειάζονται μη συμπιεσ
μένα πλάνα video υψηλής ποιότητας. Εάν η φωτογραφική μηχανή έχει
συνδεθεί σε τηλεόραση συμβατή με HDMI-CEC, είναι επίσης δυνατή
η απομακρυσμένη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής με χρήση
του τηλεχειριστηρίου της
τηλεόρασης.
*Κατά τη διάρκεια της εγγραφής video
μέσω διασύνδεσης HDMI, η εικόνα
εξόδου μπορεί να έχει μικρότερο
μέγεθος από την τιμή που έχει επιλεγεί
στο μενού στη ρύθμιση «Μέγεθος καρέ/
ταχύτητα καρέ».

50p (50 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))
30p (29,97 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))
25p (25 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))

Σημείωση: οι επιλογές υποστηρίζουν υψηλή και κανονική ποιότητα εικόνας.

Η ρύθμιση της ευαισθησίας του μικροφώνου εξακολουθεί
να είναι δυνατή ακόμα και κατά τη διάρκεια ζωντανής
προβολής video, τη χρήση στερεοφωνικών ακουστικών
και την προβολή των ενδείξεων του επιπέδου ήχου.
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Μενού ευαισθησίας μικροφώνου

Η εξωτερική οθόνη στην παραπάνω εικόνα είναι τρίτου κατασκευαστή.

Οπότε, ένα video 300 καρέ που έχει εγγραφεί σε
1.920 × 1.080, 30p, για παράδειγμα, θα διαρκέσει περίπου
δέκα δευτερόλεπτα.

Λειτουργία πολλαπλής περιοχής Full HD D-Movie
Η λειτουργία video της D610 παρέχει δύο περιοχές εικόνας, τις οποίες
μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τη δημιουργική σας έμπνευση. Το φορμά
βάσει FX* αποδίδει εξαιρετικά μικρό βάθος πεδίου με όμορφα εφέ θαμπού
φόντου (bokeh), αξιοποιώντας το μεγάλο αισθητήρα εικόνας. Στο φορμά
βάσει DX, μπορείτε να πλησιάσετε πολύ κοντά στο θέμα σας με έναν φακό
μικρής εστιακής απόστασης χάρη στη μικρότερη περιοχή της εικόνας. Με
δύο περιοχές εικόνας σε μία φωτογραφική μηχανή και εξοπλισμένοι με
φακούς NIKKOR και φακούς DX, έχετε πολύ μεγαλύτερο πεδίο έκφρασης
της δημιουργικότητάς σας.
*Ο λόγος διαστάσεων για video είναι 16:9, όποιο φορμά και αν επιλεγεί.

Στοιχεία ελέγχου ζωντανής
προβολής: έλεγχος εικόνων κατά τη
μεγέθυνση σε πολύ μεγάλη κλίμακα
Η D610 διαθέτει ανεξάρτητα στοιχεία ελέγχου
ζωντανής προβολής που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για λήψη φωτογραφιών και video. Η δυνατότητα
μεγέθυνσης περίπου 19x σάς προσφέρει ακριβή
εστίαση κατά τη λήψη. Σε κατάσταση λήψης
φωτογραφιών, η ζωντανή προβολή παρέχει
δυνατότητα γρήγορης AF με ανίχνευση αντίθεσης,
η οποία φτάνει τις ταχύτητες των μοντέλων στις
σειρές D4 και D800. Κατά τη βιντεοσκόπηση, τα
ειδικά στοιχεία ελέγχου έκθεσης της φωτογραφικής
μηχανής επιτρέπουν ομαλές μεταβάσεις έκθεσης
για κινούμενα θέματα. Επίσης, μετά τη λήψη,
μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σας
μεγεθυμένες κατά περίπου 38x* διασφαλίζοντας
ότι έχετε επιτύχει το τελικό αποτέλεσμα που
αποζητά η φαντασία σας.

Κανονική προβολή

Η οθόνη κατά τη διάρκεια της λήψης
( με μεγέθυνση 19x )

Η οθόνη κατά την απεικόνιση
( με μεγέθυνση 38x )*

*Μόνο για απεικόνιση φωτογραφιών (όταν το μέγεθος εικόνας έχει οριστεί ως «Μεγάλο» και σε φορμά FX)
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NIKKOR: το κλειδί που απελευθερώνει τις πραγματικές δυνατότητες της D610
Καθώς αυξάνεται η ανάλυση του αισθητήρα εικόνας, η σημασία της οπτικής
ποιότητας του φακού που χρησιμοποιείται γίνεται μεγαλύτερη. Ως κατασκευαστής
οπτικών συστημάτων, η Nikon και οι σχεδιαστές της εφαρμόζουν τα
αυστηρότερα πρότυπα για κάθε παράγοντα κατασκευής φακού, όπως
την ευκρίνεια, τα χρώματα, την τονικότητα, ακόμα και τις αποχρώσεις
στο θαμπό φόντο (bokeh). Οι τελευταίοι φακοί FX-NIKKOR θα
αποκαλύψουν όλες τις δυνατότητες υψηλής ανάλυσης

της D610. Το αποτέλεσμα των περισσότερων συνδυασμών της φωτογραφικής
μηχανής με κάποιον φακό είναι ένα εξαιρετικά ελαφρύ και compact σύστημα
που διευκολύνει τη φωτογράφιση με τη μηχανή στο χέρι. Από τους γρήγορους
σταθερούς φακούς μέχρι τους ευέλικτους φακούς zoom – όλοι προσεχτικά
βελτιστοποιημένοι για ψηφιακή απεικόνιση, και ορισμένοι εξαιρετικά
compact – οι φακοί NIKKOR αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά σας
εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [ΝΕΟΣ]

Ένας γρήγορος ευρυγώνιος φακός που δημιουργεί
όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) σε όλο το φάσμα
των μεγάλων εκτάσεων και προσφέρει μειωμένη
παραμόρφωση ειδικά στην περίμετρο της εικόνας.
Η νανοκρυσταλλική επίστρωση συμβάλλει
στη δημιουργία καθαρών εικόνων με λιγότερα
είδωλα και αντανάκλαση. Μια ιδανική επιλογή για
φωτογράφιση τοπίων και εσωτερικών χώρων.

Ένας compact, ελαφρύς, τυπικός σταθερός
φακός με ασφαιρικά στοιχεία για τη διόρθωση
εκτροπών και την απόδοση εκπληκτικής ευκρίνειας
και θαμπού φόντου (bokeh). Αυτός ο φακός
ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Προσφέρεται σχεδόν για κάθε θέμα: από
πορτραίτα και στατικά θέματα έως τοπία.

Ένας compact σταθερός φακός που επιτυγχάνει
υψηλή ανάλυση, όμορφο θαμπό φόντο (bokeh)
και φυσικό βάθος. Σημειακές πηγές φωτός που
βρίσκονται στο άπειρο αναπαράγονται
με λεπτομέρεια ως σημειακές εικόνες.
Ο καταλληλότερος φακός για λήψη
πορτραίτων και νεκράς φύσης.

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

Ένας μικρός και ευέλικτος φακός micro με
νανοκρυσταλλική επίστρωση. Χειρίζεται τις
κοντινές λήψεις με εντυπωσιακή ευκρίνεια και
παρέχει ένα ευχάριστο θαμπό φόντο (bokeh).
Ενδείκνυται επίσης για λήψεις πορτραίτων και
νεκράς φύσης.

Γρήγορος σταθερός φακός μεσαίου εύρους
που αποδίδει απόλυτα ευκρινείς εικόνες από
ένα εκπληκτικά ελαφρύ και compact σώμα.
Επωφεληθείτε από το μοναδικό θαμπό φόντο
(bokeh) για εντυπωσιακά έργα πορτραίτων.

Ένας compact και ευέλικτος φακός που καλύπτει
τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εύρη zoom.
Η βελτίωση της απόσβεσης κραδασμών (VR) έως
τα 4 στοπ* βελτιώνει τη λειτουργία της φωτογραφι
κής μηχανής σε περιπτώσεις λήψεων με τη μηχανή
στο χέρι, διευρύνοντας τις επιλογές των θεμάτων:
από πορτραίτα και στατικά θέματα έως τοπία.

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

Ένας ευέλικτος, ισχυρός φακός zoom 11x με
βελτίωση VR έως 3,5 στοπ*. Προσφέρει μοναδική
συνοχή εικόνας σε ολόκληρο το εύρος zoom.
Ιδανικός για ταξίδια.

Ένας τηλεφακός zoom με εντυπωσιακή
υποστήριξη VR έως 4 στοπ* που προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες για λήψεις με τη μηχανή
στο χέρι. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης του 1 m
δημιουργεί όμορφο θαμπό φόντο (bokeh), ενώ
η νανοκρυσταλλική επίστρωση ελαχιστοποιεί τα
διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις.

Ένας «έξυπνος» υπερ-τηλεφακός zoom 5x με βελτίωση
VR έως 4 στοπ*. Προσφέρει ανώτερη οπτική απόδοση
χάρη στο ένα γυάλινο στοιχείο Super ED και στα τέσσερα
γυάλινα στοιχεία ED, καθώς και στη νανοκρυσταλλική του
επίστρωση. Προσφέρει απαράμιλλη ποιότητα εικόνας,
ειδικά σε περιπτώσεις λήψεων αθλημάτων, άγριας φύσης
και ταξιδιωτικών θεμάτων.

• Φακός: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S Teleconverter TC-14E II • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 12 bit • Έκθεση: λειτουργία [Α], 1/125 του δευτ., f/8 • Ισορροπία λευκού: θερμοκρασία χρώματος (5.000 K)
• Ευαισθησία: ISO 1600 • Picture Control: τυπικό © Junichi Noguchi

*Με βάση το πρότυπο CIPA. Επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή SLR με φορμά FX και το zoom ορίζεται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.

Για ευκολότερη κίνηση, συνδέστε τους φακούς DX
DX
FX
Στο σκόπευτρο επισημαίνεται
οπτικά η περιοχή εικόνας DX.
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Χάρη στο συνεπή σχεδιασμό μοντούρας F της Nikon, με την D610 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχεδόν κάθε φακό DX που διαθέτετε ήδη. Το σχετικά μικρό
μέγεθος των φακών DX συμβάλλει στη διατήρηση του μικρού συνολικού βάρους και μεγέθους της φωτογραφικής μηχανής, το οποίο συνιστά σίγουρο
πλεονέκτημα για αυθόρμητη φωτογράφιση ή όταν οι περιστάσεις επιβάλλουν να ταξιδεύετε χωρίς πολλές αποσκευές. Η φωτογραφική μηχανή αναγνωρίζει
αυτόματα τους φακούς DX και ρυθμίζει το απαιτούμενο κροπάρισμα ενώ εξακολουθεί να σας προσφέρει εικόνες ποιότητας περίπου 10 megapixel.
• Φακός: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/125 του δευτ., f/4 • Ισορροπία λευκού: θερμοκρασία χρώματος (5.000 K) • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό © Hideki Kono
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Διευρύνετε το πεδίο δραστηριότητας και τις δυνατότητές σας με αποκλειστικά αξεσουάρ Nikon
Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές WU-1b (προαιρετικός) για
απομακρυσμένη λήψη και μεταφορά εικόνων σε έξυπνη συσκευή

Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση
με συμβατές κινητές συσκευές WU-1b

Με τη σύνδεση του προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές WU-1b στην επαφή USB της φωτογραφικής
μηχανής D610, είναι δυνατή η αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και μια έξυπνη συσκευή, όπως smartphone ή tablet, χάρη
στην ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας. Έτσι επιτρέπεται η απελευθέρωση του κλείστρου από απόσταση ή η χρήση της οθόνης
της έξυπνης συσκευής ως οθόνης ζωντανής προβολής της φωτογραφικής μηχανής και η λήψη από τη βέλτιστη δυνατή γωνία. Έπειτα, μπορείτε να
μεταφέρετε τις φωτογραφίες που θα τραβήξετε ασύρματα σε έξυπνες συσκευές και να τις μεταφορτώσετε σε κάποιο SNS ή να τις επισυνάψετε σε
e-mail. Ο προσαρμογέας WU-1b είναι συμβατός με έξυπνες συσκευές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα AndroidTM και iOS.
Σημείωση: πριν από τη χρήση απαιτείται εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος Wireless Mobile Utility στην έξυπνη συσκευή.

Βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless Mobile Utility

Βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility
Το λογισμικό Wireless Mobile Utility της Nikon επιτρέπει τη μεταφόρτωση φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή
σε κάποια έξυπνη συσκευή ή τη χρήση μιας έξυπνης συσκευής για το χειρισμό της φωτογραφικής μηχανής, συνδέοντας
σε αυτήν τον ασύρματο προσαρμογέα για σύνδεση με συμβατές κινητές συσκευές WU-1b. Ο προσαρμογέας WU-1b
είναι συμβατός με έξυπνες συσκευές που διαθέτουν λειτουργικό σύστημα Android™ και iOS.
Σημείωση: διατίθεται για δωρεάν λήψη από καταστήματα εφαρμογών.

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΑ
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Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10 (Πομποδέκτης)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-T10 (Πομπός)

Τα προαιρετικά ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-1 και WR-R10/WR-T10 χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz και επεκτείνουν
σημαντικά την ευελιξία της λειτουργίας τηλεχειρισμού. Σε αντίθεση με άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν υπέρυθρες ακτίνες, τα ασύρματα
τηλεχειριστήρια επιτρέπουν τον τηλεχειρισμό από μεγάλη απόσταση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απελευθέρωση του κλείστρου
ακόμα και εάν παρεμβάλλονται εμπόδια, όπως δέντρα για παράδειγμα. Επίσης, δυνατή είναι η αυτόματη εστίαση και οι συνεχείς λήψεις. Χάρη
στην ικανότητά τους να ελέγχουν πολλές φωτογραφικές μηχανές, αυτά τα χειριστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήθος σεναρίων
λήψης: μπορείτε να τραβήξετε ταυτόχρονα φωτογραφίες ή video με διαφορετικές φωτογραφικές μηχανές με διαφορετικούς φακούς ή με
φωτογραφικές μηχανές που έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικές γωνίες. Εάν χωρίσετε τις φωτογραφικές μηχανές σε ομάδες και εκχωρήσετε
ένα κανάλι σε κάθε ομάδα, μπορείτε να ελέγχετε κάθε ομάδα ξεχωριστά και να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών με
μία ομάδα και εγγραφή video αμέσως μετά με μια άλλη ομάδα.

u

v
w

x

)
6

(
7

8

9!

" # $ %&

Οθόνη σκοπεύτρου

_
s

{

r
q
p
o
n
m
l
k
j
i

}
*
a
b

c

d

Πίνακας ελέγχου
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ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14 υποστηρίζει δύο τύπους μπαταρίας (μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15 και έξι αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες Ni-MH ή μπαταρίες λιθίου R6/μεγέθους AA) και το μετασχηματιστή ρεύματος EH-5b
(με ακροδέκτη τροφοδοσίας EP-5B). Είναι εφικτή η απρόσκοπτη εναλλαγή μεταξύ της μπαταρίας της D610 και του τροφοδοτικού MB-D14 όταν
σε κάθε συσκευή έχει τοποθετηθεί μία μπαταρία EN-EL15. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να πραγματοποιεί λήψεις έως και διπλάσιου αριθμού
φωτογραφιών από ό,τι μόνο με τη φωτογραφική μηχανή. Το πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14 ενσωματώνει κουμπιά και επιλογείς
για κατακόρυφη λήψη εξασφαλίζοντας άνετο κράτημα που διευκολύνει ιδιαίτερα τη λήψη πορτραίτων. Χρησιμοποιείται κράμα μαγνησίου για
το σώμα του τροφοδοτικού.

Μονάδα GPS GP-1A (προαιρετική) για αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα τοποθεσίας, όπως γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και ώρα UTC (Συντονισμένη
παγκόσμια ώρα) ως δεδομένα Exif στις εικόνες που τραβάτε με την D610, χρησιμοποιώντας την προαιρετική μονάδα GPS GP-1A. Οι εικόνες
με δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να προβληθούν στο χώρο εργασίας GeoTag του ViewNX 2. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν στο NIKON IMAGE SPACE, την ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης και αποθήκευσης φωτογραφιών της Nikon, σε άλλες
υπηρεσίες ηλεκτρονικής κοινής χρήσης φωτογραφιών ή εφαρμογές λογισμικού ψηφιακής χαρτογράφησης που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Φακοί διόρθωσης προσοφθαλμίου
DK-20C (-5 έως +3 m-1)

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14 (προαιρετικό) για άνετη κατακόρυφη λήψη
Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου
DG-2

Εντολέας ασύρματου
φλας Speedlight
SU-800

Τροφοδοτικό
μπαταρίας υψηλών
επιδόσεων SD-9

Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-22
Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου DK-21M

Φλας Speedlight
SB-910

Φλας Speedlight
SB-700
Φλας Speedlight Φλας Speedlight
SB-400
SB-300

Κάλυμμα
προσοφθαλμίου DK-5*

Προσάρτημα
προβολής
ορθής γωνίας
DR-6

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Φλας Speedlight
για στούντιο**

Το NIKON IMAGE SPACE είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία
κοινής χρήσης και αποθήκευσης φωτογραφιών. Με ένα γρήγορο
και εύχρηστο περιβάλλον χρήστη και απλή ροή εργασιών, μπορείτε να πραγματοποιείτε μεταφόρτωση/λήψη, αναζήτηση,
οργάνωση και κοινή χρήση φωτογραφιών και video, καθώς και συγχρονισμό με SNS. Ο «Βασικός λογαριασμός», με
μέγιστο χώρο αποθήκευσης 2 GB, διατίθεται σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Ο πρόσθετος «Ειδικός
λογαριασμός», ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κατόχους ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών Nikon,
προσφέρει χώρο αποθήκευσης έως 20 GB και διάφορες χρήσιμες λειτουργίες, όπως προστασία με κωδικό
πρόσβασης. Διατίθεται επίσης εφαρμογή για smartphone.

http://nikonimagespace.com

Φλας
Speedlight SB910/700/400/300

Κιτ εντολέα φλας
Speedlight κοντινών
λήψεων R1C1
Προσαρμογέας ακροδέκτη
συγχρονισμού AS-15

Καλώδιο τηλεχειρισμού
TTL SC-28, 29

Ελαστικό
προσοφθάλμιο DK-21*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ,
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-1

Καλώδιο HDMI με mini
υποδοχή HDMI (τύπος C) για
σύνδεση στη φωτογραφική
μηχανή**

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1

Οθόνη τηλεόρασης**

Μονάδα
GPS GP-1A

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Τηλεχειριστήριο
ML-L3

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10 (Πομπός)

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-R10 (Πομποδέκτης)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15*

Φορτιστής
μπαταρίας MH-25*

ΘΗΚΗ
Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B

Βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless
Mobile Utility†

Πολλαπλό τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D14
Έξι μπαταρίες
μεγέθους R6/AA**

Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b

Ασύρματος
προσαρμογέας για
σύνδεση με συμβατές
κινητές συσκευές WU-1b

Ημίσκληρη θήκη
CF-DC5

Έξυπνη συσκευή**
(λειτουργικό
σύστημα iOS/
Android)

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR FSA-L1
Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR FSA-L2

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Συσκευή εγγραφής
video με είσοδο HDMI**

Μονάδα GPS GP-1A
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[ Κουμπί μέτρησης/Κουμπί
διαμόρφωσης καρτών μνήμης
\ Κουμπί εγγραφής video
] Πίνακας ελέγχου
^ Ένδειξη εστιακού επιπέδου
_ Απελευθέρωση κλειδώματος
επιλογέα λειτουργίας λήψης
{ Κουμπί απεικόνισης
| Κουμπί μενού
} Κουμπί επεξεργασίας/Κουμπί
Picture Control
* Κουμπί βοήθειας/Κουμπί προστασίας/
Κουμπί ισορροπίας λευκού
a Κουμπί μεγέθυνσης απεικόνισης/
Κουμπί ποιότητας εικόνας/μεγέθους
b Κουμπί σμίκρυνσης απεικόνισης/
Κουμπί εικονιδίων/Κουμπί
ευαισθησίας ISO/Κουμπί επαναφοράς
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
c Υποδοχή τριπόδου
d Οθόνη
e Κουμπί πληροφοριών
f Κάλυμμα επαφών για το προαιρετικό
τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14
g Κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας
h Ασφάλεια καλύμματος
διαμερίσματος μπαταρίας
i Ηχείο
j Δέκτης υπερύθρων (πίσω)
k Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης
l Επιλογέας ζωντανής προβολής
m Κουμπί ζωντανής προβολής
n Αισθητήρας φωτεινότητας περιβάλλοντος
o Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
p Ασφάλεια επιλογέα εστίασης
q Κουμπί OK
r Πολυ-επιλογέας
s Κύριος επιλογέας εντολών
t Επαφή για εξωτερικό μικρόφωνο
u Επαφή ακουστικών
v Επαφή USB
w Υποδοχή HDMI ακίδων mini
x Υποδοχή εξαρτήματος

Σημείωση: η βιντεοσκόπηση είναι δυνατή με τις φωτογραφικές μηχανές D4, σειράς D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A και COOLPIX P7700.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας
MB-D14 (συνδεδεμένο στην D610)

t

~

|

Ασύρματα τηλεχειριστήρια (προαιρετικά) με ραδιομετάδοση για ακόμα μεγαλύτερη άνεση

1 Κουμπί αντιστάθμισης
έκθεσης/Κουμπί επαναφοράς
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
2 Κουμπί λήψης
3 Διακόπτης τροφοδοσίας
4 Υπο-επιλογέας εντολών
5 Κουμπί προεπισκόπησης
βάθους πεδίου
6 Κάλυμμα ακροδεκτών
τροφοδοσίας
7 Κουμπί διαγραφής/Κουμπί
διαμόρφωσης καρτών μνήμης
8 Ελαστικό προσοφθάλμιο
9 Κουμπί (λειτουργίας) Fn
! Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου
" Ρυθμιστικό διόπτρας
# Καθρέπτης
$ Κουμπί κλειδώματος AE/AF
% Μοχλός σύνδεσης φωτόμετρου
& Υποδοχή φακού
( Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
) Κουμπί λειτουργίας AF
~ Κουμπί απασφάλισης του φακού
+ Σημάδι μοντούρας φακού
, Κουμπί bracketing
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
. Κουμπί λειτουργίας φλας/
Κουμπί αντιστάθμισης φλας
/ Δέκτης υπερύθρων (μπροστά)
: Υποδοχή για λουράκι
φωτογραφικής μηχανής
; Επιλογέας λειτουργίας λήψης
< Επιλογέας λειτουργιών
= Απελευθέρωση κλειδώματος
επιλογέα λειτουργιών
> Πέδιλο εξαρτημάτων (για
προαιρετική μονάδα φλας)
? Ενσωματωμένο φλας
@ Βοηθητικός φωτισμός
AF/Λάμπα χρονομέτρη
αυτοφωτογράφισης/Λάμπα
μείωσης του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών

=

Ακουστικά**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Κάρτα μνήμης SD**

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης SD**

Εκτυπωτής**
Καλώδιο USB UC-E15*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

* Παρεχόμενα εξαρτήματα ** Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon † Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν).
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D610 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής
Μοντούρα φακού
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης
Μέγεθος εικόνας (pixel)

Μορφή αρχείου
Σύστημα Picture Control

15_GR

Μέσα αποθήκευσης
Διπλές υποδοχές κάρτας
Σύστημα αρχείων

Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου
Μεγέθυνση
Απόσταση από το μάτι (Eyepoint)
Προσαρμογή διόπτρας
Οθόνη εστίασης
Ρεφλέξ καθρέπτη
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου
Διάφραγμα φακού
Συμβατοί φακοί

Τύπος κλείστρου
Ταχύτητα κλείστρου
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας
Λειτουργίες λήψης

#

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
24,3 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 35,9 × 24,0 mm (φορμά FX της Nikon)
24,7 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το
προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
• Φορμά FX (36×24): 6.016 × 4.016 (Μεγ.), 4.512 × 3.008 (Μεσ.), 3.008 × 2.008 (Μικ.) • Φορμά DX (24×16): 3.936 ×
2.624 (Μεγ.), 2.944 × 1.968 (Μεσ.), 1.968 × 1.312 (Μικ.) • Φωτογραφίες με φορμά FX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή
προβολή video: 6.016 × 3.376 (Μεγ.), 4.512 × 2.528 (Μεσ.), 3.008 × 1.688 (Μικ.) • Φωτογραφίες με φορμά DX που
τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video: 3.936 × 2.224 (Μεγ.), 2.944 × 1.664 (Μεσ.), 1.968 × 1.112 (Μικ.)
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες ή απλή συμπίεση • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση
fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) (Προτεραιότητα μεγέθους), διατίθεται συμπίεση
βέλτιστης ποιότητας • NEF (RAW) + JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να
τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα Picture Control
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με SD (Secure Digital) και UHS -I
Η υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πλεονάσματος δεδομένων, ή για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων,
ή για αποθήκευση αντιγράφων που δημιουργούνται με NEF+JPEG. Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ καρτών
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
• FX (36×24): περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα • DX (24×16): περίπου 97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα
Περίπου 0,7× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
21 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
-3 έως +1 m-1
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VIII με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση
πλέγματος καδραρίσματος)
Γρήγορης επιστροφής
Όταν πατάτε το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί
από το χρήστη (λειτουργίες A και M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (άλλες λειτουργίες)
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (για τους φακούς PC ισχύουν
ορισμένοι περιορισμοί), των φακών DX [με χρήση περιοχής εικόνας DX (24×16)], των φακών AI-P NIKKOR και των
φακών AI χωρίς CPU (λειτουργίες έκθεσης A και M μόνο). Δεν είναι δυνατή η χρήση φακών IX-NIKKOR, φακών για τη
φωτογραφική μηχανή F3AF και φακών χωρίς AI. Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς
που έχουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους υποστηρίζει τα 7 κεντρικά σημεία
εστίασης με φακούς που έχουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο και τα 33 κεντρικά σημεία εστίασης με φακούς που
έχουν μέγιστο διάφραγμα f/6,8 ή ταχύτερο)
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
1/4.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, λειτουργία bulb, χρόνος (απαιτείται το προαιρετικό ασύρματο
τηλεχειριστήριο ML-L3), X200
X=1/200 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 του δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα (το εύρος φλας
μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/200 και 1/250 του δευτ.)
S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη λήψη),
QC (αθόρυβες συνεχείς λήψεις), E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης), (τηλεχειρισμός), MUP (καθρέφτης πάνω)
Περίπου 1 έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (CL), περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (CH) ή 3 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) (QC)
2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.
Υστέρηση τηλεχειριστηρίου, γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου, καθρέπτης πάνω μέσω τηλεχειριστηρίου
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 2.016 pixel
• Matrix: 3D color matrix II (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται μέτρηση color
matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη • Κεντροβαρής: βάρος 75% που
εφαρμόζεται σε κύκλο 12 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 8, 15 ή 20
mm ή με βάση τη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (κύκλος 12 mm ή μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου με φακό χωρίς CPU)
• Σημειακή: μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
(στο κεντρικό σημείο εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: 0 έως 20 EV
• Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
Συνδυασμός φακών CPU και AI
Αυτόματη (i αυτόματη, j αυτόματη [ακύρωση φλας]), σκηνή (k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί, m αθλητισμός,
n κοντινό, o νυχτερινό πορτραίτο, r νυχτερινό τοπίο, s πάρτι/εσωτερικός χώρος, t παραλία/χιόνι, u ηλιοβασίλεμα,
v σούρουπο/αυγή, w πορτραίτο μικρού ζώου, x φως κεριών, y άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 0 τρόφιμα,
1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή φωτεινότητα), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη
προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M), U1 (ρυθμίσεις
χρήστη 1), U2 (ρυθμίσεις χρήστη 2)
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε προσαυξήσεις του 1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες P, S, A και M
2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ή 3 EV
Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO 100 έως 6.400 σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV
(ισοδύναμο με ISO 50) κάτω του ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 25.600) άνω του ISO 6.400,
διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Αυτόματο, Πολύ υψηλό, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό ή Απενεργοποίηση
2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 καρέ χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες τιμές για όλα τα καρέ
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 4800 της Nikon με εντοπισμό φάσης TTL, βελτιστοποίηση,
39 σημεία εστίασης [και 9 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type). Τα 33 κεντρικά σημεία διατίθενται σε
ταχύτητες διαφράγματος μικρότερες των f/5,6 και μεγαλύτερες των f/8, ενώ τα 7 κεντρικά σημεία διατίθενται σε
ταχύτητα f/8] και βοηθητικό φωτισμό AF (εύρος περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
-1 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C
(AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος
• Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

Ταχύτητα προώθησης καρέ
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης
Λειτουργίες απομακρυσμένης λήψης
Μέτρηση έκθεσης
Μέθοδος μέτρησης

Εύρος μέτρησης
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)

Σύζευξη φωτόμετρου
Λειτουργίες έκθεσης

Αντιστάθμιση έκθεσης
Bracketing έκθεσης
Κλείδωμα έκθεσης
Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)

Ενεργό D-Lighting
ADL bracketing
Αυτόματη εστίαση

Εύρος ανίχνευσης
Λειτουργία φακού

Σημείο εστίασης
Διατίθεται επιλογή από 39 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 39 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης
Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πατώντας το
κουμπί AE-L/AF-L
Ενσωματωμένο φλας
i, k, p, n, o, s, w: αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση
P , S, A, M, 0 : χειροκίνητη ανύψωση με απελευθέρωση κουμπιού
Αριθμός οδηγού
Περίπου 12/39, 12/39 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
Έλεγχος φλας
TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με αισθητήρα RGB 2.016 pixel και ενσωματωμένο φλας με τις μονάδες SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ή SB-300. Χρησιμοποιείται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για
τις ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix και κεντροβαρή, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με σημειακή μέτρηση
Αυτόματη, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός συγχρονισμός με μείωση
Λειτουργίες φλας
του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών,
αργός συγχρονισμός, αργός συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω
κουρτίνα, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση. Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Bracketing φλας
2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ή 3 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Ανάβει όταν η ενσωματωμένη ή η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Σύστημα δημιουργικού
Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με ενσωματωμένο φλας SB-910, SB-900, SB-800 ή SB-700 ως κύρια μονάδα
φωτισμού Nikon
φλας και τα φλας SB-600 ή SB-R200 ως απομακρυσμένη μονάδα ή το SU-800 ως φλας εντολέα. Το ενσωματωμένο φλας μπορεί
(Creative Lighting System - CLS)
να λειτουργήσει ως κύρια μονάδα φλας σε λειτουργία εντολέα. Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP και
φωτισμός πιλότου με όλες τις μονάδες φλας που είναι συμβατές με το σύστημα CLS, εκτός από τη μονάδα SB-400. Υποστηρίζεται
επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας και κλείδωμα FV με όλες τις μονάδες φλας που είναι συμβατές με το σύστημα CLS
Υποδοχή συγχρονισμού
Προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη (2 τύποι), φωτισμός πυρακτώσεως, φωτισμός φθορισμού (7 επιλογές), άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά,
σκίαση, χειροκίνητη προτοποθέτηση (δυνατότητα αποθήκευσης έως 4 τιμών), ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
(2.500 K έως 10.000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές
Bracketing ισορροπίας λευκού
2 έως 3 καρέ σε βήματα του 1, 2 ή 3
Λειτουργίες ζωντανής προβολής Φωτογράφιση σε ζωντανή προβολή (φωτογραφίες), ζωντανή προβολή video (video)
Λειτουργία φακού για ζωντανή προβολή • Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (M)
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής, AF παρακολούθησης θέματος
Αυτόματη εστίαση
AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο εστίασης
όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος)
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης video
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel)
• 1.920 × 1.080, 30p (προοδευτική), 25p, 24p • 1.280 × 720, 60p, 50p, 30p, 25p. Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για
και ταχύτητα καρέ
60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα. Οι επιλογές
υποστηρίζουν και H υψηλή (H) και κανονική ποιότητα εικόνας
Μορφή αρχείου
MOV
Συμπίεση video
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου
Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου
Ενσωματωμένο μονοφωνικό ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
Μέγιστη διάρκεια
Περίπου 29 λεπτά και 59 δευτ. (20 λεπτά ανάλογα με το μέγεθος/την ταχύτητα καρέ και τις ρυθμίσεις ποιότητας video)
Άλλες επιλογές video
Επισήμανση με δείκτες, φωτογράφιση time-lapse
Οθόνη
TFT LCD πολυσιλικόνης χαμηλής θερμοκρασίας 8 cm (3,2 in.), περίπου 921k-dot (VGA) με οπτική γωνία περίπου
170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας οθόνης με χρήση αισθητήρα φωτεινότητας
περιβάλλοντος
Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9, 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video,
slide show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας,
εμφάνιση δεδομένων GPS και αυτόματη περιστροφή εικόνας
USB
Hi-Speed USB
Έξοδος HDMI
Υποδοχή HDMI ακίδων mini τύπου C
Υποδοχή εξαρτήματος
Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται ξεχωριστά), μονάδα GPS: GP-1/GP-1A (διατίθεται ξεχωριστά)
Είσοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)
Έξοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Γλώσσες που υποστηρίζονται Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά
(απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά
(Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Τροφοδοτικό μπαταρίας
Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D14 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή
έξι αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες Ni-MH ή μπαταρίες λιθίου μεγέθους AA
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 141 × 113 × 82 mm / 5,6 × 4,4 × 3,2 in.
Βάρος
Περίπου 850 g/1 lb 14.0 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 760 g/1 lb
10,8 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15, φορτιστής μπαταρίας MH-25, κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5, ελαστικό
(ενδέχεται να διαφέρει
προσοφθάλμιο DK-21 , καλώδιο USB UC-E15, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC10, κάλυμμα οθόνης LCD BM-14,
ανά χώρα ή περιοχή)
καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.
• Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα.
• Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
• Η επωνυμία AndroidTM είναι σήμα κατατεθέν της Google Inc.
• Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών.
• Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.
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