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Εξαιρετική ευελιξία.
Δημιουργικός έλεγχος.

Σας παρουσιάζουμε τη μηχανή D300S της Nikon, την εξαιρετικά δημιουργική, κορυφαία ψηφιακή μηχανή SLR φορμά DX.
Σχεδιασμένη για επαγγελματίες και αφοσιωμένους φωτογράφους που χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία, η μηχανή
D300S συνδυάζει την πρωτοφανή ταχύτητα με ένα κομψό σώμα. Η ενισχυμένη της απόδοση παρέχει αυτοπεποίθηση
σε ακραίες συνθήκες φωτογράφησης. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε multimedia, οι δυνατότητες HD video της D300S
με στερεοφωνική εγγραφή* είναι άμεσα διαθέσιμες. Και το κυριότερο από όλα, μπορείτε να επιλέξετε φακούς από την
απαράμιλλη σειρά των παγκοσμίου φήμης φακών NIKKOR και το σύστημα συνολικής απεικόνισης (Total Imaging System)
της Nikon. Με όλες αυτές τις δημιουργικές δυνατότητες στη διάθεσή σας, φανταστείτε τι μπορείτε να επιτύχετε.
Η φωτογραφική μηχανή D300S: Νέα επίπεδα δημιουργικότητας, στις υπηρεσίες σας.

n Συνεχής λήψη περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο
n D-Movie με στερεοφωνική υποδοχή μικροφώνου
n Σύστημα AF 51 σημείων για συνολική κάλυψη κάδρου
n Κάλυψη κάδρου σκοπεύτρου 100% περίπου
n 12,3 ενεργά megapixel με επεξεργασία εικόνας
EXPEED

* Με προαιρετικό εξωτερικό μικρόφωνο.

n Αντοχή κλείστρου που έχει ελεγχθεί για 150.000
κύκλους
n Διπλή υποδοχή κάρτας για κάρτες μνήμης CF/SD
n Σφραγισμένο σώμα από κράμα μαγνησίου για
προστασία από τη σκόνη και την υγρασία

Ακόμη περισσότερες δυνατότητες όταν τις χρειάζεστε
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Το εφέ τηλεφακού 1,5x κάνει τη διαφορά όταν βρίσκεστε σε κίνηση.

• Φακός: AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED • Έκθεση: Λειτουργία [S], 1/640 δευτερόλεπτα, f/4,5 • Ισορροπία
λευκού: Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 320 • Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό © Robert Bösch

Για συναρπαστική κίνηση

Απαθανατίζει τέλεια την στιγμή με συνεχείς λήψεις έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο περίπου.

• Φακός: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2,8G ED • Έκθεση: Λειτουργία [S], 1/1000 δευτερόλεπτα, f/7,1 • Ισορροπία λευκού:
Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 320 • Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό

© Robert Bösch
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ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ
Ταχύτητα, ακρίβεια και ευελιξία με φορμά Nikon DX — απόκριση σε κλάσματα του δευτερολέπτου
για πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες.
Κάλυψη κάδρου σκοπεύτρου 100% περίπου
— ένα ακόμη πλεονέκτημα του κορυφαίου
μοντέλου της Nikon

Συνεχείς λήψεις 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο*
περίπου — μεγιστοποιεί τις δυνατότητές
σας για να αιχμαλωτίσετε τις πιο σημαντικές
στιγμές σας
Το τελευταίο κορυφαίο μοντέλο φορμά DX της
Nikon, συνδυάζει την απόλυτη ισχύ με ένα
εξαιρετικά ευέλικτο σώμα για συνεχείς λήψεις έως
7 καρέ ανά δευτερόλεπτο* περίπου, μόνο με τη
βασική μπαταρία.
* Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA. Η ταχύτητα συνεχών
λήψεων για φωτογραφίες NEF (RAW) 14 bit είναι περίπου
2,5 καρέ ανά δευτερόλεπτο.

Φωτογραφίστε αυτό ακριβώς που βλέπετε
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Σύστημα AF 51 σημείων. Κάλυψη κάδρου σκοπεύτρου 100% περίπου. Υψηλή ευκρίνεια και καθαρότητα.

Σύστημα AF 51 σημείων — ανώτερη
ακρίβεια, εκπληκτική ταχύτητα
Η μονάδα αισθητήρα Multi CAM 3500DX AF της
D300S παρέχει εξαιρετικά ευρεία περιοχή κάλυψης
AF. Με 51 σημεία AF στρατηγικά τοποθετημένα
στο κάδρο, έχει σχεδιαστεί για να αποτυπώνει
με ακρίβεια το θέμα, ακόμη και όταν κινείται
απρόβλεπτα. Αυτή η μονάδα AF διαθέτει
15 ισχυρούς αισθητήρες διασταύρωσης (cross-type)
στο κέντρο του κάδρου, ώστε να επιτυγχάνεται
απόλυτη απόδοση ανίχνευσης με οποιονδήποτε
φακό AF NIKKOR f/5,6 ή μεγαλύτερο. Επίσης,
μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
λήψης με 11 σημεία εστίασης.
Η μηχανή D300S διαθέτει τρεις
λειτουργίες επιλογής περιοχών
— AF δυναμικής περιοχής, AF
μονής περιοχής και AF αυτόματης
επιλογής περιοχής.

Θέλετε να απεικονίζονται τα πάντα στο κάδρο σας
με ακρίβεια. Για το λόγο αυτό, η μηχανή D300S σας
παρέχει κάλυψη κάδρου σκοπεύτρου 100% περίπου
με απόσταση από το μάτι 19,5mm (σε -1,0 m-1) για
ακόμη πιο εύκολες συνθέσεις μεγάλης ακρίβειας.

Σύστημα αναγνώρισης σκηνής — παρέχει
λεπτομερέστερες πληροφορίες για
μεγαλύτερη ακρίβεια
Ο έξυπνος βελτιωμένος αισθητήρας της D300S
Χρησιμοποιώντας πληροφορίες χρώματος και
φωτεινότητας υψηλής ακρίβειας από τον αισθητήρα
RGB 1.005 pixel, το σύστημα αναγνώρισης σκηνής
θέτει πρωτοφανή πρότυπα για την ακρίβεια στην
αυτόματη εστίαση, την αυτόματη έκθεση, τον έλεγχο
φλας i-TTL και την αυτόματη ισορροπία λευκού.
Στη λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να κάνετε
άμεσα zoom στο πρόσωπο ενός θέματος στην οθόνη
LCD χρησιμοποιώντας το σύστημα ανίχνευσης
προσώπου.

Λειτουργία AF δυναμικής περιοχής
χρησιμοποιώντας 51 σημεία
• Φακός: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED • Έκθεση: Λειτουργία [S], 1/1600 δευτερόλεπτα, f/10 • Ισορροπία λευκού:
Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 200 • Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό © Robert Bösch
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Προηγμένη επεξεργασία εικόνας
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Τεχνολογία EXPEED της Nikon για πιστές φωτογραφίες.

• Φακός: AF-S NIKKOR 50mm f/1,4G • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/125 δευτερόλεπτα, f/2,2 • Ισορροπία λευκού: Συννεφιά
• Ευαισθησία: ISO 200 • Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό

© Ami Vitale

Υπεροχή σε σκοτεινούς χώρους

Η υψηλή ευαισθησία ISO αποτυπώνει τη μαγεία των χώρων με χαμηλό φωτισμό.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/13 δευτερόλεπτα, f/4 • Ισορροπία λευκού:
Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 1250 • Σύστημα στοιχείων ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό

© Ami Vitale
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ΑΦΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ
Περισσότεροι από 60 συμβατοί φακοί NIKKOR, έξυπνα φλας Speedlight της Nikon και πολλά άλλα για
μεγιστοποίηση των δημιουργικών δυνατοτήτων φωτογράφησης και D-Movie.
Φακοί NIKKOR — μια εκπληκτική
συλλογή εργαλείων απεικόνισης

D-Movie — γνωρίστε μια εντελώς νέα
διάσταση της δημιουργικότητας

Είναι γεγονός: Η τρέχουσα σειρά NIKKOR
περιλαμβάνει περισσότερους από 60 φακούς
που βασίζονται στην εξαιρετική ποιότητα και
δημιουργικότητα του τελευταίου κορυφαίου μοντέλου
με φορμά DX της Nikon, της D300S.
Η συμβατότητα και η συνέχεια αυτών των
φακών είναι το κλειδί που σας παρέχει τη
δυνατότητα να αναπτύξετε το ιδανικό σας
φωτογραφικό σύστημα στο μέλλον.

Γνωρίστε μια νέα, συναρπαστική διάσταση της
δημιουργικότητας, εκφράζοντας το όραμά σας με video
σε φορμά Motion-JPEG ποιότητας HD (1.280 x 720
pixel) σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Η εντυπωσιακή
λειτουργία D-Movie της Nikon συνοδεύεται
πλέον με υποδοχή εξωτερικού μικροφώνου
για καθαρή στερεοφωνική εγγραφή. Επίσης,
μπορείτε να αυξήσετε τον αντίκτυπο των video
χρησιμοποιώντας την απαράμιλλη σειρά φακών
NIKKOR — από υπερ-ευρυγώνιους φακούς
και φακούς fisheye έως υπερ-τηλεφακούς. Επίσης,
η λειτουργία επεξεργασίας video μέσα στη μηχανή
παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης βασικής
επεξεργασίας, ακόμη και όταν δεν έχετε
πρόσβαση σε υπολογιστή.

Σύστημα δημιουργικού φωτισμού
(Creative Lighting System) της Nikon —
ισχυρές, ευέλικτες λύσεις
Η μηχανή D300S περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο
φλας με κάλυψη φακού 16mm και παρέχει τη
δυνατότητα επέκτασης της δημιουργικότητάς σας
με μια συλλογή φλας Speedlight της Nikon —
SB-910, SB-700, SB-400 και SB-R200. Είναι πλήρως
συμβατή με το φημισμένο Σύστημα δημιουργικού
φωτισμού (Creative Lighting system) της Nikon και τις
πολυάριθμες προηγμένες λειτουργίες του.

Αποτυπώστε ακόμα και αυτό που δεν φαίνεται
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Ισχυρό και ευέλικτο, το Σύστημα δημιουργικού φωτισμού (Creative Lighting System) της Nikon μεγιστοποιεί τις δυνατότητες φωτισμού.

Ενεργό D-Lighting
Το ενεργό D-Lighting είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε
περιπτώσεις υψηλής αντίθεσης, καθώς ρυθμίζεται
αυτόματα το δυναμικό εύρος, ώστε να αποτυπώσετε
λεπτομέρειες στις σκιές διατηρώντας τα τονισμένα
σημεία, όπως στα σύννεφα. Για περισσότερες επιλογές
στην επίτευξη του επιθυμητού τόνου, η μηχανή D300S
παρέχει επίσης τη δυνατότητα ομαδοποίησης των
φωτογραφιών σας με διάφορα επίπεδα έντασης για
έως πέντε καρέ.

n Δύο λειτουργίες ζωντανής προβολής για
μεγαλύτερη ευελιξία στη λήψη και υψηλής
ακρίβειας έλεγχο εστίασης.
n	Στοιχεία ελέγχου φωτογραφιών για
προσαρμογή των χρωμάτων και των
τόνων.
nΕ
 υέλικτα μενού επεξεργασίας μέσα
στη μηχανή για μείωση της ανάγκης
επεξεργασίας των εικόνων σε Η/Υ.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED • Έκθεση: Λειτουργία [S], 1/250 δευτερόλεπτα, f/16 • Ισορροπία λευκού:
Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 250 • Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό

© Robert Bösch

11

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ. ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ.
Απόλυτη αξιοπιστία και ευελιξία - φανταστείτε τα αποτελέσματα που θα επιτύχετε.

Ανθεκτική μονάδα
κλείστρου
Για να επιτευχθεί πραγματική,
αξιόπιστη ανθεκτικότητα,
η Nikon έχει υποβάλλει
τη μονάδα κλείστρου
σε δοκιμές για 150.000 κύκλους σε μια πλήρως
συναρμολογημένη μηχανή D300S και σε απαιτητικές
συνθήκες δοκιμής.

Ανθεκτικό σώμα από κράμα μαγνησίου
Το εξωτερικό κάλυμμα, ο σκελετός και ο χώρος του
κατόπτρου της μηχανής D300S είναι κατασκευασμένα
από ανθεκτικό αλλά ελαφρύ κράμα μαγνησίου,
ενώ τα σημεία ένωσης είναι
σφραγισμένα για προστασία
από την εισχώρηση σκόνης
και υγρασίας.

Ευέλικτη διπλή
υποδοχή κάρτας
για κάρτες μνήμης
CompactFlash* και SD
Η διπλή υποδοχή
κάρτας παρέχει πλήθος
επιλογών ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη μία υποδοχή ως κύρια υποδοχή
εγγραφής και τη δευτερεύουσα υποδοχή για
αποθήκευση σε περίπτωση υπερχείλισης δεδομένων
ή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
των δεδομένων σας.
* Συμβατότητα μόνο με τύπο I.

n Μεγάλης διάρκειας μπαταρία –

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
EN-EL3e (διατίθεται) παρέχει εξαιρετική
διαχείριση ισχύος για έως 950 λήψεις* περίπου
ανά φόρτιση.

		 * Με βάση το πρότυπο CIPA.

n Ενσωματωμένο σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης Nikon – απομακρύνει τη σκόνη από
το οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο με τη χρήση
δονήσεων.

n Αθόρυβο κλείστρο-τρόπος λήψης –

ελαχιστοποιεί το χαμήλωμα του κατόπτρου για
λήψεις με λιγότερο θόρυβο.

n Οθόνη LCD 7,5 εκ. (3 ιν.), περίπου 920k-dot με
οπτική γωνία 170° – για αξιόπιστη επιβεβαίωση
των εικόνων.

n Ηλεκτρονικός εικονικός ορίζοντας – υποδεικνύει
τη θέση της μηχανής σε σχέση με το οριζόντιο
επίπεδο. Διατίθεται επίσης με λήψη ζωντανής
προβολής.

n	Άμεσες, ευανάγνωστες ενδείξεις
πληροφοριών.

Οι ενισχυμένες περιοχές
με αντοχή στην
υγρασία και τη σκόνη
υποδεικνύονται με κόκκινο
χρώμα.

Έτοιμοι για εξερεύνηση
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Ο έξυπνος, στιβαρός σχεδιασμός της D300S και οι λειτουργίες της σας προετοιμάζουν για αποστολές ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.

n	Βελτιωμένες λειτουργίες

αναπαραγωγής για ανασκόπηση
των εικόνων με διάφορους τρόπους.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/400
δευτερολέπτου, f/8 • Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 200
• Στοιχείο ελέγχου φωτογραφιών: Τυπικό

© Ami Vitale
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Διάγραμμα συστήματος

n Συμβατότητα με HDMI
Η μηχανή D300S διαθέτει υποδοχή HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) που παρέχει τη δυνατότητα
απευθείας σύνδεσης σε τηλεόραση υψηλής ανάλυσης για
εντυπωσιακή προβολή φωτογραφιών και κλιπ D-Movie.
Απαιτείται επαφή τύπου C (μέγεθος mini).

n

Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D10 (προαιρετικό)
Το τροφοδοτικό MB-D10 υποστηρίζει τη χρήση
τριών τύπων μπαταρίας. Συνδυάζει την πρόσθετη
σταθερότητα με την παρατεταμένη λήψη έως 2.950
φωτογραφιών*1 περίπου ανά φόρτιση και παρέχει τη
δυνατότητα για υψηλής ταχύτητας συνεχείς λήψεις με
ταχύτητα 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο*2 περίπου.

*1 Με βάση το πρότυπο CIPA. Όταν η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL3e χρησιμοποιείται για το σώμα
της μηχανής, σε συνδυασμό με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL4a και το κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας BL-3 για το πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D10.

Πρόσθετο εξάρτημα
προβολής ορθής
γωνίας DR-6
Ελαστικό
προσοφθάλμιο
DK-23*

Μονάδα βραχίονα
τροφοδοσίας SK-6/6A

Όταν η μονάδα GPS GP-1 είναι συνδεδεμένη στη μηχανή
D300S, οι πληροφορίες ώρας και γεωγραφικής θέσης, που
λαμβάνονται μέσω δορυφόρου, εγγράφονται αυτόματα
στα δεδομένα Exif κάθε φωτογραφίας. Με τον τρόπο αυτό,
μπορείτε να εμφανίσετε εύκολα τη θέση μιας φωτογραφίας
στο Google Maps™ χρησιμοποιώντας το ViewNX.

n Ασύρματος πομπός WT-4A/B/C/D/E* (προαιρετικός)
Για αποτελεσματική μεταφορά εικόνων. Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
της μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της ζωντανής
προβολής και της προβολής εικόνων, σε συνδυασμό με
το προαιρετικό λογισμικό Camera Control Pro 2.
*Το όνομα του προϊόντος διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τα διαθέσιμα
τοπικά κανάλια συχνότητας.

n Αποκλειστικό λογισμικό Nikon
Η μηχανή D300S παρέχεται μαζί με τα πακέτα λογισμικού Nikon Transfer και ViewNX
για ένα εύρος βασικών λειτουργιών αναζήτησης και επεξεργασίας φωτογραφιών. Για πιο
προηγμένες διαδικασίες, η Nikon παρέχει το λογισμικό Capture NX 2 και Camera Control
Pro 2 (όλα προαιρετικά).
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Καπάκι
προσοφθάλμιου
DK-5*

Μεγεθυντικός φακός
προσοφθάλμιου DG-2
Φακοί διόρθωσης
προσοφθάλμιου
Μεγεθυντικός φακός
DK-20C
Προσαρμογέας
προσοφθάλμιου
-1
προσοφθάλμιου DK-22 (-5 έως +3 m )
DK-21M

Speedlight SB-910

Τροφοδοτικό μπαταρίας
υψηλής απόδοσης SD-9

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS

Speedlight SB-700

Ντεκλανσέρ
MC-36

Speedlight
SB-910

Ντεκλανσέρ
MC-30

Speedlight SB-400

Speedlight
SB-700

Ντεκλανσέρ
MC-30

Καλώδιο
επέκτασης
MC-21

Ντεκλανσέρ TTL
SC-28, 29

Καλώδιο
σύνδεσης
MC23

Speedlight
SB-400

Καλώδιο
προσαρμογέα
MC-25 Εξαρτήματα

Κιτ εντολέα φλας Speedlight για
κοντινές λήψεις R1C1

ΘΗΚΗ

τηλεχειρισμού
2 ακίδων

Μονάδα
GPS GP-1

Ημιμαλακή θήκη
CF-D200

Καλώδιο
GPS MC-35

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου
EN-EL4/EN-EL4a
Ταχυφορτιστής
MH-21/MH-22

Καλώδιο
προσαρμογέα
MC-25

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Μονάδα GPS**††

Κάρτα μνήμης SD**

Ταχυφορτιστής
MH-18a*

Κάρτα CompactFlash™/
Συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης SD**

Μετασχηματιστής ρεύματος
EH-5b

Οθόνη τηλεόρασης**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Καλώδιο USB UC-E4*

Ασύρματος πομπός
WT-4A/B/C/D/E

* Παρεχόμενα εξαρτήματα
** Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon

Καλώδιο
σύνδεσης
MC23

Καλώδιο HDMI (τύπου C)**†

Πολλαπλό τροφοδοτικό Επαναφορτιζόμενη
μπαταρίας
μπαταρία ιόντων
MB-D10
λιθίου EN-EL3e*

Οκτώ μπαταρίες
μεγέθους
R6/AA**

Σετ τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

Κάρτα CompactFlash™**

Καλώδιο audio/video EG-D2*†
Κάλυμμα
διαμερίσματος
μπαταρίας BL-3

Ντεκλανσέρ
MC-22

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ,
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL3e
Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-6a/EH-6b

Σύστημα στοιχείων
ελέγχου φωτογραφιών
Μέσα αποθήκευσης

Σετ τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Τύπος
Τύπος
Μοντούρα φακού
Ενεργή γωνία εικόνας
Ενεργά pixel
Ενεργά pixel
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης
Αποθήκευση
Μέγεθος εικόνας (pixel)
Φορμά αρχείων

Ντεκλανσέρ
MC-36

Ντεκλανσέρ
MC-22

*2 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA. Για ταχύτητα 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο περίπου απαιτείται πολλαπλό τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D10, κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-3 και επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL4a. Όλα
τα παραπάνω εξαρτήματα πωλούνται χωριστά..

n Μονάδα GPS GP-1 (προαιρετική)

Τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής μηχανής SLR D300S της Nikon
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Φλας SPEEDLIGHT

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Software Suite*

†	Όταν ένα video με στερεοφωνική εγγραφή ήχου χρησιμοποιώντας εξωτερικό μικρόφωνο προβάλλεται σε τηλεόραση συνδεδεμένη με τη μηχανή μέσω καλωδίου
audio/video EG-D2, ο ήχος είναι μονοφωνικός. Οι συνδέσεις HDMI υποστηρίζουν στερεοφωνικό ήχο.

Διπλή υποδοχή κάρτας

Σύστημα αρχείων
Σκόπευτρο
Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου
Μεγέθυνση
Απόσταση από το μάτι
Ρυθμιστικό διόπτρας
Οθόνη εστίασης

Μονοοπτική ψηφιακή μηχανή reflex
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Συντελεστής μετατροπής 1,5 x περίπου (φορμά DX της Nikon)
12,3 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 23,6 x 15,8 mm
13,1 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης
εικόνας (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
4.288 x 2.848 [L], 3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1.424 [S]
• NEF (RAW)*: 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς
συμπίεση • TIFF (RGB) • JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση
fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) (Προτεραιότητα
μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας • NEF (RAW) + JPEG:
Σε φορμά NEF (RAW) και JPEG εγγράφεται μία φωτογραφία
*Είναι δυνατή η επεξεργασία με την ενσωματωμένη στη φωτογραφική μηχανή
λειτουργία επεξεργασίας NEF (RAW) ή με χρήση λογισμικού, όπως το ViewNX
(παρέχεται) ή το Capture NX 2 (προαιρετικό)
Μπορούν να επιλεγούν τα στοιχεία ελέγχου Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό και
Μονόχρωμο. Μπορούν να αποθηκευτούν έως εννιά προσαρμοσμένα στοιχεία
ελέγχου φωτογραφιών
Κάρτες μνήμης CompactFlash τύπου Ι (συμβατότητα με UDMA), κάρτες μνήμης
SD, συμβατότητα με SDHC
Μία από τις δύο κάρτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κάρτα, ενώ η
δευτερεύουσα κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερχείλισης
δεδομένων ή για αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας ή για ξεχωριστή
αποθήκευση φωτογραφιών NEF (RAW) και JPEG, οι φωτογραφίες μπορούν να
αντιγραφούν από τη μία κάρτα στην άλλη
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Περίπου 0,94 x (με φακό 50mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1)
19,5 mm (-1,0 m-1)
-2 έως +1 m-1
Πλήρης ματ οθόνη Mark II BriteView τύπου Β με άγκιστρα περιοχής AF (είναι
δυνατή η εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)
Καθρέπτης reflex
Γρήγορης επιστροφής
Προεπισκόπηση βάθους Όταν πιέζετε το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου, το διάφραγμα του φακού
πεδίου
σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες A και M) ή στην
τιμή που έχει επιλεγεί από τη μηχανή (λειτουργίες P και S)
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Φακός
Συμβατοί φακοί
• DX NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες • AF NIKKOR τύπου G ή D:
Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες (ο φακός PC Micro-NIKKOR δεν υποστηρίζει
ορισμένες λειτουργίες), δεν υποστηρίζονται φακοί IX NIKKOR • Άλλοι φακοί AF
NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες εκτός από τη μέτρηση 3D color
matrix ΙΙ, δεν υποστηρίζονται φακοί F3AF • AI-P NIKKOR: Υποστηρίζονται όλες
οι λειτουργίες εκτός από τη μέτρηση 3D color matrix ΙΙ • Χωρίς CPU: Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες έκθεσης A και M. Υποστήριξη μέτρησης color
matrix και δυνατότητα εμφάνισης της τιμής διαφράγματος, εφόσον παρέχονται
δεδομένα φακού από το χρήστη (μόνο για φακούς AI)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους, εάν το μέγιστο
διάφραγμα είναι f/5,6 ή μεγαλύτερο
Κλείστρο
Τύπος
Κατακόρυφης διαδρομής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV, bulb, X250
Ταχύτητα συγχρονισμού X= 1/250 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου 1/320 δευτ. ή μικρότερη
φλας
(το εύρος φλας μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/250 και 1/320 δευτ.)
Λήψη
Τρόπος λήψης
S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς
λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβο κλείστρο-λήψη), V (χρονομέτρης
αυτοφωτογράφησης), MUP (καθρέπτης επάνω)
Ταχύτητα προώθησης καρέ Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL3e: Περίπου 1 έως 7 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (CL), περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (CH)
Με προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D10 και επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL4a: Περίπου 1 έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (CL),
περίπου 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο (CH)*
Χρονομέτρης
Μπορεί να επιλεγεί διάρκεια 2, 5, 10 και 20 δευτ.
αυτοφωτογράφησης
Έκθεση
Μέτρηση
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 1.005 pixel

Μέθοδος μέτρησης

• Matrix: Μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G και D), μέτρηση color matrix II
(άλλοι φακοί CPU), διατίθεται μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον
παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη • Μέτρηση κέντρου βάρους: Βάρος
75% που εφαρμόζεται σε κύκλο 8 mm στο κέντρο του κάδρου. Η διάμετρος κύκλου
μπορεί να μεταβληθεί σε 6, 10 ή 13 mm ή υπολογισμός βάρους με βάση τη μέση
τιμή ολόκληρου του κάδρου (ορίζεται στα 8 mm όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς
CPU) • Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 3 mm (περίπου 2% του κάδρου)
που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο
εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)
Εύρος (ισοδύναμο ISO 100, • Μέτρηση matrix ή κέντρου βάρους: 0-20 EV
φακός f/1,4, 20°C)
• Σημειακή μέτρηση: 2-20 EV
Σύζευξη φωτόμετρου
Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργίες έκθεσης
Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα
κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M)
Τιμή αντιστάθμισης έκθεσης -5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Bracketing έκθεσης
2 έως 9 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3 ή 1 EV
Κλείδωμα έκθεσης
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO
ISO 200 έως 3200 σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε
(Συνιστώμενος δείκτης
περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 100) κάτω του ISO 200 ή σε περίπου
έκθεσης)
0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 6400) άνω του ISO 3200
Ενεργό D-Lighting
Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση αυτόματο, εξαιρετικά υψηλό, υψηλό, κανονικό,
χαμηλό ή απενεργοποίηση
ADL bracketing
2 έως 5 καρέ με διάφορα επίπεδα έντασης ανάλογα με τον επιλεγμένο αριθμό
καρέ. Για 2 καρέ, η λειτουργία απενεργοποιείται και εφαρμόζεται το επιλεγμένο
επίπεδο
Εστίαση
Αυτόματη εστίαση
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 3500DX της
Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, βελτιστοποίηση, 51 σημεία εστίασης
(συμπεριλαμβανομένων 15 αισθητήρων διασταύρωσης (cross-type)) και
βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5 έως 3 m)
Εύρος ανίχνευσης
-1 έως +19 EV (ισοδύναμο ISO 100, 20°C)
Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση: Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (S), συνεχής
λειτουργία αυτόματης εστίασης (C), αυτόματη ενεργοποίηση της προκαταρκτικής
παρακολούθησης εστίασης ανάλογα με την κατάσταση του θέματος στη λειτουργία
αυτόματης εστίασης ενός καρέ και στη συνεχή λειτουργία αυτόματης εστίασης
• Χειροκίνητη λειτουργία (M): Υποστηρίζεται ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης
Μπορούν να επιλεγούν 51 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργία επιλογής
AF ενός σημείου, AF δυναμικής περιοχής και AF αυτόματης επιλογής περιοχής
περιοχών AF
Κλείδωμα εστίασης
Κλείδωμα της εστίασης πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (AF ενός καρέ) ή
πιέζοντας το κουμπί AE-L/AF-L
Φλας
Ενσωματωμένο φλας
Χειροκίνητη ανύψωση με απασφάλιση κουμπιού, οδηγός αριθμός 17/56
(m, ISO 200, 20°) ή 12/39 (m, ισοδυναμία ISO 100, 20°C)
Έλεγχος φλας
• TTL: Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL και τυπικό
φλας i-TTL για ψηφιακές μηχανές SLR χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 1.005
pixel διατίθεται με ενσωματωμένο φλας, φλας Speedlight SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, S B-600 ή SB-400 • Αυτόματο διάφραγμα: Διατίθεται με φλας
Speedlight SB-910, SB-900 ή SB-800 και φακούς CPU • Χωρίς αυτόματο TTL:
Στις υποστηριζόμενες μονάδες φλας συμπεριλαμβάνονται τα φλας Speedlight
SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 και SB-22S • Χειροκίνητο με προτεραιότητα
εύρους: Διαθέσιμο με φλας Speedlight SB-910, SB-900, SB-800 και SB-700
Λειτουργίες φλας
Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με
την πίσω κουρτίνα, μείωση του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών, μείωση
του φαινομένου του κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Bracketing φλας
2 έως 9 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3 ή 1 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας Ανάβει όταν το ενσωματωμένο φλας ή η μονάδα φλας Speedlight SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ή SB-50DX είναι πλήρως
φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Θερμό πέδιλο ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και κλείδωμα
ασφαλείας
Σύστημα δημιουργικού
Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με το ενσωματωμένο φλας ή τα
φωτισμού (CLS) της Nikon φλας Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ή SU-800 ως φλας εντολέα και
τα φλας SB-910, SB-900, SB-700, SB-700, SB-600 ή SB-R200 ως απομακρυσμένα
φλας. 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 Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
Ισορροπία λευκού
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη (ισορροπία λευκού TTL με κύριο αισθητήρα εικόνας και αισθητήρα
RGB 1.005-pixel), φωτισμός πυρακτώσεως, φωτισμός φθορισμού (7 επιλογές),
άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά και σκιά, προκαθορισμένη χειροκίνητη επιλογή
(αποθήκευση έως 5 τιμών) και ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος (2.500K έως
10.000K), δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές
Bracketing ισορροπίας
2 έως 9 καρέ σε βήματα 1, 2 ή 3
λευκού

Ζωντανή προβολή
Λειτουργίες
Αυτόματη εστίαση
Video
Μέγεθος κάδρου (pixel)
Φορμά αρχείων
Φορμά συμπίεσης
Αυτόματη εστίαση
Ήχος
Μέγιστη διάρκεια
Οθόνη
Οθόνη LCD
Απεικόνιση
Λειτουργία απεικόνισης

Τρίποδο, Στο χέρι
• Τρίποδο: Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο
του κάδρου • Στο χέρι: Αυτόματη εστίαση με ανίχνευση φάσης TTL με 51 σημεία
εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 15 αισθητήρων διασταύρωσης (cross-type))
1.280 x 720/24 fps, 640 x 424/24 fps, 320 x 216/24 fps
AVI
Motion-JPEG
Δυνατότητα αυτόματης εστίασης με ανίχνευση αντίθεσης στο επιθυμητό σημείο
εντός του κάδρου (λειτουργία τριπόδου)
Δυνατότητα εγγραφής ήχου μέσω του ενσωματωμένου ή ενός προαιρετικού
εξωτερικού μικροφώνου. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
5 λεπτά (1.280 x 720 pixel), 20 λεπτά (640 x 424, 320 x 216 pixel)
TFT LCD πολυσιλικόνης χαμηλής θερμοκρασίας, 7,5 εκ. (3 ιν.), 920k-dot (VGA) με
οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου 100% περίπου και ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) με zoom
απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide show, εμφάνιση ιστογράμματος,
τονισμένα σημεία, αυτόματη περιστροφή φωτογραφιών και σχόλια εικόνας
(έως 36 χαρακτήρες)

Διασύνδεση
USB
Έξοδος audio/video
Έξοδος HDMI

Hi-Speed USB
Δυνατότητα επιλογής NTSC και PAL
Επαφή HDMI τύπου C, η οθόνη απενεργοποιείται όταν έχει συνδεθεί καλώδιο
HDMI
Είσοδος audio
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5mm)
Ακροδέκτης τηλεχειρισμού Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση προαιρετικού τηλεχειριστηρίου, μονάδας
10 ακίδων
GPS GP-1 ή συσκευής GPS συμβατής με το πρότυπο NMEA0183 έκδοσης 2.01 ή
3.01 (απαιτείται προαιρετικό καλώδιο GPS MC-35 και καλώδιο με επαφή 9 ακίδων
D-sub)
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Υποστηριζόμενες γλώσσες Κινέζικα (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά,
Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Νορβηγικά
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά
Πηγή τροφοδοσίας
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL3e
Τροφοδοτικό μπαταρίας Προαιρετικό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D10 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 ή οκτώ αλκαλικές μπαταρίες, Ni-MH,
λιθίου ή νικελίου-μαγγανίου μεγέθους R6/AA. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL4a/EN-EL4 και οι μπαταρίες μεγέθους R6/AA διατίθενται
χωριστά. Απαιτείται κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-3 (διατίθεται χωριστά)
κατά τη χρήση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου EN-EL4a/EN-EL4
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b (διατίθεται χωριστά)
Υποδοχή τριπόδου
Υποδοχή τριπόδου
1/4 ιντσών (ISO 1222)
Διαστάσεις/Βάρος
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Περίπου 147 x 114 x 74 mm
Βάρος
Περίπου 840 g χωρίς μπαταρία, κάρτα μνήμης, καπάκι σώματος ή κάλυμμα οθόνης
Περιβάλλον λειτουργίας
Θερμοκρασία
0-40°C
Υγρασία
Κάτω από 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Εξαρτήματα
Παρεχόμενα εξαρτήματα Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL3e, ταχυφορτιστής MH-18a,
(ενδέχεται να διαφέρουν καπάκι προσοφθάλμιου DK-5, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-23, καλώδιο USB
ανάλογα με τη χώρα ή την UC-E4, καλώδιο audio/video EG-D2, λουράκι μηχανής AN-DC4, κάλυμμα οθόνης
περιοχή)
LCD BM-8, καπάκι σώματος, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM
Software Suite
* Με άλλη μπαταρία πλην της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ιόντων λιθίου EN-EL4a,
η ταχύτητα συνεχών λήψεων μπορεί να είναι μικρότερη από 8 καρέ ανά δευτερόλεπτο
στη λειτουργία συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας.
• Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association. • Το λογότυπο SDHC είναι
εμπορικό σήμα. • Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Οι επωνυμίες HDMI, HighDefinition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. • Η επωνυμία Google Maps είναι εμπορικό σήμα
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 υπόλοιπες οθόνες που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.

††	Υποστηριζόμενες μονάδες GPS – Μπορούν να συνδεθούν οι μονάδες Garmin eTrex και geko series (η παραγωγή και των δύο έχει διακοπεί) που

συμμορφώνονται με τη μορφή δεδομένων National Marine Electronics Association NMEA0183 έκδοσης 2.01 ή 3.01 μέσω καλωδίου MC-35 (απαιτείται καλώδιο
με υποδοχή D-sub εννέα ακίδων που κατασκευάζεται από την Garmin). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονάδες GPS με διασύνδεση USB.
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D300S: Σε αποστολή

«Η μηχανή D300S είναι ένας πειστικός
λόγος για να χρησιμοποιήσει κανείς
multimedia.»

«Η καλύτερη αυτόματη εστίαση που έχω
δει ποτέ.»

Ο τρόπος με τον οποίο έβλεπα την τέχνη της φωτογραφίας άλλαξε

τοπία όσο και για σκηνές δράσης. Στην περίπτωση σκηνών σπορ

όταν χρησιμοποίησα την D300S για ένα μήνα.

και δράσης, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η αυτόματη εστίαση με

Η μηχανή αυτή είναι η ιδανική για εξωτερικούς χώρους — τόσο για

συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας. Πράγματι, μπορώ να πω ότι η

Δοκίμασα τη μηχανή αυτή στην έρημο Ταρ της Ινδίας, κάτω από

μηχανή D300S έχει την καλύτερη αυτόματη εστίαση που έχω δει

εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους που

Ami Vitale
Ειδησεογραφική
φωτογραφία (Η.Π.Α.)

μετέφεραν καυτή άμμο, η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη
μηχανή. Ευτυχώς, το σώμα της D300S είναι καλά σφραγισμένο και
λειτούργησε άριστα καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής.
Το πιο συναρπαστικό στοιχείο της μηχανής αυτής είναι τα υψηλής
ποιότητας video. Με εντυπωσίασε η ευκολία με την οποία γίνεται η
εναλλαγή μεταξύ φωτογραφιών και D-Movie. Είχα δοκιμάσει και άλλες
μηχανές με λειτουργίες video, αλλά η D300S παρέχει υψηλότερη
ποιότητα, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται κορυφαία video
multimedia. Επίσης, μπορώ να χρησιμοποιήσω τους μοναδικούς
φακούς NIKKOR που ήδη έχω για εκπληκτικά αποτελέσματα.

Robert Bösch
Φωτογραφία εξωτερικών
χώρων/αθλητική φωτογραφία
(Ελβετία)

ποτέ. Στην περίπτωση ταξιδιωτικών φωτογραφιών και φωτογραφιών
εξωτερικών χώρων, τα πραγματικά πλεονεκτήματα της μηχανής είναι
το μικρό βάρος, το εύχρηστο μέγεθος και η στιβαρή κατασκευή.
Το φορμά DX, με ενεργή γωνία εικόνας που ισοδυναμεί με εστιακή
απόσταση φακού 1,5x, παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για λήψεις
από απόσταση. Επίσης, χάρη στο νέο φακό AF-S DX NIKKOR 1024mm f/3,5-4,5G ED μπορώ να τραβήξω ακόμη και υπερ-ευρυγώνιες
φωτογραφίες.
Η βελτιωμένη λειτουργία D-Movie είναι ένα ακόμη σημαντικό
πλεονέκτημα. Τράβηξα εντυπωσιακά video με υπερ-ευρυγώνιους

Η μηχανή D300S είναι ένας πολύ πειστικός λόγος για να

έως μεγάλους τηλεφακούς, όλα με υψηλής ποιότητας στερεοφωνική

χρησιμοποιήσει κανείς multimedia.

εγγραφή.
Με τη μηχανή αυτή, μπορώ να κάνω τα πάντα.
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