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Η ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΛΜΑ
Επωφεληθείτε από το φορμά DX της Nikon που ενισχύει τη φορητότητα ολόκληρου του συστήματος της
φωτογραφικής μηχανής μαζί με τους φακούς. Το compact και ελαφρύ σύστημα της D7100 χαρακτηρίζεται
από ανώτερη απόδοση και διαθέτει πολλές καινοτόμες λειτουργίες.
Απολαύστε καθηλωτική αποτύπωση των λεπτομερειών που επιτυγχάνεται από το συνδυασμό των φακών
NIKKOR, της ισχυρής μονάδας αισθητήρα CMOS χωρίς το οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο και του μηχανισμού
επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3. Πλέον, μπορείτε να έχετε πλήρη ευελιξία, χάρη στο φορμά DX της Nikon,
την ισχύ που χρειάζεστε για να προσεγγίσετε το στόχο σας και να τον αποτυπώσετε με κάθε λεπτομέρεια,
καθώς και τη δυνατότητα να αναπαραγάγετε μικρές λεπτομέρειες.
Η φωτογραφική μηχανή D7100 είναι πάντα έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε κάλεσμα της έμπνευσής σας,
χωρίς κανένα περιορισμό.
Η αναζήτησή σας για εκθαμβωτικές φωτογραφίες ξεκινάει εδώ.

■ Αισθητήρας εικόνας CMOS με φορμά DX της Nikon και 24,1 ωφέλιμα
megapixel, συμβατός με σύστημα ανάγνωσης υψηλής ταχύτητας
■ Η μονάδα αισθητήρα εικόνας χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο προσφέρει
απαράμιλλη αναπαραγωγή λεπτομερειών
■ Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 3 υψηλής απόδοσης
■ Σύστημα AF 51 σημείων υψηλής πυκνότητας με 15 αισθητήρες σταυροειδούς
διάταξης (cross-type) και συμβατότητα με f/8
■ Το κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX σάς επιτρέπει να πλησιάσετε μακρινά
θέματα χάρη στα 51 σημεία εστίασης που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το
κάδρο
■ Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας στα περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps) (σε ρύθμιση κροπαρίσματος 1,3× στη λειτουργία DX με JPEG/NEF [RAW]
12 bit)

■ Γυάλινο πρισματικό οπτικό σκόπευτρο με κάλυψη κάδρου περίπου 100%
■ Οθόνη LCD 8 cm/3,2 in., περίπου 1.229k-dot με ευθυγράμμιση RGBW
■ Λειτουργία πολλαπλών περιοχών full HD D-Movie με δύο περιοχές εικόνας
video βάσει κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX
■ Σημειακή ισορροπία λευκού για μέτρηση μιας επιλεγμένης περιοχής του
κάδρου στη διάρκεια ζωντανής προβολής
■ Το compact και ελαφρύ σώμα αυτής της φωτογραφικής μηχανής αποτελείται
από ανθεκτικό κράμα μαγνησίου και διαθέτει κορυφαία στεγανοποίηση από
τη σκόνη και τα καιρικά φαινόμενα
■ Κουμπί P για γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες
■ Δύο υποδοχές κάρτας SD συμβατές με SDXC UHS-I

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

•• Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 12 bit • Έκθεση: λειτουργία [S], 1/2000 δευτ., f/5,6 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 200 		

• Picture Control: τυπικό ©Robert Bösch

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

• Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 12 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/500 δευτ., f/11 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 100 		

• Picture Control: τυπικό ©Koji Nakano

51
1,3×

Το οπτικό σκόπευτρο με ποιότητα επαγγελματικού
μοντέλου προσφέρει πραγματικά άνετη προβολή

1,3x

ΣΗΜΕΙΑ

Χάρη στο οπτικό σκόπευτρο με γυάλινο
πεντάπρισμα, κάλυψη κάδρου περίπου
100% και μεγέθυνση περίπου 0,94x *,
επιτυγχάνεται άνετη προβολή που θα
ικανοποιήσει ακόμη και τους επαγγελματίες. Το οργανικό
στοιχείο οθόνης EL που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά για
την προβολή πληροφοριών σκοπεύτρου κάτω από την περιοχή
εικόνας, συμβάλλει επίσης στην εξαιρετική ορατότητα.

AF

ΚΡΟΠΑΡΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΦΟΡΜΑ DX

ΙΣΧΥΣ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΤΟ ΘΕΜΑ
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*Φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1.

Φορμά DX

Κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III (μέγιστο ωφέλιμο διάφραγμα: f/8)
• Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/25 δευτ., f/11 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 100
• Picture Control: τυπικό ©Moose Peterson

Σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων υψηλής
πυκνότητας με ευρεία κάλυψη του κάδρου

Η φωτογράφιση AF γίνεται εφικτή ακόμη και σε
ταχύτητα ωφέλιμου διαφράγματος f/8

Με τη νέα προηγμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματης
εστίασης Multi-CAM 3500DX, το σύστημα AF 51
σημείων υψηλής πυκνότητας προσφέρει εκπληκτική ισχύ
αποτύπωσης. Οι δεκαπέντε αισθητήρες σταυροειδούς
διάταξης (cross-type) καλύπτουν τη συχνότερα
χρησιμοποιούμενη κεντρική περιοχή. Η ανίχνευση AF
διατίθεται σε ταχύτητες έως -2 EV (ISO 100, 20ºC/68ºF),
που αντιστοιχεί σε φωτισμό του θέματος από το
σεληνόφως. Υιοθετώντας έναν αλγόριθμο ισοδύναμο με
αυτό της D4, η φωτογραφική μηχανή αποκτάει ταχύτερη
αρχική ανίχνευση AF. Η ταχύτητα που απαιτείται για την
αποτελεσματική αποτύπωση αποφασιστικής σημασίας
στιγμών έχει αυξηθεί ραγδαία.

Το κεντρικό σημείο εστίασης είναι συμβατό με f/8 ή
ταχύτερο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται αξιόπιστη
φωτογράφιση AF με τιμή ωφέλιμου διαφράγματος f/8,
όταν σε τηλεφακό NIKKOR με μέγιστο διάφραγμα f/4
έχει συνδεθεί τηλεμετατροπέας 2,0x. Η φωτογράφιση
AF υπερ-τηλεφακού είναι προσιτή πια χωρίς ογκώδη
εξοπλισμό.

Δεν θα χάσετε ποτέ τη στιγμή χάρη στις συνεχείς
λήψεις υψηλής ταχύτητας έως 7 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps)*1, 2 και τη γρήγορη απόκριση

Φωτογραφίστε σε ρύθμιση κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX,
χρησιμοποιώντας φακό 500 mm (γωνία προβολής: ισοδύναμη με εστιακή
απόσταση 1.000 mm*)

Το κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX σάς επιτρέπει
να προσεγγίζετε μακρινά θέματα και επιτυγχάνει
γρήγορες συνεχείς λήψεις έως 7 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps)*1
Η φωτογραφική μηχανή D7100 διαθέτει στον εξοπλισμό
της το κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX, γεγονός
που σας προσφέρει τη δυνατότητα να εστιάζετε με
ακρίβεια σε μακρινά θέματα με το σύστημα AF υψηλής
απόδοσης, επιτρέποντάς σας παράλληλα να αποτυπώνετε
αποφασιστικής σημασίας στιγμές χάρη στις συνεχείς λήψεις
υψηλής ταχύτητας περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps)*1. Σε φορμά DX, η γωνία προβολής είναι ισοδύναμη
με εστιακή απόσταση φακού περίπου 1,5x*2. Στο
κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX, αυτό ισοδυναμεί με
την εστιακή απόσταση του φακού κατά
περίπου 1,3 φορές μεγαλύτερη*2 από
ότι στο φορμά DX. Συνεπώς, η γωνία
προβολής γίνεται ισοδύναμη με εστιακή
απόσταση φακού περίπου 2,0x*2. Σε αυτή
τη λειτουργία μπορείτε να πλησιάσετε τα

Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας στα περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (περιοχή εικόνας:
κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX)

* Με μετατροπή σε φορμά 35 mm.
• Φακός: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: NEF
(RAW) 12 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1000 δευτ., f/8 • Ισορροπία
λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 200 • Picture Control:
τυπικό ©Koji Nakano

μακρινά θέματα ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε κάποιους
σχετικά compact και ελαφρούς τηλεφακούς zoom.
Επιπλέον, τα 51 σημεία εστίασης καλύπτουν σχεδόν
ολόκληρο το κάδρο του κροπαρίσματος 1,3× του φορμά
DX, επιδεικνύοντας εξαιρετική ισχύ αποτύπωσης, που
σας επιτρέπει να εστιάζετε αποτελεσματικά σε κινούμενα
θέματα, που αλλάζουν τυχαία θέση μέσα στο κάδρο. Το
κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX σάς προσφέρει μέγεθος
εικόνας περίπου 15,4 megapixel, εξασφαλίζοντας επαρκώς
υψηλό αριθμό pixel για γενική χρήση, και προσφέροντας
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης.
*1 Με JPEG/NEF (RAW) 12 bit.
*2 Με μετατροπή σε φορμά 35 mm.

Η φωτογραφική μηχανή D7100 διαθέτει ένα διαδοχικό
μηχανισμό υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας που
ελέγχει ανεξάρτητα τον καθρέπτη και το διάφραγμα.
Σε συνδυασμό με τον αισθητήρα CMOS, που είναι
συμβατός με το σύστημα ανάγνωσης υψηλής ταχύτητας,
και τον ταχύτερο μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας του
EXPEED 3, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να προσφέρει
συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας περίπου 7 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps)*1, 2 σε 100 κάδρα*3 το μέγιστο.
Ο χρόνος υστέρησης στην απελευθέρωση είναι περίπου
0,052 δευτ.*2. Η εξαιρετική απόδοση υψηλής ποιότητας της
φωτογραφικής μηχανής προσφέρει άνετη φωτογράφιση
των κινούμενων θεμάτων.
*1 Σε ρύθμιση κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX με JPEG/NEF (RAW) 12 bit.
Μέγιστη ταχύτητα περίπου 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά DX με την ίδια
ποιότητα εικόνας.
*2 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.
*3 Με επιλεγμένη μια εικόνα JPEG normal μεγάλου μεγέθους. Με επιλεγμένη μια
εικόνα JPEG fine μεγάλου μεγέθους, διατίθενται κατά μέγιστο 33 κάδρα σε φορμά
DX και 73 σε κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX.

Οθόνη πληροφοριών σκοπεύτρου με οργανικό στοιχείο οθόνης EL
(επισημαίνεται με κόκκινο πλαίσιο)

Στη νέα, μεγάλη οθόνη LCD έχει αυξηθεί σημαντικά η
ορατότητα σε έντονο φωτισμό ημέρας και προστέθηκε η
ευθυγράμμιση RGBW
Χάρη στη νέα δυνατότητα ευθυγράμμισης RGBW, η νέα
μεγάλη ευρυγώνια οθόνη LCD 8 cm/3,2 in. υψηλής ανάλυσης
(περίπου 1.229k dot) προσφέρει υψηλότερη φωτεινότητα. Σε
συνδυασμό με την ενιαία δομή γυάλινου στοιχείου και πίνακα*,
παρέχει σημαντικά καλύτερη ορατότητα ακόμα και σε φωτεινά
περιβάλλοντα. Το εύρος αναπαραγωγής χρωμάτων έχει φτάσει
σε επίπεδα ισοδύναμα των φωτογραφικών μηχανών της σειράς
D4 και D800. Οι καθαρές και όμορφες εικόνες στην οθόνη είναι
πιο άνετες κατά τη ζωντανή προβολή, τη βιντεοσκόπηση και
την επιβεβαίωση της φωτογραφίας. Οι εικόνες αναπαραγωγής
μπορούν να μεγεθύνονται έως περίπου 38x (εικόνες μεγάλου
μεγέθους σε φορμά DX [24 × 16]), βοηθώντας σας να
επιβεβαιώνετε την εστίαση γρήγορα και με ακρίβεια.
Η επιφάνεια της οθόνης έχει επενδυθεί με ενισχυμένο γυαλί
κατά των γρατσουνιών και των κραδασμών.
*Αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιούν οι φωτογραφικές μηχανές των σειρών
D4, D800 και D600.

Πρόσθετες λειτουργίες που ενισχύουν τη
φωτογραφική σας δύναμη
• Μεγάλη γκάμα λειτουργιών επιλογής περιοχής AF
για να ταιριάζει στο θέμα που τραβάτε: AF μονού
σημείου, AF δυναμικής περιοχής (με επιλογές 9, 21 ή
51 σημείων), παρακολούθηση 3D και AF αυτόματης
επιλογής περιοχής
• Σύστημα αναγνώρισης σκηνής για εξαιρετικά
ακριβή αυτόματο έλεγχο με αισθητήρα RGB 2.016 pixel

R

G

Ευθυγράμμιση RGB

B

R

G B W

Ευθυγράμμιση RGBW

Η ευθυγράμμιση RGBW με ενισχυμένη φωτεινότητα επιτυγχάνεται από τη
χρήση περισσότερων κουκκίδων
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/320 δευτ., f/8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισθησία: ISO 100 		

• Picture Control: τοπίο ©Robert Bösch

24,1

Ενεργό D-Lighting:
απενεργοποιημένο
Οθόνη ρυθμίσεων σημειακής ισορροπίας λευκού
( Στόχος σημειακής ισορροπίας λευκού για αποτύπωση
προκαθορισμένων μη αυτόματων δεδομένων)

Σημειακή ισορροπία λευκού που επιτρέπει τον
προκαθορισμό της ισορροπίας λευκού κατά τη
ζωντανή προβολή

megapixel

ΧΩΡΙΣ

OLPF
• Φακός: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Ποιότητα εικόνας: NEF (RAW) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/180 δευτ., f/8
• Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τοπίο ©Koji Nakano

Η μοναδική αναπαραγωγή λεπτομερειών
επιτυγχάνεται από μια μονάδα αισθητήρα εικόνας
χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ
ΕΥΚΡΙΝΕΙΑ
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Ενεργό D-Lighting:
ιδιαίτερα υψηλό

Στη φωτογραφική μηχανή D7100 υπάρχει ένας αισθητήρας
CMOS με φορμά DX της Nikon ο οποίος αποδίδει περίπου
24,1 ωφέλιμα megapixel και είναι συμβατός με το σύστημα
ανάγνωσης υψηλής ταχύτητας. Επίσης, υιοθετείται μια
μονάδα αισθητήρα εικόνας χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό
φίλτρο (OLPF) με σκοπό να αναδειχθεί η πραγματική ισχύς
του αισθητήρα εικόνας με υψηλό αριθμό pixel και η ευκρινής
απόδοση των φακών NIKKOR με μοναδικά αποτελέσματα
στην αποτύπωση των λεπτομερειών. Ακόμα και σε
περίπτωση περικοπής ή μεγέθυνσης, οι εικόνες διατηρούν
αυτήν την εκπληκτική υψηλή ευκρίνεια.

Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 3 υψηλής απόδοσης
Ο μοναδικός μηχανισμός επεξεργασίας
εικόνας EXPEED 3 της Nikon
χειρίζεται πολλές εργασίες σε υψηλές
ταχύτητες ενώ διατηρεί επιδόσεις υψηλής
ακρίβειας με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των
δυνατοτήτων των 24,1 megapixel σε φωτογραφίες
και video. Το αποτέλεσμα είναι κορυφαία αναπαραγωγή
χρωμάτων, πλούσια διαβάθμιση τόνων και υψηλή ποιότητα
εικόνας σε υψηλές τιμές ISO.

Το εύρος της ευαισθησίας ISO διαθέτει δυνατότητα
επέκτασης σε ισοδύναμο ISO 25600
Η τυπική ευαισθησία ISO της D7100 κυμαίνεται από 100 έως
6400, με δυνατότητα επέκτασης σε ισοδύναμο ISO 25600
(Hi 2). Επιπλέον, η ανώτερη λειτουργία αποθορυβοποίησης
μειώνει αποτελεσματικά το θόρυβο σε ρύθμιση υψηλού ISO.
Εξουδετερώνει το θόρυβο ακόμη και σε θέματα με
χαμηλή αντίθεση, όπως τα μαλλιά και το γρασίδι,
διατηρώντας παράλληλα τον κορεσμό και την ανάλυση
των χρωμάτων κατά το δυνατό περισσότερο. Η λειτουργία
αποθορυβοποίησης έχει βελτιωθεί και στα video. Είναι
τελειότερη κατά τη βιντεοσκόπηση
σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού,
με αποτέλεσμα καθαρές και ευκρινείς
λήψεις.

Λήψεις σε ρύθμιση ISO 6400

Η D7100 έχει εξοπλιστεί για πρώτη φορά με τη λειτουργία
σημειακής ισορροπίας λευκού που σας επιτρέπει να αποκτάτε
εύκολα προκαθορισμένα μη αυτόματα δεδομένα ανάλογα
με συγκεκριμένες περιοχές του κάδρου που επιλέγετε
κατά τη ζωντανή προβολή. Αυτό σημαίνει πως μπορείτε
αποτελεσματικά να επιτύχετε εξαιρετική ρύθμιση ισορροπίας
λευκού ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα ή ένα μέρος του, στη
διάρκεια ζωντανής προβολής. Η σημειακή ισορροπία λευκού
στοχεύει στην επίτευξη της δυνατότητας μετακίνησης των
προκαθορισμένων μη αυτόματων δεδομένων μέσα στο
κάδρο με τον πολυ-επιλογέα. Καθώς με αυτόν τον τρόπο
καταργείται η ανάγκη χρήσης μιας γκρι κάρτας και παρέχεται
η δυνατότητα να αποτυπώνετε γρήγορα τα προκαθορισμένα
δεδομένα με βάση ακόμη και μακρινά θέματα, μπορείτε να
ορίσετε την ισορροπία λευκού γνωρίζοντας ότι η κρίσιμη
στιγμή που θέλετε να αποτυπώσετε δεν θα ξεφύγει από το
φακό. Η λειτουργία σημειακής ισορροπίας λευκού μπορεί
να επιτευχθεί με χρήση ενός υπερ-τηλεφακού. Αυτό είναι
χρήσιμο κατά τη λήψη αθλητικών εκδηλώσεων σε κλειστά
γήπεδα όπου συνυπάρχουν διάφοροι τύποι φωτισμού.

Λήψεις σε ρύθμιση Hi 2 (ισοδύναμο με ISO 25600)

HDR: πολύ υψηλό

HDR: απενεργοποίηση

HDR: κανονικό

Picture Control: πορτραίτο

Picture Control: τοπίο

Ποικίλες τεχνολογίες που εμπνέουν τη
δική σας δημιουργικότητα
• Ενεργό D-Lighting για ανώτερη ποιότητα εικόνας
με διατήρηση των λεπτομερειών και σε τονισμένα
και σε σκιασμένα σημεία, με όλα τα λευκά σημεία να
διατηρούν μέτρια αντίθεση και με αναπαραγωγή της
φωτεινότητας ακριβώς όπως τη βλέπετε, ακόμη και
σε σκηνές υψηλής αντίθεσης
• Λειτουργία HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) που
δημιουργεί μία εικόνα με μεγαλύτερο δυναμικό
εύρος τραβώντας δύο εικόνες διαφορετικών
εκθέσεων με μία απελευθέρωση του κλείστρου και
συνδυάζοντάς τις αυτόματα σε μία
• Σύστημα Picture Control με έξι επιλογές για τη
δημιουργία ιδανικής εικόνας μέσω της προσαρμογής
των χρωμάτων και των τόνων για φωτογραφίες και
για video: τυπικό, ουδέτερο, έντονο, μονόχρωμο,
πορτραίτο και τοπίο
• Η πλήρης ευκρίνεια επιτυγχάνεται με τη μείωση
της πλάγιας χρωματικής εκτροπής εκατέρωθεν/
αυτόματο έλεγχο παραμόρφωσης
• Οι δεκαέξι λειτουργίες σκηνής επιτρέπουν στη
φωτογραφική μηχανή να επιλέγει αυτόματα την
καλύτερη ρύθμιση για τη σκηνή: πορτραίτο, τοπίο,
παιδί, αθλητισμός, κοντινό, νυκτερινό πορτραίτο,
νυκτερινό τοπίο, πάρτι/εσωτερικός χώρος, παραλία/
χιόνι, ηλιοβασίλεμα, σούρουπο/αυγή, πορτραίτο
μικρού ζώου, φως κεριών, άνθη, φθινοπωρινά
χρώματα και τρόφιμα
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
FULL HD D-MOVIE

1080/
60i

Video full HD – υποστηρίζεται ταχύτητα
1.920 × 1.080 στα 30p/60i/50i
Με τη βέλτιστη επεξεργασία δεδομένων από τη μονάδα
αισθητήρα εικόνας χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο
που εκτελείται από τον EXPEED 3, η φωτογραφική μηχανή
D7100 δημιουργεί video full HD με μοναδική λεπτομέρεια
αναπαραγωγής, με μειωμένα επίπεδα φαινομένου παραμόρφωσης moiré και χωρίς προεξοχές. Μπορείτε να
δημιουργήσετε όμορφο εφέ θαμπώματος που επιτυγχάνεται
μόνο με τις φωτογραφικές μηχανές D-SLR, καθώς και ένα
πλήθος εκφραστικών μέσων video με τη χρήση της μεγάλης
γκάμας φακών NIKKOR.
Η φωτογραφική μηχανή D7100 υποστηρίζει ταχύτητα
1.920 × 1.080, 30p. Για ομαλή απόδοση γρήγορα κινού
μενων θεμάτων, επιλέξτε ταχύτητα 1.280 × 720, 60p. Στην
περιοχή εικόνας video που βασίζεται σε κροπάρισμα 1,3×
του φορμά DX, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ταχύτητα
1.920 × 1.080, 60i/50i. Η λειτουργία αποθορυβοποίησης που
έχει βελτιστοποιηθεί για τα video μειώνει αποτελεσματικά
το θόρυβο ενώ διατηρεί την υψηλή ανάλυση.
Επιπλέον, η λειτουργία μείωσης τρεμουλιάσματος διασφαλίζει
τον κατάλληλο έλεγχο έκθεσης που ελαχιστοποιεί το
τρεμούλιασμα κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης ή της
ζωντανής προβολής. Χρησιμοποιώντας το κουμπί εγγραφής
video που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί λήψης, μπορείτε
να ξεκινάτε και να διακόπτετε ομαλά τη βιντεοσκόπηση
διασφαλίζοντας παράλληλα σταθερό κράτημα. Αυτό γίνεται
ακριβώς όπως η φωτογράφιση, με ελάχιστο θάμπωμα λόγω
κουνήματος της φωτογραφικής μηχανής. Τα video που
έχουν εγγραφεί συμπιέζονται σε φορμά H.264/MPEG-4
AVC. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής είναι 29 λεπτά και
59 δευτερόλεπτα*.

Λειτουργία πολλαπλής περιοχής Full HD D-Movie με
δύο περιοχές εικόνας video βάσει του φορμά DX και
του κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX
Εκτός από το φορμά video βάσει DX, η D7100 σάς προσφέρει
περιοχή εικόνας video βάσει κροπαρίσματος 1,3× του φορμά
DX. Η γωνία προβολής σε αυτήν την περιοχή εικόνας video
αντιστοιχεί περίπου σε εστιακή απόσταση φακού 2,0x*,
επιτρέποντάς σας να προσεγγίσετε περισσότερο τα θέματά
σας και να τραβήξετε ένα εκπληκτικό video. Αξιοποιώντας
την ευελιξία του ελαφρού compact συστήματος φορμά DX,
μπορείτε να πλησιάσετε άφοβα ακόμα και το μικρότερο και
πιο μακρινό θέμα.
*Με μετατροπή σε φορμά 35 mm.

Αξιόπιστη δυνατότητα εστίασης χάρη στη
δυνατότητα AF με ανίχνευση αντίθεσης για
κινούμενα θέματα και πρόσωπα
Η ταχύτητα της εστίασης της λειτουργίας AF με ανίχνευση
αντίθεσης που χρησιμοποιείται στην εγγραφή video και τη
ζωντανή προβολή έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σύγκριση με
την D300S. Εάν επιλέξετε διαρκή λειτουργία AF (AF-F) για τη
λειτουργία φακού και την AF παρακολούθησης θέματος στη
λειτουργία επιλογής περιοχής AF, η φωτογραφική μηχανή
εντοπίζει ένα κινούμενο θέμα στο κάδρο και συνεχίζει να
εστιάζει σε αυτό. Διατίθεται επίσης η αυτόματη εστίαση
στο πρόσωπο πρώτα, η οποία αναγνωρίζει αυτόματα τα
πρόσωπα και εστιάζει σε αυτά.

Τα ειδικά εφέ παρέχουν τα περιθώρια για μεγαλύτερη
δημιουργική έκφραση μέσα από τα video
Μπορείτε να δημιουργείτε εμπνευσμένες εικόνες που
αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις προθέσεις σας, είτε πρόκειται
για φωτογραφίες είτε για video, εφαρμόζοντας ειδικά εφέ
αποκλειστικά μέσω μιας απλής λειτουργίας της φωτογραφικής
μηχανής. Καθώς το αποτέλεσμα ενός εφέ εμφανίζεται στην
οθόνη LCD σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα
εφέ επαληθεύοντας παράλληλα το αποτέλεσμα.
Τα ειδικά εφέ που έχουν ενσωματωθεί στην D7100 είναι:
Νυχτερινή λήψη, Έγχρωμο σκίτσο, Εφέ μινιατούρας, Επιλεκτικό χρώμα, Σιλουέτα,
Έντονη φωτεινότητα και Χαμηλή φωτεινότητα.

Ταυτόχρονη εμφάνιση αποτελέσματος της ζωντανής
προβολής σε εξωτερική οθόνη μέσω HDMI
Επειδή η D7100 χρησιμοποιεί επαφή ακίδων mini HDMI
(τύπος C), έχετε τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής
video στην οθόνη LCD και σε εξωτερική οθόνη*. Κατά τη
βιντεοσκόπηση ή τη ζωντανή προβολή video, μπορείτε να
επιλέξετε να μην προβάλλονται οι πληροφορίες ρυθμίσεων
που εμφανίζονται στην οθόνη LCD, στον εξοπλισμό που
συνδέεται μέσω HDMI. Αυτό είναι χρήσιμο για την προβολή
ολόκληρου του κάδρου, όταν θέλετε να ελέγχετε την
εικόνα ταυτόχρονα κατά τη λήψη σε μεγαλύτερη οθόνη
συνδεδεμένη μέσω HDMI. Επίσης, είναι δυνατή η εγγραφή
μη συμπιεσμένων δεδομένων ζωντανής προβολής video
απευθείας σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (συσκευή
εγγραφής video με είσοδο HDMI). Αυτό επιτρέπει στους
επαγγελματίες να επεξεργάζονται μη συμπιεσμένα πλάνα
video υψηλής ποιότητας σε συνδεδεμένο εξοπλισμό.

*Με τη ρύθμιση [Κανονική] στην επιλογή [Ποιότητα video]. 20 λεπτά με την
επιλογή [Υψηλή ποιότητα].
* Εάν έχετε επιλέξει 1.920 × 1.080, 60i, 1.920 × 1.080, 50i, 1.280 × 720,
60p ή 1.280 × 720, 50p για την επιλογή [Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ], η οθόνη
θα απενεργοποιηθεί όταν η φωτογραφική μηχανή συνδεθεί σε συσκευή video
HDMI. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής video μέσω διασύνδεσης HDMI, η έξοδος
video μπορεί να γίνει με μικρότερο μέγεθος καρέ από αυτό που έχει επιλεγεί στη
ρύθμιση [Μέγεθ. καρέ/ταχύτ. καρέ].

Λειτουργίες επεξεργασίας video μέσα στη
φωτογραφική μηχανή
Η επεξεργασία video μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω μιας
απλής λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής, χωρίς
υπολογιστή. Κατά την περικοπή ανεπιθύμητων σκηνών,
μπορείτε να ορίσετε τα σημεία έναρξης και λήξης
προσαρμόζοντάς τα καρέ-καρέ. Μπορείτε επίσης να
επιλέξετε ένα καρέ και να το αποθηκεύσετε ως φωτογραφία
σε μορφή JPEG.
Ολοκληρωμένος έλεγχος εγγραφής ήχου
υψηλής πιστότητας
• Ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο
με έλεγχο ευαισθησίας σε 20 βήματα
• Υποδοχή ακουστικών για
ταυτόχρονο έλεγχο ήχου κατά τη
χρήση στερεοφωνικών ακουστικών
(διατίθενται στο εμπόριο)
• Ένδειξη επιπέδου ήχου στην οθόνη LCD
για τον οπτικό έλεγχο των επιπέδων
ήχου και την αλλαγή των ρυθμίσεων
ευαισθησίας του μικροφώνου στη
διάρκεια της ζωντανής προβολής
video

Ενσωματωμένο
στερεοφωνικό
μικρόφωνο

ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ
ΠΙΟ ΠΟΛΥ
ΜΕ VIDEO
FULL HD
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Ειδικά εφέ: Έγχρωμο σκίτσο (φωτογραφία)

Κατά τη βιντεοσκόπηση
Η φωτογραφική μηχανή D7100 είναι συμβατή με HDMI, γεγονός που σας επιτρέπει
να εμφανίζετε φωτογραφίες και video σε HDTV (η σύνδεση σε HDTV απαιτεί
καλώδιο HDMI με mini υποδοχή HDMI [τύπος C] που διατίθεται στο εμπόριο).
Φορμά video βάσει DX

Η περιοχή εικόνας video βασίζεται στη δυνατότητα
κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX

Ειδικά εφέ: Νυχτερινή λήψη (φωτογραφία)
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ΥΨΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΜΑΛΕΣ ΛΗΨΕΙΣ

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Τεχνολογίες αιχμής σε ένα ελαφρύ και compact σύστημα

Με την ισχυρή ανάλυσή τους, οι φακοί NIKKOR μεγιστοποιούν τις δυνατότητες της D7100,
η οποία διαθέτει μονάδα αισθητήρα εικόνας χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο

4

5

1
Δύο υποδοχές κάρτας SD
συμβατές με SDXC UHS-I

2
3

©Moose Peterson
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1. Οθόνη σκοπεύτρου με οργανικό στοιχείο οθόνης EL
Το οργανικό στοιχείο οθόνης EL που παρέχει υψηλή φωτεινότητα,
υψηλή αντίθεση και εξοικονόμηση ενέργειας και χρησιμοποιείται
για πρώτη φορά στην D7100 για την προβολή πληροφοριών
σκοπεύτρου κάτω από την περιοχή εικόνας, συμβάλλει επίσης
στην εξαιρετική ορατότητα. Διασφαλίζει υψηλή ορατότητα και συμβάλλει στην ταχύτερη
απόκριση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Στο σκόπευτρο, μπορούν να εμφανίζονται
(σε λήψη με φορμά DX) οι γραμμές πλέγματος που χρησιμεύουν για φωτογραφίες τοπίων και
αρχιτεκτονικές λήψεις.

2. Ο μηχανισμός διαδοχικού ελέγχου συμβάλλει στην
ταχύτερη λειτουργία
Υπάρχει εγκατεστημένος ένας μηχανισμός διαδοχικού ελέγχου
υψηλής ακρίβειας που ελέγχει ανεξάρτητα τον καθρέπτη και το
διάφραγμα. Πραγματοποιεί συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας
έως περίπου 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)*1, 2 και περίπου 0,052 δευτ.*2 καθυστέρηση
στην απελευθέρωση του κλείστρου ενώ παράλληλα διευκολύνει την ομαλή φωτογράφιση
ζωντανής προβολής με τον καθρέπτη στην επάνω θέση.
*1 Σε ρύθμιση κροπαρίσματος 1,3× του φορμά DX με JPEG/NEF (RAW) 12 bit. Μέγιστη ταχύτητα περίπου 6 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά DX με την ίδια ποιότητα εικόνας. *2 Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.

3. Εξαιρετικά ανθεκτική και ακριβής μονάδα κλείστρου
Η φωτογραφική μηχανή D7100 επιτυγχάνει ταχύτητες κλείστρου
από 1/8.000 δευτ. έως 30 δευτ., αντίστοιχες με εκείνες της D4.
Η ταχύτητα κλείστρου για το συγχρονισμό φλας μπορεί να αυξη
θεί σε έως 1/250 δευτ. Η μονάδα κλείστρου επιτυγχάνει υψηλή
ανθεκτικότητα καθώς έχει υποβληθεί σε δοκιμές απελευθέρωσης για περισσότερους από
150.000 κύκλους λειτουργίας στο συγκεκριμένο μοντέλο.

4. Γυάλινο πρισματικό οπτικό σκόπευτρο με περίπου
100% κάλυψη κάδρου για ακρίβεια στη σύνθεση και
άνετη προβολή
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5. Επιλογέας λειτουργιών και επιλογέας λειτουργίας
λήψης

Ο επιλογέας λειτουργιών και ο επιλογέας λειτουργίας λήψης είναι
τοποθετημένοι παράλληλα για βελτιωμένη λειτουργικότητα.
Και οι δύο διαθέτουν λειτουργία κλειδώματος για την αποτροπή
μη επιθυμητών αλλαγών στη λειτουργία.

©Koji Nakano

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX): Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού 105-300 mm
(σε φορμά FX/35 mm).

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX): Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού 120-600 mm
(σε φορμά FX/35 mm).

Παρότι είναι μικρός και ελαφρύς, αυτός ο φακός καλύπτει μεγάλη γκάμα εστιακών αποστάσεων από 70 έως
200 mm με μέγιστο σταθερό διάφραγμα f/4. Έχει χρησιμοποιηθεί νανοκρυσταλλική επίστρωση, που δημιουργεί
καθαρές εικόνες ελαχιστοποιώντας τα είδωλα και την αντανάκλαση. Ο φακός διαθέτει επίσης ενσωματωμένη
μια ισχυρή λειτουργία απόσβεσης κραδασμών που προσφέρει αποτέλεσμα ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου
μεγαλύτερη κατά πέντε περίπου στοπ. Συνδυάζοντας αυτή τη λειτουργία με τη δυνατότητα κροπαρίσματος
1,3× του φορμά DX, το συμβατό με f/8 σύστημα αυτόματης εστίασης της D7100 και έναν τηλεμετατροπέα 2,0x,
τον AF-S Teleconverter TC-20E III, αυτό το μικρού μεγέθους και ελαφρύ σύστημα σάς παρέχει τη δυνατότητα να
απολαμβάνετε φωτογράφιση AF υπερ-τηλεφακού με γωνία προβολής που ισοδυναμεί περίπου με αυτήν ενός
φακού 800 mm*.

Αυτός ο τηλεφακός zoom 5x, που καλύπτει μεγάλο εύρος τηλεφακού έως 400 mm, συνιστάται ιδιαίτερα για
τη φωτογράφιση αθλημάτων, άγριας φύσης, αεροπλάνων, τρένων και τοπίων. Η νέα οπτική σχεδίαση, που
χρησιμοποιεί νανοκρυσταλλική επίστρωση, ένα γυάλινο στοιχείο Super ED και τέσσερα γυάλινα στοιχεία
ED, έχει ως αποτέλεσμα εξαιρετική οπτική απόδοση σε ολόκληρο το εύρος zoom. Η λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών δημιουργεί ένα εφέ ισοδύναμο με ταχύτητα κλείστρου μεγαλύτερη κατά 4,0 στοπ*1, ενώ η ταχύτητα
AF επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο σε αυτήν την κατηγορία. Όταν χρησιμοποιείται μαζί με την D7100 σε
κροπάρισμα 1,3× του φορμά DX, η γωνία προβολής γίνεται ισοδύναμη με αυτή ενός φακού περίπου 800 mm *2
και τα 51 σημεία εστίασης καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το κάδρο. Ο φακός παρέχει άνετη αλλά και αξιόπιστη
λήψη υπερ-τηλεφακού AF, γεγονός που σας προσφέρει περισσότερες δυνατότητες φωτογράφισης.

*Με μετατροπή σε φορμά FX/35 mm.

*1 Στα 400 mm, με βάση τα πρότυπα CIPA. *2 Με μετατροπή σε φορμά FX/35 mm

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S Micro NIKKOR 60mm
f/2.8G ED

6. Κουμπί P: η συντόμευσή σας σε ρυθμίσεις που
χρησιμοποιείτε συχνά
Το κουμπί P επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε ρυθμίσεις μενού
που θέλετε να αλλάξετε. Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα
ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λήψεων με σκόπευτρο και σε
λειτουργία ζωντανής προβολής, και το μενού επεξεργασίας κατά την αναπαραγωγή.

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX):
Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού
15-36 mm (σε φορμά FX/35 mm).

7. Εικονικός ορίζοντας για τον έλεγχο οριζόντιας κλίσης
Πρόκειται για ένα εικονικό ορίζοντα που σας επιτρέπει να
ελέγχετε την οριζόντια κλίση της φωτογραφικής μηχανής. Κατά
τη λήψη με σκόπευτρο, η ένδειξη εμφανίζεται σε οριζόντια και σε
κατακόρυφη λειτουργία λήψης. Ο εικονικός ορίζοντας εμφανίζεται
με υπέρθεση στην εικόνα της οθόνης κατά τη διάρκεια λήψεων σε ζωντανή προβολή ή κατά τη
βιντεοσκόπηση.

Πιο ελαφριά από την D7000, με
ανθεκτικό, ελαφρύ σώμα που αποτελείται
από κράμα μαγνησίου και στεγανοποίηση
από καιρικά φαινόμενα/σκόνη
Η D7100 ζυγίζει περίπου 675 g/1 lb 7,8 oz (μόνο το σώμα), που σημαίνει ότι είναι ελαφρύτερη
από την D7000, παρά τις εξαιρετικές της δυνατότητες. Είναι ιδιαίτερα στιβαρή λόγω του
κράματος μαγνησίου στα επάνω και πίσω καλύμματα και ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και
στη σκόνη* χάρη στην αποτελεσματική της στεγανοποίηση σε διάφορα σημεία του σώματος.
*Αντίστοιχη με αυτή των φωτογραφικών μηχανών των σειρών D800 και D300S.

©Koji Nakano

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX):
Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού 90 mm
(σε φορμά FX/35 mm).

©Moose Peterson

Ένας υπερ-ευρυγώνιος φακός zoom που ξεκινά από γωνία προβολής 109º. Αυτός ο φακός είναι ιδανικός
για τη λήψη σε περιορισμένο εσωτερικό χώρο, για αρχιτεκτονική φωτογραφία και φωτογράφιση τοπίων,
καθώς και για τη δημιουργία εικόνων με έμφαση στην προοπτική. Καθώς καλύπτει γωνίες προβολής από
109º έως 61º, που προσφέρονται για στιγμιότυπα, είναι εξαιρετικά χρήσιμος ως βασικός φακός. Επιπλέον,
με τη μικρή ελάχιστη απόσταση εστίασης, αυτός ο φακός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κοντινές
λήψεις σε θέση τηλεφακού.

Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες αναλογίες αναπαραγωγής, από το άπειρο έως την ελάχιστη απόσταση
εστίασης (1x). Ακόμα και με λήψη 1x, αυτός ο φακός προσφέρει καθαρή αναπαραγωγή από το μέγιστο
διάφραγμα. Με την εφαρμογή νανοκρυσταλλικής επίστρωσης, που μειώνει αποτελεσματικά τα είδωλα και την
αντανάκλαση, ο φακός δημιουργεί μια καθαρή εικόνα ακόμα και σε συνθήκες κόντρα φωτός. Επίσης, καθώς
δημιουργεί ένα όμορφο θαμπό φόντο (bokeh), είναι αναντικατάστατος για φωτογράφιση διάφορων θεμάτων,
από πορτραίτα έως τοπία.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm
f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX):
Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού
24-127,5 mm (σε φορμά FX/35 mm).

Όταν συνδέεται στην D7100 (φορμά DX):
Η γωνία προβολής ισοδυναμεί με αυτή ενός φακού
27-450 mm (σε φορμά FX/35 mm).

©Robert Bösch

Με αυτόν τον ευέλικτο τυπικό φακό zoom, με γωνία προβολής που ξεκινά από 83° στη θέση μέγιστης γωνίας
προβολής, μπορείτε να απολαμβάνετε μια σειρά από ευρυγώνιες λήψεις. Έχουν χρησιμοποιηθεί δύο γυάλινα
στοιχεία ED και τρεις ασφαιρικοί φακοί. Ο φακός διαθέτει απίστευτα ευκρινή απόδοση και προσφέρει δυναμικές
αλλαγές στις γωνίες προβολής.

©Moose Peterson

Ένας πανίσχυρος φακός zoom με εύρος zoom 16,7x. Με δυνατότητα κάλυψης μεγάλου φάσματος γωνιών
προβολής, επιτυγχάνει μέγιστο διάφραγμα f/5,6 στη θέση τηλεφακού 300 mm, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα
εύκολων λήψεων διαφόρων θεμάτων.
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Ασύρματα εξαρτήματα/Μονάδα επικοινωνίας

ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΝΕΤΗ ΛΗΨΗ

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1 (προαιρετικό)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10/WR-T10 (προαιρετικά)

Το WR-1 είναι ένα προηγμένο πολυλειτουργικό τηλεχειριστήριο. Όταν ένα τηλεχειριστήριο WR-1
έχει διαμορφωθεί ως πομπός και κάποιο άλλο ως δέκτης, ο οποίος έχει συνδεθεί στην D7100,
μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής*1 χρησιμοποιώντας
την οθόνη του πομπού. Μέσω χρήσης ραδιοκυμάτων, η εμβέλεια επικοινωνίας ανάμεσα στις
μονάδες WR-1 φτάνει τα 120 m/394 ft*2. Διατίθενται δεκαπέντε κανάλια. Εκτός από τον τηλεχειρισμό της
φωτογραφικής μηχανής με συνδεδεμένο WR-1 (το οποίο χρησιμοποιείται ως δέκτης), μέσω της λειτουργίας
ενός άλλου WR-1 (το οποίο χρησιμοποιείται ως πομπός) *3, υπάρχουν διάφορες επιλογές απομακρυσμένης
λήψης, όπως: ταυτόχρονη απελευθέρωση κλείστρων σε πολλές φωτογραφικές μηχανές, απελευθέρωση
κλείστρων σε πολλές φωτογραφικές μηχανές που είναι συγχρονισμένες με κύρια φωτογραφική μηχανή, η
οποία διαθέτει συνδεδεμένο ένα WR-1*4, ξεχωριστό τηλεχειριστήριο για κάθε ομάδα φωτογραφικών μηχανών
και φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη. Είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση απομακρυσμένης λήψης με
συνδυασμό του WR-1 με τα WR-R10/WR-T10*3.

Διάφορα αξεσουάρ για βελτιωμένη επεκτασιμότητα που αξιοποιούν πλήρως την ευελιξία του συστήματος με φορμά DX

Ενσωματωμένο φλας με λειτουργία εντολέα/Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon (Creative Lighting System)
Η D7100 διαθέτει ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας με αριθμό οδηγού
περίπου 12/39 (m/ft, ISO 100, 20ºC/68ºF) που καλύπτει τη γωνία
προβολής ενός ευρυγώνιου φακού 16 mm. Καθώς διαθέτει
λειτουργία εντολέα συμβατή με τη δυνατότητα Προηγμένου
ασύρματου φωτισμού, το ενσωματωμένο φλας μπορεί να ελέγχει
ασύρματα έως δύο ομάδες προαιρετικών φλας Speedlight ως μία κύρια μονάδα φλας.
Με τη χρήση αυτού του ενσωματωμένου φλας ή ενός προαιρετικού φλας Speedlight
της Nikon, η D7100 γίνεται συμβατή με διάφορες λειτουργίες του συστήματος
δημιουργικού φωτισμού Nikon, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου φλας i-TTL, που
έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα για τον ακριβή έλεγχο φλας που προσφέρει.

*4 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φωτογραφική μηχανή με ακροδέκτη τηλεχειρισμού δέκα ακίδων ως κύρια φωτογραφική
μηχανή για συγχρονισμένη απελευθέρωση.

Το θέμα αποδίδεται πιο ομαλά και ήπια με φυσικό φωτισμό.
• Φακός: AF-S NIKKOR 85mm f/1. 8G • Ποιότητα εικόνας:
NEF (R AW ) 14 bit • Έκ θεση: λειτουργία [M], 1/80 δευτ.,
f/4,5 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη 1 • Ευαισ θησία:
ISO 4 0 0 • Pic ture Control: πορτραίτο ©Rober t Bösch

SB-700

SB-910

Φλας Speedlight της Nikon συμβατά με τη
δυνατότητα προηγμένου ασύρματου φωτισμού

Τροφοδοτικό μπαταρίας & μονάδα GPS
Πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D15 (προαιρετικό)
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL15, είτε έξι μπαταρίες μεγέθους AA (αλκαλικές,
Ni-MH ή λιθίου), είτε μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b (απαιτείται
ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B). Με μια πλήρως φορτισμένη
μπαταρία EN-EL15 τοποθετημένη στην D7100 και άλλη μία στο
τροφοδοτικό MB-D15, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψεις έως
περίπου 1.900 καρέ*. Αυτό το τροφοδοτικό μπαταρίας διαθέτει ένα
κουμπί AE-L/AF-L, κύριο επιλογέα και υπο-επιλογέα εντολών, κουμπί
λήψης και πολυ-επιλογέα, που είναι ιδιαίτερα εξυπηρετικά για κατακόρυφη λήψη. Το σώμα από
κράμα μαγνησίου, με στεγανοποίηση εφάμιλλη του σώματος της D7100, παρέχει εξαιρετικά μεγάλη
προστασία από τη σκόνη, καθώς και εξαιρετική απόδοση ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.
* Με βάση τα πρότυπα CIPA.

Μονάδα GPS GP-1/GP-1A (προαιρετική)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε πληροφορίες τοποθεσιών, όπως
γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος, υψόμετρο και ώρα UTC
(Συντονισμένη παγκόσμια ώρα) ως δεδομένα Exif στις εικόνες που
GP-1A
τραβάτε με την D7100, χρησιμοποιώντας την προαιρετική μονάδα GPS
GP-1/GP-1A. Οι εικόνες με πληροφορίες τοποθεσιών 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 εφαρμογές λογισμικού
ψηφιακής χαρτογράφησης που κυκλοφορούν στην αγορά.
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*1 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος περίπου 1,2 m/4 ft. Διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία ή μη εμποδίων.
*2 Η βιντεοσκόπηση διατίθεται εάν χρησιμοποιείται με τις φωτογραφικές μηχανές D4, σειρά D800, D600, D7100 και D5200.

*1 Περιορισμένες λειτουργίες. Λειτουργίες έκθεσης (διατίθεται προβολή αλλά όχι αλλαγή), ταχύτητα κλείστρου/τιμή διαφράγματος
(η διαθεσιμότητα προβολής και αλλαγής ρυθμίσεων εξαρτάται από τη λειτουργία έκθεσης που χρησιμοποιείται), ευαισθησία ISO κ.λπ.
*2 Κατά προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος 1,2 m/4 ft. Διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την παρουσία ή μη εμποδίων.
*3 Απαιτείται ζεύξη ενεργών μονάδων WR-1, WR-R10 και WR-T10. Μέγιστος αριθμός χειριστηρίων για ζεύξη: 20 (WR-1) ή 64 (WR-R10).

Ασύρματος προσαρμογέας για σύνδεση με συμβατές κινητές
συσκευές WU-1a (προαιρετικά)
Χρήση της λειτουργίας εντολέα του ενσωματωμένου φλας
Έχουν τοποθετηθεί δύο φλας SB-700s (το ένα από τα
οποία χρησιμοποιεί μια ανακλαστική “ομπρέλλα”) στις δύο
πλευρές του θέματος και ενεργοποιούνται ασύρματα με τη
χρήση της λειτουργίας εντολέα στο ενσωματωμένο φλας.

Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μεταξύ του WR-R10 και του WR-T10
είναι 20 m/66 ft*1. Μπορείτε να ελέγχετε μία μεμονωμένη ή περισσότερες
φωτογραφικές μηχανές με συνδεδεμένο WR-R10 (ο αριθμός των φωτογραφικών
μηχανών είναι απεριόριστος) χρησιμοποιώντας το WR-T10 ως πομπό. Χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, αυτά
τα τηλεχειριστήρια επιτρέπουν την απομακρυσμένη λήψη ακόμα κι εάν υπάρχουν ενδιάμεσα εμπόδια, όπως
δέντρα. Εκτός από το χειρισμό της λειτουργίας AF με πάτημα του κουμπιού λήψης του τηλεχειριστηρίου μέχρι
τη μέση και της συνεχούς λήψης με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λήψης, μπορείτε να ρυθμίσετε τα
τηλεχειριστήρια ώστε να εκτελούν ποικίλες λειτουργίες της D7100, όπως βιντεοσκόπηση*2.

Με τη σύνδεση του προαιρετικού ασύρματου προσαρμογέα σε συμβατές κινητές
συσκευές WU-1a στην επαφή USB της φωτογραφικής μηχανής D7100, είναι δυνατή
η επικοινωνία μέσω ασύρματου LAN μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και μιας έξυπνης συσκευής, όπως
smartphone ή tablet. Με τη λειτουργία απομακρυσμένης λήψης που επιτρέπει την απελευθέρωση του κλείστρου
από απόσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη συσκευή σας ως απομακρυσμένη οθόνη ζωντανής
προβολής για να επιβεβαιώσετε την εικόνα που προβάλλεται και έπειτα να τραβήξετε τη φωτογραφία. Μετά τη
μεταφορά των εικόνων στην έξυπνη συσκευή μπορείτε να τις μεταφορτώσετε εύκολα στο αγαπημένο σας SNS ή
να τις επισυνάψετε σε e-mail. Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με έξυπνες συσκευές που διαθέτουν λειτουργικό
σύστημα iOS και AndroidTM.

Μονάδα επικοινωνίας UT-1 (προαιρετικά)
Η μονάδα επικοινωνίας UT-1 μπορεί να προσαρτηθεί στο πέδιλο εξαρτημάτων
της D7100 και να συνδεθεί στη φωτογραφική μηχανή με καλώδιο USB.
Επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων εικόνας με υψηλή ταχύτητα από τη
φωτογραφική μηχανή σε υπολογιστή ή διακομιστή FTP και τον τηλεχειρισμό
της φωτογραφικής μηχανής από υπολογιστή μέσω ενσύρματου LAN. Επιπλέον,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω ασύρματου LAN*1 εάν η μονάδα συνδυάζεται με τον ασύρματο πομπό
WT-5A/B/C/D*2. Κατά τη χρήση του UT-1 με την D7100, είναι δυνατή η μεταφορά φωτογραφιών και video
σε υπολογιστή ή διακομιστή FTP και ο τηλεχειρισμός της φωτογραφικής μηχανής από υπολογιστή (στοιχεία
ελέγχου φωτογραφικής μηχανής και αποθήκευση φωτογραφιών και video σε υπολογιστή μέσω του προαιρετικού
λογισμικού Camera Control Pro 2).
*1 Βάσει IEEE802.11a/b/g/n. *2 Η λειτουργία διακομιστή HTTP και η λειτουργία συγχρονισμένης απελευθέρωσης που διατίθενται με
συνδυασμό των D4 και WT-5A/B/C/D δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν όταν συνδυάζονται τα UT-1 και WT-5A/B/C/D.

Σημείωση: Η χρήση του WU-1a σε έξυπνη συσκευή προϋποθέτει την εγκατάσταση του βοηθητικού προγράμματος Wireless Mobile
Utility (είναι δυνατή η δωρεάν λήψη από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής) στη συσκευή πριν από τη χρήση.

Αποκλειστικό λογισμικό Nikon
Οι εικόνες σε μορφή RAW της Nikon αποθηκεύονται
σε φορμά Nikon Electronic Format (NEF), που περιέχει
απίστευτα μεγάλο αριθμό δεδομένων. Για να επωφεληθείτε
πλήρως από αυτά τα δεδομένα, πρέπει απαραίτητα να
διαθέτετε το αποκλειστικό λογισμικό της Nikon, το ViewNX
2 (παρέχεται) και το Capture NX 2 (προαιρετικό), που έχουν
και τα δύο βελτιστοποιηθεί για αυτή τη μορφή αρχείου.
Το φορμά NEF διατηρεί τα αρχικά δεδομένα χωρίς
αλλοιώσεις ακόμα και μετά από επαναλαμβανόμενη
επεξεργασία, γεγονός που σας παρέχει τη σιγουριά που
χρειάζεστε για να επικεντρωθείτε στην επεξεργασία.
Προσφέροντάς σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τις
δικές σας ιδανικές εικόνες, το λογισμικό βοηθά να αυξήσετε
την ποιότητα των ψηφιακών σας φωτογραφιών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

Μεγεθυντής
προσοφθάλμιου
DG-2

Φλας SPEEDLIGHT

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

Τροφοδοτικό μπαταρίας υψηλών επιδόσεων SD-9

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

Φλας Speedlight
SB-910

Προσαρμογέας προσοφθάλμιου
DK-22

Φλας Speedlight
SB-700
Φλας Speedlight
SB-400

Κιτ εντολέα φλας
Speedlight κοντινής
λήψης R1C1

Μεγεθυντής προσοφθάλμιου DK-21M

ViewNX 2

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Ελαστικό προσοφθάλμιο DK-23*

Καλώδιο τηλεχειρισμού
TTL SC-28/29

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-T10

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Τηλεχειριστήριο
ML-L3

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-R10

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

Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15*

Ακροδέκτης τροφοδοσίας
EP-5B
Πολλαπλό τροφοδοτικό
μπαταρίας MB-D15

Έξι μπαταρίες μεγέθους AA**

Ημίσκληρη θήκη
CF-DC3

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Ακουστικά**

Μετασχηματιστής ρεύματος EH5b

Capture NX 2

Camera Control
Pro 2
ViewNX 2*

Καλώδιο USB UC-E6*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Φορτιστής μπαταρίας
MH-25*

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Κάρτα μνήμης SD**

ΘΗΚΗ
Μονάδα
GPS GP-1/GP-1A

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
FSA-L2 ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής SLR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο WR-1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ
Εξάρτημα πεδιοσκόπιου
FSA-L1 ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής SLR

Καλώδιο HDMI με mini υποδοχή
Οθόνη τηλεόρασης**
HDMI (τύπος C) για σύνδεση στη
φωτογραφική μηχανή**
Συσκευή εγγραφής video με είσοδο HDMI**

NIKON IMAGE SPACE

nikonimagespace.com

Προσαρμογέας συγχρονισμού
τερματικών AS-15

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS

Το “NIKON IMAGE SPACE” είναι μια δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία κοινής χρήσης και αποθήκευσης
φωτογραφιών. Με ένα γρήγορο και εξαιρετικά εύχρηστο περιβάλλον χρήστη και απλή ροή εργασιών,
μπορείτε να πραγματοποιείτε μεταφόρτωση/λήψη, αναζήτηση, οργάνωση και κοινή χρήση
φωτογραφιών και video, καθώς και ομαλή και εύκολη σύνδεση με SNS. Ο “Βασικός λογαριασμός”,
με μέγιστο χώρο αποθήκευσης 2 GB, διατίθεται σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Ο “Ειδικός
λογαριασμός”, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κατόχους ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
Nikon, προσφέρει χώρο αποθήκευσης έως 20 GB και διάφορες χρήσιμες λειτουργίες, όπως τη
δυνατότητα ορισμού κωδικού πρόσβασης κατά την κοινή χρήση
φωτογραφιών και περιορισμού της λήψης τους.

Φλας Speedlight
SB-910/700/400

Κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5*
Προσάρτημα
προβολής ορθής
γωνίας DR-6

Capture NX 2

Φλας Speedlight
για στούντιο**

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

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΣ,
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Μονάδα επικοινωνίας UT-1
Επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων
λιθίου EN-EL15*

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας
EP-5B

Ασύρματος πομπός
WT-5A/B/C/D

Μετασχηματιστής
ρεύματος EH-5b

*Παρεχόμενα εξαρτήματα **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon † Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν).
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D7100 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Υποδοχή φακού
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία προβολής
Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση σε φορμά 35 mm [135] ισοδύναμη με περίπου 1,5x συγκριτικά με τη γωνία
προβολής των φακών με φορμά FX
Ωφέλιμα pixel
24,1 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,6 mm
Συνολικά pixel
24,71 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης φωτογραφίας (απαιτείται το προαιρετικό
λογισμικό Capture NX 2)
Μέγεθος εικόνας (pixel)
• Περιοχή εικόνας DX (24×16): 6.000 × 4.000 [Μεγ.], 4.496 × 3.000 [Μεσ.], 2.992 × 2.000 [Μικ.] • Περιοχή εικόνας
1,3× (18×12): 4.800 × 3.200 [Μεγ.], 3.600 × 2.400 [Μεσ.], 2.400 × 1.600 [Μικ.] • Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας
DX (24×16) που τραβιούνται σε ζωντανή προβολή video: 6.000 × 3.368 [Μεγ.], 4.496 × 2.528 [Μεσ.], 2.992 × 1.680
[Μικ.] • Φωτογραφίες με περιοχή εικόνας 1,3× (18×12) που τραβιούνται σε ζωντανή προβολή video: 4.800 × 2.696
[Μεγ.], 3.600 × 2.024 [Μεσ.], 2.400 × 1.344 [Μικ.]
Μορφή αρχείου
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπίεση χωρίς απώλειες ή απλή συμπίεση • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για
συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16) (Προτεραιότητα μεγέθους), διατίθεται
συμπίεση βέλτιστης ποιότητας • NEF (RAW) + JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG
Σύστημα Picture Control
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να
15_GR
τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένο Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με SD (Secure Digital) και UHS-I
Διπλή υποδοχή
Η υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πλεονάσματος δεδομένων, ή για αποθήκευση εφεδρικών
αντιγράφων, ή για αποθήκευση αντιγράφων που δημιουργούνται με NEF+JPEG. Είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών
μεταξύ καρτών
Σύστημα αρχείων
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format
for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
Περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,94x (με φακό 50 mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι (Eyepoint) 19,5 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθαλμίου του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας
-2 έως +1 m-1
Οθόνη εστίασης
Διάφανη ματ οθόνη Mark II BriteView τύπου Β με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος
καδραρίσματος)
Ρεφλέξ καθρέπτη
Γρήγορης επιστροφής
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου Όταν πατάτε το κουμπί προεπισκόπησης βάθους πεδίου, το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί
από το χρήστη (λειτουργίες A και M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (άλλες λειτουργίες)
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G και D (ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί
για φακούς PC), φακών DX, φακών AI-P NIKKOR και φακών ΑΙ χωρίς CPU (μόνο λειτουργίες A και M). 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 μέγιστου διαφράγματος f/5,6 ή ταχύτερου
(η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους υποστηρίζει το κεντρικό σημείο εστίασης με φακούς μέγιστου διαφράγματος f/8 ή
ταχύτερου)
Τύπος κλείστρου
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, bulb, χρόνος, X250
Ταχύτητα συγχρον. φλας
X=1/250 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/320 δευτ. ή μικρότερη ταχύτητα (το εύρος φλας μειώνεται
σε ταχύτητες μεταξύ 1/250 και 1/320 δευτ.)
Λειτουργίες λήψης
S (μεμονωμένο καρέ), CL (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), CH (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη
λήψη), E (χρονομέτρης αυτοφωτογρ.), MUP (καθρέφτης πάνω), υποστηρίζεται φωτογράφιση με περιοδικό
χρονοδιακόπτη
Ταχύτητα προώθησης καρέ
• Φωτογραφίες JPEG και NEF (RAW) 12 bit που έχουν εγγραφεί με φορμά DX (24×16) ως ρύθμιση για την περιοχή
κατά προσέγγιση
εικόνας: CL 1 έως 6 fps, CH 6 fps • Φωτογραφίες JPEG και NEF (RAW) 12 bit που έχουν εγγραφεί με 1,3× (18×12) ως
ρύθμιση για την περιοχή εικόνας: CL 1 έως 6 fps, CH 7 fps • Φωτογραφίες NEF (RAW) 14 bit που έχουν εγγραφεί με
DX (24×16) ως ρύθμιση για την περιοχή εικόνας: CL 1 έως 5 fps, CH 5 fps • Φωτογραφίες NEF (RAW) 14 bit που έχουν
εγγραφεί με 1,3× (18×12) ως ρύθμιση για την περιοχή εικόνας: CL 1 έως 6 fps, CH 6 fps
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης 2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.
Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου Υστέρηση τηλεχειριστηρίου, γρήγ. απόκριση τηλεχειριστ., καθρ. πάνω μέσω τηλεχειρ.
(ML-L3)
Λειτουργία μέτρησης έκθεσης Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 2.016 pixel
Μέθοδος μέτρησης
• Matrix: Μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται
μέτρηση color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη
• Κεντροβαρής: Βάρος 75% σε κύκλο διαμέτρου 8 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της
διαμέτρου του κύκλου σε 6, 10 ή 13 mm, ή η μέτρηση μπορεί να γίνει με βάση τη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (οι
φακοί χωρίς CPU χρησιμοποιούν κύκλο 8 mm)
• Σημειακή: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης (στο
κεντρικό σημείο εστίασης όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU)
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: 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
Αυτόματες λειτουργίες (i αυτόματη, j αυτόματα (ακύρ. φλας)), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα P,
αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου S , αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος A , χειροκίνητη M, λειτουργίες σκηνής
( k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί, m αθλητισμός, n κοντινό, o νυχτερινό πορτραίτο, r νυχτερινό τοπίο,
s πάρτι/εσωτερικός χώρος, t παραλία/χιόνι, u ηλιοβασίλεμα, v σούρουπο/αυγή, w πορτραίτο μικρού ζώου,
x φως κεριών, y άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 0 τρόφιμα), λειτουργίες ειδικών εφέ (% νυχτερινή λήψη,
g έγχρωμο σκίτσο, i εφέ μινιατούρας, u επιλεκτικό χρώμα, 1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή
φωτεινότητα ), U1 (ρυθμίσεις χρήστη 1), U2 (ρυθμίσεις χρήστη 2)
Αντιστάθμιση έκθεσης
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 - +5 EV σε προσαυξήσεις 1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες P, S, A και M
Bracketing έκθεσης
2 έως 5 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ή 3 EV
Κλείδωμα έκθεσης
Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L A
Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 6400 σε προσαυξήσεις 1/3 ή 1/2 EV, μπορεί να οριστεί και σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1 ή 2 EV
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
ISO 25600) πάνω από το ISO 6400. Διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Αυτόματο, πολύ υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
ADL bracketing
2 καρέ χρησιμοποιώντας την επιλεγμένη τιμή για ένα καρέ ή 3 καρέ χρησιμοποιώντας τις προκαθορισμένες τιμές για όλα
τα καρέ
Αυτόματη εστίαση
Προηγμένη μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 3500DX της Nikon με εντοπισμό φάσης TTL,
βελτιστοποίηση, 51 σημεία εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 15 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης (cross-type),
το κεντρικό σημείο είναι διαθέσιμο σε τιμές διαφράγματος χαμηλότερες από f/5,6 και υψηλότερες από f/8 ή f/8) και
βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
Εύρος ανίχνευσης
-2 έως +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
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• Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), αυτόματη επιλογή
AF-S/AF-C (AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση
του θέματος • Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης
Μπορεί να επιλεγεί από 51 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 51 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης
Η εστίαση μπορεί να κλειδωθεί πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πιέζοντας το
κουμπί AE-L/AF-L A
Ενσωματωμένο φλας
i, k, p, n, o, s, w, g: Αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση
P, S, A, M, 0: Χειροκίνητη ανύψωση με απελευθέρωση κουμπιού
Αριθμός οδηγού
Περίπου 12/39, 12/39 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F)
Έλεγχος φλας
TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL με αισθητήρα RGB 2.016 pixel και ενσωματωμένο φλας με τις μονάδες SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ή SB-400. Χρησιμοποιείται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL
για τις ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix και κεντροβαρή, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με σημειακή μέτρηση
Λειτουργίες φλας
Αυτόματη, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός
συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση
του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός, αργός συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου
κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα,
απενεργοποίηση. Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Bracketing φλας
2 έως 5 καρέ σε βήματα του 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ή 3 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Ανάβει όταν η μονάδα ενσωματωμένου φλας ή προαιρετικού φλας είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει μετά την
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Σύστημα δημιουργικού φωτισμού • Υ ποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με τα SB-910, SB-900, SB-800 ή SB-700 ως κύρια μονάδα φλας,
Nikon (Creative Lighting
το SB-600 ή το SB-R200 ως απομακρυσμένη μονάδα, και το SU-800 ως εντολέα. Το ενσωματωμένο φλας μπορεί
System - CLS)
να λειτουργήσει ως κύρια μονάδα φλας σε λειτουργία εντολέα
• Υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP και φωτισμός πιλότου με όλες τις συμβατές με το
σύστημα CLS μονάδες φλας, εκτός από το φλας SB-400, επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας και κλείδωμα FV
με όλες τις συμβατές με το σύστημα CLS μονάδες φλας
Υποδοχή συγχρονισμού
Προσαρμογέας συγχρονισμού τερματικών AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη (2 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά, σκιά, προκαθορισμένη
χειροκίνητη επιλογή (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών, μέτρηση σημειακής ισορροπίας λευκού διαθέσιμη κατά τη
ζωντανή προβολή), επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2500 K έως 10000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για όλες
τις επιλογές
Bracketing ισορροπίας λευκού 2 έως 5 καρέ σε βήματα του 1, 2 ή 3
Λειτουργίες ζωντανής προβολής Φωτογράφιση σε ζωντανή προβολή (φωτογραφίες), ζωντανή προβολή video (video)
Λειτουργία φακού για ζωντανή • Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (M)
προβολή
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF Αυτ. εστίασ. πρόσ. πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής, AF παρακολούθ. θέματος
Αυτόματη εστίαση
AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο
εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση
θέματος)
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης video
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel) και
• 1.920 × 1.080, 60i (59,94 πεδία/δευτ.)/50i (50 πεδία/δευτ.)* • 1.920 × 1.080, 30p (προοδευτικό), 25p, 24p
ταχύτητα καρέ
• 1.280 × 720, 60p, 50p
Λειτουργία φακού

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. Οι επιλογές
υποστηρίζουν H υψηλή και κανονική ποιότητα εικόνας
*Διαθέσιμη μόνο όταν για περιοχή εικόνας έχει επιλεγεί 1,3× (18×12). Η έξοδος αισθητήρα είναι περίπου 60 ή 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Μορφή αρχείου
Συμπίεση video
Φορμά εγγραφής ήχου
Συσκευή εγγραφής ήχου
Μέγιστη διάρκεια
Οθόνη
Απεικόνιση
USB
Έξοδος HDMI
Υποδοχή εξαρτήματος
Είσοδος ήχου
Έξοδος ήχου
Γλώσσες που υποστηρίζονται

Μπαταρία
Τροφοδοτικό μπαταρίας
Μετασχηματιστής ρεύματος
Υποδοχή τρίποδου
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Βάρος
Συνθήκες λειτουργίας
Παρεχόμενα εξαρτήματα
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
τη χώρα ή την περιοχή)

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Γραμμικό PCM
Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
29 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα
8 cm/3,2 in., περίπου 1.229 k-dot (VGA, 640 × 480 × 4 = 1.228.800 κουκκίδες), οθόνη TFT με οπτική γωνία περίπου
170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή
video, slide show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφίας,
εμφάνιση δεδομένων GPS και αυτόματη περιστροφή εικόνας
Hi-Speed USB
Mini υποδοχή HDMI (τύπος C)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο: ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10 (διατίθεται χωριστά), Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται
χωριστά), μονάδα GPS: GP-1/GP-1A (διατίθεται χωριστά)
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά,
Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Περσικά,
Πολωνικά, Πορτογαλικά (Ευρώπης και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Ταμίλ, Τουρκικά, Τσεχικά,
Φινλανδικά, Χίντι
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15
Προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D15 με μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15 ή
έξι αλκαλικές μπαταρίες, μπαταρίες NiMH ή μπαταρίες λιθίου, μεγέθους AA
Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5B (διατίθεται ξεχωριστά)
1/4 in. (ISO 1222)
Περίπου 135,5 × 106,5 × 76 mm/5,3 × 4,2 × 3,0 in.
Περίπου 765 g/1 lb 11,0 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος, περίπου 675 g/1 lb 7,8 oz
(μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Θερμοκρασία: 0 έως 40°C/32 έως 104°F, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15, φορτιστής μπαταρίας MH-25, κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5,
ελαστικό προσοφθάλμιο DK-23, καλώδιο USB UC-E6, λουράκι φωτογραφικής μηχανής AN-DC1 BK, καπάκι σώματος
BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM ViewNX 2

• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD Card Association.
• Η επωνυμία PictBridge είναι εμπορικό σήμα.
• Οι επωνυμίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing, LLC.
• Οι επωνυμίες Google και Android™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων εταιρειών.
• Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται σε αυτό το
φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.
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