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Γνωρίστε την D810
Εκμεταλλευθείτε την εντυπωσιακή απεικονιστική ισχύ των 36,3 ωφέλιμων megapixel σε ένα μεγάλο εύρος σκηνών.

μέγιστη ανάλυση. Η αυξημένη ταχύτητα ριπής, που φτάνει τα 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά FX και τα

Με την D810, η Nikon θέτει νέα πρότυπα στην ποιότητα εικόνας D-SLR, τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα video.

7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά DX, παρέχει δυνατότητα λήψεων σε ιδιαίτερα υψηλό αριθμό megapixel και

Ο εντελώς νέος αισθητήρας εικόνας φορμά FX και ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 συνεργάζονται για

σε περισσότερες περιπτώσεις από ό,τι στο παρελθόν. Εάν προτιμάτε τη λήψη video, μπορείτε να πραγματοποιήσετε

να παράγουν εικόνες με ευκρίνεια που ξεπερνά ακόμη και αυτή των D800/D800E, εξασφαλίζοντας εντυπωσιακά

λήψεις video με ακρίβεια απόδοσης στα 1080/60p και με σημαντικά μειωμένη εμφάνιση παραμορφώσεων moire και

μεγάλο δυναμικό εύρος και ακρίβεια στον έλεγχο του θορύβου. Η εξαιρετικά ακριβής αυτόματη εστίαση και η

θορύβου. Είτε πραγματοποιείτε λήψη φωτογραφιών είτε video, σε έντονο φως ή στο σκοτάδι, αυτή η φωτογραφική

σημαντική μείωση των εσωτερικών κραδασμών διευκολύνουν τη λήψη ευκρινών εικόνων με απόλυτη ακρίβεια και

μηχανή ζωντανεύει τις δημιουργίες σας.

Απαθανατίστε ακριβώς τη σκηνή που θέλετε σε κοντινή λήψη,
με ταχύτητα 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)1
1 Σε φορμά DX, όταν χρησιμοποιείται με το τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D12 και πηγή τροφοδοσίας άλλη από την μπαταρία EN-EL15.

• Φακός: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Έκθεση: Λειτουργία [A], 1/8000 δευτερολέπτου, f/5,6
• Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: ISO 800
• Picture Control: Ζωντανό
©Lucas Gilman

Ανακαλύψτε την απόλυτη ποιότητα εικόνας με χαμηλό ISO 64

• Φακός: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Έκθεση: Λειτουργία [Μ], 1/10 του δευτερολέπτου, f/11
• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη
• Ευασθησία: ISO 64
• Picture Control: Ζωντανό
©Lucas Gilman

Αποκαλύψτε μια νέα αίσθηση του βάθους με
τον νέο αισθητήρα εικόνας και τον μηχανισμό EXPEED 4

• Φακός: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Έκθεση: Λειτουργία [M], 1,6 δευτ.
(ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας), f/5
• Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος
ορισμένη στα 5.500 K
• Ευαισθησία: ISO 64
• Picture Control: Τυπικό
©Shinichi Sato Με άδεια χρήσης από την TOKYO TOWER

EXPEED 4: γρήγορος χειρισμός δεδομένων
Ο μεγάλος όγκος δεδομένων που προκύπτει από
τον αισθητήρα εικόνας της D810 δημιουργεί την
ανάγκη για έναν εξίσου προηγμένο επεξεργαστή.
Εξοπλισμένη με τον πιο πρόσφατο επεξεργαστή
εικόνας EXPEED 4, η D810 πραγματοποιεί
προηγμένες λειτουργίες με μεγαλύτερη ταχύτητα
από την προκάτοχό της. Χάρη στη μεγαλύτερη
ισχύ εξασφαλίζονται φωτογραφίες υψηλότερης
ανάλυσης και video 1080/60p, καθώς και υψηλές
ταχύτητες ριπής που φτάνουν τα 5 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά FX και τα 7 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά DX. 2 Οι
προηγμένοι νέοι αλγόριθμοι μειώνουν επίσης τον
θόρυβο στο σύνολο του εύρους ευαισθησίας,
εξασφαλίζοντας ανώτερη ευκρίνεια και
βελτιωμένη διαβάθμιση τόνων που χαρίζει απτή
αίσθηση του βάθους.
• Φακός: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED
• Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/125 του δευτερολέπτου, f/4
• Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος ορισμένη στα 4.760 K • Ευαισθησία: ISO 64
• Picture Control: Ισοβαρές (εφαρμόζεται κατά την επεξεργασία μετά τη λήψη)
©Miss Aniela
Φωτογραφία που έχει υποστεί επεξεργασία με χρήση εφαρμογών λογισμικού άλλων κατασκευαστών

• Φακός: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Έκθεση: Λειτουργία [A], 1/13 του δευτερολέπτου, f/6,3 • Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: Ζωντανό

©Lucas Gilman

Νέα σχεδίαση για κορυφαία ποιότητα εικόνας

Ταχύτητα ριπής έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
Η ταχύτητα και η ευελιξία με την οποία η D810
είναι σε θέση να αποτυπώνει τα γρήγορα
κινούμενα θέματα, χαρίζει νέες εντυπωσιακές
ευκαιρίες για τις λήψεις υψηλής ανάλυσης. Ακόμη
και κατά τις λήψεις πλήρους κάδρου, μπορείτε να
αποτυπώσετε τη δράση σε φωτογραφίες σε
πλήρη ανάλυση, χωρίς συμβιβασμούς, με
ταχύτητα που φτάνει τα 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps). Εάν οι περιστάσεις απαιτούν μεγαλύτερη
ταχύτητα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη
σε ταχύτητα έως 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
σε λειτουργία κροπαρίσματος 1,2x και σε
ταχύτητα έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε
φορμά DX. 2 Από τις διακριτικές υφές έως τη
γρήγορη κίνηση, αυτή η ευέλικτη φωτογραφική
μηχανή 36,3 megapixel είναι έτοιμη να τα
αποτυπώσει όλα.

Οι εντυπωσιακές σκηνές απαιτούν μια εξίσου εντυπωσιακή μηχανή απεικόνισης. Διακριτικές υφές,
ανεπαίσθητες λεπτομέρειες, πλούσια χρώματα και γρήγορη κίνηση: η D810 τα αποτυπώνει όλα αυτά
με απαράμιλλη πιστότητα. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοια ποιότητα εικόνας από μια φωτογραφική μηχανή
Nikon. Θέτει νέα πρότυπα φωτογραφικής υπεροχής.

Εντελώς νέος αισθητήρας: εικόνες με πλούσιες λεπτομέρειες αρχίζοντας από ISO 64
Οδηγήσ τε τις φωτογραφίες σας σε νέες διασ τάσεις. Ο
επανασχεδιασμένος αισθητήρας εικόνας της D810 συλλέγει
περισσότερες πληροφορίες για το φως, καθιστώντας αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή την πρώτη φωτογραφική μηχανή της Nikon
με ευαισθησία βάσης ISO 64. Αυτή η εξαιρετικά χαμηλή τιμή
ευαισθησίας εξασφαλίζει πιο καθαρές και ευκρινείς εικόνες κατά τη
λήψη σε έντονο φως ενώ σας παρέχει τη δυνατότητα λήψης σε έως

και ISO 12.800. Μπορείτε επίσης να επεκτείνετε το εύρος σε
ισοδύναμο με ISO 32 έως 51.200. Και οι καινοτομίες δεν σταματούν
εδώ. Καθώς είναι σχεδιασμένος χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό
φίλτρο, ο αισθητήρας λειτουργεί σε συνδυασμό με τον μηχανισμό
επεξεργασίας εικόνων EXPEED 4 της Nikon, για να αποδίδει
φωτογραφίες και video με εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια, ανώτερη
από οτιδήποτε έχετε δει ποτέ από μια D-SLR.

D810

Συμβατικό μοντέλο

Φακοί Micro
Φωτοδίοδοι

Οι φωτοδίοδοι συγκεντρώνουν περισσότερες πληροφορίες φωτός
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Εννοιολογικό διάγραμμα

• Φακός: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/2000 δευτερολέπτου, f/5,6
• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: Τυπικό
©Lucas Gilman

2 Σε φορμά DX, όταν χρησιμοποιείται με το τροφοδοτικό μπαταρίας
MB-D12 και πηγή τροφοδοσίας άλλη από την μπαταρία EN-EL15.
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Το Picture Control εξελίσσεται
επιλογή μικρότερων βημάτων
μεγέθους 0,25,3 ενώ μπορείτε επίσης
να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε
μεγαλύτερο εύρος ±1,5.

Είτε τραβάτε φωτογραφίες είτε video, το νέο σύστημα Picture Control της
Nikon δεύτερης γενιάς σάς προσφέρει πολύτιμα εργαλεία για χρήση πριν
και μετά από τη λήψη Με ένα ειδικό κουμπί στο σώμα της φωτογραφικής
μηχανής μεταβαίνετε άμεσα στο μενού Picture Control το οποίο παρέχει
ακριβή έλεγχο για την ευκρίνεια, την αντίθεση, τη φωτεινότητα, την
απόχρωση και τον κορεσμό. Για τις ρυθμίσεις εικόνας έχετε πλέον την

3 Με εξαίρεση τη γρήγορη ρύθμιση.

Πιο λεπτομερής έλεγχος παραμέτρων με
βήματα μεγέθους 0,25

Πορτραίτο

• Φακός: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/250 του δευτερολέπτου (ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας), f/11
• Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: τυπικό

©Hisao Asano

Πέρα από τα όρια της φωτογράφισης με πολλά megapixel

Ζωντανό

Μονόχρωμο

©Hisao Asano

Νέα ρύθμιση διαύγειας
Ή επιλέξτε το αντίθετο και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση «Διαύγεια» για
να αποδώσετε εικόνες με πιο απαλή και ιμπρεσιονιστική εμφάνιση.

Η νέα ρύθμιση «Διαύγεια» τονίζει ή μειώνει την ευκρίνεια των εικόνων
προσαρμόζοντας την τοπική αντίθεση. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη
ρύθμιση για να χαρίσετε μεγαλύτερο βάθος και εντυπωσιακά στοιχεία
στις λήψεις τοπίων, καθώς και μεγαλύτερη ένταση στα πορτραίτα.

Για την πλήρη αξιοποίηση του υψηλού αριθμού megapixel μιας φωτογραφικής μηχανής, απαιτείται ένας
βαθμός τεχνολογικής εξέλιξης σε μεγαλύτερο επίπεδο από την ποιότητα εικόνας. Σχεδιασμένη για να
παρέχει μέγιστη αξιοπιστία και σταθερότητα εικόνας, η D810 χαρίζει ευελιξία και συνεπή απόδοση. Χάρη
στην κορυφαία απόδοση αυτόματης εστίασης, τους μειωμένους μηχανικούς κραδασμούς και το Picture
Control 2.0, αυτή η φωτογραφική μηχανή ανταποκρίνεται πλήρως στο φωτογραφικό σας όραμα.

Η απόλυτη ακρίβεια σε υψηλή ανάλυση
Στις φωτογραφίες με υψηλό αριθμό megapixel απαιτείται εστίαση με πλήρη
ευκρίνεια και για το λόγο αυτό, η D810 εξασφαλίζει ανεπανάληπτο επίπεδο
ελέγχου της εστίασης. Το σύστημα AF 51 σημείων Multi-CAM 3500FX
μπορεί να διαμορφωθεί και να καλύπτει 9, 21 και 51 σημεία με ευαισθησία

έως -2 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F). Η νέα λειτουργία AF επιλογής περιοχής από
ομάδα της Nikon παρέχει γρήγορη εστίαση και βελτιωμένη απομόνωση του
φόντου ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.
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Διαύγεια 0

Διαύγεια +4

©Hisao Asano

Ισοβαρές Picture Control

Οι μηχανικοί κραδασμοί έχουν ελαχιστοποιηθεί προκειμένου να διατηρείται και η παραμικρή λεπτομέρεια
Οι μηχανικοί κραδασμοί, όσο ελάχιστοι και να είναι, μπορεί να έχουν
σημαντικό αντίκτυπο στις εικόνες με υψηλό αριθμό megapixel. Για το σκοπό
αυτό, η D810 περιλαμβάνει νέα αρχιτεκτονική κλείστρου/χώρου κατόπτρου
και λειτουργία ηλεκτρονικής μπροστινής κουρτίνας. Ο μηχανισμός
κλείστρου/κατόπτρου μειώνει το κούνημα της εικόνας για να εξασφαλίζετε
σταθερή εικόνα στο σκόπευτρο με ελάχιστους χρόνους διακοπής στη
διάρκεια λήψεων υψηλής ταχύτητας. Όταν ενεργοποιείται, το νέο

Διαύγεια -4

Για να εξασφαλίσετε την απόλυτη ελευθερία στην επεξεργασία μετά τη
λήψη, πραγματοποιήστε λήψη με τη νέα ρύθμιση «Ισοβαρές». Σε
σύγκριση με τη ρύθμιση «Ουδέτερο» το Ισοβαρές Picture Control
διατηρεί με μεγαλύτερη πιστότητα όλες τις λεπτομέρειες της εικόνας και

αποτυπώνει πλούσια διαβάθμιση τόνων τόσο στα τονισμένα σημεία όσο
και στις σκιές. Ακόμη και μετά τις προσαρμογές, μετά τη λήψη υπάρχουν
λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει απώλεια στην απόδοση σκιών και
τονισμένων σημείων ή στον κορεσμό αποχρώσεων χρωμάτων.

ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής
κουρτίνας μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης μικρών θαμπών περιοχών
ακόμη και σ τις πολύ μικρές
λεπτομέρειες, ελαχιστοποιώντας τους
εσωτερικούς κραδασμούς κατά τη
διάρκεια της έκθεσης.
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Μεγάλο εύρος ISO

Ελευθερία δημιουργίας video
Ανοίγεται ένας κόσμος δημιουργικών επιλογών για τη λήψη video. Οι βελτιώσεις στην ποιότητα εικόνας
και στη λειτουργία της D810 συνδυάζονται με το compact σώμα της για να εξασφαλίσουν ότι αυτή η
ισχυρή και ευέλικτη φωτογραφική μηχανή θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς
εικονολήπτες. Τα πλάνα αποδίδονται αποκλειστικά σε υψηλή ανάλυση με εντυπωσιακή ευκρίνεια και
πλούσια διαβάθμιση τόνων. Παράλληλα, καθώς έχετε πρόσβαση σε εκατοντάδες φακούς NIKKOR,
παλαιούς και καινούργιους, έχετε ένα ακόμη πλεονέκτημα προκειμένου να εκφραστείτε δημιουργικά με
τη λήψη video.

Πανέμορφα video Full HD σε έως 60p
Η λήψη πλάνων video με μια φωτογραφική μηχανή με την ισχύ της
D810 είναι μια πλούσια εμπειρία χωρίς περιορισμούς. Ξεπερνώντας
την ποιότητα video των προκατόχων της, η D810 χρησιμοποιεί μια
εντελώς νέα μέθοδο για την επεξεργασία σήματος video για να
πραγματοποιεί την εγγραφή video Full HD (1080p) σε ταχύτητες
καρέ 50p/60p (διάρκειας έως 20 λεπτών4) και η οποία παρουσιάζει
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Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία από ISO 64 έως ισοδύναμο
ISO 51.200 κατά τις λήψεις video με λειτουργία [M]. Παράλληλα, η
αυτόματη λειτουργία ISO σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τις
μέγιστες ρυθμίσεις ISO με τις οποίες θέλετε να δουλέψετε.
Ο μηχανισμός EXPEED 4 ελαχιστοποιεί το θόρυβο σε όλες τις

ρυθμίσεις ευαισθησίας και σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε λήψεις
με υψηλή ποιότητα εικόνας σε χαμηλό φωτισμό και να
πραγματοποιείτε εγγραφή σε φωτεινές σκηνές διατηρώντας
εντυπωσιακή τονικότητα.

Σταθερή και προβλέψιμη ένδειξη έκθεσης
Για πλάνα με ομαλές μεταβάσεις της έκθεσης, έχουν προστεθεί
στην D810 δύο νέες λειτουργίες μέτρησης. Για τα θέματα στο
κέντρο του κάδρου, η κεντροβαρής μέτρηση εξασφαλίζει
μετρήσεις που δεν επηρεάζονται από ξαφνικές αλλαγές της

φωτεινότητας. Με τη μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία
μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις θεμάτων που βρίσκονται
κάτω από προβολείς, χωρίς να εμφανίζονται υπερβολικά τονισμένα
σημεία.

Έλεγχος ήχου υψηλής πιστότητας
σημαντική μείωση θορύβου, παραμορφώσεων moire και ψευδών
χρωμάτων. O μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 της
φωτογραφικής μηχανής εξασφαλίζει μεταβάσεις με ομαλή απόδοση
της έκθεσης και όμορφους τόνους με λιγότερα βήματα διαβάθμισης
στη μη συμπιεσμένη έξοδο HDMI.
4 Είκοσι λεπτά όταν η ποιότητα εικόνας έχει οριστεί σε υψηλή.

Οι αυξημένες επιλογές για τον έλεγχο ήχου χαρίζουν στην D810
βελτιωμένη λειτουργία εγγραφής ήχου και γενικά μεγαλύτερη
ευελιξία. Διαθέτει είσοδο για στερεοφωνικό μικρόφωνο και έξοδο
ήχου επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιείτε τα επίπεδα ήχου πριν την
εγγραφή. Κατά την εγγραφή με το ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε το εύρος ήχου (μεγάλο/φωνή)

και να μειώσετε το θόρυβο του
ανέμου, με αποτέλεσμα να
εξασφαλίζετε πιο καθαρό ήχο σε
δύσκολες συνθήκες.
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Δημιουργική ευελιξία
RAW Size S: επιταχύνετε τη ροή εργασίας σας

Νέα λειτουργία μέτρησης σταθμισμένης στα φωτεινά σημεία

Για ταχύτερη μεταφορά των εικόνων και ομαλότερη επεξεργασία
μετά τη λήψη, η νέα μορφή αρχείου RAW Size S της Nikon
εξασφαλίζει μη συμπιεσμένα αρχεία 12 bit Nikon NEF με πλούσια
διαβάθμιση. 5 Η μορφή RAW Size S έχει το ένα τέταρτο της

Δοκιμάστε να φωτογραφίσετε μια χορεύτρια μπαλέτου που χορεύει
κάτω από έναν προβολέα σε μια σκοτεινή σκηνή και φοράει λευκή
στολή: ακόμη και οι έμπειροι φωτογράφοι μπορεί να δυσκολευθούν
να αποφύγουν τα υπερβολικά τονισμένα σημεία χρησιμοποιώντας
την τυπική σημειακή μέτρηση. Η νέα λειτουργία μέτρησης της

ανάλυσης και το μισό μέγεθος της μη συμπιεσμένης μορφής
αρχείου RAW Size L διατηρώντας ωστόσο των πλούτο
πληροφοριών και την ευελιξία της μορφής RAW.
5 Δεν είναι δυνατή η χρήση των επιλογών του μενού επεξεργασίας εντός της φωτογραφικής μηχανής.

Nikon που είναι σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, προσδιορίζει
αυτόματα την έκθεση και αποφεύγει τα υπερβολικά τονισμένα
σημεία καθώς δίνει προτεραιότητα στα πιο φωτεινά μέρη μιας
σκηνής.

Απεριόριστη συνεχής λήψη
Δημιουργήστε εντυπωσιακές φωτογραφίες με καταγραφή του
ίχνους των φώτων του αντικειμένου (light-trail) χάρη στη
δυνατότητα συνεχών λήψεων της D810. Πραγματοποιήστε λήψεις
σε λειτουργία συνεχών λήψεων με ταχύτητα κλείστρου από 4
δευτερόλεπτα και κάτω, έχοντας τη δυνατότητα να εγγράφετε
όσες λήψεις JPEG υψηλής ταχύτητας σάς επιτρέπει η χωρητικότητα
των καρτών μνήμης και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Καθώς
ο χρόνος μεταξύ εκθέσεων είναι εξαιρετικά μικρός, μπορείτε να
ενώσετε ομαλά λήψεις με αστρικά ίχνη ή τα
φώτα των κινούμενων αντικειμένων για να
δημιουργήσετε όμορφα εφέ
χρησιμοποιώντας εφαρμογές
λογισμικού άλλων
κατασκευαστών.

Ζoom διαιρεμένης οθόνης: ευθυγραμμίστε τη λήψη σας
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση και την ευκρίνεια με πλήρη ακρίβεια,
χρησιμοποιώντας το zoom προβολής διαιρεμένης οθόνης στη
Ζωντανή προβολή. Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να συγκρίνετε
δύο σημεία στην εικόνα: το καθένα από τα σημεία μεγεθύνεται και
εμφανίζεται στη διαιρεμένη οθόνη και μπορεί να μεγεθυνθεί
ταυτόχρονα με την ίδια αναλογία. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
από το κουμπί P της φωτογραφικής μηχανής και είναι εξαιρετικά
χρήσιμη για φωτογραφίσεις αρχιτεκτονικών θεμάτων ή προϊόντων.

• Φακός: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/320 δευτ., f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Φλας • Ευαισθησία: ISO 1.600
• Picture Control: Ζωντανό
©Miss Aniela
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Η D810 εν δράσει
Miss Aniela
Καλές τέχνες/Μόδα
Λατρεύω την D810: έχει βελτιώσει όλα όσα αγαπούσα στην D800E. Η ευκρίνεια στις λεπτομέρειες
παραπέμπει σε μεσαίο φορμά αλλά αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει εργονομικό σχεδιασμό,
προσβασιμότητα και χειρισμό εφάμιλλα των D-SLR. Η δυνατότητα ISO 64 σημαίνει ότι μπορώ να
πραγματοποιώ λήψεις με εντελώς ανοικτό διάφραγμα σε έντονο φωτισμό, διατηρώντας ωστόσο την
καλύτερη δυνατή ποιότητα χωρίς να χάνω το δυναμικό εύρος. Θέλω να μπορώ να κάνω τα πάντα με μια
εικόνα, το οποίο συχνά σημαίνει ότι θέλω να επεμβαίνω στα pixel για να ενσωματώσω κάποιο
σουρεαλιστικό στοιχείο. Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για επεξεργασία μετά τη λήψη σε
αυτό το βαθμό και οι φωτογραφίες που βγάζω με την D810 ανταποκρίνονται σε αυτήν την ανάγκη.

Lucas Gilman
Περιπέτειες/Κινηματογράφηση
Όταν κράτησα στα χέρια μου για πρώτη φορά την D810 ήταν στιβαρή, κομψή και εκλεπτυσμένη. Αλλά
μόνο όταν άρχισα να τραβάω φωτογραφίες ένιωσα πραγματικά τη μαγεία της να ζωντανεύει. Οι εικόνες
της D810 έχουν έναν πλούτο και μια ποιότητα που δεν μοιάζει με τίποτε που να έχω ξαναδεί. Οι
λεπτομέρειες και το δυναμικό εύρος στις φωτογραφίες από σέρφινγκ και καγιάκ στην Ισλανδία και στη
Χαβάη είναι μοναδικές. Επιπλέον, η αυτόματη εστίαση είναι τόσο γρήγορη και ρευστή που μου επιτρέπει
να συλλαμβάνω δημιουργικά την ενέργεια της στιγμής. Οι κορυφαίες στιγμές στα περιπετειώδη σπορ
διαρκούν χιλιοστά του δευτερολέπτου οπότε η τυφλή εμπιστοσύνη στην αυτόματη εστίαση και στις
ταχύτητες συνεχούς λήψης της D810 έχει τεράστια σημασία για μένα.

Η ταινία «DREAM PARK» έχει τραβηχθεί με την ειδική λειτουργία D-Movie της D810
Hisao Asano
Φυσικό τοπίο
Η φωτογράφιση με την D810 μού θυμίζει τη φωτογραφική μηχανή 4x5 που χρησιμοποιούσα στα πρώτα μου
βήματα. Αφού επιβεβαιώσω την εστίαση στη Ζωντανή προβολή, ρυθμίσω τη φωτογραφική μηχανή στη
λειτουργία ανύψωσης καθρέπτη και χρησιμοποιήσω το ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας,
τραβάω φωτογραφίες με την ίδια ευκρίνεια, μπορεί και μεγαλύτερη. Η D810 χωράει άνετα στα χέρια μου και
το εντυπωσιακά αθόρυβο κλείστρο της χαρίζει μια ευχάριστη εμπειρία λήψης. Η ρύθμιση της ευαισθησίας
της φωτογραφικής μηχανής σε ISO 64 παραπέμπει σε ορισμένα από τα καλύτερα φιλμ διαφανειών ενώ η
διαμόρφωση παραμέτρων όπως της Διαύγειας στο Picture Control θυμίζει την επιλογή διαφορετικών τύπων
φιλμ. Ωστόσο, αυτή η φωτογραφική μηχανή κάνει τα πάντα πολύ πιο εύκολα για τους φωτογράφους που
θέλουν να επιτύχουν κάποια λήψη. Η D810 ανοίγει νέους ορίζοντες δυνατοτήτων. Ανυπομονώ να τις
εξερευνήσω παραπάνω.

Shinichi Sato
Αστικά τοπία/Αρχιτεκτονική
Οι φωτογραφίες μου αφορούν την παρουσία: Θέλω να δίνω την αίσθηση σε όσους τις βλέπουν ότι είναι
εκεί. Πραγματικά με εντυπωσίασε η δυνατότητα της D810 να προσδίδει την αίσθηση του βάθους, σε βαθμό
που συγκρίνεται με τις φωτογραφικές μηχανές μεγάλου φορμά 4x5 και 8x10 και τα φιλμ αντιστροφής
χρωμάτων με τα οποία εργάζομαι συνήθως. Καθώς είμαι φωτογράφος αρχιτεκτονικής, η λειτουργία zoom
διαιρεμένης οθόνης σε ζωντανή προβολή αποτελεί επίσης ένα πολύτιμο εργαλείο για να επιτυγχάνω την
τέλεια ευθυγράμμιση της φωτογραφικής μηχανής με τα οριζόντια μέρη του κτιρίου. Οι αλλαγές στην D810
φαίνονται λίγες αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ριζικές βελτιώσεις. Είναι ένα πρωτοποριακό
μοντέλο.
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Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος της ταινίας «Dream Park»
είναι ο Sandro. Η ταινία αφηγείται μια ιστορία σχετικά με την
έμπνευση και την πραγματοποίηση των ονείρων. Τα σοφά λόγια
της γιαγιάς της Έσα την εμπνέουν για να επιδιώξει το όνειρό της
που είναι να γίνει σκηνοθέτης. Αυτή η φιλοδοξία μετατρέπεται
γρήγορα σε έναν μεταδιδόμενο ενθουσιασμό που κυριεύει τους

φίλους της Έσα στην παιδική χαρά κι έτσι εκπληρώνουν τα
παιδικά όνειρά τους. Γυρισμένη εξολοκλήρου με τη Nikon D810
και διάφορους φακούς NIKKOR, η ταινία Dream Park αποτελεί
πραγματικά μια κινηματογραφική εμπειρία που υπερβαίνει τα
όρια της κινηματογράφησης με D-SLR. Μπορείτε να δείτε την
ταινία στη διεύθυνση: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, Σκηνοθέτης
Διασκεδάσαμε πολύ κατά τα γυρίσματα του Dream Park. Με την D810 επιτύχαμε τόσο ευκρινείς και όμορφες εικόνες που ακόμη
και οι σκηνές με χαμηλό φωτισμό ήταν πανέμορφες. Υπήρχε μια πολύ ρομαντική και κινηματογραφική αίσθηση στα πλάνα,
ανεξάρτητα με τη σκηνή που τραβούσαμε. Από τα πιο κακοφωτισμένα σοκάκια και βιομηχανικά συγκροτήματα έως μια ιδιαίτερα
επιβλητική, υπερβολικά φωτισμένη πισίνα, το εύρος της D810 και η απόδοσή της πραγματικά μας εντυπωσίασαν.

Anthony Arendt, Διευθυντής φωτογραφίας
Πιστεύω ότι η D810 θα είναι τόσο δημοφιλής στους κινηματογραφιστές όσο είναι η D800 στους φωτογράφους. Πραγματοποιήσαμε
λήψεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη νέα λειτουργία Ισοβαρές Picture Control. Ήταν ο τέλειος τρόπος για να επεκτείνουμε το
εύρος του αρχείου και να εμβαθύνουμε στις σκιασμένες περιοχές προστατεύοντας παράλληλα τον χρωματικό χώρο. Κι αν, όπως
κι εγώ, λατρεύετε τους φακούς NIKKOR, θα δείτε ότι η D810 είναι η τέλεια φωτογραφική μηχανή για να τους αξιοποιήσετε.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Γρήγορος σταθερός φακός: εντυπωσιακή ευρύτητα στην απόδοση

Σχεδιασμένος για να λειτουργεί καλύτερα στο μέγιστο διάφραγμα,
αυτός ο γρήγορος σταθερός φακός πραγματικά εξωθεί τα όρια της
ποιότητας εικόνας. Είναι εξαιρετικός για λήψεις νυχτερινών σκηνών
και αναπαραγάγει πηγές φωτός υψηλής έντασης όπως τα φώτα

Με άδεια χρήσης από την TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

Η ανάλυση μιας φωτογραφικής μηχανής με υψηλό αριθμό megapixel έχει απαιτήσεις

μιας πόλης, ως λεπτά στρογγυλά σημεία από το ένα έως το άλλο
άκρο του κάδρου. Το ομοιόμορφο θαμπό φόντο είναι απόλυτα
ομαλό χωρίς έντονες άκρες.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

Ένας απαραίτητος τηλεφακός zoom

Αυτός ο αξιόπιστος τηλεφακός zoom με σταθερό διάφραγμα f/2,8
θα διευρύνει τις δυνατότητες λήψης σας σε δύσκολες καταστάσεις.
Κατασκευασμένος για να εξασφαλίζει εντυπωσιακές λεπτομέρειες
και αντίθεση στο σύνολο του κάδρου, ο φακός περιλαμβάνει
λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR) χάρη στην οποία μπορείτε

να πραγματοποιείτε λήψεις με ταχύτητες διαφράγματος
χαμηλότερες κατά 3,5 στοπ6 και νανοκρυσταλλική επίστρωση χάρη
στην οποία μειώνονται σημαντικά τα διπλά είδωλα και οι
αντανακλάσεις.
6 Με βάση το πρότυπο CIPA.

Απολύτως απαραίτητο χαρακτηριστικό για μια φωτογραφική μηχανή υψηλού αριθμού megapixel είναι
τα οπτικά συστήματα μέγιστου διαμετρήματος, και οι φακοί μεγάλου εύρους NIKKOR της Nikon θα
αναδείξουν εύκολα και απόλυτα τις δυνατότητες του αισθητήρα 36,3 megapixel της D810. Η εξαιρετική
δυνατότητα ανάλυσης των φακών εξασφαλίζει την πιστή αναπαραγωγή κάθε στοιχείου μιας σκηνής.
Η ανάλυση παραμένει ευκρινής ακόμη και στα άκρα μιας εικόνας και συνδυάζεται με εξαιρετικό θαμπό
φόντο (bokeh). Οι φωτογράφοι, ανεξαρτήτως τομέα, μπορούν να αποτυπώσουν καλύτερα την ουσία της
καλλιτεχνικής άποψής τους και να αποδώσουν τέλεια κάθε λεπτό τόνο και απόχρωση.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Χάρη στο μέγιστο σταθερό διάφραγμα f/2,8, αυτός ο επαγγελματικός
φακός παρέχει ευκρίνεια σε ολόκληρο το κάδρο. Η νανοκρυσταλλική
επίστρωση ελαχιστοποιεί τα διπλά είδωλα και τις αντανακλάσεις
ακόμα και σε συνθήκες κόντρα φωτισμού, ενώ το γυάλινο στοιχείο

ED μειώνει τη χρωματική εκτροπή για να εξασφαλίσει εντυπωσιακές
αντιθέσεις. Αυτό το ανθεκτικό και αξιόπιστο γυάλινο στοιχείο
αποτελεί απαραίτητο εξοπλισμό των επαγγελματιών φωτογράφων
σε ολόκληρο τον κόσμο.

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

Ευρυγώνιο zoom με σταθερό διάφραγμα f/2,8 για κορυφαία απεικόνιση

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

©Hisao Asano

Ο μακρύτερος υπερ-τηλεφακός της Nikon

Με τη μεγαλύτερη εστιακή απόσταση από όλους τους φακούς
NIKKOR, αυτός ο προηγμένος φακός αποτελεί την κορυφαία
επιλογή των φωτογράφων αθλητικών καθώς και των φωτογράφων
άγριας φύσης. Καθώς χρησιμοποιεί φθορίτη, γυάλινο στοιχείο ED
και νανοκρυσταλλική επίστρωση, αυτός ο φακός αποδίδει

εξαιρετικά καθαρές εικόνες με ελαχιστοποίηση της χρωματικής
εκτροπής, των διπλών ειδώλων και της αντανάκλασης. Ο φακός
περιλαμβάνει έναν αποκ λεισ τικό, ειδικά ρυθμισμένο
τηλεμετατροπέα 1,25x που επεκτείνει την εστιακή απόσταση στα
1000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Ευέλικτα προαιρετικά αξεσουάρ
Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1
Το προηγμένο πολυλειτουργικό τηλεχειριστήριο WR-1 σάς επιτρέπει να
ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής σας μηχανής,
συμπεριλαμβανομένης της λήψης video και της φωτογράφισης με περιοδικό
χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να απελευθερώσετε ταυτόχρονα τα κλείστρα
πολλών φωτογραφικών μηχανών, είτε χρησιμοποιώντας μόνο το WR-1, είτε
συγχρονίζοντας της φωτογραφικές μηχανές σε μία βασική φωτογραφική
μηχανή με συνδεδεμένο ένα WR-1. Είναι δυνατός ο ξεχωριστός έλεγχος
ομάδων φωτογραφικών μηχανών, και η απόσταση επικοινωνίας μεταξύ των
7

μονάδων WR-1 φτάνει τα 120 m, με 15 διαθέσιμα κανάλια.
8

Ενσωματωμένο φλας και σύστημα
δημιουργικού φωτισμού (Creative
Lighting System (CLS))
Η D810 διαθέτει ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας με αριθμό
οδηγού 12/39 (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F) και λειτουργία εντολέα.
Καθώς ο αισθητήρας RGB 91K-pixel παρέχει ανίχνευση προσώπου
με ακρίβεια και ανάλυση φωτεινών σημείων, αυτό το
ενσωματωμένο φλας μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Για
πιο δημιουργικές φωτογραφίσεις με χρήση φλας, το Σύστημα
Δημιουργικού Φωτισμού Nikon εξασφαλίζει απαράμιλλη ευελιξία:
ενεργοποιήστε τα προαιρετικά φλας Nikon Speedlight12 μέσω της
λειτουργίας εντολέα του ενσωματωμένου φλας για να έχετε όσο
πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο φωτισμό θέλετε.
Φλας Speedlight SB-910, SB-700 ή SB-R200.
Σημείωση: Η εμβέλεια του βοηθητικού φωτισμού AF μπορεί να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη,
ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.

• Φακός: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Έκθεση: Λειτουργία [M], 1/80 δευτερολέπτου, f/6,3
• Ισορροπία λευκού: Φλας • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: Πορτρέτο
©Miss Aniela

Διάγραμμα συστήματος
ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Ασύρματα τηλεχειριστήρια WR-R10/ WR-T10
Ο ασύρματος πομποδέκτης WR-R10 και ο ασύρματος πομπός WR-T10 της
Nikon σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής
μηχανής από απόσταση9 έστω κι αν υπάρχουν αντικείμενα ανάμεσα στη
φωτογραφική μηχανή και εσάς. Η χρήση και των δύο συσκευών καλύπτει
εύρος λειτουργίας τουλάχιστον 20 μέτρων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
μαζί τον πομποδέκτη WR-R10 και τον πομπό WR-T10 για να ενεργοποιήσετε
μία φωτογραφική μηχανή ή να συνδέσετε τον πομποδέκτη WR-R10 σε πολλές

Τροφοδοτικό
μπαταρίας υψηλών
επιδόσεων SD-9
Φλας
Speedlight
SB-910
Φλας
Speedlight
SB-700
Φλας
Speedlight
SB-300

Φλας Speedlight
SB-700

Καλώδιο
τηλεχειρισμού TTL
SC-28/29

με δυνατότητα απομακρυσμένης περιήγησης στις εικόνες και λήψη τους, ενώ
ο έλεγχος των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής και της ζωντανής
προβολής μπορεί επίσης να γίνεται απομακρυσμένα από έναν υπολογιστή.10
Η μονάδα ενσωματώνει μόνο ενσύρματη λειτουργία LAN, αλλά μπορεί να
αναβαθμιστεί σε ασύρματη λειτουργία LAN εάν συνδυαστεί με τον ασύρματο
πομπό WT-5.11.

Φακός διόρθωσης προσοφθαλμίου
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Εντολέας ασύρματου
φλας Speedlight SU-800

Προσαρμογέας
WR-A10

Ντεκλανσέρ
MC-30A
Ασύρματο
Ασύρματο
τηλεχειριστήριο τηλεχειριστήριο
WR-T10
WR-1

Ντεκλανσέρ
MC-22A

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Καλώδιο προέκτασης
MC-21A

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου
EN-EL15*

Καλώδιο
σύνδεσης MC-23A

Πολλαπλό
τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D12
Φορτιστής
μπαταρίας MH-25a*

Κάλυμμα
διαμερίσματος
μπαταρίας BL-5

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας
EP-5B

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL18a

Φορτιστής
μπαταρίας
MH-26a

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

Ακουστικά**
Κλιπ καλωδίου HDMI*
Καλώδιο HC-E1 HDMI
(Τύπος σύνδεσης C
n Τύπος σύνδεσης A)

Καλώδιο
προσαρμογέα
MC-25/25A

Ημίσκληρη
θήκη CF-DC4

Κλιπ καλωδίου USB*

Κάρτα CompactFlash**
Κάρτα μνήμης SD**

Καλώδιο USB UC-E22*

ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Συσκευή εγγραφής
Οθόνη τηλεόρασης** video με είσοδο
HDMI**

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Ντεκλανσέρ MC-22A
Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3
Καλώδιο σύνδεσης MC-23A
Καλώδιο προσαρμογέα
MC-25/25A

Μονάδα GPS**

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

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Εκτυπωτής**
Καλώδιο LAN**

Ασύρματος πομπός
WT-5A/B/C/D

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Ντεκλανσέρ MC-30A

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Καλώδιο
προσαρμογέα
μονάδας GPS
MC-35

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-R10

Ντεκλανσέρ MC-36A
Εξαρτήματα
τηλεχειρισμού
2 ακίδων

Μονάδα
GPS GP-1A

ΘΗΚΗ

Οκτώ μπαταρίες
μεγέθους R6/AA**

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ GPS

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

22

Προσαρμογέας
προσοφθαλμίου DK-18

Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου DK-17M

Ντεκλανσέρ
MC-36A

Μονάδα επικοινωνίας
UT-1
7 Η λειτουργία ομαδοποίησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν οι μονάδες WR-R10 χρησιμοποιούνται ως δέκτες.
8 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m ή λιγότερα, ανάλογα με την παρουσία εμποδίων και τις καιρικές συνθήκες.
9 Απαιτείται προσαρμογέας WR-A10 για τη σύνδεση στην D810 όπου υπάρχει ακροδέκτης δέκα ακίδων.
10 Βάσει IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Nikon Camera Control Pro 2 στον υπολογιστή.

Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου DG-2

Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

Κιτ εντολέα φλας Speedlight
κοντινών λήψεων R1C1

Μονάδα επικοινωνίας UT-1
και ενός δικτύου. Μπορείτε να δημιουργήσετε δίκτυα φωτογραφικών μηχανών

Ελαστικό
προσοφθάλμιο DK-19

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

προοπτικές.

γρήγορη μεταφορά δεδομένων εικόνας μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής

Προσοφθάλμιο
DK-17*

Φλας Speedlight
SB-300

φωτογραφικές μηχανές και να αποτυπώσετε την ίδια σκηνή από διαφορετικές

Η UT-1 είναι μια μονάδα επικοινωνίας καθολικού τύπου που επιτρέπει τη

Φλας Speedlight
SB-910

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Προσοφθάλμιος φακός με
αντιθαμβωτικό σκόπευτρο
DK-17A

Προσάρτημα προβολής
ορθής γωνίας DR-5

Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Capture NX-D†
Camera Control Pro 2
ViewNX 2*

.

* Παρεχόμενα εξαρτήματα ** Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon † Παρέχεται δυνατότητα λήψης από την τοποθεσία της Nikon στο web (δωρεάν).
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D810 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής
Μοντούρα φακού
Ωφέλιμη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης
σκόνης
Μέγεθος εικόνας (pixel)

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Φορμά FX Nikon
36,3 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 35,9 × 24,0 mm
37,09 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης
φωτογραφίας (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX-D)
• Φορμά FX (36×24): 7.360 × 4.912 (L), 5.520 × 3.680 (M), 3.680 × 2.456 (S)
• 1,2× (30×20): 6144 × 4.080 (L), 4.608 × 3.056 (M), 3.072 × 2.040 (S)
• Φορμά DX (24×16): 4.800 × 3.200 (L), 3.600 × 2.400 (M), 2.400 × 1.600 (S)
• 5:4 (30×24): 6.144 × 4.912 (L), 4.608 × 3.680 (M), 3.072 × 2.456 (S)
• Φωτογραφίες με φορμά FX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video: 6.720 × 3.776 (L), 5.040 ×
2.832 (M), 3.360 × 1.888 (S)
• Φωτογραφίες με φορμά DX που τραβήχτηκαν σε ζωντανή προβολή video: 4.800 × 2.704 (L), 3.600 ×
2.024 (M), 2.400 × 1.352 (S)
Σημείωση: οι φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε ζωντανή προβολή video έχουν λόγο διαστάσεων 16:9. Το φορμά με βάση
DX χρησιμοποιείται για φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με χρήση περιοχής εικόνας DX (24×16) 1,5×. Το φορμά με βάση FX
χρησιμοποιείται για όλες τις άλλες φωτογραφίες.

Μορφή αρχείου

15_GR

Σύστημα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Δύο υποδοχές κάρτας
Σύστημα αρχείων
Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου

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

Τύπος κλείστρου
Ταχύτητα κλείστρου
Ταχύτητα
συγχρονισμού φλας
Λειτουργίες λήψης
Ταχύτητα προώθησης καρέ

Χρονομετρητής
αυτοφωτογράφισης
Μέτρηση έκθεσης
Μέθοδος μέτρησης

• 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 με συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic
(περίπου 1:16) (προτεραιότητα μεγέθους). Διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας
• NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG
Είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ των λειτουργιών Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο,
Τοπίο, Ισοβαρές. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης
για προσαρμοσμένα Picture Control
Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital) και SDHC και SDXC συμβατές με UHS-I. Κάρτες μνήμης CompactFlash
τύπου Ι (συμβατότητα με UDMA)
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
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
• 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
Περίπου 0,7× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
17 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
-3 έως +1 m-1
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VIII με άγκιστρα περιοχής AF και πλέγμα
καδραρίσματος
Γρήγορης επιστροφής
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)
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (για τους
φακούς PC ισχύουν κάποιοι περιορισμοί), των φακών DX [με χρήση περιοχής εικόνας DX (24×16) 1,5×],
των φακών AI-P NIKKOR και των φακών χωρίς CPU ΑΙ (μόνο λειτουργίες έκθεσης Α και Μ). Δεν είναι
δυνατή η χρήση φακών ΙΧ-NIKKOR, φακών για την F3AF, και φακών χωρίς AI: Η ηλεκτρονική αναζήτηση
εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς με μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική
αναζήτηση εύρους υποστηρίζει 11 σημεία εστίασης με φακούς που διαθέτουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή
ταχύτερο)
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου. Διατίθεται
ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής κουρτίνας (με λειτουργία απελευθέρωσης κλείστρου
μετά από την ανύψωση του καθρέπτη)
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, λειτουργία bulb, χρόνος, X250
X=1/250 του δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/320 του δευτ. ή
μικρότερη (το εύρος φλας μειώνεται σε ταχύτητες μεταξύ 1/250 και 1/320 του δευτ.)
S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις
υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη λήψη), QC (αθόρυβες συνεχείς λήψεις), E (χρονομετρητής
αυτοφωτογράφισης), MUP (καθρέπτης πάνω)
• Με μπαταρίες EN-EL15
(FX/5:4) CL: Περίπου 1 έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), CH: Περίπου 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps),
QC: Περίπου 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
(DX/1,2×) CL: Περίπου 1 έως 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), CH: Περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps),
QC: Περίπου 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
• Άλλες πηγές τροφοδοσίας
(FX/5:4) CL: Περίπου 1 έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), CH: Περίπου 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps),
QC: Περίπου 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
(1,2×) CL: Περίπου 1 έως 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), CH: Περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps),
QC: Περίπου 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
(DX) CL: Περίπου 1 έως 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), CH: Περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), QC:
Περίπου 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.

Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 91K-pixel
• 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 περίπου 75% σε κύκλο διαμέτρου 12 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα
μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 8, 15 ή 20 mm, ή η μέτρηση μπορεί να γίνει με βάση τη μέση
τιμή ολόκληρου του κάδρου (οι φακοί χωρίς CPU χρησιμοποιούν κύκλο 12 mm)
• Σημειακή: Μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου
εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)
• Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία: Διαθέσιμη με τους φακούς τύπου G, E και D (ισοδύναμη με
την κεντροβαρή ρύθμιση όταν χρησιμοποιούνται άλλοι φακοί)
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία: 0 έως 20 EV
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C/68 °F) • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
Σύζευξη φωτόμετρου
Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργίες έκθεσης
Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη
προτεραιότητα διαφράγματος (A), χειροκίνητη λειτουργία (M)
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
Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
Ευαισθησία ISO
Ευαισθησία ISO 64 έως 12.800 σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV, μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης) 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο ISO 32) κάτω του ISO 64 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο ISO
51.200) άνω του ISO 12.800, διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση Αυτόματο, Πολύ υψηλό, Υψηλό, Κανονικό, Χαμηλό ή Απενεργοποίηση

ADL bracketing
Αυτόματη εστίαση

Εύρος ανίχνευσης
Λειτουργία φακού
Σημείο εστίασης
Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF
Κλείδωμα εστίασης
Ενσωματωμένο φλας
Έλεγχος φλας

Λειτουργίες φλας

Αντιστάθμιση φλας
Bracketing φλας
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Πέδιλο εξαρτημάτων
Σύστημα δημιουργικού
φωτισμού Nikon (Creative
Lighting System - CLS)
Ακροδέκτης συγχρονισμού
Ισορροπία λευκού

Bracketing ισορροπίας λευκού
Λειτουργίες
ζωντανής προβολής
Λειτουργία φακού
ζωντανής προβολής
Λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF σε
ζωντανή προβολή
Αυτόματη εστίαση
ζωντανής προβολής

2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 έως 5 καρέ χρησιμοποιώντας τις
προκαθορισμένες τιμές για όλα τα καρέ
Προηγμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Advanced Multi-CAM
3500FX της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, βελτιστοποίηση και 51 σημεία εστίασης
(συμπεριλαμβανομένων των 15 αισθητήρων διασταύρωσης (cross-type). F/8 υποστηριζόμενο από 11
αισθητήρες) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
-2 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• 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
Μπορεί να επιλεγεί από 51 ή 11 σημεία εστίασης
AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 51 σημείων, παρακολούθηση 3D,
AF επιλογής περιοχής από ομάδα, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Η εστίαση μπορεί να κλειδώσει πατώντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή
πατώντας το κουμπί AE-L/AF-L
Χειροκίνητη ανύψωση με απασφάλιση κουμπιού και αριθμός οδηγού περίπου 12/39, 12/39 με
χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με χρήση αισθητήρα RGB 91K-pixel με ενσωματωμένο φλας.
Χρησιμοποιείται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με
μέτρηση matrix, κεντροβαρή και μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία, τυπικό
φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με σημειακή μέτρηση
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
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
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
Ανάβει όταν η ενσωματωμένη ή η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά
την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Υποστηρίζεται το Nikon CLS, διαθέσιμη η επιλογή λειτουργίας εντολέα
Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
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
2 έως 9 καρέ σε βήματα του 1, 2 ή 3
Φωτογράφιση σε ζωντανή προβολή (φωτογραφίες), ζωντανή προβολή video (video)
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
• Χειροκίνητη εστίαση (M)
Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο, AF ευρείας περιοχής, AF
κανονικής περιοχής, AF παρακολούθησης θέματος

AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή
επιλέγει αυτόματα το σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο
πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση θέματος)
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης video Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία
Μέγεθος καρέ (pixel)
• 1.920 × 1.080; 60 p (προοδευτική), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p
και ταχύτητα καρέ
• 1.280 × 720, 60p, 50p
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 υψηλή και κανονική ποιότητα εικόνας
Μορφή αρχείων video
MOV
Συμπίεση video
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου
Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου
Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας.
Ευαισθησία ISO video
• Λειτουργίες έκθεσης P, S και A: Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 64 έως Hi 2) με δυνατότητα
επιλογής ανώτατου ορίου
• Λειτουργία έκθεσης M: Ο αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 64 έως Hi 2) με δυνατότητα επιλογής
ανώτατου ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 64 έως 12.800 σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV), μπορεί επίσης να
οριστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο με ISO 51.200) άνω του ISO 12.800
Άλλες επιλογές video
Επισήμανση με δείκτες, φωτογράφιση time-lapse
Οθόνη
TFT 8 cm/3,2 in., περίπου 1.229 k-dot (VGA, 640 x RGBW x 480 = 1.228.800 dot) με οπτική γωνία 170°,
κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση
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
φωτογραφίας, εμφάνιση δεδομένων τοποθεσίας και αυτόματη περιστροφή εικόνας
USB
SuperSpeed USB (επαφή USB 3.0 Micro), συνιστάται σύνδεση σε ενσωματωμένη θύρα USB
Έξοδος HDMI
Επαφή HDMI τύπου C
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 Δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικού τηλεχειριστηρίου, προαιρετικού ασύρματου τηλεχειριστηρίου
δέκα ακίδων
WR-R10 (απαιτείται προσαρμογέας WR-A10) ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου 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)
Υποστηριζόμενες γλώσσες Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά,
(ενδέχεται να διαφέρουν
Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά,
ανάλογα με τη χώρα
Μαραθικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά
ή την περιοχή)
(Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταμιλικά, Τελουγκουϊκά,
Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Τροφοδοτικό μπαταρίας
Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D12 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* ή οκτώ αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ, NiMH ή μπαταρίες λιθίου
* Διατίθενται ξεχωριστά. Απαιτείται το προαιρετικό κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας BL-5
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τριπόδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 146 × 123 × 81,5 mm / 5,8 × 4,9 × 3,3 in.
Βάρος
Περίπου 980 g/2 lb 2,6 oz με μπαταρία και κάρτα μνήμης SD χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου 880 g/1 lb
15,1 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Λειτουργικό περιβάλλον
Θερμοκρασία 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F; υγρασία 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
• Η ονομασία PictBridge είναι 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 στο
παρόν υλικό είναι προσομοιωμένες.
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