A NIKON D3400 VAGYOK

D3400

I AM WHAT I SHARE
Ajánlott tartozékok

EN-EL 14a

ML-L3 távvezérlő

SB-300 vaku

Ne várjon tovább! Készítsen kiváló minőségű, azonnal megosztható
fényképeket a D3400 fényképezőgéppel! A D3400 segítségével lenyűgözően
könnyű DSLR-minőségű felvételeket készíteni és megosztani. A SnapBridge
technológiának köszönhetően a fényképezőgép állandóan kapcsolatban marad az
okoseszközével, lehetővé téve a készített fényképek azonnali megosztását. És ezek
nem akármilyen fényképek! A barátainak el fog állni a lélegzete, amikor meglátják
őket. Ráadásul a NIKKOR objektívnek és a fényképezőgép nagy teljesítményű D-videó
funkciójának köszönhető igazi filmes élményt is átélhet.
Fő jellemzők:
Mindig látványos: DSLR-képminőség. A nagyméretű, 24,2 megapixeles, DX
formátumú érzékelő, a nagy teljesítményű EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer és a NIKKOR
objektív együttese még kevés fény mellett is tiszta képeket készít, és művészi hatású,
finoman elmosott hátterű portrék fotózását teszi lehetővé.
	
Azonnali megosztás a SnapBridge segítségével1: folyamatos kapcsolat
az okoseszközökkel. Automatikusan szinkronizálhatja a fényképeket, és
pillanatok alatt feldobhatja a közösségi fiókjait. A SnapBridge a Bluetooth® low
energy (BLE) technológiát 2 használva teszi lehetővé a folyamatos, alacsony
energiaigényű kapcsolat fenntartását a D3400 és a telefonja vagy a táblagépe
között.
A Nikon DSLR előnyei: gyorsaság, pontosság és kiváló kezelhetőség.
A borotvaéles automatikus élességállítási rendszernek, a Nikon világszerte elismert
ergonómiájának és a nagy fényerejű optikai keresőnek köszönhetően úgy tapasztalhatja
meg a fényképezés élményét, ahogyan eddig még soha.
Mivel a D3400 nem támogatja a Wi-Fi-kapcsolatot, a következő SnapBridge-funkciók nem használhatók: a fényképezés
távvezérlése okoseszközről, az állóképátvitel eredeti méretben és a videóátvitel.
2
A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; a Nikon Corporation engedély alapján
használja őket.
1 

D3400
MŰSZAKI ADATOK
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Optikai aluláteresztő szűrő (OLPF)
Kereső
Monitor
Záridő
Sorozatfelvétel
ISO-érzékenység
Automatikus élességállítás
Expozíciómérés
Beépített vaku
Útmutató mód
Speciális hatások mód
Retusálási menük
Képfeldolgozás
Videó
Hangrögzítő eszköz
Vezeték nélküli kapcsolat
HDMI
Adattároló/fájlformátum
Méretek (sz. x ma. x mé.)/tömeg
Mellékelt tartozékok

24,2 millió
Nikon DX formátumú CMOS-képérzékelő
Nincs. Csak optikai szűrő
Pentatükrös kereső – kb. 95%-os képfedés és kb. 0,85-szörös nagyítás
7,5 cm-es, kb. 921 000 képpontos TFT LCD-monitor 170 fokos megtekintési szöggel
1/4000–30 mp, hosszú expozíció, időzített (vakuszinkron sebessége: X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud
szinkronizálni)
Akár 5 kép/mp, felvételek száma (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO 100–25600
Kereső használatakor: 11 élességpont (egy kereszt típusú érzékelő középen)/élő nézet használatakor: kontrasztérzékelő
automatikus élességállítás
420 képpontos RGB-érzékelő, fényképezési helyzetfelismerő rendszer
Kulcsszám: kb. 7/22, kézi vaku használatakor 8/26 (m, ISO 100, 20 °C), átfogás: 18 mm
Van
10 beállítás
20 beállítás
EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer, Picture Control, Aktív D-Lighting
• Fájlformátum: MOV (videótömörítés: H.264 / hang: LPCM) • Kézi beállítások a videófelvételekhez
• Videófelvétel: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; választható képminőség: magas vagy normál
Beépített monó mikrofon/monó hangszóró
Beépített Bluetooth (SnapBridge-támogatás)
• HDMI-kimenet (a HDMI-kimenet nem használható a 60p/50p sebességű videókhoz), C típusú HDMI-csatlakozó • HDMICEC támogatás
SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDXC-memóriakártyák / 12 bites RAW-, JPEG- és RAW+JPEG-fájlok
Kb. 124 × 98 × 75,5 mm / 395 g (kb. 445 g*)
EN-EL14a lítiumion-akkumulátor, MH-24 akkutöltő, AN-DC3 fényképezőgépszíj, BF-1B vázsapka, DK-25 gumi szemkagyló

* A CIPA irányelvei alapján, akkumulátorral és microSD-memóriakártyával együtt, vázsapka nélkül.

A Nikon nem vállal semmilyen felelősséget az ezen az oldalon előforduló bármiféle esetleges hibáért.
A termék megjelenése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

