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Αποτυπώστε την αληθινή ατμόσφαιρα των σημαντικών στιγμών.
Εάν θέλετε να αποκομίζετε περισσότερα από τη φωτογραφική σας μηχανή και να απολαμβάνετε, παράλληλα, την απλότητα των
διαδικασιών, τότε η νέα D3300 είναι αυτό που χρειάζεστε. Οι λιγότερο ισχυρές φωτογραφικές μηχανές, όπως αυτές που διαθέτουν
τα smartphone, μπορούν να χάσουν τις πολύτιμες για εσάς αλλά φευγαλέες στιγμές που διαρκούν κλάσματα του δευτερολέπτου, να
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αποτυπώσουν θολά λήψεις που τραβήχτηκαν σε χαμηλό φωτισμό, ενώ το ζουμάρισμα στα μακρινά θέματα δεν είναι το δυνατό τους
σημείο, εκτός κι αν σας αρέσουν οι παραμορφωμένες με pixel φωτογραφίες. Για να αποτυπώσετε όλη την ομορφιά της στιγμής, συνδέστε
στην D3300 ένα φακό NIKKOR και ο κόσμος σας θα γεμίσει με ζωντανές φωτογραφίες και video που μόνο μια Nikon D-SLR μπορεί να
δημιουργήσει.
•

Τέλειες εικόνες: 24,2 megapixel, μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 και ISO 12.800.

•

Καθαρές λήψεις γρήγορης δράσης: συνεχείς λήψεις έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και σύστημα AF 11 σημείων.

•

Λεπτομερής οδηγός: λειτουργία οδηγού.

•

Εύκολες δημιουργικές επιλογές: 13 εντυπωσιακά ειδικά εφέ για φωτογραφίες και video.

•

Κοινή χρήση υψηλής ποιότητας: μέσω του προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα για σύνδεση
με συμβατές κινητές συσκευές και μιας έξυπνης συσκευής.

•

Ελαφρύ σύστημα: μικρό σώμα, μικρό κιτ φακού.

Διατίθεται σε τρία χρώματα
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Εντυπωσιακή ομορφιά

Απολαύστε την ποιότητα των 24,2 megapixel
Αποτυπώστε όλες τις λεπτομέρειες: φωτογραφίες που αξίζει να
φυλάξετε σαν θησαυρό
Ως μια φωτογραφική μηχανή που διαθέτει 24,2 ωφέλιμα megapixel, η D3300
δεν μπορεί παρά να θεωρείται ένα πολύ ισχυρό εργαλείο. Σε συνδυασμό με
το κιτ φακών NIKKOR υψηλής ανάλυσης, είναι μια φωτογραφική μηχανή που
αποτυπώνει αξέχαστες φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας. Η κάθε λεπτομέρεια
είναι καθαρή, έστω κι αν επιλέξετε να κροπάρετε ή να μεγεθύνετε μέρος της
φωτογραφίας. Και χάρη στον καινούργιο μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 4, η καθαρότητα δεν υπονομεύεται με κανένα τρόπο ακόμα κι αν
φωτογραφίζετε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η υφή του δέντρου και η σκάλα αποδίδονται με κάθε
λεπτομέρεια, ακόμη και μετά την αποκοπή και τη μεγέθυνση
που προήλθε από την εικόνα στα δεξιά.
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Εντυπωσιακή ομορφιά

Το μυστικό για υπέροχες φωτογραφίες
Συνδέστε στην D3300
ένα φακό NIKKOR

Η διαφορά είναι στη λεπτομέρεια:
αισθητήρας εικόνας με φορμά DX

Η αρχή για μια εξαιρετική φωτογραφία είναι ένας
εξαιρετικός φακός και ολόκληρη η σειρά των
φακών NIKKOR της Nikon, περιλαμβανομένων των
κιτ φακών, έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιήσει κάθε
στοιχείο του υψηλού αριθμού των pixel με τον
οποίο έχει εφοδιαστεί η D3300: έτσι, μπορείτε να
αποτυπώνετε μοναδικές φωτογραφίες και video.

Ο αισθητήρας εικόνας αποτελεί την καρδιά της
φωτογραφικής σας μηχανής και η D3300 είναι
μια φωτογραφική μηχανή με μεγάλη καρδιά.
Ο επαναστατικός της αισθητήρας CMOS
έχει σχεδιαστεί ειδικά χωρίς κάποιο οπτικό
χαμηλοπερατό φίλτρο, ώστε να μπορεί να
αποτυπώνει με μοναδική ευκρίνεια ακόμη και
τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Οι εικόνες είναι
εντυπωσιακά καθαρές, ειδικά όταν
αποτυπώνονται με ένα φακό NIKKOR.

Κρυστάλλινες, καθαρές εικόνες με αληθινά
χρώματα: νέος μηχανισμός επεξεργασίας
εικόνας EXPEED 4
Ο γρήγορος και ισχυρός μηχανισμός επεξεργασίας
εικόνας της Nikon αναπαραγάγει πιστά τα
χρώματα που βλέπετε και διασφαλίζει εξαιρετικά
καθαρές φωτογραφίες και ομαλά video. Οι εικόνες
αποδίδονται όμορφα με πλούσιες διαβαθμίσεις
χρωμάτων και ελάχιστο θόρυβο, ακόμη κι αν
τραβάτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με
ρυθμίσεις υψηλών ISO.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Έκθεση: λειτουργία [A], 1/200 του δευτερολέπτου, f/3,5
• Ισορροπία λευκού: συννεφιά
• Ευαισθησία: ISO 200
• Picture Control: τυπικό
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Εντυπωσιακή ομορφιά

Βελτιώστε την ποιότητα εικόνας
Εκπληκτική απόδοση σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού: ευαισθησία στο φως
ISO 100 - 12.800

Περισσότερες λεπτομέρειες σε τονισμένα
και σκιασμένα σημεία: Ενεργό D-Lighting
που ενισχύεται από το EXPEED 4

Θέλετε να αποφύγετε το θάμπωμα ή τη δημιουργία
κόκκων στις φωτογραφίες που τραβάτε σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού; Χάρη στο μεγάλο εύρος ευαισθη
σίας φωτός που διαθέτει η D3300 (ISO 100 έως
12.800 με δυνατότητα επέκτασης έως το ισοδύναμο
με 25.600) και την εξαιρετική απόδοση αποθορυβο
ποίησης του νέου της μηχανισμού επεξεργασίας
εικόνας, του EXPEED 4, μπορείτε να τραβάτε καθαρές
εικόνες 24,2 megapixel ακόμη και σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού. Απολαύστε την ελευθερία να
αποτυπώνετε κάθε λεπτομέρεια στο σκοτάδι ή να
τραβάτε εντυπωσιακά νυχτερινά τοπία χωρίς τρίποδο.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα smartphone
για να τραβήξετε μια φωτογραφία στο φως του
μεσημεριανού ήλιου ή σε ένα δωμάτιο που λούζεται
στο φως το οποίο μπαίνει από το παράθυρο: το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια καμένη φωτογραφία
ή η απώλεια των λεπτομερειών του θέματος στα
σκιασμένα σημεία. Τραβήξτε την ίδια φωτογραφία
με την D3300 και η λειτουργία Ενεργού D-Lighting
θα διατηρήσει αυτόματα τις λεπτομέρειες και στις
φωτεινές και στις σκοτεινές περιοχές. Το αποτέλεσμα
θα είναι μια φωτογραφία που αποτυπώνει όλη την
ομορφιά της στιγμής.

Ενεργό D-Lighting: ενεργοποιημένο

Ενεργό D-Lighting: απενεργοποιημένο

Λήψη σε ρύθμιση ISO 3.200
Λήψη σε ρύθμιση ISO 800
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Ευκολία και άνεση

Μην χάνετε τις καλύτερες στιγμές
Στιγμές που συντελούνται σε κλάσματα του
δευτερολέπτου: γρήγορες συνεχείς λήψεις
5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
Επειδή η δράση που αξίζει να αποτυπωθεί σε μια
φωτογραφία μπορεί να συντελεστεί σε ένα κλάσμα
του δευτερολέπτου, η D3300 προσφέρει υψηλές
ταχύτητες συνεχών λήψεων έως 5 καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Με αυτόν το ρυθμό δεν θα χάσετε
την παραμικρή σκηνή της δράσης και οι φευγαλέες
στιγμές ή εκφράσεις μπορούν να αποτυπωθούν
ακριβώς στη σωστή στιγμή.
Παρακολουθήστε τα κινούμενα θέματα με
σιγουριά: φωτογράφιση μέσα από το σκόπευτρο
Αξιοποιήστε το μεγάλο οπτικό σκόπευτρο της
D3300 για να τραβήξετε τέλεια χρονισμένες φωτο
γραφίες των γρήγορα κινούμενων θεμάτων από
κάθε απόσταση και χωρίς κανένα κόπο. Η εικόνα του

σκοπεύτρου φτάνει στα μάτια σας εν ριπή οφθαλμού,
έτσι, αυτό που βλέπετε τη στιγμή του κλικ είναι αυτό
ακριβώς που θέλετε να τραβήξετε. Η φωτογράφιση
μέσα από το σκόπευτρο βοηθάει στην ελαχιστο
ποίηση του κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής.
Γρήγορη, απόλυτα ευκρινής εστίαση:
σύστημα αυτόματης εστίασης 11 σημείων
Όσο γρήγορα ή σπασμωδικά κι αν κινείται το επι
λεγμένο θέμα σας, η D3300 διατηρεί την εστίαση σε
κάθε στοιχείο. Όταν τραβάτε αυθόρμητες φωτογρα
φίες, το ευκρινέστατο σύστημα AF 11 σημείων της με
έναν αισθητήρα σταυροειδούς διάταξης (cross-type)
στο κέντρο, θα κλειδώσει γρήγορα πάνω στο θέμα
σας. Το σύστημα αναγνώρισης σκηνής της φωτο
γραφικής μηχανής διασφαλίζει τον ακριβή προσδιο
ρισμό του θέματος και βοηθάει στον εντοπισμό των
αλλαγών στη σύνθεση, ενώ οι τέσσερις λειτουργίες

Σύστημα AF 11 σημείων για αξιόπιστη αποτύπωση του θέματος

επιλογής περιοχής AF προσφέρουν ευκρινή
αποτελέσματα ανεξάρτητα από το εάν το θέμα
βρίσκεται εκτός κέντρου, κινείται γρήγορα ή είναι
μικρό και εντελώς απρόβλεπτο.

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• Έκθεση: λειτουργία [S], 1/400 του δευτερολέπτου, f/5,6
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη
• Ευαισθησία: ISO 800
• Picture Control: τυπικό
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Απλά μοναδικές φωτογραφίες και video
Ένας γνώριμος τρόπος λήψεων:
μεγάλη οθόνη LCD

Χαλαρώστε με τον
Αυτόματο επιλογέα σκηνής

Ευκρινής εστίαση στη Ζωντανή προβολή:
τέσσερις λειτουργίες επιλογής περιοχής AF

Ανακαλύψτε τη χαρά των video Full HD:
D-Movie

Όταν θέλετε να μεταμορφώσετε την D3300 έτσι ώστε
να είναι τόσο εύκολη στη χρήση όσο μια compact
φωτογραφική μηχανή ή ένα smartphone, απλά
μεταβείτε σε λειτουργία λήψεων Ζωντανής προβολής
και χρησιμοποιήστε τη μεγάλη οθόνη LCD 7,5 cm
(3,0 in.) για τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση.
Μέσα από τον έξυπνο, γνώριμο τρόπο φωτογράφισης,
η Ζωντανή προβολή διευκολύνει την επιβεβαίωση
κάθε πτυχής της σκηνής που θέλετε να αποτυπώσετε.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα τέλειες φωτογραφίες
χωρίς κανένα απολύτως κόπο, απλά ορίστε τον επιλογέα
λειτουργιών στην ένδειξη Αυτόματη ή Αυτόματη
[ακύρωση φλας]* και φωτογραφίστε με τη Ζωντανή
προβολή. Στη φωτογραφική μηχανή θα ενεργοποιηθεί
ο αυτόματος επιλογέας σκηνής και θα επιλεχθεί η
Λειτουργία σκηνής που ταιριάζει καλύτερα στη
σκηνή ή στο θέμα που τραβάτε.

Οι τέσσερις λειτουργίες επιλογής περιοχής AF σάς
βοηθούν να εστιάζετε στο θέμα σας όταν τραβάτε
φωτογραφίες ή video σε Ζωντανή προβολή.
Η λειτουργία αυτόματης εστίασης στο πρόσωπο
πρώτα ανιχνεύει και παρακολουθεί τα πρόσωπα
που βρίσκονται εντός του κάδρου. Η λειτουργία
AF κανονικής περιοχής είναι ιδανική για στατικά
θέματα και η λειτουργία AF ευρείας περιοχής είναι
ιδανική για τοπία. Η λειτουργία AF παρακολούθησης
θέματος εστιάζει σε κάποιο κινούμενο θέμα και, όταν
συνδυάζεται με τη διαρκή λειτουργία AF, διατηρεί την
εστίαση σε θέματα με απρόβλεπτη συμπεριφορά που
κινούνται διαρκώς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Με την D3300 δεν θα έχετε μόνο έξοχες φωτογραφίες,
αλλά θα μπορείτε να δημιουργείτε και εντυπωσιακά
video. Η λειτουργία D-Movie που διαθέτει η
φωτογραφική μηχανή μπορεί να εγγράφει πλάνα
video Full HD σε ταχύτητες καρέ έως 50p/60p με
συνεχόμενη αυτόματη εστίαση, πράγμα που σημαίνει
ότι το αποτέλεσμα θα είναι ομαλές εγγραφές ακόμη
και της πολύ γρήγορης δράσης, διατηρώντας
παράλληλα την εντυπωσιακή ευκρίνεια και
καθαρότητα. Η νέα λειτουργία Ειδικών εφέ που
διαθέτει η φωτογραφική μηχανή σάς επιτρέπει να
προσθέτετε μοναδικές πινελιές δημιουργίας στα
video σας και το ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο καθώς και η συμβατότητα με το
εξωτερικό μικρόφωνο ME-1 της Nikon- σας
επιτρέπουν να τραβάτε video με υπέροχη εικόνα
και καθαρό ήχο.

* Κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτόματης εστίασης
Σημείωση: για συνθήκες που δεν καλύπτονται από τις λειτουργίες Πορτραίτο, Τοπίο,
Κοντινό ή Νυχτερινό πορτραίτο, θα επιλεγεί η Αυτόματη λειτουργία ή η λειτουργία
Αυτόματα (ακύρωση φλας).

Αυτόματο Πορτραίτο
Τοπίο
Αυτόματα
Κοντινό
Νυχτερινό
				 (ακύρωση φλας)		 πορτραίτο

12

Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα

Full HD
1920 x 1080/60p

Το στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1
συνδεδεμένο
στην D3300

Συνιστάται η χρήση τριπόδου για να μειωθεί το θάμπωμα της εικόνας που
προκαλείται από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής κατά τη βιντεοσκόπηση.
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Η D3300: μαζί σας σε σημαντικές στιγμές

Η D3300 μαζί με το φακό AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II,
σε σύγκριση με το σύστημα D3200 (υποδεικνύεται με τις μπλε γραμμές
και περιοχές)

Με βάρος μόλις 195 g (περίπου), ο compact
φακός AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
προσφέρει ευκρινή αποτελέσματα.
• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
• Έκθεση: λειτουργία [P], 1/100 του δευτερολέπτου, f/6,3
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη
• Ευαισθησία: ISO 400
• Picture Control: τυπικό

Μικρό βάρος και άνετη κατασκευή:
μικρό σώμα, μικρό κιτ φακού.

Κιτ εξαιρετικά ελαφριού και ευέλικτου φακού:
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Ο προσωπικός σας βοηθός φωτισμού:
αναδυόμενο φλας

Μικρή σε μέγεθος αλλά μεγάλη σε απόδοση
ποιότητας εικόνας, η D3300 κάνει τη χρήση μιας
D-SLR πιο δελεαστική από ποτέ. Χάρη στο νέο κιτ
συμπτυσσόμενου φακού, το σύστημα στο σύνολό του
είναι πολύ πιο compact για τις μεταφορές από πολλές
άλλες D-SLR. Το σώμα διατίθεται σε μαύρο, κόκκινο
ή γκρι χρώμα και μια μεγάλη και άνετη λαβή καθιστά
εύκολο το σταθερό κράτημα της φωτογραφικής
μηχανής.

Με εστιακή απόσταση 18–55 mm, το κιτ φακού
της D3300 που προορίζεται για διάφορες χρήσεις,
προσφέρει ευκολία στην αποτύπωση εξαιρετικών
φωτογραφιών και video σε κάθε στιγμή της
καθημερινότητας. Παρά την απίστευτα compact και
ελαφριά του κατασκευή, αυτός ο φακός με zoom
3x χωρά το σύστημα απόσβεσης κραδασμών της
Nikon, το οποίο εξασφαλίζει καθαρές εικόνες χωρίς
θάμπωμα, είτε αποτυπώνετε γρήγορη δράση,
είτε τραβάτε ευρυγώνια ομαδικά πορτραίτα σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού είτε ζουμάρετε για να
φωτογραφίσετε μακρινά θέματα.

Κατά τις λήψεις σε συνθήκες κόντρα φωτός ή σκιάς,
όταν η φωτογραφική μηχανή έχει ρυθμιστεί στις
λειτουργίες Αυτόματη, Πορτραίτο, Παιδί, Κοντινό
ή Νυχτερινό πορτραίτο, η D3300 ανασηκώνει
αυτόματα και πυροδοτεί το ενσωματωμένο φλας,
εξασφαλίζοντάς σας τη σωστή ποσότητα επιπλέον
φωτισμού και ένα έξοχο τελικό αποτέλεσμα.

Με ενσωματωμένο φλας

Χωρίς ενσωματωμένο φλας
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Απλά εκθαμβωτικές λήψεις: αφήστε την D3300 να σας οδηγήσει
Πάντα στη διάθεσή σας: αναλυτική βοήθεια
χάρη στη λειτουργία οδηγού

Λειτουργίες σκηνής: τέλειες φωτογραφίες
χωρίς καμία προσαρμογή των ρυθμίσεων

Πορτραίτο

Τοπίο

Χάρη στις λειτουργίες σκηνής μπορείτε ελεύθερα να
τραβάτε εξαιρετικές φωτογραφίες χωρίς να χρειάζεται
να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής
μηχανής. Απλά περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών
για να επιλέξετε Πορτραίτο, Τοπίο, Παιδί, Αθλητισμός,
Κοντινό ή Νυχτερινό πορτραίτο, και η D3300 θα
βελτιστοποιήσει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου,
το ISO και το διάφραγμα για όμορφα αποτελέσματα.

k l p m

n

o

Πορτραίτο
Τοπίο
Παιδί
Αθλητισμός
Κοντινό
Νυχτερινό
						
πορτραίτο
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Κοντινό

Εάν αυτό που ονειρευόσαστε πάντα ήταν η
δημιουργία εικόνων καλύτερης ποιότητας αλλά
σας δυσκόλευε η σκέψη του χειρισμού μιας D-SLR,
η λειτουργία οδηγού της D3300 μπορεί άνετα να
γίνει ο καλύτερός σας φίλος. Εύληπτη και με εύκολη
πρόσβαση, η λειτουργία οδηγού σάς δείχνει ακριβώς
πώς να τραβάτε τις φωτογραφίες και τα video που
θέλετε και πώς να επεξεργάζεστε τις εικόνες εντός
της φωτογραφικής μηχανής. Με βοηθητικές εικόνες
και λεπτομερείς εξηγήσεις, η λειτουργία οδηγού
αποτελεί τον τέλειο τρόπο να μάθετε τις βασικές
λειτουργίες και τα χειριστήρια χωρίς καν να ανοίξετε
το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής!

Απάλυνση φόντου

Παιδί
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Ευκολία και άνεση

Λειτουργική απλότητα
Αλλάξτε ρυθμίσεις με κλειστά μάτια:
κουμπί P

Μοιραστείτε εύκολα με τους φίλους και
την οικογένειά σας φωτογραφίες υψηλής
ποιότητας

Δωρεάν χώρος κοινής χρήσης και αποθήκευσης
φωτογραφιών: NIKON IMAGE SPACE
SNS,
NIKON IMAGE SPACE,
e-mail κ.λπ.

WU-1a

Το κουμπί P, που έχει τοποθετηθεί έξυπνα στο πίσω
μέρος της φωτογραφικής μηχανής, σας επιτρέπει να
παρακάμπτετε το βασικό μενού της φωτογραφικής
μηχανής και να αλλάζετε γρήγορα τις ρυθμίσεις την
ώρα που φωτογραφίζετε.

Κοινοποιήστε φωτογραφίες που ξεχωρίζουν από
το πλήθος φωτογραφιών που αναρτώνται από τα
smartphone: συνδέστε την D3300 με τον προαιρετικό
προσαρμογέα για σύνδεση με κινητές συσκευές
WU-1a της Nikon και μπορείτε εύκολα να αναρτάτε
φωτογραφίες υψηλής ποιότητας στο Facebook, το
Instagram ή το Twitter μέσω μιας έξυπνης συσκευής*.
Ο προσαρμογέας αποτελεί επίσης το εργαλείο που
επιτρέπει την απομακρυσμένη απελευθέρωση του
κουμπιού λήψης από το smartphone ή το tablet,
πράγμα που θα σας βοηθήσει να τραβήξετε εξαιρετικά
αυτοπορτραίτα.

Έξυπνες συσκευές

Μεταφορά
φωτογραφιών

Ασύρματο
LAN

Τηλεχειρισμός της
φωτογραφικής μηχανής

* Συμβατότητα με έξυπνες συσκευές iOS™ και Android™. Για αυτήν τη
λειτουργία απαιτείται η χρήση μιας αποκλειστικής εφαρμογής που μπορεί
να ληφθεί δωρεάν από το Google Play™ και το Apple App Store™.
Οι ονομασίες Android, Google, Google Play, YouTube και άλλες
είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
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Το «NIKON IMAGE SPACE» είναι μια υπηρεσία νέφους
στην οποία οι χρήστες της Nikon δικαιούνται δωρεάν
χώρο αποθήκευσης έως 20 GB και μπορούν να
αξιοποιήσουν την εύκολη δυνατότητα κοινοποίησης
φωτογραφιών με ένα κλικ στο Facebook και το Twitter.
Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
nikonimagespace.com.

nikonimagespace.com

Ο ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση
με συμβατές κινητές συσκευές WU-1a
συνδεδεμένος στην D3300
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Διασκεδάστε όσο περισσότερο μπορείτε

Καλές και απολαυστικές δημιουργίες!
Αποκαλύψτε τον καλλιτέχνη που
κρύβετε μέσα σας: ειδικά εφέ

Ποπ

Με 13 ειδικά εφέ, η D3300 καθιστά την προσθήκη
μιας καλλιτεχνικής πινελιάς στις φωτογραφίες και τα
video σας εύκολη υπόθεση. Χρησιμοποιήστε το εφέ
«Ποπ» για να φωτίσετε τα χρώματα αυξάνοντας τον
κορεσμό, δημιουργήστε ένα ρετρό στιλ με το «Εφέ
μηχανής-παιχνιδιού» ή συμπεριλάβετε όλη τη θέα με

το εφέ «Εύκολη πανοραμική
λήψη». Απλά ρυθμίστε τον
επιλογέα λειτουργιών
στην επιλογή «Εφέ» και
ορίστε την επιλογή που
θέλετε να εφαρμόσετε
πριν τη λήψη σας.

Τα ειδικά εφέ που έχουν ενσωματωθεί στην D3300 είναι:
• Νυχτερινή λήψη • Εξαιρετικά έντονο • Ποπ • Εικονογράφηση φωτογραφίας1 • Έγχρωμο σκίτσο1
• Εφέ μηχανής-παιχνιδιού • Εφέ μινιατούρας2 • Επιλεκτικό χρώμα • Σιλουέτα • Έντονη φωτεινότητα
• Χαμηλή φωτεινότητα • Χρωματισμός HDR3 • Εύκολη πανοραμική λήψη3
1 Ένα video που έχει τραβηχθεί με αυτό το εφέ αναπαράγεται όπως ένα slide show που αποτελείται από μια συλλογή φωτογραφιών.
2 Ένα video που έχει τραβηχθεί με αυτό το εφέ αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα.
3 Η βιντεοσκόπηση και η προβολή των εφέ πριν τη λήψη με αυτά τα εφέ, δεν διατίθενται.
Εικονογράφηση φωτογραφίας

Εξαιρετικά έντονο

Εφέ μηχανής-παιχνιδιού

Εύκολη πανοραμική λήψη
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Διασκεδάστε όσο περισσότερο μπορείτε

Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια μας
Επιλέξτε τη δική σας οπτική: φακοί NIKKOR
Η ποιότητα εικόνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
την απόδοση των φακών που χρησιμοποιείτε και οι
NIKKOR φακοί μας είναι παγκοσμίως γνωστοί για την
οπτική τους απόδοση. Η D3300 είναι συμβατή με
την πλήρη γκάμα των φακών NIKKOR με φορμά DX:
όποιον κι αν επιλέξετε, μπορείτε να απολαμβάνετε την
ακρίβεια και την ευελιξία από την πλήρη αξιοποίηση
της ανάλυσης των 24,2 megapixel της φωτογραφικής
σας μηχανής. Απολαύστε την ελευθερία να τραβάτε
φωτογραφίες με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακή
αντίθεση ή πειραματιστείτε με κινηματογραφικά εφέ
όταν τραβάτε video.

Τραβήξτε αχανή τοπία
(ευρυγώνιος φακός zoom)

Τραβήξτε περισσότερα εντυπωσιακά
πορτραίτα (σταθερός φακός)

Εξασφαλίστε ζωντάνια στις φωτογραφίες
μικροσκοπικών θεμάτων όταν τα τραβάτε
σε κοντινό πλάνο (φακός Micro)

Πλησιάστε πιο πολύ τα μακρινά θέματα
(κανονικός φακός zoom)

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Αυτός ο υπερευρυγώνιος φακός zoom είναι ιδανικός
για λήψεις αχανών τοπίων ή εικόνων με υπερβολικές
προοπτικές. Όταν ρυθμίζεται στη μέγιστη θέση των
10 mm, μπορεί να αποτυπώσει κάθε μαγική θέα.

Με ένα γρήγορο μέγιστο διάφραγμα των f/1,8, αυτός ο
σταθερός φακός είναι ιδανικός για λήψεις πορτραίτων με
όμορφα θαμπωμένο φόντο. Αποτελεί επίσης μια έξυπνη
επιλογή όταν θέλετε να φωτογραφίσετε σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού.

Για μοναδικά, ρεαλιστικά κοντινά, αυτός ο compact
και ελαφρύς φακός είναι η ιδανικότερη λύση.
Διαθέτει γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/2,8 που θα
σας επιτρέπει να απομονώνετε τα θέματα με φόντο
ένα όμορφο θαμπό τοπίο.

Αυτός ο φακός zoom 7,8x είναι ένα τέλειο πασπαρτού.
Διαθέτει το σύστημα απόσβεσης κραδασμών (VR)
της Nikon για εικόνες χωρίς θάμπωμα και η αθόρυβη
αυτόματη εστίασή του είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη
βιντεοσκόπηση.
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Διάγραμμα συστήματος

Εμπλουτίστε την κάθε στιγμή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ
Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου DG-2
Προσάρτημα
προβολής ορθής
γωνίας DR-6

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Φακοί διόρθωσης προσοφθαλμίου
DK-20C (-5 έως +3m-1)
Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-22

Φλας
Speedlight
SB-910

Φλας
Speedlight
SB-700

Κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-5
Ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25*

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Φλας
Speedlight
SB-400

Φλας
Speedlight
SB-300

Κιτ εντολέα
φλας Speedlight
κοντινών λήψεων
R1C1

Φλας Speedlight
για στούντιο**

Προσαρμογέας
ακροδέκτη
συγχρονισμού AS-15

Φλας Speedlight
SB-910/700/400/300

Καλώδιο
τηλεχειρισμού
TTL SC-28/29

Η φωτογραφική μηχανή
D3300 έχει σχεδιαστεί ειδικά
για χρήση με τους φακούς
AF-S και AF-I NIKKOR που
διαθέτουν μηχανισμό
αυτόματης εστίασης.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ GPS
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO
Μονάδα
GPS GP-1A

Το φλας της πρώτης φοράς: φλας Speedlight SB-300
Αυτή η compact και ελαφριά εξωτερική μονάδα φλας είναι
αυτό που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε εύκολα όμορφα
φωτισμένες εικόνες. Χρησιμοποιήστε την για προσθήκη εφέ
σε φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στο φως της ημέρας
ή αναδείξτε περισσότερο τις λεπτομέρειες του θέματος σε
συνθήκες με κόντρα φως.
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Ένα φλας SB-300
προσαρτημένο στην D3300

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10 (Πομπός)

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Οι είκοσι τρόποι να βελτιώσετε τις εικόνες εντός
της φωτογραφικής μηχανής: μενού επεξεργασίας

Το αναπτυσσόμενο φλας, με τη χρήση του φλας SB-300, φωτίζει το μωρό με ένα απαλό, φυσικό φως.

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10

Το εντυπωσιακό μενού επεξεργασίας που διαθέτει
εντός της η D3300 σάς προσφέρει 20 διαφορετικούς
τρόπους να βελτιώσετε τις φωτογραφίες και τα video
σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή. Μπορείτε
εύκολα και γρήγορα να εφαρμόσετε λειτουργίες όπως
το ίσιωμα μιας φωτογραφίας ή η μετατροπή της σε
ασπρόμαυρη.

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-R10
(Πομποδέκτης)

Καλώδιο audio video EG-CP14*†
Ασύρματο
τηλεχειριστήριο ML-L3

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL14a*

CASE
Ημίσκληρη θήκη CF-DC7

†

Οθόνη τηλεόρασης**

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Φορτιστής
μπαταρίας MH-24*

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR FSA-L1

Καλώδιο HDMI**†

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας ΕP-5A

Ημίσκληρη θήκη CF-DC1

Όταν στην τηλεόραση προβάλλεται ένα video με στερεοφωνική εγγραφή ήχου χρησιμοποιώντας προαιρετικό στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1 και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τη φωτογραφική μηχανή μέσω καλωδίου audio video, ο ήχος είναι μονοφωνικός.
†† Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν).

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR FSA-L2

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ασύρματος προσ
αρμογέας για σύνδεση
με συμβατές κινητές
συσκευές WU-1a
Βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless Mobile Utility ††
Βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless Mobile Utility
Έξυπνη συσκευή
(λειτουργικό σύστημα
iOS/Android)**

Κάρτα μνήμης SD**

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

Καλώδιο USB UC-E17*/UC-E6
Ηλεκτρονικός υπολογιστής**
Capture NX 2

ViewNX 2*

*Παρεχόμενα αξεσουάρ **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon
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Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή D3300 της Nikon Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος
Τύπος
Υποδοχή φακού
Βέλτιστη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης
Αποθήκευση
Μέγεθος εικόνας (pixel)

Μορφή αρχείου
Σύστημα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Σύστημα αρχείων

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Μοντούρα F της Nikon (με επαφές AF)
Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση ισοδύναμη με περίπου 1,5× συγκριτικά με τη γωνία
προβολής των φακών με φορμά FX
24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης
φωτογραφίας (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
• I Λειτουργία (εύκολης πανοραμικής λήψης): κανονική (οριζόντια πανοραμική λήψη)
4.800 × 1.080, κανονική (κατακόρυφη πανοραμική λήψη) 1.632 × 4.800, ευρεία (οριζόντια
πανοραμική λήψη) 9.600 × 1.080, ευρεία (κατακόρυφη πανοραμική λήψη) 1.632 × 9.600
• Άλλες λειτουργίες: 6.000 × 4.000 (μεγάλο), 4.496 × 3.000 (μεσαίο), 2.992 × 2.000 (μικρό)
• NEF (RAW): 12 bit, συμπιεσμένο • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline με συμπίεση fine
(περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16)
• 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
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με SD (Secure Digital) και UHS-I
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

Σκόπευτρο
Σκόπευτρο
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
Περίπου 95% οριζόντια και 95% κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,85× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι
18 mm (-1,0 m-1, από την κεντρική επιφάνεια του προσοφθάλμιου φακού του σκοπεύτρου)
(Eyepoint)
Προσαρμογή διόπτρας	-1,7 έως +0,5 m-1
Οθόνη εστίασης
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Ρεφλέξ καθρέπτη
Γρήγορη επιστροφή
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Φακός
Συμβατοί φακοί
Η αυτόματη εστίαση διατίθεται με φακούς AF-S και AF-I. Δεν διατίθεται με άλλους τύπους
φακών G και D, με φακούς AF (οι IX-NIKKOR και οι φακοί για τη φωτογραφική μηχανή F3AF δεν
υποστηρίζονται) και με φακούς AI-P. Οι φακοί χωρίς CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη
λειτουργία M αλλά δεν θα λειτουργεί το φωτόμετρο της φωτογραφικής μηχανής.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους με φακούς που έχουν μέγιστο
διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο
Κλείστρο
Τύπος
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα
1/4.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 EV, bulb, χρόνος
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας X=1/200 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 του δευτ. ή βραδύτερη

Απελευθέρωση
Λειτουργία λήψης

8 (μεμονωμένο καρέ), s (συνεχής), J (αθόρυβη λήψη),
E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης), " (υστέρηση τηλεχειριστηρίου, ML-L3),
# (γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου, ML-L3)

Ταχύτητα προώθησης καρέ Έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (οι ταχύτητες καρέ προϋποθέτουν εκθέσεις χειροκίνητης
εστίασης, χειροκίνητης ή αυτόματης προτεραιότητας κλείστρου, ταχύτητα κλείστρου 1/250
του δευτ. ή ταχύτερη και άλλες ρυθμίσεις σε προεπιλεγμένες τιμές)
Χρονομέτρης
2, 5, 10, 20 δευτ., εκθέσεις 1 έως 9
αυτοφωτογράφισης
Έκθεση
Μέτρηση
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 420 pixel
Μέθοδος μέτρησης
• Μέτρηση Matrix: μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G, E, και D), μέτρηση color matrix
II (άλλοι φακοί CPU) • Κεντροβαρής μέτρηση: βάρος στο 75% δεδομένου του κύκλου 8 mm
στο κέντρο του κάδρου • Σημειακή μέτρηση: μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου το 2,5% του
κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
Εύρος (ISO 100,
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: 0 έως 20 EV • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)
Σύζευξη φωτόμετρου
CPU
Λειτουργία
Αυτόματες λειτουργίες ( i αυτόματη, j αυτόματα [ακύρωση φλας]), αυτόματο πρόγραμμα
με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα
διαφράγματος (A), χειροκίνητη (M), λειτουργίες σκηνής ( k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί,
m αθλητισμός, n κοντινό, o νυχτερινό πορτραίτο), λειτουργίες ειδικών εφέ ( % νυχτερινή
λήψη, S εξαιρετικά έντονο, T ποπ, U εικονογράφηση φωτογραφίας, g έγχρωμο σκίτσο,
' εφέ μηχανής-παιχνιδιού, ( εφέ μινιατούρας, 3 επιλεκτικό χρώμα, 1 σιλουέτα, 2 έντονη
φωτεινότητα, 3 χαμηλή φωτεινότητα, ) χρωματισμός HDR, I εύκολη πανοραμική λήψη)
Αντιστάθμιση έκθεσης
Κλείδωμα έκθεσης
Ευαισθησία ISO

* Δεν είναι δυνατή η βιντεοσκόπηση με τις λειτουργίες Χρωματισμός HDR και Εύκολη πανοραμική λήψη
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε προσαυξήσεις των 1/3 EV σε λειτουργίες P, S, A και M
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε με το κουμπί A (L )

ISO 100 έως 12.800 σε βήματα του 1 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 1 EV (ισοδύναμο

(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) με ISO 25.600) πάνω από ISO 12.800. Διατίθεται και αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Ενεργό D-Lighting
Εστίαση
Αυτόματη εστίαση

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση

Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Nikon Multi-CAM 1000 με ανίχνευση φάσης TTL,
11 σημεία εστίασης (περιλαμβανομένου του αισθητήρα σταυροειδούς διάταξης (cross-type))
και βοηθητικός φωτισμός AF [εύρος περίπου 0,5 έως 3 m (1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)]
Εύρος ανίχνευσης	-1 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού
• 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 (MF):
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης
Μπορούν να επιλεγούν 11 σημεία εστίασης
Λειτουργία επιλογής
AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, AF αυτόματης επιλογής περιοχής,
περιοχής AF
AF παρακολούθησης 3D (11 σημεία)
Κλείδωμα εστίασης
Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός
καρέ) ή πατώντας το κουμπί A (L)
Φλας
Ενσωματωμένο φλας
i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση
P, S, A, M : χειροκίνητη ανύψωση με την απελευθέρωση του κουμπιού

Αριθμός οδηγού
Έλεγχος φλας

Περίπου 12/39, 12/39 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με αισθητήρα RGB 420 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
Λειτουργία φλας
Αυτόματο, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός συγχρονισμός,
αυτόματος αργός συγχρονισμός με μείωση 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
Αντιστάθμιση φλας 	-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 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 τις μονάδες SB-910, SB-900,
φωτισμού Nikon (Creative SB-800 ή SB-700 ως κύριο φλας ή με τη μονάδα SU-800 ως εντολέα, υποστηρίζεται η
Lighting System - CLS)
Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας με όλες τις συμβατές με CLS μονάδες φλας
Υποδοχή συγχρονισμού
Προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη, πυρακτώσεως, φθορισμού (7 επιλογές), άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά, σκίαση,
χειροκίνητη προτοποθέτηση, με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές εκτός
από τη χειροκίνητη προτοποθέτηση
Ζωντανή προβολή
Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
• Χειροκίνητη εστίαση (MF)
Λειτουργία
Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής,
Επιλογής περιοχής AF
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)
Αυτόματη επιλογή σκηνής Διατίθεται σε λειτουργίες i και j
Video
Μέτρηση
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel)
• 1.920 × 1.080, 60p (προοδευτική)/50p/30p/25p/24p, H υψηλή/κανονική
και ταχύτητα καρέ
• 1.280 × 720, 60p/50p, H υψηλή/κανονική • 640 × 424, 30p/25p, H υψηλή/κανονική
Διατίθενται ταχύτητες καρέ 30p (πραγματική ταχύτητα 29,97 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps))
και 60p (πραγματική ταχύτητα 59,94 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)) όταν έχει επιλεγεί NTSC
στη λειτουργία video. Όταν έχει οριστεί PAL στη λειτουργία video, διατίθενται οι ταχύτητες
25p και 50p. Η πραγματική ταχύτητα καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) όταν έχει επιλεγεί 24p
είναι 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
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
Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 12.800. Επίσης, μπορεί να οριστεί σε περίπου 1 EV (ισοδύναμο με ISO 25.600)
άνω του ISO 12.800

Οθόνη
Οθόνη
Προβολή
Προβολή

Διασύνδεση
USB
Έξοδος video
Έξοδος HDMI
Υποδοχή εξαρτημάτων
Είσοδος ήχου

TFT LCD 7,5 cm./3,0 in., 921k-dot (VGA), οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου 100% περίπου και
ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom
απεικόνισης, αναπαραγωγή video και πανοραμική, slide show φωτογραφιών ή/και video,
εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, αυτόματη περιστροφή εικόνας, αξιολόγηση
εικόνας και σχόλια εικόνας (έως 36 χαρακτήρες)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL
Υποδοχή HDMI ακίδων mini τύπου C
• Ασύρματα τηλεχειριστήρια: WR-1, WR-R10 • Ντεκλανσέρ: MC-DC2
• Μονάδες GPS: GP-1/GP-1A (όλα διατίθενται χωριστά)
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διαμέτρου 3,5 mm), υποστήριξη προαιρετικού
στερεοφωνικού μικροφώνου ME-1

Γλώσσες που υποστηρίζονται
Γλώσσες που υποστηρίζονται Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά,
Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά),
Κορεατικά, Μαραθικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά,
Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά,
Ταμιλικά, Τελουγκουϊκά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Πηγή τροφοδοσίας
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας
EP-5A (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1.222)
Διαστάσεις/βάρος
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 124 × 98 × 75,5 mm/4,9 × 3,9 × 3,0 in.
Βάρος
Περίπου 460 g/1 lb 0,2 oz (με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι
σώματος), περίπου 410 g/14,5 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)
Αξεσουάρ
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24,
(ενδέχεται να διαφέρουν
ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25, καλώδιο USB UC-E17, καλώδιο audio video EG-CP14,
ανάλογα με τη χώρα ή
λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC3, καπάκι σώματος BF-1B, CD-ROM ViewNX 2
την περιοχή)
• 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 ονομασία AndroidTM είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc. • Η ονομασία Facebook® είναι σήμα κατατεθέν της Facebook. • Τα προϊόντα και οι ονομασίες
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών. • Οι εικόνες στα
σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται στο παρόν υλικό είναι προσομοιωμένες.
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