I AM YOUR GUIDE
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• 	DX-formátumú, 14,2 tényleges

megapixeles CMOS-képérzékelő

• 	EXPEED 2 – a Nikon új képfeldolgozó
motorja

• 	ISO érzékenység: 100–3200 (ISO 12 800
egyenértékig kiterjeszthető)

• 	Útmutató mód
• 	D-videó – Teljes HD 1080p videokészítés
• 	7,5 cm-es monitor és Élő nézet funkció

Fekete

Vörös

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Expozíció: Záridő-előválasztásos automatikus mód, 1/2000 másodperc, f/6,3
• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: 200 • Picture Control: Élénk

A digitális fényképezés megható élménye mindenki
számára elérhető.
Az új D3100 fényképezőgéppel egyszerűen megörökítheti az élet tovatűnő pillanatainak szépségét.
Ez a digitális tükörreflexes modell számos funkciót kínál, mégis meglepően egyszerűen használható,
és fantasztikus képekkel örvendezteti meg tulajdonosát. Az alkalmi pillanatfelvételektől a gondosan
megkomponált csendéleten át a teljes HD videókig a D3100 mindig a rendelkezésére áll.
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A lenyűgöző fényképezőgép.
Fotózzon a D3100-zal, és élvezze a szépséget.

Lágyan elmosódó háttér, amelyre csak egy
tükörreflexes gép képes

• DX-formátumú, 14,2 tényleges megapixeles CMOS-képérzékelő
A Nikon egy újonnan kifejlesztett CMOS-képérzékelővel szerelte fel a D3100 modellt, amely így
lélegzetelállító részletgazdagságot és sima tónusátmeneteket kínál. Mindegy, hogy állóképet vagy
teljes HD videót készít, az érzékelő a képminőség kritikus eleme. A D3100 érzékelőjének nagy
képpontszáma rendkívül tiszta képeket eredményez, amelyek az eredeti téma minden részletét
minimális zajjal örökítik meg. Ez ideális például finom textúrák és szemcsésedés nélküli, lágy
hátterek fényképezéséhez.
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CMOS-érzékelő

Élethű színvisszaadás és csodálatos,
sima átmenetek

• EXPEED 2 – a Nikon új képfeldolgozó motorja

ÚJ

Az EXPEED 2 a kiválóság új szintjét testesíti meg. Nagy műszaki tapasztalatunkra építve
megalkottuk a Nikon eddigi legfejlettebb képfeldolgozó motorját. Az EXPEED 2 a lehető
legnagyobb teljesítményt hozza ki a CMOS-érzékelőből. Tiszta, élethű képeket készít, csökkenti
a zajt és sima tónusátmeneteket rögzít, ezáltal a fényképek és a videók egyaránt csodálatosak
lesznek.

Kiváló teljesítmény és kevesebb elmosódás gyenge fényben is

• 	ISO érzékenység: 100–3200
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(ISO 12 800 egyenértékig kiterjeszthető)

Az ISO 3200 maximális érzékenység (a szabványos tartományban) lehetővé teszi, hogy rövidebb záridővel, és így
kevesebb elmosódással fényképezzen gyenge fényben is. Az alkonyatkor vagy beltérben készített felvételek valósággal
megelevenednek; hatásuk természetesebb, elkészítésükhöz pedig nincs szükség állványra vagy vakura. Mi több,
a rövid záridő jóvoltából könnyebben merevíthet ki dinamikus akciójeleneteket, például játszadozó gyerekeket vagy
sporteseményeket. A D3100 pedig még ennél is sokoldalúbb használhatóságot kínál a Hi 1 és Hi 2 beállítások révén,
amelyekkel az érzékenység ISO 6400 és 12 800 egyenértékig terjeszthető ki.

Hi 2 (ISO 12 800 egyenérték)
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ISO 3200

ISO 1600

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Expozíció: Rekesz-előválasztásos automatikus mód,1/125 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus • ISO érzékenység: 100 • Picture Control: Élénk
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A fényképezőgép megtanítja Önnek...
A D3100 segítségével megvalósíthatja fotós
álmait.
nyed
Kön ezés
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Útmutató mód – Egyszerűen eléri a kívánt eredményt
Útmutató
mód

Kedves portré lágyan elmosódó háttérrel vagy egy sugárzóan szép pár
csillogó fényektől körülvéve. A D3100 Útmutató módjának segítségével
könnyedén készíthet ilyen képeket. A beépített segítő funkció lépésről lépésre
végigvezeti önt a fényképezőgép beállításán. Csak válassza ki a témának
megfelelő Útmutató mód beállítását, és onnantól a funkció átveszi az
irányítást. Nemcsak a kívánt eredmény fog megszületni, hanem közben azt
is megtanulja, hogyan tudja elérni azt. Az Útmutató mód még példafotókat is
mutat, hogy Ön könnyen eldönthesse, melyik beállítást érdemes választania.

A példafotók a fényképezőgép beállításának
hatását mutatják.
Útmutató mód
Háttér lágyítása
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G • Expozíció: Rekesz-előválasztásos automatikus mód, 1/1600 másodperc, f/2,2 • Fehéregyensúly: Automatikus
• ISO érzékenység: 400 • Picture Control: Portré

Kiválasztás

Egyszerű kezelhetőség

• Automatikus
• Vaku nélkül
• Távoli téma

• Közeli
• Alvó arcok
• Mozgó téma

• Tájkép
• Portré
• Éjszakai portré

M ozgás kimerevítése
• (emberek)

• Víz mozgása

Fejlett funkciók

• Háttér lágyítása
• Legyen élesebb a kép

Fényképezés

Kereső használata

Útmutató mód

Közeli

Éjszakai portré

Útmutató mód

Útmutató mód

Alvó arcok

Tájkép

M ozgás kimerevítése
• (járművek)

Élő nézet használata

Videók készítése

Shoot movies
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Útmutató mód
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Az egyszerűség öröme.
Kiváló minőségű fényképek és teljes HD videók készítése még
sosem volt ennyire egyszerű.
Új AF-módok mozgó témák fényképezéséhez

• 	Élő nézet, új AF módok és nagyméretű,
7,5 cm-es monitor

Az Élő nézettel értelemszerű, ismerős módon örökítheti meg a játszadozó
kisállatokat vagy örökmozgó gyermekeket. Csak kapcsolja be a funkciót,
és máris készen áll a fényképezésre. Az Élő nézet és az új, folyamatos
motoros AF (AF-F) bekapcsolt állapotában a fényképezőgép a témán tartja
az élességet anélkül, hogy önnek meg kellene nyomnia a kioldógombot.
Ez a megoldás igen kényelmes fényképek és videók készítésénél is.
Rendelkezésére áll továbbá az új Arc-prioritásos AF funkció, amely az
arcokra rögzíti az élességet még akkor is, ha a portré alanya nem pont a
fényképezőgép felé fordul. Az Élő nézet jóvoltából a D3100 éppen olyan
egyszerűen használható, mint egy kompakt fényképezőgép.
Nagyméretű,

7,5 cm-es
(3 hüvelykes)
monitor

Folyamatos motoros AF (AF-F) ÚJ

Az Élő nézet bekapcsolásakor
az automatikus élességállítás is
azonnal elindul, és folyamatosan
követi a témát anélkül, hogy
önnek meg kellene nyomni a
kioldógombot.
Megjegyzés: Videofelvételek készítéskor
előfordulhat, hogy az objektív motorjának
hangját is rögzíti a fényképezőgép.

Bízza a D3100-ra a helyzethez legjobban illő mód kiválasztását

• 	Automatikus program választó

A D3100 automatikusan kiválasztja a helyzetnek és a témának leginkább
megfelelő motívumprogramot. Ha Élő nézet használatakor a módválasztó
tárcsa Automatikus vagy Automatikus (vaku kikapcsolva) állásban van, akkor
az Automatikus program választó* a helyzettől függően automatikusan
bekapcsolja az alábbi motívumprogramok valamelyikét: Portré, Tájkép,
Közeli vagy Éjszakai portré. A kiválasztott módot egy praktikus ikon jelzi az
LCD-monitor bal felső sarkában.

Arc-prioritásos AF

A utomatikus**

A utomatikus
( vaku kikap csolva) **

Tájkép

A fényképezőgép egyszerre
legfeljebb 35 arcot képes érzékelni,
és arra állítja be az élességet,
amelyiket a legközelebbinek ítéli.
A fényképezőgép követi a téma
mozgását, és folyamatosan állítja
az élességet még akkor is, ha a
képen látható emberek mozognak.

Közeli

P ortré

Éjszakai p ortré

A Módválasztó tárcsa Automatikus állásban – az Automatikus
program választó bekapcsolta a Tájkép motívumprogramot.

* Kivéve, ha manuális élességállítást használ.
**	Akkor választja ki a fényképezőgép, ha nem talál a helyzethez illeszkedő motívumprogramot, illetve
ha az adott helyzetben alkalmazható az Automatikus vagy az Automatikus (vaku kikapcsolva) mód.

Lélegzetelállító, teljes HD 1080p videók

• 	D-videó – nagy felbontású minőség

ÚJ

Fedezze fel a digitális tükörreflexes gépek előnyeit videokészítés közben! A NIKKOR objektívek rendelkezésre álló, széles választéka nagyfokú
szabadságot kínál a megfelelő szögek kiválasztásában és a tetszetősen elmosódott hátterek létrehozásában, miközben a D3100 fejlett képalkotó
rendszere gondoskodik a kiváló minőségről. Akcióvideókhoz pedig az új Témakövető AF biztosítja a megfelelő élességet. Elkészítésük után a
nagyméretű, 7,5 cm-es LCD-monitoron tekintheti meg a videókat, és ilyenkor egyszerűbb szerkesztési feladatokat is elvégezhet: például egy
megadott pont előtt vagy után vághatja a jeleneteket vagy állóképeket emelhet ki a videóból. A HDMI-kompatibilitás* jóvoltából HDTV-készülékhez
csatlakoztathatja a D3100 fényképezőgépet, majd a visszajátszást a TV távirányítójával** vezérelheti.

A kiváló minőségű
teljes HD videókat
és állóképeket
HDTV-n is
megtekintheti.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Expozíció: Sport mód, 1/500 másodperc, f/5,3 • Fehéregyensúly: Automatikus
• ISO érzékenység: Automatikus (900) • Képszabályozás: Általános
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* HDMI-miniporton keresztül.
** Csak a HDMI CEC-kompatibilis televíziókkal használható.

Kábel: C típusú, minitűs HDMI-kábel
(külön megvásárolható más gyártóktól)

9

Nikon technológia.
A gondtalan felvételkészítés és a kiváló eredmények kulcsa.
A gyors, pontos automatikus élességállítás a döntő pillanatban is
rendelkezésre áll

• 	11 pontos AF-rendszer

A D3100 precíziós, gyors automatikus élességállítási rendszere azonnal reagál
a helyzet vagy a kompozíció változására, és megfelelő élességet tart, hogy az
elillanó arckifejezéseket és gyors sportjeleneteket is éles képeken örökíthesse
meg. A legfontosabb, középső élességpont kereszt típusú érzékelővel van
ellátva, az új, rávetített kijelzés jóvoltából pedig a kereső tiszta, zsúfoltságtól
mentes képet ad. A különféle automatikus élességállítási módok szinte minden
helyzetben jól használhatók. Az automatikus AF mező mód automatikusan
kiválasztja a témát, amelyre az élességet be kell állítani. A 3D követés* mód
pedig a kiválasztott témán tartja az élességet még a kompozíció módosítása
esetén is, egészen addig, amíg ön félig lenyomva tartja a kioldógombot.

11 AF-pont

• 	Fényképezési helyzetfelismerő rendszer

Automatikus
élességállítás

Automatikus
expozíció és
i-TTL vezérlés

•	Témaazonosítás •	Csúcsfényelemzés
•	A kompozíció
megváltozásának • Arcérzékelés
érzékelése

Képérzékelő

Automatikus
fehéregyensúly

•	Fényforrás
azonosítása

Portré

Élénk

Monokróm

Természetes, vonzó bőrtónusok

Megnövelt színtelítettség

Fekete-fehér és színárnyalatos képek

Megjegyzés: Az itt látható 11 AF-pont csak a
szemléltetés célját szolgálja, a valós megjelenés
különbözik.

Intelligens működés bármely beállításban

420 képpontos
RGB-érzékelő

•	Picture Control

Fejezze ki önmagát még kreatívabban a Picture Control funkció segítségével! Hat beállítás – Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré
és Tájkép – segítségével még az elkészítésük előtt módosíthatja fényképei és HD videói megjelenését. Ezen felül minden beállításban
finoman hangolható az élesség, a kontraszt, a fényerő és a színtelítettség.

* Ha a kiválasztott automatikus élességállítási mód az AF-A vagy az AF-C.

A Nikon exkluzív Fényképezési helyzetfelismerő
rendszere egy 420 képpontos RGB-érzékelő
felhasználásával elemzi a kompozíciót
közvetlenül a felvétel elkészítése előtt. Ezután
automatikusan beállítja az optimális expozíciót,
élességet és fehéregyensúlyt, így ön anélkül
készíthet csodálatos képeket, hogy a
fényképezőgép beállításaival kellene bajlódnia.
A Fényképezési helyzetfelismerő rendszer az
arcérzékelés működését is segíti a megnövelt
felismerési pontosság és a visszajátszáskor
alkalmazható, azonnali arcnagyítás révén.

A képek testre szabása elkészítés előtt

Visszajátszás

•	Arc nagyítása

•	Arcérzékelés

Beépített video- és képszerkesztés

•	A kép- és videoszerkesztő funkciók gazdag tárháza

Gazdagítsa tovább a fényképezés örömeit a D3100 számos kép- és videoszerkesztő funkciójával. A vörösszemhatás-korrekció, a gyors
retusálás, a szűrőeffektusok és más hasonló műveletek közvetlenül a fényképezőgépben alkalmazhatók, így nincs szükség számítógépre a
fényképek tökéletesítéséhez. Ezenfelül állóképeket is kiemelhet a videókból, illetve kivághatja a szükségtelen képkockákat.
Miniatűr hatás

Eredeti

Lágy szűrő

•	Arc-prioritásos AF

A fény és árnyék gyönyörű egyensúlya

•

A képet úgy alakítja át, mintha apró makettek lennének rajta. Ez a technika különösen felülről fotózott
tájkép esetén hoz látványos eredményt.

	A ktív D-Lighting

Ha erős napfényben fényképez, akkor gyakran születnek olyan
felvételek, amelyeken a fényes és árnyékos területek között túl erős
a kontraszt, ami a tónusok és
részletek elvesztéséhez vezethet.
Az Aktív D-Lighting funkció
használatakor megmaradnak a
csúcsfényes és árnyékos területek
részletei is. Optimálisan exponált
fotók születnek, amelyek jobban
visszaadják a helyzet eredeti
hangulatát.
Aktív D-Lighting nélkül
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Vonalrajz

Perspektíva korrekció
eredeti
Original

Olyan hatást kölcsönöz a képeknek, mintha lágy
szűrővel készítették volna őket.

A Retusálás menüben található további
funkciók
•
•
•
•

Aktív D-Lighting használatával

Vonalrajzzá alakítja a képet, ami
azután kinyomtatható és kézzel
kifesthető.

Kijavítja és természetesebbé teszi a formák (például épületek)
perspektíváját.

D-Lighting • Vörösszemhatás-korrekció
Kivágás (1:1, 3:2, 4:3, 5:4 és 16:9)
Monokróm (Fekete-fehér, Szépia és Cianotípia)
S z ű rő e ff e k t u s o k ( S k y l i g h t , M e l e g s z ű rő , Vö rö s
erősítőeffektus, Zöld erősítőeffektus, Kék erősítőeffektus
és Csillagfény-effektus) • Színegyensúly • Kis kép
• Képátfedés • NEF (RAW) feldolgozás • Gyors retusálás
• Kiegyenesítés • Torzításvezérlés • Halszem
• Videoszerkesztés
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Bárhol, bármikor.
A megfelelő funkciók a kényelmes fényképezéshez és
visszajátszáshoz.

NIKKOR objektívek.
A tökéletes választás fantasztikus fényképekhez
és HD videókhoz.

Egyszerű működtetés és remek hordozhatóság

Lássa többféleképpen a világ csodáit

Megjegyzés: A D3100 fényképezőgépet kifejezetten az AF-motorral felszerelt NIKKOR AF-S és AF-I objektívekkel való használatra terveztük.

• 	Kisméretű és könnyű

A könnyű, mindössze kb. 505 g tömegű*, és kis méretű D3100-at bárhová
könnyedén magával viheti. A fekvő és álló tájolású felvételkészítést egyaránt
egyszerűsítő, ergonomikus markolatnak köszönhetően a gép használata
rendkívül könnyű. A működtetést még egyszerűbbé teszik a gyakran
használt funkciókhoz (pl. Élő nézet, D-videó és kioldási módok) tartozó
külön vezérlők.

• 	Nagy teljesítményű NIKKOR objektívek
Kb. 5,5x telefotó zoom VR objektív – Örökítse meg az arcokat távolról

Tömeg kb.

505 g

* Akkumulátorral és memóriakártyával, de vázsapka nélkül.

55 mm

Még több fény,
amikor csak szükség van rá

Kényelmes és
hatékony
SB-400 vaku (külön
megvásárolható)

• 	Beépített vaku

Amikor túl kevés a fény vagy bonyolult
ellenfényes megvilágításban fényképez, a felnyíló
beépített vakut hívhatja segítségül. A vaku
automatikusan bekapcsol, amikor a kiválasztott
expozíciós módnak* megfelelően szükség van
rá, illetve manuálisan is vezérelhető. Ezen felül
támogatja az i-TTL vakuvezérlést is, ami még
pontosabbá teszi az expozíció meghatározását. *	Ha a következő motívumprogramok valamelyike van kiválasztva:

ÚJ

AF-S DX NIKKOR 55–300 mm
f/4.5–5.6G ED VR

200 mm

300 mm

35 mm-es fix objektív – szépen elmosott háttér

85 mm mikro objektív – kézi makrofotózás könnyedén

Automatikus, Portré, Gyermek, Közeli vagy Éjszakai portré.

Ne hagyja, hogy a por tönkretegye a fényképeit

•	Nikon Beépített porosodáscsökkentő rendszer

A D3100 fel van szerelve a Nikon beépített porosodáscsökkentő rendszerével. Ez a
megoldás egy különleges levegő áramlás-vezérlő rendszert is magában foglal, amely eltereli
a port a képérzékelő előtt található aluláteresztő szűrőtől. Ezen felül a szűrő a fényképezőgép
be- és kikapcsolásakor meghatározott frekvenciákon automatikusan vibrálni kezd, így
eltávolítja az esetleg rátelepedett port.

AF-S DX NIKKOR
35 mm f/1.8G
Levegő áramlásvezérlő rendszer
nyílása

Képérzékelő-tisztító
mechanizmus
Képérzékelő

Kevesebb elmosódás a képeken és a keresőben
Aluláteresztő szűrő

ÚJ

A fényképek megtekintése közben egy sor különleges áttűnés közül választhat. Diavetítéshez
alkalmazza az érdekes Nagyítás/Halványítás vagy Kocka effektust. Ha egyenként játssza vissza
a képeket, akkor használja a Becsúszás vagy a Nagyítás/Halványítás effektust. Ráadásul a
nagyméretű, fényes LCD-monitoron még élvezetesebb a képek megtekintése.
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• 	A Nikon eredeti VR rendszere

A NIKKOR VR objektívek csökkentik* a fényképek
és a teljes HD videók elmosódását. Ezt a nem kívánt
jelenséget a fényképezőgép rázkódása okozza, amikor
hosszú záridővel fényképez – például gyenge megvilágítás
esetén –, illetve makro- vagy telefotó objektívet használ.
A fényképezőgépbe épített rázkódáscsökkentő
rendszerekkel ellentétben a Nikon VR az objektívben
kapott helyet, ezért a keresőben tapasztalható
elmosódást is képes csökkenteni, így a stabilabb kép
révén segíti a komponálást és az élességállítást.

Tegye még érdekesebbé képeinek visszajátszását
különleges hatásokkal

• Képvisszajátszás áttűnésekkel

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

Diavetítés Kocka effektussal

Objektívbe épített rázkódáscsökkentés nélkül

A Nikon objektívbe épített VR rendszerével

*	A VR lehetővé teszi, hogy kézi fényképezésnél akár három (VR II technológia esetén négy) lépésközzel hosszabb
záridőt alkalmazzon, mint VR funkció nélküli objektívek használata esetén. A Nikon mérései alapján. A korrekció
mértéke a felvételi körülményektől és a fotóstól függ.
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Rendszerábra

Intelligens képkezelés számítógéppel

• ViewNX 2 szoftver – az Ön képkezelő eszköztára (mellékelve)

ÚJ

Dioptriakorrekciós lencsék
(-5 és +3 m-1 között) DK-20C

A ViewNX 2 programmal kényelmesen kezelheti fényképeit és videóit: tárolhatja, tallózhatja, szerkesztheti és megoszthatja őket.
A keresések megkönnyítésére címkéket is rendelhet a képekhez. A géphez mellékelt szoftver egy sor szerkesztő funkciót is kínál.
Ezek között megtalálható az elforgatás, az átméretezés, a kivágás, a kiegyenesítés, az automatikus vörösszemhatás-korrekció és
más hasznos funkciók. A videoszerkesztő eszközökkel mód nyílik jelenetek törlésére. A ViewNX 2 tökéletesen együttműködik a my
Picturetown szolgáltatással. Egyszerű fogd-és-vidd művelettel töltheti fel képeit, illetve online tallózhatja őket.

NIKKOR OBJEKTÍVEK

VAKUK

KERESŐTARTOZÉKOK

Vaku
SB-910

Vaku
SB-700
Vaku
SB-400

Keresőnagyító
DG-2

Makrovaku szett
vezérlővel
R1C1

Keresőadapter DK-22

Stúdióvakuk*2

Nikon vakuk
SB-910/800/
700/400

Vakupapucsadapter AS-15

TTL vezetékes távkioldó
SC-28/SC-29

Keresősapka DK-5*1

A D3100 fényképezőgépet kifejezetten
az AF-motorral felszerelt AF-S és AF-I NIKKOR
objektívekkel való használatra terveztük.

Megjegyzés: Az AF-segédfény
SB-400 vakuval nem használható.

Gumi szemkagyló DK-20*1
Derékszögű
keresőtoldalék
DR-6

TV-TARTOZÉKOK

TV-képernyő*2
HDMI-kábel*2

TÁVVEZÉRLŐ
Videokábel EG-D2

GPS-egység GP-1

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

Vezetékes távkioldó MC-DC2

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMTARTÓ MARKOLATOK

Akkutöltő
MH-24*1

SD-memóriakártya*2

TOK

PC-kártyaadapter*2
SD-kártyaolvasó*2

Félpuha tok
CF-DC1

Lítium-ion akkumulátor EN-EL14*1

Személyi számítógép*2

ViewNX 2*1
Capture NX 2
USB-kábel UC-E4

Tápcsatlakozó EP-5A

Hálózati tápegység EH-5b

Capture NX 2 frissítés

*1: Mellékelt tartozékok *2: Nem Nikon termékek

Értelemszerű működtetés az utolsó simítások felviteléhez

•

	Capture NX 2 szoftver –
bővebb kreatív szabályozási lehetőségek (külön megvásárolható)

A fényképezőgép részei és vezérlése

1

8

2

9

13

Visszajátszás gomb

Kioldási módválasztó

14

Menü gomb

3

Információs gomb

15

4

Expozíciókompenzáció
gomb / Rekeszérték gomb /
Vakukompenzáció gomb

Kiskép gomb / Visszajátszási
kicsinyítés gomb / Súgó gomb

16

Visszajátszási nagyítás gomb

17

Információ szerkesztő gomb

18

Kereső ablaka

19

Dioptriaszabályzó

20

AE-L/AF-L gomb / Védelem gomb

21

Vezérlőtárcsa

22

Élő nézet kapcsoló

23

Videofelvétel gomb

24

Választógomb

25

OK gomb

26

Törlés gomb

27

Hangszóró

28

Monitor

19

4

5

Exponálógomb

20

6

Főkapcsoló

21

7

AF-segédfény / Önkioldó
jelzőfénye / Vörösszemhatáscsökkentő lámpa

10
11

6

12

22
13

7

Eredeti

23

14
24

15
16

25

17

26

http://www.capturenx.com

Ossza meg fényképeit és videóit a weben

•

Módválasztó tárcsa

2

18

3

5

A Capture NX 2 könnyen megtanulható szerkesztő eszközeivel az eredeti fájl
minőségének romlása nélkül felszabadíthatja a képben rejlő lehetőségeket. A
szoftver ideális eszköz a Nikon NEF (RAW) fájlok,
valamint a JPEG és a TIFF képek optimalizálásához.
Az alkalmazás tartalmazza a díjnyertes U Point®
technológiát, amely minden eddiginél könnyebbé
teszi a korábban unalmas szerkesztési feladatok
elvégzését.

1

	my Picturetown – ingyenes képtárolás és

A Nikon saját képmegosztó webhelyének segítségével egyszerűen tárolhatja és kezelheti képeit,
valamint megoszthatja őket a barátaival és a családjával szerte a világon. A tagság ingyenes, és
2 GB fotó és/vagy videó tárolását teszi lehetővé. (Kiegészítő díj ellenében akár 200 GB tárhelyet is
lehet igényelni.*) A szolgáltatás támogatja a MOV és AVI videofájlokat, valamint a JPEG és RAW (NEF,
NRW) fényképfájlokat. Gazdagítsa tovább a fényképezés
örömeit a my Picturetown szolgáltatással!

Vaku mód gomb /
Vakukompenzáció gomb

27

10

Mikrofon

28

11

Funkciógomb
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Objektív kioldógombja

Memóriakártya kapacitása*1

Jóváhagyott memóriakártyák
A D3100 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát
javasoljuk. Videók rögzítéséhez class 6 írási sebességű kártyák használata javasolt.
A rögzítés váratlanul leállhat, ha ennél lassabb írási sebességű kártyát használ.

Fájlméret*1

Képminőség

Képméret

Képek száma*1

Puffer kapacitása*2

NEF (RAW) +
JPEG Fine*3

L

19,8 MB

151

9

NEF (RAW)

−

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB
0,5 MB

226
460
815
1700
914
1500
3300
1700
3000
6000

13
100
100
100
100
100
100
100
100
100

JPEG Normal

JPEG Basic

L
M
S
L
M
S
L
M
S

*1 A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
*2 A memóriapufferben tárolható képek száma ISO 100 beállítás esetén.
Bekapcsolt képzajcsökkentés esetén az érték alacsonyabb.

Megjegyzés: A webhely megjelenése előzetes
értesítés nélkül változhat.

9

Vakupapucs (külön
beszerezhető vakuhoz)

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy körülbelül hány képet tud tárolni egy 4 GB-os
SanDisk Extreme SDHC-kártya különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

JPEG Fine

képmegosztás

8

*3 A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A RAW (NEF) képek mérete nem módosítható.
A fájlméret a NEF (RAW) és JPEG képek méretének összege.

SanDisk
Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA
Platinum II
Professional

SD-memóriakártyák
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1

SDHC-memóriakártyák*2
4 GB, 8 GB, 16 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

SDXC-memóriakártyák*3
64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB
-

*1 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB méretű kártyákat.
*2 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az SDHC-szabvánnyal.
*3 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az SDXC-szabvánnyal.

Megjegyzések:
• A funkciókat, műszaki adatokat, garanciát és egyéb tudnivalókat illetően lépjen kapcsolatba az SD-memóriakártya gyártójával.
A Nikon nem tudja garantálni, hogy az alábbi felsorolásban nem említett SD-kártyák is használhatók a fényképezőgéppel.
• A fenti információ csak a tájékoztató nyomtatásakor tesztelt kártyákra vonatkozik. Más kártyák is teljesen kompatibilisek lehetnek.
További információért forduljon a Nikon ügyfélszolgálatához.

Hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor
A mellékelt EN-EL14 lítium-ion akkumulátor legfeljebb kb.
550 kép elkészítését teszi lehetővé egyetlen feltöltéssel*.
* A CIPA-szabvány alapján.

*A szolgáltatás elérhetősége és ára országtól vagy régiótól függően változhat.
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A Nikon D3100 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Vakuvezérlés

Típus

Típus
Objektív rögzítése
Tényleges látószög

Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozókkal)
Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5x-ese (Nikon DX-formátum)

Tényleges pixelszám

Tényleges pixelszám

14,2 millió
Vakumód

Képérzékelő

Képérzékelő
23,1 x 15,4 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám
14,8 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, levegőáramlás-vezérlő rendszer, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető
Capture NX 2 szoftver szükséges)
Adattárolás

Képméret (képpontban)
Fájlformátum

• 4608 x 3072 [L] • 3456 x 2304 [M] • 2304 x 1536 [S]
• NEF (RAW)
• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; beállítások és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8),
basic (kb. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Picture Control rendszer

Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép; a kiválasztott képszabályozási beállítás (Picture Control)
módosítható

Adathordozó
Fájlrendszer

SD (Secure Digital) memóriakártya, SDHC és SDXC memóriakártyák
DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format = digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló fényképezőgépekhez), PictBridge

Vakukompenzáció
Vaku készenléti jelzőfénye

–3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépésekben
A beépített vagy a külön megvásárolható – SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 és SB-400 – vakuegység
teljes töltöttsége esetén világít; a vaku maximális teljesítményű villantását követően 3 másodpercig villog

Vakupapucs
Nikon Kreatív Megvilágítási
Rendszer (CLS)

ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 és SU-800 vaku, mint vezérlő által támogatott, fejlett vezeték nélküli
megvilágítás; beépített vaku és minden CLS-kompatibilis vakuegység által támogatott, a vaku színpsektrumára
vonatkozó adatátvitel (Flash Color Information Communication)
AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön beszerezhető)

Szinkroncsatlakozó aljzat
Fehéregyensúly

Fehéregyensúly

Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Körülbelül 0,8x-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; -1,0 m-1)
18 mm (-1,0 m-1)
–1,7 és +0,5 m-1 között
B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Gyors visszatérésű
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású

Objektív

Kompatibilis objektívek

• AF-S és AF-I: Minden funkció használható
• AF-motor nélküli G vagy D típusú AF NIKKOR: Az automatikus élességállítás kivételével minden funkció
használható. IX NIKKOR objektívek nem használhatók.
• Egyéb AF NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II és az automatikus élességállítás kivételével minden funkció
használható. Az F3AF objektívjei nem használhatók.
• D típusú PC NIKKOR: Minden funkció használható, kivéve az automatikus élességállítást és néhány felvételi módot.
• AI-P NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II és az automatikus élességállítás kivételével minden funkció használható.
• Nem-CPU: Az automatikus élességállítás nem használható. M módban használható, de a fényképezőgép
fénymérője nem fog működni.
Megjegyzés: Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszértékű objektív
esetén használható.

Zár

Típus
Záridő
Vakuszinkron sebessége

Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
1/4000–30 mp, 1/3 Fé lépésközökkel, Bulb
X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

Kioldás

Kioldási mód
Képtovábbítási sebesség
Önkioldó

egyképes,
folyamatos,
önkioldó,
halk exponálás
Legfeljebb 3 kép/mp (kézi élességállítás, M vagy S mód, 1/250 mp vagy rövidebb záridő, a többi beállítás alapértéken)
2 mp, 10 mp

Élességállítás

• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-F)
• Kézi élességállítás (MF):

AF mező mód
Automatikus élességállítás

Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Kontrasztérzékelő AF a kép teljes területén (ha az Arc-prioritásos AF vagy témakövető AF van kiválasztva, a gép
automatikusan választja ki a fókuszpontot)

Automatikus programválasztás Automatikus és automatikus [vaku kikapcsolva] módban elérhető
Videó

Fénymérés
Fénymérési módszer
Videó képmérete (képpontban)
és képkocka-sebessége

TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Mátrix
• 1920 x 1080 (24p): 24 (23.976 ) • 1280 x 720 (30p): 30 (29.97 )
• 1280 x 720 (25p): 25 • 1280 x 720 (24p): 24 (23.976 ) • 640 x 424 (24p): 24 (23.976 )

Felvétel maximális időtartama
Fájlformátum
Videotömörítés
Hangrögzítési formátum
Hangrögzítő eszköz

10 perc
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineáris PCM
Beépített mono mikrofon

Monitor

LCD-monitor

7,5 centiméteres, kb. 230 000 képpontos TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással

Visszajátszás

Visszajátszás funkció

Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás nagyítással, videó visszajátszása,
diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, automatikus képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)

Csatlakozók

USB
Videokimenet
HDMI-kimenet
Tartozék csatlakozó

Nagysebességű USB
NTSC, PAL
C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
• Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön beszerezhető)
• GPS-egység: GP-1 (külön beszerezhető)

Nyelvek

Támogatott nyelvek

Kínai (egyszerűsített és hagyományos), cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, indonéz, olasz, japán,
koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd és török

Tápellátás

Expozíció

Fénymérés
Fénymérési módszer

Automatikus, izzólámpa, fénycső (7 típus), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék, felhasználói; a felhasználói
kivételével mindegyik beállítás finomhangolható.

Élő nézet

Kereső

Kereső
Képfedés
Nagyítás
Betekintési távolság
Dioptriaszabályzás
Mattüveg
Tükör
Objektívrekesz

• TTL: A 420 pixeles RGB-érzékelőt használó digitális egyaknás tükörreflexes fényképezőgépekhez elérhető
i-TTL kiegyensúlyozott derítővaku és normál i-TTL vaku beépített vakuval és SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 vagy SB-400 vakuval (az i-TTL kiegyensúlyozott derítővaku csak mátrix és középre súlyozott fénymérés
esetén használható).
• Automatikus rekesz: SB-910, SB-900/SB-800 vakuval és CPU objektívvel használható
• Nem-TTL automatikus vakuzás: Támogatott vakuk többek között: SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB28DX, SB-28, SB-27 és SB-22S
• Manuális távolság-előválasztás: SB-910, SB-900, SB-800 és SB-700 vaku esetén
Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, derítés, automatikus hosszú záridős vakuszinkron,
automatikus hosszú záridős vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridős vakuszinkron a hátsó redőnyre

TTL fénymérési rendszer, 420 szegmensű RGB-érzékelő használatával
• Mátrix: 3D színes mátrix fénymérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrix fénymérés II (más CPU objektívekkel)
• Középre súlyozott: 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör
• Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2,5%-a), amelynek közepe a kiválasztott fókuszpontra esik

Tartomány
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20 ºC) • Szpot fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása
Expozíciós mód

CPU
Automatikus módok (automatikus, automatikus [vaku kikapcsolva]); motívumprogramok (portré, tájkép, gyermek,
sport, közeli, éjszakai portré); programozott automatikus mód rugalmas programmal (P), záridő-előválasztásos
automatikus mód (S); rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); manuális mód (M)

Expozíciókompenzáció
Expozíció rögzítése
ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)

–5 és +5 Fé között 1/3 Fé lépésekben
Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO 100–3200 1 Fé lépésekben, továbbá beállítható kb. 1 Fé értékkel ISO 3200 fölé (ISO 6400 egyenérték) vagy
kb. 2 Fé értékkel ISO 3200 fölé (ISO 12 800 egyenérték), ISO érzékenység automatikus szabályozása választható

Aktív D-Lighting

Bekapcsolva, kikapcsolva

Élességállítás

Automatikus élességállítás

Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 11 fókuszponttal (köztük
1 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)

Érzékelési tartomány
Élességállítás

–1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AF-C), automatikus AF-S/
AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően
• Kézi élességállítás (MF): Az elektronikus távolságmérő használható

Fókuszpont
AF mező mód
Élességrögzítés

11 fókuszpont közül választható ki
Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF-mező, 3D követés AF (11 ponttal)
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF esetén) vagy az AE-L/AF-L gomb megnyomásával
rögzíthető

Vaku

Beépített vaku

Automatikus, portré, gyermek, közeli, éjszakai portré: Automatikus működés, automatikus felnyílással
P, S, A, M: Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával

Kulcsszám

Kb. 12, manuális vakuzásnál 13 (méterben, ISO 100, 20°C)

Akkumulátor
Hálózati tápegység

1 db EN-EL14 lítium-ion akkumulátor
EH-5b; (külön megvásárolható) EP-5A hálózati csatlakozó szükséges

Állványmenet

Állványmenet

6,3 mm (1/4 hüvelyk) (ISO 1222)

Méret / tömeg

Méretek (Sz x Ma x Mé)
Tömeg

Kb. 124 x 96 x 74,5 mm
Akkumulátorral és memóriakártyával, objektívsapka nélkül körülbelül 505 gramm (készülékház önmagában:
kb. 455 gramm)

Üzemeltetési környezet

Hőmérséklet
Páratartalom

0–40 °C
85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)

Tartozékok

Mellékelt tartozékok
(országonként vagy régiónként
különbözhetnek)

EN-EL14 lítium-ion akkumulátor, MH-24 akkumulátortöltő, DK-5 keresősapka, DK-20 gumi szemkagyló, AN-DC3
hordszíj, BS-1 vakupapucs-fedél, BF-1B vázsapka, ViewNX 2 CD-ROM, ferrit mag (2 típus)

• A Microsoft és a Windows, valamint a Windows 7 a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban
és/vagy más országokban.
• A Macintosh és a QuickTime az Apple Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült államokban és/vagy más országokban.
• Az SD logó az SD Card Association védjegye.
• Az SDXC logó védjegy.
• A PictBridge védjegy.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, LCD-monitorokon, illetve képernyőkön látható képek szimulációk.
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