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Γρήγορη επίτευξη αυτόματης εστίασης με ευκρίνεια για να μη σας ξεφεύγουν
ακόμη και τα πιο απρόβλεπτα θέματα

Αδιάλειπτη παρακολούθηση AF: και η πιο ακραία κίνηση μπορεί να αποτυπωθεί
ακόμη και σε κοντινή απόσταση

Χάρη στη σημαντικά βελτιωμένη απόδοση της αυτόματης εστίασης, η D4S προσφέρει ευκρινή εστίαση με γρήγορη αρχική ανίχνευση AF
ακριβείας, ακόμη και όταν τα θέματα εισβάλλουν απρόσμενα μέσα στο κάδρο.

Κατά τη φωτογράφιση αθλητικών εκδηλώσεων δεν είναι πάντα εύκολο να πλησιάσεις τη δράση και παράλληλα να διατηρείς την
ικανότητα να παρακολουθείς με ακρίβεια και σταθερότητα το θέμα. Χάρη στην D4S όμως αυτό αλλάζει.

• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2.000 του δευτερολέπτου, f/4,5 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: ISO 200 • Picture Control: τυπικό
© Robert Beck

• Φακός: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2.000 του δευτερολέπτου, f/4 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: ISO 320 • Picture Control: τυπικό © Robert Beck

Ευκρίνεια και καθαρότητα ανεξάρτητα από το φωτισμό χάρη στη σημαντική βελτίωση της
λειτουργίας αποθορυβοποίησης

Χάρη στη σιγουριά και την ασφάλεια που προσφέρει η λειτουργία AF,
μπορείτε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στη σύνθεση

Ακόμη και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό, η D4S δημιουργεί εικόνες εξαιρετικής ποιότητας με ακριβή απόδοση των τόνων του δέρματος,
γιατί οι λεπτομέρειες είναι αυτές που απογειώνουν τις φωτογραφίες σας προσδίδοντάς τους ρεαλιστική αίσθηση βάθους.

Οι φωτογράφοι μπορούν να βασίζονται στην αξιόπιστη απόδοση αυτόματης εστίασης της D4S και να επικεντρώνονται
περισσότερο στη σύνθεση. Η νέα λειτουργία AF επιλογής περιοχής από ομάδα εντοπίζει και διατηρεί τα θέματα σε εστίαση
επιστρατεύοντας τα πέντε σημεία AF για να μπορείτε να φωτογραφίζετε τα έντονα κινούμενα θέματα με απόλυτη σιγουριά.

• Φακός: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/500 του δευτερολέπτου, f/4 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1
• Ευαισθησία: ISO 6400 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

• Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1.600 του δευτερολέπτου, f/7,1
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 1000 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

Η ευέλικτη αυτόματη εστίαση σάς επιτρέπει να αποτυπώνετε με σιγουριά
ακόμη και τις πιο φευγαλέες κινήσεις
Η φωτογράφιση άγριας φύσης απαιτεί πολύ γρήγορη αρχική επίτευξη AF και ικανότητα αδιάλειπτης παρακολούθησης. Μεγιστοποιώντας
τις δυνατότητες όλων των σημείων εστίασης, η λειτουργία AF δυναμικής περιοχής (51 σημεία) της D4S προσφέρει στην αυτόματη εστίαση
την απαραίτητη ευελιξία για τα φευγαλέα θέματα, όπως στην περίπτωση του πουλιού που απεικονίζεται παραπάνω.
• Φακός: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [S], 1/4.000 του δευτερολέπτου, f/9
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 3200 • Picture Control: τυπικό © George Karbus

Αξιόπιστη λήψη σε υψηλό ISO με διατήρηση της ομαλής και πλούσιας διαβάθμισης τόνων
Τολμήστε να βγείτε στη φύση παρέα με την D4S αψηφώντας τον γκρίζο, θυελλώδη ουρανό ή μια βροχερή νύχτα. Χάρη στο ανθεκτικό και
αδιάβροχο σώμα της D4S και στη δυνατότητα υψηλού ISO μπορείτε να δοκιμάσετε να προσεγγίσετε νέα αφιλόξενα μέρη με την τέχνη σας.
• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: 14-bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/400 του δευτερολέπτου, f/18 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1
• Ευαισθησία: ISO 3200 • Picture Control: τοπίο © George Karbus

Στον κόσμο των σπορ, ο πρωταθλητισμός αποτελεί
συνισταμένη πολλών παραγόντων. Το ίδιο θα μπορούσε
να ισχύει και για τους φωτογράφους που καλύπτουν τα
αθλητικά δρώμενα. Για να αποδοθεί μια αθλητική ιστορία με
όλη τη φυσική και συναισθηματική ένταση που της αξίζει, ο
φωτογράφος πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό που να μπορεί να
ανταποκριθεί στις πιο αυστηρές απαιτήσεις. Για να μπορεί,
ωστόσο, να το κάνει με συνέπεια, και να αποτυπώνει εικόνες
που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον των συντακτών και του
κοινού από όλο τον κόσμο, η φωτογραφική μηχανή του
πρέπει να ξεπερνά τις προσδοκίες.
Η D4S αντεπεξέρχεται με επιτυχία σε αυτήν την πρόκληση.
Εξοπλισμένη με την ταχύτητα και την ισχύ που θα
προσδοκούσε κανείς από μια νέα ναυαρχίδα της Nikon, η
D4S διαθέτει μεγαλύτερη λειτουργικότητα και περισσότερη
ευελιξία. Με απλά λόγια, φωτογραφίζει αυτό που θέλετε,
όπου κι αν βρίσκεστε, ανταποκρινόμενη πιστά στις
προθέσεις σας με απίστευτη ακρίβεια αρχικής ανίχνευσης
AF και δυνατότητες παρακολούθησης AF, ακόμη και σε
μεγάλη μεγέθυνση ή μετά από απρόοπτες αλλαγές στην
απόσταση που σας χωρίζει από το θέμα σας. Το αποτέλεσμα
είναι απαράμιλλης ποιότητας εικόνες JPEG απευθείας από τη
φωτογραφική μηχανή, με νέο επίπεδο βάθους, ευκρίνειας
και δυνατότητας επεξεργασίας. Οι δυνατότητες λήψης
video είναι ακόμη πιο ισχυρές και ευέλικτες από ποτέ, με μια
νέα (1.080/60p) λειτουργία κροπαρίσματος με εκπληκτική
ευκρίνεια (1.920 × 1.080). Τα αποτελέσματα πρέπει να τα δείτε
για να τα πιστέψετε.
Ο πήχης έχει ανέβει. Ανεξάρτητα από την απόσταση, κοντινή
ή μακρινή, η D4S τραβάει φωτογραφίες που κάποτε απλά δεν
ήταν εφικτές. Ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες
λήψης, η D4S αποτυπώνει εικόνες που πουλάνε.

Ολοκληρωμένη επαγγελματική απόδοση: ανεξάντλητες δυνατότητες

Ετοιμαστείτε για ευκρινή εστίαση ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες
κινήσεις, όπως, για παράδειγμα, όταν μια γυμνάστρια της ρυθμικής
γυμναστικής ξαφνικά κάμπτει το σώμα της προς τα πίσω.
© Dave Black

Ακόμη και το παραμικρό χρονικό διάστημα είναι αρκετό για να
απαθανατίσει η D4S έναν κολυμβητή πεταλούδας που εμφανίζεται
εκτός νερού για κάποια κλάσματα του δευτερολέπτου.
© Dave Black

Ευέλικτες λειτουργίες επιλογής περιοχής AF για διάφορες
επαγγελματικές ανάγκες
Η D4S ενισχύει περισσότερο την εμβληματική της ευελιξία εστίασης. Εκτός από τις τέσσερις
διαχρονικές λειτουργίες (AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, AF αυτόματης
επιλογής περιοχής και Παρακολούθηση 3D), υπάρχει πλέον και μια πέμπτη λειτουργία
επιλογής περιοχής AF. Η καινούργια λειτουργία AF επιλογής περιοχής από ομάδα εστιάζει
με μεγαλύτερη ασφάλεια στο θέμα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα πέντε
σημεία αυτόματης εστίασης σαν ένα δίχτυ, σε αντίθεση με τη λειτουργία AF δυναμικής
περιοχής που χρησιμοποιεί μόνο ένα αρχικό σημείο AF. Αυτή η τεχνική είναι εξαιρετικά
εύχρηστη όταν στοχεύετε σε θέματα με απρόβλεπτη συμπεριφορά που είναι δύσκολο να
κλειδώσουν, αποφεύγοντας, παράλληλα, την ακούσια εστίαση στο φόντο. Οι φωτογράφοι
μπορούν πλέον να αισθάνονται πιο ασφαλείς, γνωρίζοντας ότι τα μικρά, τα μακρινά και τα
γρήγορα κινούμενα θέματα μπορούν να αποτυπωθούν πιο γρήγορα και πιο πετυχημένα, και
να αποδοθούν με μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Μέχρι και στα παιχνίδια που τα βασικά θέματα μετακινούνται συνεχώς,
τίποτα δεν μπορεί να ξεγελάσει την αυτόματη εστίαση της D4S.
© Robert Beck

Εντυπωσιακή απόδοση AF με διάφορους συνδυασμούς
φακών NIKKOR και τηλεμετατροπέων
Η D4S διαθέτει 51 σημεία εστίασης με 15 αισθητήρες διασταύρωσης
(cross-type) στην κεντρική περιοχή του σκοπεύτρου για να εντοπίζει
τέλεια την αντίθεση και στις οριζόντιες και στις κατακόρυφες
κατευθύνσεις για καλύτερη απόδοση της AF. Και τα 51 σημεία
ανταποκρίνονται στον αριθμό f/5,6 και προσφέρουν μέγιστη απόδοση
με όλους τους φακούς AF-NIKKOR. Επίσης, τα εννέα κεντρικά σημεία,
καθώς και τα τρία σημεία που βρίσκονται δεξιά κι αριστερά από τα
εννέα κεντρικά, είναι συμβατά με διαφράγματα ταχύτητας μικρότερης
από f/5,6 και μεγαλύτερης από f/8. Το αποτέλεσμα; Ξέγνοιαστη εστίαση
με τηλεμετατροπείς 1,4x ή 1,7x. Επίσης, τα 11 σημεία εστίασης είναι
συμβατά ακόμη και με διάφραγμα f/8, προσφέροντάς σας έτσι σημαντική
ισχύ αυτόματης εστίασης όταν μαζί με τους υπερ-τηλεφακούς NIKKOR
χρησιμοποιείται ένας τηλεμετατροπέας 2,0x.

Παρακολουθήστε το θέμα με μεγαλύτερη σιγουριά και δημιουργήσετε μια εντυπωσιακή σύνθεση χωρίς καθόλου κροπάρισμα.
• Φακός: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1.250 του δευτερολέπτου, f/2,8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 4.000 • Picture Control: τυπικό © Robert Beck

Αυτόματη εστίαση με ασυναγώνιστη ακρίβεια και ευελιξία
• Νέοι αλγόριθμοι για περαιτέρω ενίσχυση της επίτευξης AF ακριβείας για θέματα που κινούνται απρόβλεπτα και με εξαιρετική
ταχύτητα, κοντά και μακριά • Αδιάλειπτη παρακολούθηση AF για καδράρισμα των θεμάτων που πλησιάζουν ή απομακρύνονται
με μεγάλη ταχύτητα για μια δυναμική και επαγγελματική σύνθεση • Γρήγορη ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής περιοχής
AF μέσω των κουμπιών της λειτουργίας εστίασης που έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγική θέση στους υ
 περ-τηλεφακούς NIKKOR,
για βέλτιστο αποτέλεσμα AF σε οποιεσδήποτε συνθήκες
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Λειτουργία AF δυναμικής
περιοχής (9 σημεία)

Λειτουργία AF δυναμικής
περιοχής (21 σημεία)

Λειτουργία AF δυναμικής
περιοχής (51 σημεία)

Συμβατότητα με
διάφραγμα f/5,6
Λειτουργία
παρακολούθησης 3D

Λειτουργία AF αυτόματης
επιλογής περιοχής

Λειτουργία AF επιλογής
περιοχής από ομάδα

Γρήγορη αλλαγή της λειτουργίας επιλογής περιοχής AF μέσω
των κουμπιών της λειτουργίας εστίασης που έχουν τοποθετηθεί
σε στρατηγική θέση στους υπερ-τηλεφακούς NIKKOR, για
βέλτιστο αποτέλεσμα AF σε οποιεσδήποτε συνθήκες

Επίτευξη AF ακριβείας και αποτελεσματική
παρακολούθηση για νέα επίπεδα επαγγελματικής
απόδοσης, ακόμη και σε extreme καταστάσεις
Ετοιμαστείτε για ένα εντελώς νέο επίπεδο απόδοσης AF, όπου θα μπορείτε
να κατακτήσετε τους στόχους που σας θέτει η προσωπική σας αισθητική
και το αποτέλεσμα να λαμβάνει την έγκριση του συντάκτη. Λαμβάνοντας
υπόψη τα σχόλια πολλών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν τον πραγματικά απαιτητικό χώρο, η Nikon ανταποκρίθηκε στις
ανάγκες τους με ένα νέο και εμπνευσμένο σύστημα AF που προσφέρει
απαράμιλλη απόδοση εστίασης για επαγγελματίες που βρίσκονται αντιμέτωποι με ακραίες καταστάσεις σε καθημερινή βάση. Με τους αλγόριθμους
της AF που έχουν υποστεί ενδελεχή βαθμονόμηση, η μονάδα αισθητήρα
Advanced Multi-CAM 3500FX μηδενίζει γρήγορα ακριβώς στο σημείο
και με τον τρόπο που θέλετε, ανεξάρτητα από το πόσο κοντά ή μακριά
βρίσκεται το θέμα σας ή από το πόσο απότομα κινείται μέσα στο κάδρο.
Ετοιμαστείτε για ανίχνευση ακριβείας ακόμα κι όταν πρόκειται για θέματα
που φωτογραφίζονται σε συνθήκες χαμηλής αντίθεσης. Το ανιχνευμένο
θέμα παραμένει σε διαρκή εστίαση χάρη στις ενισχυμένες δυνατότητες
παρακολούθησης. Φανταστείτε έναν αθλητή του πατινάζ ταχύτητας να
κατευθύνεται προς εσάς: η D4S σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε το θέμα
με μεγαλύτερη σιγουριά έως ότου το κάδρο γεμίσει με μια πιο ενδια
φέρουσα, από αισθητικής άποψης, σύνθεση. Οι μέρες που τραβούσατε
πολλά κάδρα στα τυφλά έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η υψηλή απόδοση
AF βρίσκει συνεπή εφαρμογή σε πολλές απαιτητικές περιστάσεις με τις
οποίες έρχεται αντιμέτωπος ένας φωτογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ

Λειτουργία AF μονού
σημείου

Η αυτόματη εστίαση ακριβείας της D4S κλειδώνει αμέσως στον σκιέρ που πετάει κυριολεκτικά μέσα
στο κάδρο με πολύ υψηλή ταχύτητα από ένα σημείο που δεν είναι ορατό.
• Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M],
1/2.500 του δευτερολέπτου, f/7,1 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 2.000
• Picture Control: τυπικό © Robert Beck

σήμερα. Επιπλέον, η λειτουργία παρακολούθησης παραμένει ιδιαίτερα
αποδοτική ακόμα κι όταν το θέμα σας κρύβεται για κλάσματα του δευτερολέπτου, όπως κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού ή ενός
αγώνα ράγκμπι. Χάρη στην ευελιξία που προσφέρει αυτό το επίπεδο AF, η
D4S σάς βοηθάει να τραβάτε περισσότερες εντυπωσιακές φωτογραφίες,
όποιες κι αν είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεστε.

Ο καλός προγραμματισμός οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι περισσότεροι
φωτογράφοι των σπορ βασίζονται πολύ στη λειτουργία AF δυναμικής περιοχής με τα εννέα
σημεία, αλλά σε ένα παιχνίδι ή μια παράσταση μπορεί να υπάρχουν στιγμές για τις οποίες μια
διαφορετική λειτουργία επιλογής περιοχής AF θα ήταν πιο κατάλληλη. Μπορεί να προτιμάτε
τη λειτουργία AF μονού σημείου για να εστιάσετε στα μάτια του αθλητή, αλλά μόλις μερικά
δευτερόλεπτα αργότερα χρειάζεστε άλλες λειτουργίες
AF δυναμικής περιοχής ή τη λειτουργία AF επιλογής
περιοχής από ομάδα εάν το ίδιο θέμα αρχίσει να κινείται
απρόβλεπτα. Χάρη στην D4S τα κουμπιά χειρισμού
εστίασης του υπερ-τηλεφακού NIKKOR λειτουργούν
ως μια έξυπνη συντόμευση σε μία προκαθορισμένη
λειτουργία επιλογής περιοχής AF. Έτσι, η εναλλαγή από
τη μία πιο σημαντική λειτουργία στην άλλη γίνεται
Λειτουργία AF μονού σημείου
αμέσως και χωρίς να απομακρύνετε
καθόλου το βλέμμα σας από το θέμα.
Απλά πατήστε το κουμπί για
εναλλαγή των λειτουργιών και,
στη συνέχεια, απελευθερώστε
το για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη λειτουργία.

Λειτουργία AF δυναμικής
περιοχής (9 σημεία)

Λειτουργία AF επιλογής
περιοχής από ομάδα

Συμβατότητα με
Συμβατότητα με
ταχύτητα διαφράγματος διάφραγμα f/8
μικρότερη από f/5,6 και
μεγαλύτερη από f/8

Λειτουργούν ως αισθητήρες διασταύρωσης (cross-type)
Λειτουργούν ως γραμμικοί αισθητήρες

Κουμπιά χειρισμού εστίασης

Σημείωση: η μετάβαση στην
προκαθορισμένη λειτουργία επιλογής
περιοχής AF δεν είναι δυνατή όταν,
κατά τη χρήση της αυτόματης
εστίασης, στη φωτογραφική
μηχανή είναι ενεργοποιημένη η
παρακολούθηση 3D.
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Ένα πρωτόγνωρο επίπεδο καθαρότητας με απαράμιλλη
αποθορυβοποίηση

Ρεαλιστικοί τόνοι δέρματος χάρη στην ακριβή ισορροπία
λευκού

Η συνέπεια με την οποία η D4S αποδίδει την καθαρότητα των άκρων και των
χρωμάτων πηγάζει από το τυπικό εύρος ISO 100 έως ISO 25.600 και οφείλεται
στην προσήλωση της ίδιας της Nikon στις σχολαστικές και αυστηρές δοκιμές.
Η Nikon βελτιώνει συνεχώς την τεχνογνωσία της στον έλεγχο του θορύβου.
Ο ισχυρός μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 διαθέτει έναν εντελώς
νέο αλγόριθμο για την αποθορυβοποίηση σε υψηλές τιμές ISO και την
πιστότητα των χρωμάτων, που έχει ως αποτέλεσμα την άμεσα αντιληπτή
βελτιωμένη συνολική ευκρίνεια και καθαρότητα χωρίς συμβιβασμούς σε
ανεπαίσθητες υφές και φωτεινές λεπτομέρειες. Η ποιότητα της εικόνας
διατηρείται ακόμα κι όταν το επίπεδο της αποθορυβοποίησης έχει οριστεί σε
«Υψηλό». Ο θόρυβος είναι ελάχιστος ακόμα και σε επίπεδα σημεία στο εύρος
των ενδιάμεσων τόνων. Σε συνδυασμό με τις πολυάριθμες βελτιώσεις για την
επεξεργασία της εικόνας που έχουν ενσωματωθεί στη φωτογραφική μηχανή,
οι φωτογραφίες σας θα διατηρούν βαθύτερους τόνους, πιο υγιή κορεσμό
και θα μεταδίδουν μια αίσθηση αυτοπεποίθησης. Ακόμη και στα πλαίσια
του επαγγελματικού εξοπλισμού, η
ποιότητα εικόνας της D4S φτάνει σε νέα
επίπεδα. Δείτε μόνοι σας.

Στον καινούργιο μηχανισμό
επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4
χρησιμοποιείται ένας νέος και έξυπνος
αλγόριθμος για αυτόματη ισορροπία
λευκού που εντοπίζει με μεγαλύτερη
ακρίβεια τις πηγές του φωτός μέσα από
ενδελεχή ανάλυση της εικόνας. Αυτό
συμβάλλει σημαντικά στην απόδοση
Οι τόνοι του δέρματος οφείλουν την υγιή τους όψη μιας πιο υγιούς όψης της επιδερμίδας με
στην ακρίβεια της αυτόματης ισορροπίας λευκού.
καλύτερο κορεσμό όσο διαφορετικές
κι αν είναι οι πηγές από τις οποίες προέρχεται το φως. Κάθε επιλογή ισορροπίας
λευκού, περιλαμβανομένης και της αυτόματης, μπορεί να βαθμονομηθεί σε
ακόμη πιο μικρά βήματα για μεγαλύτερο έλεγχο του χρώματος. Επιπλέον, η
νέα λειτουργία σημειακής ισορροπίας λευκού της φωτογραφικής μηχανής
σάς επιτρέπει να υπολογίσετε επιτόπου την ισορροπία λευκού χειροκίνητης
προτοποθέτησης στη διάρκεια της ζωντανής προβολής χρησιμοποιώντας
στο κάδρο σας μια πολύ μικρή επιλεγμένη περιοχή λήψης δεδομένων. Χάρη
στην κατάκτηση της ακρίβειας στο επίπεδο που το απαιτούν οι επαγγελματίες,
κάθε προκαθορισμένη περιοχή λήψης δεδομένων που ορίζετε, θα διατηρεί το
μέγεθός της ακόμη κι όταν μεγεθύνεται η εικόνα της ζωντανής προβολής. Εάν
το αποτέλεσμα δεν σας ικανοποιεί, απλά μετακινήστε χειροκίνητα την περιοχή
λήψης για να λάβετε μια νέα ένδειξη της σημειακής ισορροπίας λευκού.
Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, χωρίς να ξεκινάτε από την
αρχή. Πρόκειται για άλλη μία απτή ευκολία που εξασφαλίζει επίπεδο απόδοσης
που θα εκτιμήσουν οι επαγγελματίες.

Οι φωτογραφίες JPEG, όπως αποτυπώνονται απευθείας από τη φωτογραφική μηχανή, διαθέτουν τέτοιο βαθμό ευκρίνειας που είναι έτοιμες για δημοσίευση, ακόμη και μετά από έντονο κροπάρισμα.

ISO 1.600

ISO 3.200

ISO 12.800

ISO 25.600

• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: JPEG fine • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2.000 του δευτερολέπτου, f/4,5 • Ισορροπία λευκού: συννεφιά • Ευαισθησία: ISO 320 • Picture Control: τυπικό © Robert Beck

Κορυφαία ποιότητα εικόνας, όταν η ταχύτητα
είναι απαραίτητη
• Εκθαμβωτική ευκρίνεια, τόνοι του δέρματος που εκπέμπουν υγεία και βελτιωμένο βάθος στις φωτογραφίες JPEG κατευθείαν μέσα από τη φωτογραφική
μηχανή • Ισχυρός μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 για καθαρές εικόνες με ελάχιστο θόρυβο από ISO 100 έως 25.600 • Ευέλικτη αυτόματη ισορροπία
λευκού και πρακτική σημειακή ισορροπία λευκού που εξασφαλίζει απόδοση ακριβείας σε υψηλή ταχύτητα: πολύτιμη ικανότητα για τους επαγγελματίες

ISO 6.400

Ανυπέρβλητες τεχνολογίες στην καρδιά των
φωτογραφιών σας

Εκθαμβωτική ποιότητα εικόνας έτοιμη να ταξιδέψει
στον κόσμο χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση
Για πολλούς σύγχρονους επαγγελματίες φωτογράφους, οι πετυχημένες
φωτογραφίες πρέπει να δημοσιεύονται online μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετά
τη λήψη. Για να προσελκύσετε και να διατηρήσετε την προσοχή ενός υπεύθυνου
φωτογραφικής ύλης, χρειάζεστε εικόνες υψηλής ποιότητας κατευθείαν μέσα
από τη φωτογραφική μηχανή. Μόλις μια φωτογραφία τραβηχτεί, πρέπει
να μπορεί να δημοσιευτεί χωρίς καμία μετέπειτα επεξεργασία. Η D4S έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα αυτόν το συγκεκριμένο στόχο. Σε διάστημα λίγων
δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα πατήσετε το κουμπί λήψης, θα χαρίσετε
στον κόσμο ένα εντελώς νέο επίπεδο ευκρίνειας εικόνας, τονικού πλούτου και
βάθους
των φωτογραφιών σας. Οι τόνοι του δέρματος είναι πιο
ζεστοί, πιο φυσικοί και απαλλαγμένοι από το θόρυβο
που υποβαθμίζει την ποιότητα της εικόνας
όταν η λήψη πραγματοποιείται σε
υψηλές ρυθμίσεις ISO. Μπορείτε
να επιτύχετε την ίδια ποιότητα
όταν τραβάτε σε δύσκολες
συνθήκες φωτισμού, όπως
είναι τα κακοφωτισμένα
κλειστά γυμναστήρια ή τα
στάδια τη νύχτα. Οι εικόνες
εντυπωσιάζουν με την πρώτη
ματιά, η ευκρίνεια, όμως,
είναι αυτή που ξεχωρίζει

Επάνω φαίνεται το αρχικό καδράρισμα της φωτογραφίας, πριν το κροπάρισμα.
© Robert Beck

ακόμη και κάτω από τον μεγεθυντικό φακό. Οι φωτογραφίες διατηρούν τα
εντυπωσιακά τους στοιχεία ακόμη και μετά από πολύ έντονο κροπάρισμα που
συνήθως απαιτείται για δημοσίευση σε περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες.
Αποτυπώστε το πρόσωπο του αθλητή με την D4S και, στη συνέχεια, εξετάστε
από κοντά την κάθε λεπτομέρεια της εικόνας. Μόνο τότε θα αισθανθείτε το
δέος που εμπνέει αμέσως η D4S.

Κάθε πετυχημένη λήψη που κάνετε με την D4S οφείλεται στο ασυναγώνιστο
κουαρτέτο των αποκλειστικών τεχνολογιών απεικόνισης της Nikon. Ο καινούργιος
αισθητήρας εικόνας CMOS με φορμά FX προσφέρει ανάλυση 16,2 megapixel
και εντυπωσιακά μεγάλο εύρος ευαισθησίας στο φως με εύρος ISO 100 έως
25.600 που παρέχεται στον τυπικό εξοπλισμό, χωρίς να θυσιάζεται το δυναμικό
εύρος, το οποίο μπορεί να επεκταθεί στο ισοδύναμο με το ISO 50 έως 409.600.
Ο ιδανικός σύντροφος για έναν τέτοιο αισθητήρα είναι η σειρά φακών NIKKOR.
Με ασύγκριτη ευκρίνεια, καθαρότητα και ακρίβεια, κάθε φακός αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του αισθητήρα της D4S σε ποικίλες συνθήκες φωτισμού.
Ο ισχυρός μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 λαμβάνει από τον
αισθητήρα δεδομένα 14 bit που έχουν μετατραπεί σε A/D, και διεξάγει ενδελεχή
επεξεργασία 16 bit για να διατηρήσει τη μέγιστη πυκνότητα πληροφοριών της
φωτογραφίας σας χωρίς να μειώνεται η ταχύτητά του. Η ισχύς χρησιμοποιείται
έξυπνα: μπορείτε να έχετε 3.020 λήψεις*1, 3 (λειτουργία λήψης μεμονωμένου
κάδρου) και 5.960 λήψεις*2, 3 (συνεχής λειτουργία λήψεων) από μία φόρτιση
της μπαταρίας. Τέλος, υπάρχει το μοναδικό σύστημα Picture Control, το οποίο
δημιουργεί εικόνες που αποδεικνύουν τα υψηλά πρότυπα της Nikon, ενώ επιτρέπει
επίσης στους επαγγελματίες να ορίσουν το προσωπικό τους στιλ ελέγχοντας
διάφορες παραμέτρους της εικόνας, τόσο σε φωτογραφίες όσο και στα video.

Το αποκλειστικό Προηγμένο σύστημα αναγνώρισης
σκηνής της Nikon
Οι επαγγελματίες μπορούν να βασίζονται στην D4S
για ακρίβεια και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ των
σημαντικών χειριστηρίων της φωτογραφικής μηχανής,
όπως είναι η αυτόματη εστίαση, η αυτόματη έκθεση, η
αυτόματη ισορροπία λευκού και η έκθεση φλας i-TTL.
Με τον αισθητήρα RGB 91K-pixel, ο οποίος λειτουργεί
παράλληλα και ως αισθητήρας μέτρησης ακριβείας,
Αισθητήρας RGB 91K-pixel
το Προηγμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής της
D4S μελετά τη φωτεινότητα, την αντίθεση, το χρώμα, την κατανομή των
τονισμένων σημείων, ακόμη και την ύπαρξη ανθρώπινων προσώπων σε κάθε
σενάριο λήψης. Στη συνέχεια, αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να πετύχει
την καλύτερη δυνατή ανάλυση της σκηνής, με απόλυτη ακρίβεια και σε
κλάσματα του δευτερολέπτου πριν την απελευθέρωση του κλείστρου, για κάθε
φωτογραφία που τραβάτε, ακόμη και σε συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας.
Αθόρυβα και διακριτικά, το Προηγμένο σύστημα αναγνώρισης σκηνής
λειτουργεί στο παρασκήνιο για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τις καλύτερες
δυνατές εικόνες. Μπορείτε να απολαμβάνετε πιο αποδοτική παρακολούθηση
εστίασης, πεντακάθαρη εστίαση στα πρόσωπα, καλά ισορροπημένες εκθέσεις
που διατηρούν τα τονισμένα σημεία, και ακόμη πιο πιστή ισορροπία λευκού.
Το σύστημα αξιοποιεί επίσης τις πληροφορίες από τον αισθητήρα εικόνας για
αναπαραγωγή του προσώπου του θέματός σας σε μεγεθυμένη εκδοχή, καθώς
και τον έλεγχο της αυτόματης έκθεσης και εστίασης των λήψεων της ζωντανής
προβολής, συμπεριλαμβανομένου του video.

*1 Με βάση τα πρότυπα CIPA.
*2 Με βάση τις δοκιμές της Nikon.
*3 Κατά τη χρήση της κάρτας XQD.
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Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon
(Creative Lighting System): φωτισμός αντάξιος ενός
φωτογραφικού στούντιο, σχεδόν οπουδήποτε
Χάρη στο σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System –
CLS) μπορείτε εύκολα να υπερβείτε τα όρια του διαθέσιμου φωτισμού. Οι φορητές
μονάδες φλας Speedlight της Nikon (προαιρετικές) μπορούν να μεταμορφώσουν κάθε
τοποθεσία σε προσωπικό σας στούντιο και να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες
φλας CLS για να προσθέσετε περισσότερο βάθος και δυναμισμό στις φωτογραφίες σας.
Ο προηγμένος ασύρματος φωτισμός προσφέρει ακριβή έλεγχο των απομακρυσμένων
μονάδων φλας. Μπορείτε να ελέγχετε έως τρεις ομάδες φλας Speedlight με
απεριόριστο αριθμό μονάδων σε κάθε ομάδα. Ο χειρισμός είναι τόσο εύκολος όσο
αν πραγματοποιούνταν από ένα φλας Speedlight συνδεδεμένο στη φωτογραφική
μηχανή και διαθέτει απλό και κατανοητό περιβάλλον χρήστη. Χάρη στον αποκλειστικό
έλεγχο φλας i-TTL της Nikon, η ακρίβεια των αποτελεσμάτων θα είναι απρόσμενα
εντυπωσιακή. Επίσης, η D4S προσφέρει μια επιλογή αντιστάθμισης έκθεσης που
επηρεάζει μόνο το φόντο της εικόνας. Σε αντίθεση με την επιλογή αντιστάθμισης
ολόκληρου του κάδρου που αλλάζει την έκθεση του φλας και του φόντου, αυτή η
λειτουργία επιτρέπει στους φωτογράφους να δίνουν έμφαση σε αυτό που θέλουν να
φαίνεται περισσότερο στη σύνθεσή τους χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς.

Ενεργό D-Lighting με την επιλογή «Πολύ υψηλό 2»
Όταν εργάζεστε σε ακραίες συνθήκες υψηλού
φωτισμού, όπως με κόντρα φωτισμό που
ξεπερνάει το ήδη μεγάλο δυναμικό εύρος
της φωτογραφικής μηχανής, η λειτουργία
Ενεργού D-Lighting της D4S προσφέρει τη
μοναδική ικανότητα στο να διατηρούνται οι
λεπτομέρειες τόσο στα τονισμένα όσο και στα
Πολύ υψηλό 1
σκιασμένα σημεία. Αυτό όμως δεν υπονομεύει
τη διατήρηση της κατάλληλης αντίθεσης και της φυσικής όψης της φωτογραφίας.
Ο ισχυρός μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 επιτυγχάνει υψηλή
πιστότητα χρωμάτων σε λιγότερο χρόνο επεξεργασίας όταν μάλιστα η διαδικασία
πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο όσο εσείς φωτογραφίζετε. Στις πιο σκληρές
συνθήκες φωτισμού, δοκιμάστε την επιλογή «Πολύ υψηλό 1» ή «Πολύ υψηλό 2».
Το Ενεργό D-Lighting ενεργοποιείται με μία απελευθέρωση του κλείστρου και
μπορεί να αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικό όταν η κίνηση είναι το φυσικό στοιχείο
της φωτογραφίας σας.

HDR (Υψηλό δυναμικό εύρος)
Στη λειτουργία HDR η D4S συνδυάζει δύο εικόνες που
τραβήχτηκαν σε διαφορετικές εκθέσεις (η διαφορά μπορεί
να επεκταθεί σε έως 3 EV) με μία απελευθέρωση του
κλείστρου για να δημιουργηθεί ένα μεμονωμένο κάδρο που
θα καλύπτει μεγαλύτερο εύρος από το εγγενές δυναμικό
εύρος της φωτογραφικής μηχανής. Η απαλότητα στα σημεία
όπου συναντώνται οι δύο εκθέσεις μπορεί να ρυθμιστεί για
να επιτευχθεί πιο φυσική εμφάνιση. Η λειτουργία είναι πιο
κατάλληλη για τοπία, εσωτερικούς χώρους και στούντιο.
Οι φωτογραφίες που προκύπτουν διατηρούν τον πλούσιο
κορεσμό και την τονικότητα με ελάχιστο θόρυβο.

Η ρύθμιση του Picture Control μπορεί να βελτιώσει, ανεπαίσθητα ή σημαντικά, την όψη των φωτογραφιών σας διατηρώντας τη φωτογραφική συνοχή.
• Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [S], 1/3.200 του δευτερολέπτου, f/11 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 3.200 • Picture Control: άλλαξε σε «Ζωντανό»
και προσαρμόστηκε κατά την μετα-επεξεργασία © George Karbus

Ανώτερα επίπεδα επαγγελματικής μαεστρίας
υπό τον απόλυτο έλεγχό σας

• Η εξαιρετική δυνατότητα επεξεργασίας των αρχείων και το σύστημα Picture Control της Nikon διατηρούν τη συνοχή της εικόνας
διευρύνοντας παράλληλα τα όρια της δημιουργικής έκφρασης • Το σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System) με
την επιλογή αντιστάθμισης έκθεσης «Μόνο φόντο» διαφέρει από την αντιστάθμιση φλας • Το Ενεργό D-Lighting διατηρεί τα πιο τονισμένα
σημεία και τις λεπτομέρειες των σκιών στο σκληρό φως για πιο φυσικά αποτελέσματα: ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της Nikon

Ανώτερα επίπεδα μαεστρίας για τους
επαγγελματίες – Σύστημα Picture Control της Nikon
Η D4S προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε κάθε αρχείο JPEG
προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κατευθείαν μέσα από τη φωτογραφική μηχανή.
Αλλά τα οφέλη δεν εξαντλούνται εδώ. Η κορυφαία δυνατότητα επεξεργασίας
των αρχείων εικόνας που προσφέρει η φωτογραφική μηχανή σημαίνει πως οι
επαγγελματίες μπορούν εύκολα να διευρύνουν το καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα
εκμεταλλευόμενοι το αυθεντικό σύστημα Picture Control της Nikon. Απλά
εφαρμόστε μια προκαθορισμένη επιλογή Picture Control σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας και απολαύστε φωτογραφίες ξεχωριστής ποιότητας. Ρυθμίστε
ελαφρώς τις παραμέτρους για να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο την όψη
τους. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα Picture Control
τροποποιώντας τις προκαθορισμένες επιλογές χρησιμοποιώντας το βοηθητικό
πρόγραμμα Picture Control Utility* στον υπολογιστή. Το σύστημα Picture Control
σάς επιτρέπει να εξαντλήσετε το φωτογραφικό δυναμικό κάθε εικόνας χωρίς να
θυσιάζετε τη συνοχή της.
*Το λογισμικό διατίθεται από το ViewNX 2 (παρέχεται μαζί με την D4S) ή το Capture NX 2 (προαιρετικό).

Πρωτότυπη φωτογραφία που
τραβήχτηκε με την επιλογή του
Picture Control «Τοπίο»
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Η όψη της πρωτότυπης φωτογραφίας άλλαξε σημαντικά στη μεταεπεξεργασία όταν το Picture Control άλλαξε σε «Ζωντανό» και οι παράμετροι
βελτιστοποιήθηκαν με τη βοήθεια του βοηθητικού προγράμματος
Picture Control Utility. Η όψη βελτιώθηκε περαιτέρω με τα σημεία ελέγχου
χρωμάτων στο Capture NX 2. Η τροποποιημένη φωτογραφία φαίνεται στο
επάνω μέρος αυτής της σελίδας.

Σημείωση: συνιστάται η χρήση τριπόδου.

Ο αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP είχε επιτευχθεί με χρήση τεσσάρων απομακρυσμένων φλας
Speedlight SB-910 της Nikon, που ελέγχονταν ασύρματα από το συνδεδεμένο στην D4S εντολέα SU-800.
• Φακός: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2.500 του
δευτερολέπτου, f/6,3 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 2 • Ευαισθησία: ISO 160 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

Πειραματιστείτε με τα Picture Control και δώστε στις εικόνες σας
μεγαλύτερο εκτόπισμα
Δοκιμάστε να εφαρμόσετε προκαθορισμένα Picture Control σε ασυνήθιστα θέματα.
Θα ανακαλύψετε ένα διαφορετικό ύφος στον τρόπο που φωτογραφίζετε.
Η ρύθμιση «Τοπίο» δημιουργεί πιο εντυπωσιακή αντίθεση στα πορτραίτα

Διαφορά έκθεσης: 3 EV,
Ομαλοποίηση: κανονική

Δεν υπάρχει αντιστάθμιση έκθεσης στο θέμα
και το φόντο

Αντιστάθμιση έκθεσης «Μόνο φόντο»
(-2 EV)

Τραβήχτηκε
με τη ρύθμιση
«Πορτραίτο»

Ρύθμιση ελάχιστης ταχύτητας
κλείστρου για να αποφευχθεί
το θάμπωμα της εικόνας σε
αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO
Στην επιλογή αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας
ISO η φωτογραφική μηχανή προσαρμόζει
αυτόματα την ευαισθησία ISO όταν η σωστή
έκθεση δεν μπορεί να επιτευχθεί με την επιλεγμένη ρύθμιση ευαισθησίας. Η μέγιστη
ευαισθησία μπορεί να οριστεί από το ISO 200 έως το Hi 4. Στις λειτουργίες P ή A
η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου για την ενεργοποίηση του Αυτόματου ελέγχου
ευαισθησίας ISO μπορεί να επιλεγεί από 1/4.000 έως 30 δευτ. Εάν η φωτεινότητα
του θέματός σας μεταβάλλεται συνεχώς, όπως στην περίπτωση που τα σύννεφα
κινούνται πολύ γρήγορα στον ουρανό ή η φωτογράφιση πραγματοποιείται σε μερικώς
σκιασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, ως ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου επιλέξτε την
υψηλή ταχύτητα για να αποφύγετε το ακούσιο θάμπωμα. Η αυτόματη επιλογή της
ελάχιστης ταχύτητας κλείστρου στην D4S θα ορίσει αυτόματα την ταχύτητα κλείστρου
που ενεργοποιεί τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO βάσει της εστιακής απόστασης
του συνδεδεμένου φακού: πολύ χρήσιμη λειτουργία κατά τη φωτογράφιση με φακό
zoom NIKKOR.

Τέσσερις επιλογές περιοχής εικόνας
Τραβήχτηκε με τη ρύθμιση «Τοπίο» με
βελτιωμένες παραμέτρους

Η ρύθμιση «Πορτραίτο» βελτιώνει την ομοιόμορφη όψη των τοπίων

Τραβήχτηκε
με τη ρύθμιση
«Τοπίο»
Τραβήχτηκε με τη ρύθμιση «Πορτραίτο»
με βελτιωμένες παραμέτρους

Αντιστάθμιση έκθεσης «Ολόκληρο κάδρο»
(-2EV)

Βελτιωμένη απόκριση σε εκθέσεις μεμονωμένου
φλας Speedlight i-TTL
Η D4S προσφέρει βελτιωμένη απόκριση σε εκθέσεις φλας
i-TTL που πραγματοποιούνται με ένα φλας Speedlight
βελτιστοποιώντας περαιτέρω τον έλεγχο των πρόωρων φλας.
Η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί αμέσως τον έλεγχο
του φλας i-TTL για να σας προσφέρει τα βέλτιστα δυνατά
αποτελέσματα χωρίς να χάνετε τις σημαντικές στιγμές που
αξίζει να φωτογραφηθούν. Πρόκειται για ένα πλεονέκτημα που
θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα κατά τις συνεχείς λήψεις.

Ο συνδυασμός της D4S με τους φακούς NIKKOR σάς προσφέρει μοναδική
ευελιξία. Εκτός από το φορμά FX (36,0 × 23,9 mm), η D4S τραβάει επίσης με λόγο
κροπαρίσματος 5:4 (29,9 × 23,9 mm) και 1,2× (29,9 × 19,9 mm), καθώς και σε φορμά
DX (23,4 × 15,5 mm). Οι δύο τελευταίες επιλογές φτάνουν περίπου το 1,2x ή 1,5x, οι
οποίες μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες για τη δημιουργία εφέ τηλεφακού
σε έναν υπάρχοντα φακό.

Φορμά FX

Κροπάρισμα 5:4

Κροπάρισμα 1,2×

Φορμά DX
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Απόλυτη ταχύτητα ροής εργασιών για να είστε πάντα ο νικητής του παιχνιδιού
Κατάλληλη προετοιμασία πριν από τη λήψη για σωστά
αποτελέσματα
• Προσαρμογή των λειτουργιών AF για πιο σίγουρους χειρισμούς
Οι λειτουργίες AF της D4S μπορούν να προσαρμοστούν για να εξυπηρετούν πιο
αποτελεσματικά τις πολλές ανάγκες των επαγγελματιών. Εκτός από τη δυνατότητα
αποθήκευσης μεμονωμένης επιλογής σημείου εστίασης για οριζόντιες και
κατακόρυφες συνθέσεις, πλέον μπορείτε να κάνετε το ίδιο και για τις διαφορετικές
λειτουργίες επιλογής περιοχής AF όπως αυτές ορίζονται από τον προσανατολισμό
της φωτογραφικής μηχανής. Με την προσαρμογή του προκαθορισμένου σημείου
εστίασης μπορείτε να επιστρέψετε στο συγκεκριμένο σημείο εστίασης με το πάτημα
ενός κουμπιού. Για να αποφευχθεί η ακούσια επιλογή των συνδυασμών λειτουργίας
φακού και λειτουργίας επιλογής περιοχής AF, η D4S σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε και
να χρησιμοποιείτε μόνο τις λειτουργίες που θέλετε.

• Ταχύτερη επεξεργασία εικόνας με μηχανισμό EXPEED 4 και
αρχεία RAW μεγέθους S
Η D4S προσφέρει πολλούς γρήγορους και αποτελεσματικούς τρόπους για να
μπορείτε να δημιουργείτε φωτογραφίες υψηλής ποιότητας που θα εντυπωσιάζουν
τους συντάκτες με τους οποίους συνεργάζεστε ή οποιοδήποτε άλλο κοινό στο οποίο
απευθύνεστε. Εάν στόχος σας είναι να στέλνετε τις φωτογραφίες JPEG χωρίς μεταεπεξεργασία, τότε εμπιστευτείτε το μηχανισμό EXPEED 4 για κατά 30% ταχύτερη
επεξεργασία χωρίς να θυσιάζεται η απαράμιλλη ποιότητα της εικόνας. Εάν χρειάζεστε
βελτιώσεις κατά τη μετα-επεξεργασία και ταχύτητα, η D4S σάς επιτρέπει να φωτογραφίζετε σε αρχεία RAW μεγέθους S* (12 bit, χωρίς συμπίεση), που συνιστά το ένα
τέταρτο της ανάλυσης των αρχείων RAW μεγέθους L (12 bit, χωρίς συμπίεση. Το
μέγεθος του αρχείου RAW μεγέθους S είναι περίπου το μισό), διατηρώντας παράλληλα
την ευκρίνεια και το επίπεδο θορύβου που ισοδυναμεί με το JPEG μεγέθους S.
*Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή ορισμένων επιλογών επεξεργασίας, όπως η επεξεργασία NEF (RAW) και η
επικάλυψη εικόνας

• Ολοκληρωμένη επαγγελματική αξιοπιστία

Οριζόντιος προσανατολισμός
Περιστροφή
Περιστροφή
φωτογραφικής μηχανής
φωτογραφικής μηχανής
κατά 90° αριστερόστροφα
κατά 90° δεξιόστροφα
Για κάθε προσανατολισμό της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να επιλεχθεί διαφορετικό σημείο εστίασης.
Η καθαρή ορατότητα μέσα από το σκόπευτρο στη διάρκεια των συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα κάθε θέμα σας.
• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1.600 του δευτερολέπτου, f/4,5 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 2 • Ευαισθησία: ISO 3.200 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

Ροή εργασιών στην αιχμή του δόρατος χωρίς
να παρακάμπτονται διαδικασίες
• Το θάμπωμα που προκαλείται από την κίνηση του καθρέπτη έχει ελαχιστοποιηθεί, προσφέροντας καθαρή προβολή του θέματος και
καλύτερα αποτελέσματα παρακολούθησης στη διάρκεια συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας
• Μεγάλη γκάμα πρακτικών επιλογών προσαρμογής για αντιμετώπιση διαφορετικών επαγγελματικών αναγκών
• Ενσωματωμένο τερματικό LAN (1000BASE-T) για γρήγορη μεταφορά δεδομένων

Νέος μηχανισμός κίνησης καθρέπτη για καλύτερη
ορατότητα μέσα από το σκόπευτρο κατά την
παρακολούθηση των θεμάτων στη διάρκεια των
Ακίδες υποδοχής
συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας
δευτερεύοντα
καθρέπτη

Η εμπνευσμένη ποιότητα εικόνας και η απόδοση AF που
χαρακτηρίζουν την D4S μπορούν να ξεδιπλώσουν όλο τους το
δυναμικό εάν ο φωτογράφος απολαμβάνει την καθαρή προβολή
των θεμάτων που φωτογραφίζει. Ακόμη και κατά τη φωτογράφιση
των γρήγορων, άτακτα κινούμενων θεμάτων με τις συνεχείς λήψεις
υψηλής ταχύτητας, η D4S προσφέρει αδιάλειπτα καθαρή προβολή
του στόχου σας για να μπορείτε να παρακολουθείτε καλύτερα τη
Εξισορροπιστές
σβελτάδα αυτών των θεμάτων σας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η Nikon
καθρέπτη
ανέπτυξε ένα καινούργιο μηχανισμό κίνησης καθρέπτη που διαθέτει διπλούς
εξισορροπιστές για το βασικό καθρέπτη οι οποίοι απορροφούν αποτελεσματικά τους
κραδασμούς του. Ενσωματώνονται επίσης ειδικές ακίδες υποδοχής στις δύο πλευρές
του δευτερεύοντα καθρέπτη που σταματούν γρήγορα και με ακρίβεια την κίνησή
του. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην ακριβή παρακολούθηση της AF
στη διάρκεια των συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας των 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο
Η D4S σάς επιτρέπει να φωτογραφίζετε στα 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με πλήρη απόδοση AF και AE και
διατηρεί τις υψηλές της ταχύτητες σε κάθε διάφραγμα.
© Dave Black

• Προσαρμογή χρωμάτων στην οθόνη LCD
Η προσεκτική προετοιμασία οδηγεί σε καλύτερα
αποτελέσματα. Η οθόνη LCD της D4S έχει βαθμονομηθεί
σχολαστικά για να προβάλλει τα σωστά χρώματα.
Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε την ισορροπία των
χρωμάτων στην οθόνη LCD ανάλογα με τις προσωπικές
σας προτιμήσεις.

Ενισχυμένη επαγγελματική λειτουργικότητα και
αξιοπιστία στη διάρκεια των λήψεων

Ταχύτερη μετάδοση εικόνας, σχεδόν ταυτόχρονα με τη
λήψη
• Ενσωματωμένο τερματικό ενσύρματου LAN συμβατό με το
πρότυπο 1000BASE-T
Η εργασία ενός επαγγελματία ολοκληρώνεται μόνο όταν η φωτογραφία παραδοθεί. Για
να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας η D4S προσφέρει μετάδοση δεδομένων
υψηλής ταχύτητας (η ταχύτητα μετάδοσης μιας φωτογραφίας JPEG μεγέθους L είναι τρεις
φορές ταχύτερη από αυτή της D4), επειδή διαθέτει ενσωματωμένο τερματικό ενσύρματου
LAN (1000BASE-T), που σε κλάσματα του δευτερολέπτου στέλνει τις φωτογραφίες στο
συντάκτη στη μορφή που επιθυμείτε (JPEG, NEF [RAW] ή TIFF). Και προκειμένου να
απαλλάξει τους φωτογράφους από τη χρονοβόρα διαδικασία της προσθήκης πρόσθετων
πληροφοριών στη φωτογραφία (δηλ. κάτοχος, θέμα, χώρος εκδήλωσης κ.λπ.), με την D4S
μπορείτε να καταγράφετε τα δεδομένα IPTC πριν από τη λήψη.

• Προαιρετικός ασύρματος πομπός WT-5A/B/C/D

(fps) με τη διαρκή AF και τη συμβατότητα AE, κατά τις οποίες η εικόνα του σκοπεύτρου
είναι πιο σταθερή με ελάχιστο χρόνο διακοπής προβολής, διατηρώντας την καθαρή
προβολή για έως 200 αδιάλειπτες λήψεις JPEG*. Επίσης, το επιλεγμένο σημείο εστίασης
παραμένει μονίμως φωτισμένο χωρίς να αναβοσβήνει το φως στο σκόπευτρο με κάθε
απελευθέρωση του κλείστρου όταν η επιλεγμένη λειτουργία είναι αυτή των συνεχών
λήψεων υψηλής ταχύτητας, βοηθώντας τους φωτογράφους να συγκεντρώνονται
καλύτερα όταν παρακολουθούν τα γρήγορα και ακανόνιστα κινούμενα θέματα.

Μικρός και ελαφρύς, ο πομπός WT-5A/B/C/D μπορεί να συνδεθεί στην D4S για πολύ
γρήγορη ασύρματη μεταφορά δεδομένων. Είναι συμβατός με το πρότυπο IEEE802.11n
(1x1 HT40: μέγ. 150 Mbps) καθώς και το IEEE802.11a/b/g για υψηλότερες ταχύτητες.

• Δυνατότητες διασύνδεσης ενσύρματου δικτύου LAN ή
WT-5A/B/C/D

*Με χρήση κάρτας μνήμης Sony S-series QD-S32E XQD χωρητικότητας 32 GB.

• Μικρές αλλαγές στις γραμμές του σώματος, στις θέσεις των
κουμπιών και στην υφή
Όταν οι επαγγελματίες φωτογράφοι πιάσουν στα χέρια τους την D4S, τότε θα
νιώσουν τις λειτουργικές βελτιώσεις της. Το σμιλεμένο περίγραμμα της λαβής
κάνει το κράτημα ακόμη πιο ασφαλές, και κατά την οριζόντια και κατά την
κατακόρυφη σύνθεση. Τα κουμπιά AF-ON για την οριζόντια και την κατακόρυφη
λήψη έχουν προσαρμοστεί ελαφρώς με σκοπό τον καλύτερο εντοπισμό τους
και το πιο σίγουρο πάτημα. Ο υπο-επιλογέας κατασκευάστηκε από νέο υλικό
και ο σχεδιασμός της επιφάνειας άλλαξε για ενισχυμένη λειτουργικότητα.
Κάθε λεπτομέρεια έχει μελετηθεί σχολαστικά και έχει υποβληθεί σε ενδελεχείς
ελέγχους για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατή ταχύτητα και απόδοση.
Ο ελάχιστος χρόνος διακοπής προβολής στο σκόπευτρο σε
συνδυασμό με τη μονίμως φωτισμένη προβολή του σημείου
εστίασης βοηθάνε την οπτική συγκέντρωσή σας όταν η επιλεγμένη
λειτουργία είναι οι συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας.
© Dave Black

Αποτελώντας την τελευταία λέξη στην τεχνολογία του επαγγελματικού εξοπλισμού, δεν
χωράει κανένας συμβιβασμός στην αντοχή της φωτογραφικής μηχανής. Από το ελαφρύ
και ανθεκτικό σώμα από κράμα μαγνησίου και τη στεγανοποίηση κατά της υγρασίας
και της σκόνης, έως τη μονάδα κλείστρου που έχει δοκιμαστεί πάνω από 400.000 φορές
σε πλήρως συναρμολογημένα μοντέλα, η D4S είναι έτοιμη για πολλές απαιτητικές
αποστολές γιατί, εκτός των άλλων, διαθέτει δύο υποδοχές για κάρτες (μία για κάρτες
XQD και μία για κάρτες CF) για πολλές ανεπανάληπτες λήψεις. Μπορείτε ακόμη να
φωτογραφίζετε στο σκοτάδι χάρη στα φωτιζόμενα κουμπιά που καθιστούν το χειρισμό
της εύκολο. Το καθαρό οπτικό σκόπευτρο προσφέρει κάλυψη κάδρου περίπου 100%.

Με το ενσύρματο LAN ή τον ασύρματο πομπό WT-5A/B/C/D μπορείτε να μεταφέρετε
σε διακομιστή FTP ή σε υπολογιστή δεδομένα φωτογραφιών και video που είναι
αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής καθώς και φωτογραφίες
που τραβήχτηκαν «μόλις τώρα». Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απομακρυσμένης λήψης
από τον υπολογιστή με τη βοήθεια του λογισμικού Camera Control 2 (προαιρετικό)
καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς και αποθήκευσης των φωτογραφιών ή των video σε
υπολογιστή. Σε λειτουργία διακομιστή HTTP, μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες
που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής μηχανής και να τραβάτε
φωτογραφίες απομακρυσμένα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υπολογιστή
ή του iPhone. Όταν σε μια D4S ή D4, που έχει διαμορφωθεί ως βασική φωτογραφική
μηχανή, συνδεθεί ένας πομπός WT-5A/B/C/D, τότε μπορείτε να
συγχρονίσετε την απελευθέρωση του κλείστρου σε έως
10 απομακρυσμένες φωτογραφικές μηχανές D4S ή
D4, που στην κάθε
μία έχει συνδεθεί
μια μονάδα WT-5.
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Video Full HD σε λειτουργία πολλαπλών περιοχών με
εκπληκτικά ευκρινή λειτουργία κροπαρίσματος
1.920 × 1.080
Οι επαγγελματίες πρέπει να ταξιδεύουν με ελαφριές αποσκευές. Όμως χρειάζονται
και πολλές δημιουργικές επιλογές. Κατά την εργασία με πολυμέσα, η ύπαρξη πολλών
οπτικών επιλογών για τα πλάνα μπορεί να αποτελέσει το κλειδί της επιτυχίας, αλλά μπορεί
παράλληλα να δημιουργεί την ανάγκη για μεταφορά μεγάλου όγκου επιπρόσθετου
εξοπλισμού. Ο σχεδιασμός της D4S προσφέρει άμεση λύση σε αυτό το δίλημμα,
ενσωματώνοντας ουσιαστικά τρεις φωτογραφικές μηχανές σε μία. Οι λειτουργίες
πολλαπλών επιλογών σάς επιτρέπουν να τραβάτε με τρεις διαφορετικές περιοχές
του αισθητήρα εικόνας: με το φορμά βάσει FX, το φορμά βάσει DX και το φορμά
κροπαρίσματος 1.920 × 1.080. Ενώ το φορμά βάσει FX προσφέρει ένα πιο ρηχό βάθος
πεδίου και απόδοση με λιγότερο θόρυβο, το φορμά βάσει DX και το φορμά κροπαρίσματος
1.920 × 1.080 προσφέρουν βαθύτερο βάθος πεδίου και περισσότερο διευρυμένη εστιακή
απόσταση του φακού που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη χρήση: κατά 1,5x με φορμά DX
και κατά 2,7x με φορμά κροπαρίσματος 1.920 × 1.080. Για εξαιρετική ευκρίνεια σε εικόνες
video, το φορμά κροπαρίσματος 1.920 × 1.080 χρησιμοποιεί ακριβώς 1.920 × 1.080 pixel

προκειμένου να επιτευχθεί το Full
HD 1080p. Το αποτέλεσμα είναι η
εκπληκτική ευκρίνεια των εικόνων.
Αλλάζοντας τις λειτουργίες, οι φακοί
NIKKOR, περιλαμβανομένων και
των φακών DX NIKKOR, μπορούν να
διπλασιάσουν και να τριπλασιάσουν
τις επιλογές χρήσης τους
αποτελώντας μοναδική βοήθεια
όταν η μεταφορά πρόσθετων
φακών είναι δύσκολη ή αδύνατη.
Φορμά βάσει FX
Φορμά βάσει DX
Κροπάρισμα
1.920 × 1.080
Στην παραπάνω εικόνα εμφανίζονται τρεις επιλογές περιοχής εικόνας (λόγος διαστάσεων16:9) σε
περιοχή εικόνας με φορμά FX για λήψεις με το σκόπευτρο ή φωτογράφιση ζωντανής προβολής.

Λειτουργικότητα επαγγελματικού επιπέδου
Μη συμπιεσμένη έξοδος HDMI
1.920 × 1.080/60p σε εξωτερική
συσκευή εγγραφής

Η δυνατότητα video Full HD 1.080/60p σε συνδυασμό με την υψηλή απόδοση ISO έχουν σαν αποτέλεσμα video με ομαλή κίνηση και ελάχιστο θόρυβο.

Μοναδική ευελιξία στις λειτουργίες video,
εκπληκτικά πολυμέσα
• Η δυνατότητα video Full HD 1.080/60p μαζί με το μηχανισμό EXPEED 4 αποδίδει πλούσιους, ομαλούς τόνους με ελάχιστο θόρυβο σε ρυθμίσεις
ISO από 200 έως 25.600 • Η λειτουργία κροπαρίσματος 1.920 × 1.080 προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια χωρίς αλλαγή μεγέθους με αύξηση της
εστιακής απόστασης έως περίπου 2,7x • Κατά τη φωτογράφιση time-lapse και τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη η μετάβαση των
σκηνών είναι ομαλή με σταδιακά μεταβαλλόμενη φωτεινότητα

Video Full HD 1.080/60p με απόλυτα
χειροκίνητο έλεγχο και μεγάλο εύρος ISO 200
έως 25.600 ως βασικό χαρακτηριστικό
Οι επαγγελματικές εργασίες σπάνια διεξάγονται σε ιδανικές συνθήκες, είτε
τραβάτε φωτογραφίες, είτε video είτε και τα δύο. Οι φωτορεπόρτερ που τραβάνε
video, συχνά χρειάζεται να κινούνται γρήγορα με ελάχιστο δυνατό εξοπλισμό για
να μην τους βαραίνει. Σε τέτοιες συνθήκες η D4S προσφέρει με μεγάλη αξιοπιστία
εκπληκτικά video σε ποιότητα βιντεομετάδοσης και στο ανθεκτικό της σώμα
περικλείει τη δυνατότητα Full HD 1.080/60p. Χάρη στο βελτιστοποιημένο
μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας, δημιουργεί video μοναδικής ευκρίνειας
και βάθους, που ακόμη και οι μικρές λεπτομέρειες αποτυπώνονται χωρίς το
φαινόμενο moiré και χωρίς παραμορφώσεις. Το μεγάλο εύρος ISO - από 200
έως 25.600 - ως βασικό χαρακτηριστικό, επίσης βοηθάει τους επαγγελματίες να
επιτύχουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο την D4S
γιατί δεν χρειάζεται να μεταφέρουν το βαρύ και ογκώδη εξοπλισμό φωτισμού.
Σε περιπτώσεις εργασίας σε εξαιρετικά σκοτεινές συνθήκες, το ISO μπορεί να
αυξηθεί στο ισοδύναμο με ISO 409.600. Επιλέξτε ταχύτητα καρέ που ταιριάζει με
τις προθέσεις σας, επιλέγοντας από 60p, 50p, 30p, 25p και 24p. Αν το ζητούμενο
είναι οι ομαλές κινήσεις, τότε η ιδανική ταχύτητα καρέ είναι η 60p.
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Η D4S με την υψηλή απόδοση ISO επιτρέπει
στους εικονολήπτες να κινούνται γρήγορα
γιατί τους απαλλάσσει από το βαρύ
εξοπλισμό.

Ισχυρός μηχανισμός EXPEED 4 για ομαλές
εκθέσεις, πλούσιους τόνους και ελάχιστο
θόρυβο
Εκτός από την ομαλή αποτύπωση της κίνησης, η D4S αποδίδει ομαλά
και τις μεταβάσεις της έκθεσης. Όταν η έκθεση της σκηνής αλλάζει
σημαντικά, όπως στην περίπτωση της βιντεοσκόπησης την αυγή ή
κατά τις πανοραμικές λήψεις από το ένα επίπεδο φωτισμού σε άλλο,
επιστρατεύονται ο αισθητήρας εικόνας και ο μηχανισμός EXPEED 4 της D4S
για να αποδώσουν πιο φυσικά τη μετάβαση από τις φωτεινές στις σκοτεινές
σκηνές, κι όλα αυτά διατηρώντας παράλληλα τους πλούσιους τόνους, τις
ευκρινείς άκρες και τον ελάχιστο θόρυβο,
ακόμη και σε υψηλές ρυθμίσεις ISO.

Για την καθαρότερη ποιότητα video, η D4S
διαθέτει δυνατότητα απευθείας εξόδου των μη
συμπιεσμένων αρχείων μέσω HDMI. Το εξαχθέν
αρχείο μπορεί να επεξεργαστεί με το φορμά
Κλιπ καλωδίου HDMI
ProRes*, δημιουργώντας μια αποτελεσματική
ροή εργασίας επεξεργασίας. Ένα καινούργιο χαρακτηριστικό της D4S είναι η
δυνατότητα εγγραφής video μέσα στη φωτογραφική μηχανή (συμπιεσμένο σε
φορμά AVC H.264/MPEG-4) και η ταυτόχρονη εξαγωγή του σε μη συμπιεσμένο
αρχείο. Με τη χρήση του προαιρετικού καλωδίου HC-E1 HDMI και του παρεχόμενου
κλιπ καλωδίου HDMI, μπορείτε να απολαμβάνετε σταθερή λειτουργία χωρίς καμία
τυχαία μετακίνηση του καλωδίου. Το κλιπ αποτρέπει επίσης τις ζημιές στην υποδοχή
του καλωδίου.
*ProRes είναι ένας κωδικοποιητής της Apple Inc. και αποτελεί σήμα κατατεθέν της εταιρείας.

Ομαλότερη μετάβαση της έκθεσης
κατά τη φωτογράφιση time-lapse
και τη φωτογράφιση με περιοδικό
χρονοδιακόπτη
Η δημιουργία εντυπωσιακών video με time-lapse
είναι ακόμη πιο εύκολη με την D4S. Στα video
time-lapse που αποτελούνται από σκηνές όπου η
φωτεινότητα αλλάζει σταδιακά, όπως την αυγή ή το
σούρουπο, και η παραμικρή διαφορά της έκθεσης
του κάθε κάδρου μπορεί να δημιουργήσει ένα
ενοχλητικό τρεμούλιασμα. Η D4S μετρά έξυπνα
τις διακυμάνσεις της έκθεσης και αποδίδει τις
μεταβάσεις με μοναδική ομαλότητα. Στο παρελθόν,
η φωτογράφιση τέτοιων
σκηνών ήταν δύσκολη,
τώρα όμως μπορείτε
να εφαρμόσετε χωρίς
προβλήματα την αυτόματη
έκθεση προκειμένου να δημιουργήσετε επαγγελματικής ποιότητας λήψεις time-lapse
ή λήψεις με περιοδικό χρονοδιακόπτη. Ο μέγιστος αριθμός διαθέσιμων εκθέσεων στη
λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη είναι 9.999, από 999 που ήταν στην D4.

Αυτόματος έλεγχος ISO όταν
η ταχύτητα κλείστρου και το
διάφραγμα είναι σταθερά

Ο αισθητήρας εικόνας και ο μηχανισμός
EXPEED 4 της D4S εξασφαλίζουν ομαλές
μεταβάσεις της έκθεσης σε μια διαδοχή
video που κινείται ανάμεσα σε σκοτεινούς
και φωτεινούς χώρους. Κάτι τέτοιο ήταν
αδύνατο στο παρελθόν.

Φανταστείτε ότι τραβάτε μια παρατεταμένη
σεκάνς που αρχίζει σε έναν σκοτεινό διάδρομο και
καταλήγει έξω, στο φως. Με την D4S μπορείτε να
διατηρήσετε τη χειροκίνητη έκθεση για να ελέγχετε
τις ταχύτητες κλείστρου και τις ρυθμίσεις του διαφράγματος, ενώ η ευαισθησία
καθορίζεται αυτόματα από τη φωτογραφική μηχανή για να είναι σωστή η έκθεση.
Η μέγιστη ευαισθησία μπορεί να οριστεί από ISO 400 έως Hi 4. Αυτή η ρύθμιση είναι
εξαιρετικά χρήσιμη σε φωτογραφίσεις με έντονες εναλλαγές φωτισμού.

Έλεγχος ήχου hi-fi πριν και
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
με στερεοφωνικά ηχεία και
παρακολούθηση του επιπέδου ήχου
Η D4S διαθέτει υποδοχή για εξωτερικό στερεοφωνικό
μικρόφωνο και έχει σχεδιαστεί για εγγραφή
καθαρού ήχου. Συνδέστε το μικρό στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1 (προαιρετικό) για να πραγματοποιήσετε εγγραφή ήχου υψηλής
ποιότητας μειώνοντας σημαντικά το θόρυβο που παράγουν τα μηχανικά μέρη. Μια
υποδοχή ακουστικών σάς επιτρέπει τη χρήση ακουστικών για αποτελεσματικό έλεγχο
και παρακολούθηση του ήχου σε ηχητική απομόνωση. Οι ενδείξεις επιπέδου του
ήχου παρέχουν οπτική επιβεβαίωση του ηχητικού επιπέδου, ενώ υπάρχει ακόμα η
δυνατότητα λεπτομερούς σταδιακού ελέγχου της ευαισθησίας του μικροφώνου σε
20 βήματα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε την επιλογή «Μεγάλο εύρος» (για την εγγραφή
μουσικών παραστάσεων ή των ήχων περιβάλλοντος σε κάποιο δρόμο) ή «Εύρος φωνής»
(για την εγγραφή ανθρώπινων φωνών). Κατά την εγγραφή με το ενσωματωμένο
μικρόφωνο, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή μείωσης θορύβου του ανέμου.

Για αποδοτικότερη επεξεργασία
υπάρχει δυνατότητα προσθήκης
επισημάνσεων με δείκτη κατά την
εγγραφή
Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο χρησιμοποιώντας
τη λειτουργία επισημάνσεων με δείκτη με την οποία
μπορείτε να ορίσετε σημαντικά κάδρα στη διάρκεια
της βιντεοσκόπησης. Έτσι μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τα σημαντικά μέρη στα
πλάνα σας κατά τα τελευταία στάδια της επεξεργασίας εντός της φωτογραφικής
μηχανής. Οι δείκτες επισημαίνονται κατά μήκος της γραμμής προόδου και είναι
εύκολο να επιβεβαιωθούν οπτικά.

Επιλογή για προσαρμογή του
κουμπιού λήψης για έναρξη/διακοπή
της βιντεοσκόπησης
Με τις λειτουργίες προσαρμογής της D4S μπορείτε
να προσαρμόσετε το κουμπί λήψης ως κουμπί
έναρξης/διακοπής της εγγραφής video. Με
αυτόν τον τρόπο μπορείτε να τραβάτε video
απομακρυσμένα είτε με ντεκλανσέρ είτε με το ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1,
ακόμη κι όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται μακριά ή η πρόσβαση σε αυτήν
δεν είναι εύκολη, όπως, για παράδειγμα, όταν βρίσκεται σε ένα τηλεκατευθυνόμενο
ελικόπτερο για εναέριες λήψεις.

Ηλεκτρικό διάφραγμα για ομαλό έλεγχο διαφράγματος
κατά την εγγραφή σε εξωτερική συσκευή HDMI
Αντί να περιστρέφετε τον υπο-επιλογέα εντολών, με το ηλεκτρικό διάφραγμα*
μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις διαφράγματος στη διάρκεια της
ζωντανής προβολής video. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση του κουμπιού
προεπισκόπησης και ενός κουμπιού λειτουργίας το οποίο ορίζετε με το μενού
προσαρμογής. Το ηλεκτρικό διάφραγμα είναι συμβατό με την εγγραφή σε
εξωτερική συσκευή μέσω HDMI.
*Διαθέσιμο στις λειτουργίες A και M.
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• Φακός: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση:
λειτουργία [M], 1/8 του δευτερολέπτου, f/18 • Ισορροπία λευκού: θερμοκρασία χρώματος (3.030 K)
• Ευαισθησία: Lo 1 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

• Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2.500 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 500 • Picture Control: τυπικό © Dave Black

Φακοί NIKKOR: καθοριστική ισχύς για
κορυφαίες φωτογραφίες και video
• Μοναδική ευκρίνεια, από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια της εικόνας
• Ευκρινής ανάλυση που αποδίδει τη σημειακή πηγή φωτός ως ένα σημείο
• Ομαλές μεταβάσεις από καθαρή εστίαση σε απαλό θαμπό φόντο (bokeh), που αποδίδουν πιστά τον τρισδιάστατο χώρο στις φωτογραφίες σας
• Καθαρές φωτογραφίες χωρίς είδωλα και αντανακλάσεις στις λήψεις με δύσκολες συνθήκες φωτισμού

Φακοί NIKKOR: οπτικά αριστουργήματα για
τις Nikon D-SLR
Ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν ή όχι Nikon, οι επαγγελματίες
εκθειάζουν την οπτική απόδοση των φακών NIKKOR. Οι φακοί NIKKOR
ενισχύουν την πλήρη επαγγελματική ποιότητα και απόδοση των πιο
πρόσφατων κορυφαίων μηχανών της Nikon και αντιπροσωπεύουν
το ξεκάθαρο πλεονέκτημα των λήψεων με σύστημα Nikon. Όσο οι
επαγγελματίες εξακολουθούν να αναζητούν συνεχώς καλύτερη ποιότητα
εικόνας, οι σχεδιαστές της Nikon θα εξακολουθούν να τελειοποιούν τις
τεχνολογίες φακών για να παράγουν τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες.
Καθώς οι φακοί NIKKOR συνεχίζουν να εξελίσσονται, είναι δεδομένο ότι
θα συνεχίσουν να ενσωματώνουν τα διαχρονικά πρότυπα της Nikon
για τη δημιουργία φακών: σημειακές πηγές φωτός που αποδίδονται ως
σημειακές εικόνες, υψηλή ανάλυση ακόμη και στην περιφέρεια, φυσικό
θαμπό φόντο (bokeh) σε συνδυασμό με φυσικό βάθος και μειωμένα είδωλα
και αντανακλάσεις. Οι φακοί NIKKOR είναι κατασκευασμένοι με βάση τα
αυστηρά κριτήρια κατασκευής φακών της Nikon και ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις των επαγγελματιών για τις λήψεις φωτογραφιών και video. Αυτό
το επίπεδο οπτικής απόδοσης δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο κατασκευαστή
φακών. Οι φακοί NIKKOR έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο των
φωτογράφων όσο και των εικονοληπτών και κατέχουν κορυφαία θέση στο
χώρο. Η εξαιρετική ποικιλία των φακών NIKKOR σάς χαρίζει ανεξάντλητο
πεδίο επιλογών για να επιλέξετε τους καταλληλότερους φακούς για
φωτογραφίες και video, προκειμένου να εξασφαλίσετε την ιδανική ποιότητα
εικόνας σε οποιεσδήποτε συνθήκες λήψης.
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• Φακός: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Ποιότητα εικόνας: 14 bit RAW (NEF) • Έκθεση: λειτουργία [M],
1/640 του δευτερολέπτου, f/8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 2 • Ευαισθησία: ISO 400
• Picture Control: τυπικό © Dave Black

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Ένας γρήγορος ευρυγώνιος φακός, που αποδίδει μοναδικά
την ευκρίνεια και το θαμπό φόντο (bokeh) καλύπτοντας
παράλληλα γωνία προβολής 84°. Ιδανικός για λήψεις στο
χέρι των νυχτερινών τοπίων ή των εσωτερικών χώρων με
ανεπαρκή φωτισμό. Χάρη στη νανοκρυσταλλική επίστρωση
επιτυγχάνεται η λήψη καθαρών εικόνων με μειωμένες
αντανακλάσεις και διπλά είδωλα.

Ο συγκεκριμένος ευρυγώνιος φακός προσφέρει εκπληκτικές
εικόνες με φυσικό θαμπό φόντο (bokeh) επιτυγχάνοντας
θαυμαστό επίπεδο διόρθωσης χρωματικής εκτροπής που
εκφράζεται με το φαινόμενο του φωτοστέφανου, ακόμα και
στο μέγιστο διάφραγμα. Η νανοκρυσταλλική επίστρωση
μειώνει τα διπλά είδωλα και την αντανάκλαση σε συνθήκες
σκληρού φωτισμού. Ο καταλληλότερος φακός για τη φύση,
τα τοπία και τον έναστρο ουρανό.

Ένας γρήγορος, τυπικός σταθερός φακός που προσφέρει υψηλή
ανάλυση και εξαιρετική όψη του ομοιόμορφου θαμπού φόντου
(bokeh) και φυσικό βάθος. Κατά τις λήψεις νυχτερινών τοπίων,
ο φακός ορίζει τις σημειακές πηγές φωτός ως σημειακές εικόνες
ακόμα και στις περιφερειακές περιοχές στο μέγιστο διάφραγμα.
Το εκπληκτικό θαμπό φόντο (bokeh) απεικονίζει τα θέματα
ακόμη πιο ελκυστικά στα πορτραίτα ή στις στατικές λήψεις.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Αυτός ο βραβευμένος ευρυγώνιος φακός zoom αποτελεί την
προσωποποίηση του πνεύματος των NIKKOR, με ευκρίνεια σε
όλο το κάδρο, από τη μία άκρη στην άλλη. Η νανοκρυσταλλική
επίστρωση και οι ασφαιρικοί φακοί, συμπεριλαμβανομένων
των στοιχείων PGM μεγάλης διαμέτρου, διασφαλίζουν
μοναδική ποιότητα εικόνας ακόμα και σε συνθήκες κόντρα
φωτισμού. Απαραίτητος φακός για κάθε περίσταση στην οποία
μπορεί να βρεθεί ένας επαγγελματίας φωτογράφος.

Αυτός ο τυπικός φακός zoom επιτυγχάνει μια φυσική
οπτική πιστότητα και εξαιρετική ευκρίνεια σε όλο το εύρος
του zoom, διατηρώντας παράλληλα το μέγιστο διάφραγμα
του f/2,8. Εξυμνήθηκε όχι μόνο για την ποιότητα της
εικόνας αλλά και για την αξιοπιστία του. Εξαιρετική ευελιξία
για απίστευτα μεγάλη γκάμα θεμάτων.

Ένας τηλεφακός zoom με εντυπωσιακή υποστήριξη
απόσβεσης κραδασμών (VR) έως 3,5 στοπ* που προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες για λήψεις με τη μηχανή στο χέρι.
Το αποτέλεσμα είναι όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) από
το άπειρο έως την ελάχιστη απόσταση εστίασης
1,4 m/4,6 ft, ενώ η νανοκρυσταλλική επίστρωση
ελαχιστοποιεί τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

Αυτός ο υπερ-τηλεφακός zoom είναι ελαφρύς και
κατάλληλος για αποστολές με υπερ-τηλεφακό για
εκπληκτική ποιότητα εικόνας. Η νανοκρυσταλλική
επίστρωση και η υποστήριξη VR II (έως 3,0 στοπ*)
συμβάλλουν στη δημιουργία εικόνων με μεγαλύτερη
ευκρίνεια ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.

Ένας υπερ-τηλεφακός που αποτυπώνει πεντακάθαρες
φωτογραφίες με γυάλινα στοιχεία φακού ED και Super ED που
μειώνουν τη χρωματική εκτροπή ενώ η νανοκρυσταλλική
επίστρωση ελαχιστοποιεί την αντανάκλαση και τα διπλά είδωλα.
Οι λήψεις στο χέρι είναι πια εφικτές χάρη στην υποστήριξη VR
(έως 3,0 στοπ*) και ένα γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/2.

Αυτός ο τηλεφακός μεγάλου διαφράγματος είναι γνωστός για
την επαγγελματική του χρήση και κατάλληλος για φωτογράφιση
στο χέρι με υποστήριξη VR (έως 3,0 στοπ*). Η νανοκρυσταλλική
επίστρωση μειώνει τα διπλά είδωλα και την αντανάκλαση
συμβάλλοντας στη σύνθεση εκπληκτικά ευκρινών και καθαρών
εικόνων. Η καλύτερη επιλογή για αθλήματα εσωτερικού χώρου
και action sport.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

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

Ένας υπερ-τηλεφακός που αποδίδει απίστευτα ευκρινείς
εικόνες και όμορφο θαμπό φόντο (bokeh) με γρήγορο
μέγιστο διάφραγμα f/2,8, υποστήριξη VR (έως 3,0 στοπ*)
και νανοκρυσταλλική επίστρωση. Το ελαφρύ και
ανθεκτικό περίβλημα φακού από κράμα μαγνησίου είναι
συνώνυμο της αληθινής αξιοπιστίας.

Αυτός ο ισχυρός υπερ-τηλεφακός προσφέρει κορυφαία
αναπαραγωγή εικόνας. Με υποστήριξη VR (έως 3,0 στοπ*)
και νανοκρυσταλλική επίστρωση, ο ελαφρύς και
ανθεκτικός φακός σάς προσφέρει επιπλέον σιγουριά
κατά τη χρήση. Ιδανικός για εκδηλώσεις μηχανοκίνητου
αθλητισμού, τα υπαίθρια αθλήματα και τη φωτογράφιση
άγριας φύσης.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί το μακρύτερο από όλους
τους φακούς NIKKOR, το βάρος του παραμένει πολύ μικρό,
επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε εκπληκτικά καθαρές εικόνες
υπερ-τηλεφακού. Στην κατασκευή του ενσωματώνεται φθορίτης,
γυάλινο στοιχείο φακού ED και νανοκρυσταλλική επίστρωση.
Η λειτουργία VR παρέχει ισχυρό εφέ ισοδύναμο με ταχύτητες
κλείστρου κατά 4,5 στοπ* μεγαλύτερες. Ο ενσωματωμένος
μηχανισμός ηλεκτρομαγνητικού διαφράγματος διασφαλίζει τον
έλεγχο της σταθερότητας του διαφράγματος ακόμα και όταν
ο φακός χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον αποκλειστικό
τηλεμετατροπέα (συνοδεύει το συγκεκριμένο φακό),
επεκτείνοντας το φάσμα του στα 1.000 mm.

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

Ασύρματα τηλεχειριστήρια (προαιρετικά)

1

Τα ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-1 και WR-R10/WR-T10
χρησιμοποιούν τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων 2,4 GHz και επιτρέπουν
τηλεχειρισμό από μεγάλες αποστάσεις. Η μονάδα WR-1 διευρύνει
τα ενδεχόμενα σενάρια λήψεων με πολλές επιλογές λήψεων
μέσω τηλεχειρισμού. Μπορείτε να επικοινωνείτε μεταξύ των
μονάδων WR-1, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους έως 120 m/394 ft*.
Διατίθενται δεκαπέντε κανάλια. Όταν συνδέετε τις μονάδες WR-1
σε πολλές φωτογραφικές μηχανές, δοκιμάστε να απελευθερώσετε
το κλείστρο ταυτόχρονα ή απελευθερώστε τα κλείστρα τους
WR-1
σε συγχρονισμό με την κύρια φωτογραφική μηχανή στην οποία
επίσης έχει συνδεθεί ένα τηλεχειριστήριο WR-1. Μπορείτε, επίσης,
να τηλεχειριστείτε την κάθε ομάδα των φωτογραφικών μηχανών χωριστά ή να
δοκιμάσετε τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη.

4 56 7

3

2

+ ,

Οι Επαγγελματικές υπηρεσίες Nikon (NPS) παρέχουν βοήθεια σε
επαγγελματίες φωτογράφους οι οποίοι χρησιμοποιούν εξοπλισμό της
Nikon. Με εξειδικευμένη, ατομική φροντίδα, το NPS επικεντρώνεται
στις ειδικές ανάγκες του κάθε επαγγελματία φωτογράφου προκειμένου
να του προσφέρει εφικτές λύσεις για κάθε τεχνολογικό και διοικητικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Χρειάζεστε επισκευή, συντήρηση
εξοπλισμού ή καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας; Το NPS είναι εδώ
για να σας βοηθήσει. Εάν για την επισκευή απαιτείται χρόνος ενώ η
δουλειά σας δεν μπορεί να περιμένει γιατί έχετε αναλάβει μια εργασία,
το NPS είναι έτοιμο να σας νοικιάσει τον εξοπλισμό για να μπορείτε
να ανταποκριθείτε στις προθεσμίες σας. Οι μεγάλες αθλητικές και
πολιτιστικές οργανώσεις συχνά λειτουργούν ως δίκοπο μαχαίρι για
τους επαγγελματίες. Για αυτό το λόγο, το σημείο εξυπηρέτησης της
Nikon βρίσκεται σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του κόσμου για να
διασφαλίσει στους φωτογράφους Nikon όλα όσα χρειάζονται για να
νικήσουν. Η Nikon είναι αμιγώς μια εταιρεία απεικονίσεων, κι έτσι το NPS
δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του μόνο στους φωτογράφους αλλά και
σε κινηματογραφιστές και παραγωγούς ταινιών.

Μονάδα GPS GP-1A (προαιρετική)
Με την προαιρετική μονάδα GPS GP-1A μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες
εικόνας, όπως γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και ώρα UTC
(Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ως δεδομένα Exif σε όλες τις φωτογραφίες
που τραβάτε με την D4S. Αυτές οι εικόνες μπορούν να προβληθούν στο χώρο
εργασίας GeoTag του ViewNX 2 (παρέχεται). 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 σε εφαρμογές λογισμικού ψηφιακής
χαρτογράφησης στην αγορά.

Φλας Speedlight
SB-910
Φλας Speedlight
SB-700

Προσάρτημα
προβολής ορθής
γωνίας DR-5

Προσοφθάλμιο
DK-17*
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Φλας Speedlight
SB-300

Εντολέας ασύρματου φλας Speedlight SU-800

Προσαρμογέας
WR-A10

Ντεκλανσέρ
MC-36A

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-T10

Ντεκλανσέρ
MC-30A

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO

Ντεκλανσέρ
MC-22A

Οθόνη τηλεόρασης**

Καλώδιο προέκτασης
MC-21A

Κλιπ καλωδίου
HDMI*

Καλώδιο HDMI HC-E1
(σύνδεση τύπου A  σύνδεση τύπου C)

Μετασχηματιστής
ρεύματος
EH-6b

$ %& (

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Ντεκλανσέρ MC-30A
Ντεκλανσέρ MC-22A
Σύνολο τηλεχειρισμού Modulite ML-3
Καλώδιο σύνδεσης MC-23A

Μονάδα GPS
GP-1A

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας
EP-6

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10

Ντεκλανσέρ MC-DC2

Καλώδιο προσαρμογέα MC-25/25A

Καλώδιο προσαρμογέα
Μονάδα GPS**
μονάδας
GPS MC-35

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ
Κάρτα CompactFlash**
Κάρτα μνήμης XQD**

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
Συσκευή ανάγνωσης κάρτας CompactFlash**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης XQD**

Καλώδιο USB UC-E15*

Μονάδα
επικοινωνίας
UT-1
Ασύρματος
πομπός
WT-5A/B/C/D

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5B

Κλιπ καλωδίου USB*

Εκτυπωτής**

)

{ | } * a b cd e

~

no pq

r

z

>

<

?

=

@

Άνω πίνακας ελέγχου

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL3e

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b
Ασύρματος
πομπός
WT-4A/B/C/D/E

Οπίσθιος πίνακας ελέγχου
[
v

w x

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Ακουστικά**

y

1 Υπο-επιλογέας εντολών
2 Κουμπί Pv

, Κουμπί διαγραφής/Κουμπί διαμόρφωσης
καρτών μνήμης

3 Καθρέπτης
4 Μοχλός σύνδεσης φωτόμετρου

- Μοχλός λήψης προσοφθάλμιου
. Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου

5 Μικρόφωνο (για video)
6 Λάμπα χρονομέτρη αυτοφωτογράφισης

/ Οθόνη
: Κουμπί AF-ON

7 Ακροδέκτης συγχρονισμού φλας
� (κάτω από το κάλυμμα)

; Κύριος επιλογέας εντολών
< Υποδοχή για λουράκι φωτογραφικής μηχανής

8 Ακροδέκτης τηλεχειρισμού δέκα ακίδων
� (κάτω από το κάλυμμα)

= Υπο-επιλογέας
> Πολυ-επιλογέας

9 Σημάδι μοντούρας φακού
! Κουμπί απασφάλισης του φακού

? Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
@ Αισθητήρας φωτεινότητας περιβάλλοντος
για αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας της
οθόνης

" Κουμπί λειτουργίας AF
# Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
$ Κουμπί Fn (κατακόρυφο)
% Κουμπί λήψης για κατακόρυφες λήψεις

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-6b

* Παρεχόμενα εξαρτήματα ** Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon
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Οθόνη σκοπεύτρου

st u

Ντεκλανσέρ MC-36A

Καλώδιο προσαρμογέα Εξαρτήματα
MC-25/25A
τηλεχειρισμού 2 ακίδων

Καλώδιο LAN**

ViewNX 2*

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-1

Καλώδιο σύνδεσης
MC-23A

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Camera Control Pro 2

?

_

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ GPS

Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

Κιτ εντολέα φλας Speedlight κοντινών λήψεων R1C1

Capture NX 2

>

^

Μεγεθυντής
Προσαρμογέας Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου προσοφθαλμίου προσοφθαλμίου
DK-17M
DG-2
DK-18

Ελαστικό
Προσοφθάλμιος φακός Φακός διόρθωσης
με αντιθαμβωτικό προσοφθαλμίου DK-17C προσοφθάλμιο DK-19
(-3, -2, 0, +1, +22 m-1)
σκόπευτρο DK-17A

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Καλώδιο τηλεχειρισμού
TTL SC-28/29

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

<

Φλας Speedlight
SB-700

Φλας Speedlight
SB-300

Φορτιστής
μπαταρίας
MH-26a*

;

=

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ
Φλας Speedlight
SB-910

:

i

l m

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT
Τροφοδοτικό μπαταρίας
υψηλών επιδόσεων SD-9

/

f

8

Διάγραμμα συστήματος

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18a*

.

Επαγγελματικές υπηρεσίες Nikon: εμψυχώνουμε τους
επαγγελματίες για να συνεχίζουν τη φωτογράφιση

* Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m/4 ft. Διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την
παρουσία ή μη εμποδίων. .

Συσκευή εγγραφής
video με είσοδο
HDMI**

-

& Ασφάλεια κουμπιού λήψης για κατακόρυφες
� λήψεις
( Υπο-επιλογέας εντολών για κατακόρυφες λήψεις
) Κουμπί Fn
~ Υποδοχή τρίποδου
+ Κουμπί απεικόνισης

\

| Κουμπί ευαισθησίας ISO/Κουμπί αυτόματης
ευαισθησίας ISO/Κουμπί επαναφοράς
�
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
�
} Κουμπί ποιότητας/μεγέθους εικόνας
* Κουμπί ισορροπίας λευκού/επαναφοράς
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
a Κουμπί μικροφώνου
b Κουμπί ζωντανής προβολής
c Επιλογέας ζωντανής προβολής
d Μικρόφωνο (για φωνητικά υπομνήματα)
e Πολυ-επιλογέας (κατακόρυφα)
f Κουμπί μενού
g Κουμπί προστασίας/Κουμπί Picture Control/
Κουμπί βοήθειας

[ Ασφάλεια επιλογέα εστίασης
\ Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος της
� υποδοχής κάρτας μνήμης (κάτω από το
� κάλυμμα)

h Κουμπί μεγέθυνσης απεικόνισης
i Κουμπί εικονιδίου/σμίκρυνσης απεικόνισης

] Λάμπα πρόσβασης κάρτας μνήμης
^ Κουμπί AF-ON για κατακόρυφες λήψεις

l Απελευθέρωση κλειδώματος επιλογέα
λειτουργίας λήψης
�
m Κουμπί bracketing

_ Κύριος επιλογέας εντολών (κατακόρυφα)/
Ηχείο
�
{ Οπίσθιος πίνακας ελέγχου

j Κουμπί OK
k Κουμπί πληροφοριών

n Κουμπί λειτουργίας έκθεσης/Κουμπί
διαμόρφωσης καρτών μνήμης

o Κουμπί εγγραφής video
p Διακόπτης τροφοδοσίας
q Κουμπί λήψης
r Κουμπί αντιστάθμισης έκθεσης
s Κουμπί λειτουργίας φλας/κουμπί
αντιστάθμισης φλας
t Κουμπί μέτρησης
u Επιλογέας λειτουργίας λήψης
v Πέδιλο εξαρτημάτων
(για προαιρετική μονάδα φλας)
�
w Ένδειξη εστιακού επιπέδου
x Ρυθμιστικό διόπτρας
y Άνω πίνακας ελέγχου
z Περιφερειακή επαφή
< Επαφή ακουστικών
= Επαφή Ethernet
> Επαφή USB
? Επαφή για εξωτερικό μικρόφωνο
@ Επαφή HDMI τύπου C
[ Ασφάλεια καλύμματος διαμερίσματος
μπαταρίας
�
\ Διαμέρισμα μπαταρίας (κάτω από το
κάλυμμα)
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D4S της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής
Υποδοχή φακού

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)

Βέλτιστη γωνία προβολής

Φορμά FX Nikon

Ωφέλιμα pixel

16,2 εκατομμύρια

Αισθητήρας εικόνας

Αισθητήρας CMOS 36,0 × 23,9 mm (φορμά FX της Nikon)

Συνολικά pixel

16,6 εκατομμύρια

Σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης

Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας
(απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)

Μέγεθος εικόνας (pixel)

• Φορμά FX (36×24): 4.928 × 3.280 (μεγ.), 3.696 × 2.456 (μεσ.), 2.464 × 1.640 (μικ.) • 1,2× (30×20): 4.096 × 2.720
(μεγ.), 3.072 × 2.040 (μεσ.), 2.048 × 1.360 (μικ.) • Φορμά DX (24×16): 3.200 × 2.128 (μεγ.), 2.400 × 1.592 (μεσ.),
1.600 × 1.064 (μικ.) • 5:4 (30×24): 4.096 × 3.280 (μεγ.), 3.072 × 2.456 (μεσ.), 2.048 × 1.640 (μικ.) • Φωτογραφίες
με φορμά FX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video (16:9): 4.928 × 2.768 (μεγ.), 3.696 × 2.072 (μεσ.),
2.464 × 1.384 (μικ.) • Φωτογραφίες με φορμά DX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video (16:9): 3.200 ×
1.792 (μεγ.), 2.400 × 1.344 (μεσ.), 1.600 × 896 (μικ.) • Φωτογραφίες με φορμά FX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή
προβολή video (3:2): 4.928 × 3.280 (μεγ.), 3.696 × 2.456 (μεσ.), 2.464 × 1.640 (μικ.) • Φωτογραφίες με φορμά DX
που τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video (3:2): 3.200 × 2.128 (μεγ.), 2.400 × 1.592 (μεσ.), 1.600 × 1.064 (μικ.)

15_GR

Μορφή αρχείου

Έλεγχος φλας

TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 91K (91.000) pixel περίπου, με φωτισμό
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ή SB-300. Ο εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός
φλας i-TTL για ψηφιακή SLR χρησιμοποιείται με μέτρηση matrix και κεντροβαρή, ενώ το τυπικό φλας i-TTL για
ψηφιακή SLR με σημειακή μέτρηση

Λειτουργίες φλας

Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, μείωση του
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό,
αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση, υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής
ταχύτητας FP

Αντιστάθμιση φλας

-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV

Bracketing φλας

2 έως 9 κάδρα σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3 ή 1 EV, 2 έως 5 κάδρα σε βήματα των 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
φωτισμού Nikon
(Creative Lighting System - CLS)

Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με τα φλας SB-910, SB-900, SB-800 ή SB-700 ως κύρια φλας
και τα φλας SB-600 ή SB-R200 ως απομακρυσμένα φλας, ή με το φλας SU-800 ως εντολέα.
Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP και φωτισμός πιλότου με όλες τις μονάδες φλας
που είναι συμβατές με το σύστημα CLS, εκτός από τις μονάδες SB-400 και SB-300. 			
Υποστηρίζεται επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας και κλείδωμα FV με όλες τις μονάδες φλας που 		
είναι συμβατές με το σύστημα CLS

Υποδοχή συγχρονισμού

Πόλος συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης

Ισορροπία λευκού

Αυτόματη (2 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φωτισμός φλας, συννεφιά, σκίαση,
χειροκίνητη προτοποθέτηση (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών), μέτρηση σημειακής ισορροπίας λευκού
διαθέσιμη κατά τη ζωντανή προβολή, επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2.500 K έως 10.000 K), με δυνατότητα
βελτιστοποίησης για όλες τις επιλογές

Bracketing ισορροπίας λευκού

2 έως 9 καρέ σε βήματα του 1, 2 ή 3

Το φορμά με βάση DX χρησιμοποιείται για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με χρήση περιοχής εικόνας DX 1,5×
(24 × 16). Το φορμά με βάση FX χρησιμοποιείται για όλες τις άλλες φωτογραφίες.
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση, διατίθεται μικρό μέγεθος
(12 bit μόνο χωρίς συμπίεση) • TIFF (RGB) • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση υψηλή (περίπου 1 : 4),
κανονική (περίπου 1 : 8) ή βασική (περίπου 1 : 16)
(Προτεραιότητα μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας • NEF (RAW)+JPEG:
μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG

Σύστημα Picture Control

Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να
τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα Picture Control

Μέσα αποθήκευσης

Κάρτες μνήμης XQD και CompactFlash τύπου Ι (συμβατότητα με UDMA)

Δύο υποδοχές κάρτας

Οποιαδήποτε κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση κύριων ή εφεδρικών αντιγράφων ή για
ξεχωριστή αποθήκευση φωτογραφιών NEF (RAW) και JPEG. Δυνατότητα αντιγραφής φωτογραφιών μεταξύ των
καρτών

Σύστημα αρχείων

DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge

Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου

Μεγέθυνση

Περίπου 0,7× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)

Απόσταση από το μάτι (Eyepoint)

18 mm (-1.0 m-1 , από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)

Λειτουργίες ζωντανής προβολής

Φωτογράφιση σε ζωντανή προβολή (αθόρυβο ή άηχο), ζωντανή προβολή 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

Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού

Αυτόματη εστίαση

• FX (36 × 24): περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα • 1,2× (30 × 20): περίπου 97% οριζόντια και
97% κατακόρυφα • DX (24 × 16): περίπου 97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα • 5:4 (30 × 24): περίπου.
97% οριζόντια και 100% κατακόρυφα

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

Μέγεθος καρέ (pixel)
και ταχύτητα καρέ

• 1.920 × 1.080, 60p (προοδευτικό), 50p, 30p, 25p, 24p • Κροπάρισμα 1.920 × 1.080, 30p, 25p, 24p
• 1.280 × 720, 60p, 50p • 640 × 424, 30p, 25p
Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα. Όλες οι επιλογές υποστηρίζουν H υψηλή 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

Ευαισθησία ISO

• Λειτουργίες έκθεσης P, S και A: ανώτερο όριο του Αυτόματου ελέγχου ευαισθησίας ISO μπορεί να επιλεχθεί
από το ISO 400 έως το Hi 4 • Λειτουργία έκθεσης M: ο Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 200 έως Hi 4)
διατίθεται με επιλεγμένα ανώτερα όρια (ISO 400 έως Hi 4), η χειροκίνητη επιλογή (ISO 200 έως 25.600 σε βήματα
του 1/3, 1/2 ή 1 EV) με πρόσθετες επιλογές ισοδύναμη με περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 ή 4 EV (ισοδύναμο με
ISO 409.600) άνω του ISO 25.600

Μέγιστη διάρκεια

29 λεπτά και 59 δευτ. (10 ή 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%, χειροκίνητο και αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας οθόνης με χρήση
αισθητήρα φωτεινότητας περιβάλλοντος

Προβολή

Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide
show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφιών,
εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας, αυτόματη περιστροφή εικόνας, εισαγωγή και αναπαραγωγή φωνητικών
υπομνημάτων, καθώς και ενσωμάτωση και εμφάνιση πληροφοριών IPTC

Προσαρμογή διόπτρας

-3 έως +1 m-1

Οθόνη εστίασης

Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VIII με άγκιστρα περιοχής AF
(είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος καδραρίσματος)

Ρεφλέξ καθρέπτη

Γρήγορη επιστροφή

Προεπισκόπηση βάθους πεδίου

Όταν πατάτε το κουμπί Pv, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες
A και M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (λειτουργίες P και S)

Διάφραγμα φακού

Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο

Συμβατοί φακοί

Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (για τους φακούς PCNIKKOR ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί), των φακών DX [με χρήση περιοχής εικόνας 1,5× 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/5,6 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
υποστηρίζει τα 11 σημεία εστίασης με φακούς που έχουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο)

Τύπος κλείστρου

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου

Ταχύτητα κλείστρου

1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, λειτουργία bulb, χρόνος, X250

Ταχύτητα συγχρονισμού φλας

X=1/250 δ, συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 δευτ. ή μικρότερη

Λειτουργίες λήψης

S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη
λήψη), E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης), MUP (καθρέπτης πάνω)

Ταχύτητα προώθησης καρέ

Περίπου έως 10 καρέ ανά δευτ. (fps) (CL) ή περίπου 10 έως 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (CH)

Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης

2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.

USB

Hi-Speed USB

Μέτρηση έκθεσης

Μέτρηση έκθεσης TTL με αισθητήρα RGB με περίπου 91K (91000) pixel

Έξοδος HDMI

Επαφή HDMI τύπου C

Μέθοδος μέτρησης

• Matrix: μέτρηση 3D color matrix III (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix III (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται
μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη • Κεντροβαρής:
βάρος του 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 το βάρος μπορεί να βασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (σε
φακούς χωρίς CPU χρησιμοποιείται κύκλος 12 mm) • 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)

Είσοδος ήχου

Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)

Έξοδος ήχου

Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)

Ακροδέκτης τηλεχειρισμού
δέκα ακίδων

Δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικού τηλεχειριστηρίου, προαιρετικού ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-R10
(απαιτείται προσαρμογέας WR-A10) ή WR-1, μονάδας GPS GP-1/GP-1A ή συσκευής GPS που είναι συμβατή με		
NMEA0183 έκδοσης 2.01 ή 3.01 (απαιτείται προαιρετικό καλώδιο προσαρμογής GPS MC-35 και καλώδιο		
με επαφή 9 ακίδων D-sub)

Ethernet

Επαφή RJ-45 • Πρότυπα: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T) • Ρυθμός
μετάδοσης δεδομένων: 10/100/1000 Mbps με αυτόματη ανίχνευση (μέγιστοι λογικοί ρυθμοί μετάδοσης
δεδομένων σύμφωνα με το πρότυπο IEEE, οι πραγματικοί ρυθμοί ενδέχεται να διαφέρουν) • Θύρα: 1000BASE-T/
100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Για ασύρματο πομπό WT-5A/B/C/D
Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα
και παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και
Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά

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

• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: -1 έως +20 EV
• Σημειακή μέτρηση: τιμή έκθεσης 2 έως 20

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)

Αντιστάθμιση έκθεσης

-5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV

Bracketing έκθεσης

2 έως 9 κάδρα σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3 ή 1 EV, 2 έως 5 κάδρα σε βήματα των 2 ή 3 EV

Κλείδωμα έκθεσης

Η φωτεινότητα κλειδώνεται στην ανιχνευμένη τιμή με το κέντρο του υπο-επιλογέα.

Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 25.600 σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV. Μπορεί επίσης να οριστεί σε 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV κατά
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) προσέγγιση (ISO ισοδύναμο με 50) κάτω από ISO 100 ή σε 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 ή 4 EV (ισοδύναμο με ISO 		
409.600) πάνω από το ISO 25.600. Διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO.

Περιφερειακή επαφή
Γλώσσες που υποστηρίζονται

Μπαταρία
Μετασχηματιστής ρεύματος

Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18a
Μετασχηματιστής ρεύματος EH-6b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-6 (διατίθεται ξεχωριστά)

Υποδοχή τρίποδου

1/4 in. (ISO 1222)

Διαστάσεις (Π × Υ × Β)

Περίπου 160 × 156,5 × 90,5 mm / 6,3 × 6,2 × 3,6 in.

Ενεργό D-Lighting

Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση αυτόματο, εξαιρετικά υψηλό +2/+1, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση

Βάρος

ADL bracketing

2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 έως 5 καρέ χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες
τιμές για όλα τα καρέ

Περίπου 1.350 g / 2 lb 15,6 oz με μπαταρία και κάρτα μνήμης XQD αλλά χωρίς καπάκι σώματος και κάλυμμα πέδιλου
εξαρτημάτων. Περίπου 1.180 g / 2 lb, 9,6 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)

Αυτόματη εστίαση

Η μονάδα αισθητήρα Advanced Multi-CAM 3500FX της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, βελτιστοποίηση και
51 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων των 15 αισθητήρων διασταύρωσης (cross-type) με ταχύτητα f/8 και
υποστήριξη από 11 αισθητήρες)

Εύρος ανίχνευσης

-2 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), προκαταρκτική
παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος • Χειροκίνητη
εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους

Σημείο εστίασης

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 51 ή 11 σημείων εστίασης

Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF

AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 51 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF επιλογής περιοχής από
ομάδα, AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Κλείδωμα εστίασης

Το κλείδωμα της εστίασης γίνεται πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση
(λειτουργία AF ενός καρέ) ή πιέζοντας στο κέντρο του υπο-επιλογέα

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18a, φορτιστής μπαταρίας MH-26a, καλώδιο USB UC-E15,
Παρεχόμενα εξαρτήματα
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC11, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-2,
με τη χώρα ή την περιοχή)
προσοφθάλμιο DK-17, κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-6, κάλυμμα επαφής UF-2 για καλώδιο με 		
στερεοφωνικό βύσμα τύπου μίνι-καρφί, κλιπ καλωδίου USB, κλιπ καλωδίου HDMI, ViewNX 2 σε CD-ROM
• Η ονομασία XQD είναι εμπορικό σήμα της SONY Corporation. • Η ονομασία iPhone® αποτελεί εμπορικό σήμα της
Apple Inc. στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. • Η ονομασία PictBridge αποτελεί εμπορικό σήμα. • Το CompactFlash είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της SanDisk Corporation. • Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC. • 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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