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Ihletett teljesítmény, re mekbe szabott kialakítás
Bemutatjuk az új Nikon D7000 fényképezőgépet, amely bárhová önnel tart, ha fotózásról vagy videofelvételről van
szó. Tapasztalja meg az éles, sima tónusátmenetekkel büszkélkedő, lenyűgöző fényképeket, amelyeket a gép
16,2 megapixeles, DX-formátumú CMOS-képérzékelője és nagy teljesítményű EXPEED 2 képfeldolgozó
motorja előállít. Használja ki a széles, ISO 100–6400 érzékenységtartomány és a rendkívül alacsony zajszint által
kínált lehetőségeket. Képei tűélesek és pontosan exponáltak lesznek, erről a fényképezőgép 39 pontos AFrendszere és a 2016 képpontos RGB-mátrixmérő érzékelőt használó Fényképezési
helyzetfelismerő rendszer gondoskodik. A mindössze kb. 0,052 másodperces kioldási késedelem és
kb. 6 kép/mp sebességű sorozatfelvétel pedig garantálja, hogy soha nem marad le a fontos pillanatokról. Komponálás közben pontosan látja, mi lesz majd a képen, hiszen a kereső képfedése 100%-os. Akik pedig az

állóképeken felül videókat is szeretnének készíteni, örömüket lelik majd a D7000 D-videó funkciójában, amely teljes

HD
1080 képpontos videókat rögzít, felvétel közben használható automatikus élességállítással és manuális expozícióval. Mindezek a fejlett képalkotási technológiák biztonságosan működnek a
kisméretű váz felső és hátsó részét fedő magnéziumötvözet borítás védelmében, a gép alaposan tesztelt szigetelése
pedig a por és a nedvesség ellen nyújt védelmet. A D7000 beltéri és kültéri helyszíneken egyaránt munkára kész, a
fényképezőgép 150 000 cikluson át tesztelt, tartós záregysége pedig hozzásegíti önt ahhoz, hogy minél tovább
fotózhasson. Ha mindehhez hozzávesszük a NIKKOR objektívek egyedülálló választékát és a Kreatív Megvilágítás Rend
szert, akkor minden együtt áll ahhoz, hogy ön szabadon kiteljesíthesse kreatív képzeletét. Hova vezet ez a kreatív szabadság?
Találja meg a választ a D7000 segítségével.

16,2 megapixel és EXPEED 2
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/160 másodperc, f/4,5 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 640 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

Részletgazdagság és sima tónusok bármilyen megvilágításban

Kiemelkedő részletgazdagság:
16,2 tényleges megapixel
Akár nagyméretű nyomatot készít, akár egy
kép kis részletét akarja kivágni, a D7000
garantálja a megfelelő felbontást. A gép
belsejében megbúvó 16,2 tényleges mega
pixeles, DX-formátumú CMOS-érzékelőt
úgy tervezték, hogy a kiváló NIKKOR objek
tíveken át még több jó minőségű fényt
gyűjtsön össze. A 14 bites (12 bites választ
ható) analóg-digitális konverziót alkalmazó
D7000 lenyűgöző képeket készít, amelyek
mind tónusok, mint részletek tekintetében
meghaladják a DX-formátumban korábban
elérhető határokat. Az analóg-digitális kon
verzió az érzékelőn belül megy végbe, így a
képek egységesen kiváló minősége a fény
képezési sebesség vagy energiahatékonyság
beáldozása nélkül elérhető. Ha mindehhez
hozzávesszük a sokoldalú DX-formátumot
és a 1,5x gyújtótávolság-szorzó telefotós
lehetőségeit, akkor érthetővé válik, hogy
mindez a teljesítmény milyen eredmé
nyekre képes.
Javított képminőség és sebesség:
EXPEED 2 képfeldolgozó motor
Előfordul, hogy a naplemente finom tónusait
szeretné megörökíteni. Máskor épp az akció
kimerevítése a feladat. A D7000 mindkettőre
képes. Legújabb generációs képfeldolgozó
motorja, az EXPEED 2, több feladatot tud
gyorsabban elvégezni. Az eredmény:
simább tónusátmenetek még bonyolult
árnyékok és csúcsfények esetén is, valamint
több mélységérzet a
fényképeken. A kb. 6
kép/másodperc sebes
ségű sorozatfelvétel
használatával rögzítheti
a gyorsan zajló esemé
nyeket.

Teljes HD 1080 képpontos D-videók
készítése folyamatos automatikus élességállítással és manuális expozícióval
A D7000 a videofelvétel új korszakát hozza el:
teljes HD 1080 képpontos videók és video
szerkesztő funkciók, kivételes moziszerű
reprodukció és minőség. A videó egyenle
tessége mellett a fényképezőgép képes
arra is, hogy kompenzálja a torzítást és más,
képminőséget rontó hatásokat. Az automa
tikus expozíciós módon felül a D7000 manuá
lis expozíciós módot is kínál, amely a változó
kontrasztszintű jelenetek felvételekor – pél
dául amikor egy fényes ablakból a sötét belső
tér felé pánozik a felhasználó – rögzíti az
expozíciós értéket. A beépített monó mikro
fonon túl a D7000 mikrofoncsatlakozóval is
rendelkezik, így kiváló minőségű külső mikro
font is használhat a sztereó hangrögzítéshez.

helyzetek: a fényes, napsütéses kültéri
kompozícióktól a gyengén megvilágított esti
és beltéri képekig. A Nikon elismert zajcsök
kentő technológiája még hatékonyabb lett.
A D7000 teljes érzékenységtartományában
éles, minimális színzajú felvételeket készít.
A nagyobb feldolgozási sebességnek
köszönhetően pedig ön folyamatosan fény
képezhet mindenféle aggodalom nélkül, még
akkor is, hogyha bekapcsol a nagy ISO érzé
kenységnél működő zajcsökkentés. A nagy
ISO érzékenységnél mutatott remek teljesít
mény a videofelvételeknél is jól jön, hiszen
pusztán a rendelkezésre álló természetes
fény is elegendő ahhoz, hogy megörökít
hesse a pillanat hangulatát.

ISO 100–6400 általános érzékenységi
tartomány, ISO 25 600 egyenértékig
kiterjeszthető
A képérzékelő javított képpontminőségével
együtt jár, hogy szélesebb lett a DX-formátum
ISO érzékenységtartománya: a D7000-nek
ISO 100–6400 a szabványos tartománya.
Ebből következően tágabb határok között
kezelhetők jól a különféle megvilágítási

Javított képminőség a csúcsfényes és
árnyékos képterületeken: Aktív
D-Lighting
A Nikon exkluzív Aktív D-Lighting funkciója
nagy kontrasztú képek esetén megőrzi az
árnyékos és csúcsfényes területek részleteit.
Akár a fényes égbolt és a sötét előtér
együttese okoz gondot, akár a mély árnyékok,
amelyek eltüntetéséhez nem használhat
vakut, az EXPEED 2 képfeldolgozó motor
simább tónusátmeneteket rögzít, még a
legmagasabb beállításaiban is. Csak válas�
sza ki az Aktív D-Lighting funkció Automati
kus módját, és a fényképezőgép elvégzi az
adott kompozíció kontrasztszintjéhez illő
beállításokat, vagy három különböző erős
ségű képből álló sorozatot készít. Még az
Aktív D-Lighting bekapcsolt állapotában is
zavartalanul
fenntartható a
sorozatfelvételi
sebesség.

Aktív D-Lighting kikapcsolva

ISO 100

ISO 6400

Aktív D-Lighting extra magas
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1600 másodperc, f/4,5 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

39 pontos automatikus élességállítás
és 2016 képpontos RGB-érzékelő
Összpontosítson arra, ami a legfontosabb

Most még pontosabb: a Fényképezési
helyzetfelismerő rendszer
A D7000 beépített fénymérő rendszere jóval
több képpontot tartalmaz, mint a korábbi
D-SLR fényképezőgépek bármelyike. A 2016
képpontos RGB-érzékelő pontosabban elemzi
a kompozíció fényességét
és színeit, majd a kapott
adatok felhasználásával
nemcsak az automatikus
expozíciót optimalizálja, hanem
az automatikus élességállítást,
az automatikus fehéregyensúlyt és az i-TTL
vakubeállításokat is – mindezt ezredmásod
percekkel a tényleges zárkioldás előtt.
A több képpont jóvoltából a D7000 az apróbb
témát is jobban felismeri, függetlenül attól,
hogy az mozdulatlan vagy mozgásban van.
A továbbfejlesztett Fényképezési helyzet
felismerő rendszer minden tekintetben jobb
fényképeket eredményez.
Széles képfedés és nagy teljesítményű,
39 pontos AF-rendszer
A D7000 gondosan pozícionált 39 AF-pontja
a képterület széles részét lefedi, így rugalma
sabb komponálást tesz lehetővé. A középső
9 AF-pont nagy teljesítményű, kereszt típusú
érzékelőket használ; ez külö
nösen akkor hasznos, amikor
portrék és makrók készítése
kor hibátlan élességre van
szükség. Más gyártók rend
szereivel ellentétben a D7000
9 kereszt típusú érzékelője minden f/5,6
vagy gyorsabb rekeszű NIKKOR objektívvel
használható. A D7000 többféle AF mező
módot kínál, köztük a 9, 21 vagy 39 pontot
használó dinamikus AF mező módot.
A három mód között igény szerint lehet
átváltani attól függően, hogy mennyire
kiszámítható a téma mozgása; a kiválasztott
AF-pont, illetve a szomszédos pontok auto
matikusan nyomon követik a témát.
Rendelkezésre áll a 3D követés mód is,
amelyben a rend
szer folyamatosan
követi a mozgó
témát a 39 AF-pont
által lefedett
területen, miközben

Meleg színek
megőrzése

Normál

a keresőben látható az éppen aktív AF-pont.
A Nikon Fényképezési helyzetfelismerő rend
szerét kihasználó automatikus AF mező mód
megfelelően felismeri a fő témát a 39 AFpont által lefedett területen, és beállítja rá az
élességet. Végső soron mindegy, hogy az
adott helyzet vagy kompozíció milyen megol
dást igényel; a D7000 automatikus élesség
állítási rendszere megadja a megfelelő választ.
Kifinomult automatikus expozíció
a 2016 képpontos RGB-érzékelővel
Miután a hihetetlenül pontos 2016 képpontos
RGB-érzékelő rögzíti a kompozíció fényada
tait, például a fényerőt és a színeket, a D7000
összehasonlítja ezeket az adatokat egy, nagy
számú valós felvétel adatait tartalmazó
adatbázissal. Így a híres 3D színes mátrixmérés II rendszer még bonyolult megvilágítású
helyzetekben is olyan expozíciót állít be, amely
hűen tükrözi az emberi szem által látott fényeket és árnyékokat. Ez az intelligens fénymé
rési technika egyúttal rendkívül pontos i-TTL
vakuexpozíciót is garantál, és a művelet ezredmásodpercek alatt, nagy precizitással zajlik.
Intelligens automatikus fehéregyensúly
(AWB)
A D7000 intelligens AWB algoritmusa a gép
hatalmas, különféle megvilágítási helyzetek

ben készített képek felvételi adatait tartalmazó adatbázisának kihasználásával valóban
fehér színként rögzíti a fehéret – még akkor
is, ha a felvétel készítésekor különféle fény
források (például a közismerten nagy kihívást
jelentő higanygőzlámpa) világítottak.
A D7000 rendelkezik egy második AWB
móddal is, amelyet arra terveztek, hogy
megtartsa a képek meleg, izzólámpás
megvilágításra jellemző hangulatát.
Kontrasztérzékelő AF Élő nézet és
D-videó módban
Az Élő nézet mód és a D-videó mód rajongói
külön örülhetnek, hiszen a D7000 kontraszt
érzékelő AF módja még gyorsabb lett. Mi
több, az arc-prioritásos AF mód már 35 arcot
is felismer egyetlen képen. Mozgó témákhoz
pedig a témakövető AF biztosítja a megfelelő
élességet. A normál AF mező mód a tűéles
képekhez, a széles AF mező mód a kézi fotó
záshoz ajánlott. Mindegyik mód használható
Élő nézetben és videofelvétel során is.
Gyorsabban reagáló mechanizmus
Nincs többé elszalasztott lehetőség. A
D7000 új meghajtó mechanizmust kapott,
amely figyelemre méltóan gyors és pontos
tükörmozgatásra képes. Így lehet a kioldási
késedelem mindössze 0,052 másodperc, az
indítási idő pedig kb. 0,13 másodperc.* Ezen
felül folyamatosan tartható a 6 kép/mp-es
sorozatfelvételi sebesség mind a 14 bites,
mind a 12 bites analóg-digitális konverzió
használatakor RAW képek készítése közben.
* A CIPA-szabvány szerint mérve
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Majdnem 100%-os képfedésű kereső és
magnéziumötvözetből készült váz
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 320 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

Ideális láthatóság, masszív kialakítás

Masszív és jól védett: kisméretű magnéziumötvözet váz por és
nedvesség ellen védelmet nyújtó tömítésekkel
A D7000 felső és hátsó borítása tartós magnéziumötvözetből készült,
így a gép kültéri helyszínen is megállja a helyét. A Nikon mérnökei
aprólékos gonddal jártak el, és a külső borító elemek találkozási pont
jait nedvesség és por elleni tömítéssel látták el. A kisméretű vázat szi
gorú környezeti teszteknek is alávetették, hogy bebizonyosodjon mas�
szív megbízhatósága.

921 000 képpontos, 170 fokos
megtekintési szögű, 7,5 centiméteres
LCD-monitor
A D7000 fényképezőgépnek nagy, 7,5 cm-es
VGA LCD-monitora van, amelyet edzettüvegborítás véd. A monitor kb. 921 000 képpontos
felbontásával tisztán, részletgazdagon jeleníti
meg a képeket, ami felbecsülhetetlen segítséget jelent az élességállítás
és a képélesség ellenőrzése során. A széles, 170 fokos megtekintési
szög és a nagy fényerő jóvoltából még a szabadban sem jelent gondot a
képek megtekintése vagy a menübeállítások megadása.

A kereső képfedése: kb. 100%
A kereső körülbelül 100%-os képfedésének
jóvoltából ön mostantól valóban azt fogja
látni, amit a gép rögzít. A különleges bevo
nattal ellátott, ötszögű üveg pentaprizma és
a precíziós eljárással előállított keresőüveg
nemcsak a keresőben látható fényes képet
garantálják, hanem könnyebb az élesség ellenőrzése is.

Elektronikus virtuális horizont
A főleg tájképfotózás során kihasználható
virtuális horizont az LCD-monitoron jelenik
meg, megmutatva a fényképezőgép tényle
ges helyzetét a vízszinteshez képest. A jelzés
Élő nézetben is bekapcsolható. Ezen felül a
keresőben, az ott megjelenő virtuális hori
zont segítségével is ellenőrizhető a fényképezőgép helyzete.

Pontosság és tartósság: 150 000 cikluson
keresztül tesztelt zárszerkezet
A D7000 záridő-tartománya 1/8000–30 mp,
a vakuszinkron csúcssebessége 1/250 mp.
A profi fényképezőgépekhez hasonlóan a
záregységet 150 000 cikluson át tesztelték
rendkívüli körülmények között, hogy bizo
nyítsa pontosságát és tartósságát.

Kettős SD-kártyafoglalat
A kettős memóriakártya-foglalat számos
előnyt kínál: egymás után rögzítheti a képe
ket a két kártyára; rögzítheti ugyanazt a képet
egyidejűleg két kártyára; rögzítheti külön
kártyára a RAW és a JPEG képeket; illetve
másolhatja a képeket egyik kártyáról a
másikra. Lehetőség van arra is, hogy a nagyobb kapacitású memória
kártyát a készítendő videók számára jelölje ki.

Értelemszerű működés: jól elhelyezett tárcsák, gombok
és kapcsolók
A D7000 valamennyi kezelőszerve a straté
giailag megfelelő helyen található, hogy a
gép használata minél zökkenőmentesebb
legyen. A módválasztó tárcsa és a kioldási
módválasztó tárcsa a könnyebb elérhetőség
kedvéért ugyanazon a tengelyen
helyezkedik el. A módválasztó tárcsához két
új felhasználói beállítás is hozzárendelhető. A kioldási módválasztó
tárcsával elérhető a halk kioldás mód, amely csaknem hangtalan
működést biztosít. A gép értelemszerűen tervezett gomb- és
kapcsolószerkezete egyszerűsíti a videofelvételt, valamint egyérintéses
hozzáférést kínál az Élő nézet módhoz.

Intelligens energiaellátás
A fényképezőgép áramköreinek beható
vizsgálata után a Nikon mérnökei maximális
teljesítményre és minimális energiafogyasz
tásra optimalizálták a D7000 rendszerét.
Az újonnan tervezett EN-EL15 lítium-ion
akkumulátorral legfeljebb kb. 1050 képet*
készíthet egyetlen feltöltéssel.
*A CIPA-szabvány szerint mérve.
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–105 mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/200 másodperc, f/7,1
• Fehéregyensúly: Felhős • Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód,
1/800 másodperc, f/6,3 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

• Objektív: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/1000 másodperc, f/6,3 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 800 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Vaku: SB-900 • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/160 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/100 másodperc, f/3,5
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 6400 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis
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NIKKOR és a Nikon Kreat ív Megvilágítási Rendszer
Éles, pontos és inspiráló: NIKKOR objektívek
A NIKKOR objektívek a világ legjobb optikái közé
tartoznak. A világ vezető fotósai előszeretettel
választják őket páratlan pontosságuk és élességük
miatt. A széles szögtől a telefotóig, a fix objektívtől
a makróig, a NIKKOR cserélhető objektívek válasz
téka több lehetőséget kínál arra, hogy ön saját
izgalmas szemszögéből örökíthesse meg a világot.

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED
Ezt a rendkívül széles szögű objektí
vet kizárólag a Nikon DX-formátumú
fényképezőgépekkel való használatra
tervezték. Sokoldalú széles szögű
zoomot és még a rendkívül széles
szögű állásban is minimális torzítást biztosít.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
A DX-formátumú közepes Micro
NIKKOR teleobjektív ideális a rendkí
vül közeli képek készítéséhez, vala
mint az általános fényképezéshez is.
Folyamatosan képes élességet állí
tani a végtelentől az életnagyságig (1x). Kiváló munka
távolsága van, és a VR II rendszernek köszönhetően
kézi fotózáshoz is remekül beválik.

AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR
Ez a kb. 5,5x szuper-telefotó zoom
objektív kisméretű és könnyű a
NIKKOR exkluzív, magas törésmuta
tójú (HRI) lencséjének köszönhe
tően, amely egyetlen üvegelemmel
jobb optikai teljesítményt nyújt, mint amelyre több
különálló, normál üvegelem képes. Kiváló távlattömö
rítő hatása van, és a VR II rendszernek köszönhetően
kézi fotózáshoz is remekül beválik.

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2.8G ED • Vaku: SB-900 • Képminőség: 12 bites RAW
(NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/160 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény
• Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Semleges ©Chase Jarvis

Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer
A D7000 beépített vakuja vignettálás nélkül lefedi
egy 16 mm-es objektív képterületét. A vaku teljes
mértékben kompatibilis a Nikon Kreatív Megvilágí
tási Rendszerével (CLS), és az innovatív i-TTL vaku
vezérlésnek köszönhetően kiegyensúlyozott vakus
expozíciót biztosít. A beépített vaku vezérlő módban
is használható, ilyenkor a Fejlett vezeték nélküli meg
világítás rendszer alkalmazásával távoli vakuegységek
vezérlésére képes. Az i-TTL technológia és a vezeték
nélküli funkció jóvoltából egyszerűvé és inspirálóvá
válik a korábban bonyolultnak hitt távoli vakuvezérlés.
Ha egy SB-910 vagy SB-700 távoli
SB-700
vakut helyez el a kép oldalán, akkor
olyan textúrát, mélységet és hangulatot adhat
a képnek, amire természetes fénnyel nem
lenne képes. Összetettebb kreatív hatások
alkalmazásához jól használható a kisméretű
és intelligens SB-700 egység, amelyet
kifejezetten a több távoli vaku
egyszerű vezérlésére terveztek.

Capture NX 2 – Nagy teljesítményű
eszközök a gyors és egyszerű
képszerkesztéshez

Picture Control és tartozékok
Lépjen még tovább a képeivel

Picture Control rendszer
A fényképezőgép Picture Control menüjéből való választással egysze
rűen átalakíthatja egy kép megjelenését. Az alábbi beállítások állnak ren
delkezésre: általános, semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép.
Lehetőség van arra is, hogy egyedileg módosítsa az egyes paraméterek
– például a képélesítés és a színtelítettség – beállításait, majd a
kapott eredményt egyéni Picture
Control beállításként mentse.

ViewNX 2 – Az ön képkezelő eszköztára

A Nikon Capture NX 2 képfeldolgozó
szoftver páratlan kreatív szabadságot
kínál, különösen akkor, ha a Nikon saját
NEF képfájl-formátumát használja. A NEF
formátum biztosítja a legnagyobb kreatív
szabadságot, azzal hozhatja ki a legtöbbet digitális képeiből. A Nik Software
exkluzív U Point® technológiája egyszerűsíti a képek javítását, és páratlan képal
kotási lehetőségeket kínál. A bonyolult rétegkezelési és memorizálási lépések
helyett a Capture NX 2 szoftverben egyszerűen csak el kell helyezni egy színes
vezérlőpontot a módosítani kívánt képrészen. Csúszkákkal könnyedén beállíthatja
a kívánt színárnyalatot, a színtelítettséget, a fényerőt, a kontrasztot, a vörös, a
zöld és a kék tónust, valamint a kép meleg tónusát. A választott beállítást ezután
a kijelölt területre alkalmazhatja, a kívánt színre vonatkozóan. Egyszerűen csak
kattintson, és a szabályozáshoz húzza a csúszkákat: a képszerkesztés valódi vizu
ális élmény lesz, finom és radikális módosításokat egyaránt gyorsan elvégezhet.
Az Automatikus retusáló ecsettel eltüntetheti a képekről az apró hibákat és
egyéb zavaró elemeket. Egyszerűen csak kattintson, és húzza az ecsetet a
képen található nem kívánt elemre, amely ezután eltűnik. A módosítások mind
egyike non-destruktív, tehát szabadon kísérletezhet a különféle effektusokkal,
miközben az eredeti képadatok érintetlenek maradnak.

A ViewNX 2 programmal könnyen és haté
konyan tallózhatja és rendezheti képeit.
Ezzel a „mindent egy csomagban” típusú
alkalmazással megtekintheti, szerkesztheti,
tárolhatja és megoszthatja fényképeit és
videofelvételeit. A könnyebb keresés és tal
lózás érdekében címkézheti is a képeket,
illetve egy sor szerkesztő funkció is a ren
delkezésére áll, például kivágás, elforgatás, kiegyenesítés és automatikus
vörösszemhatás-korrekció. A D7000 fényképezőgép videoszerkesztő funkcióival
egyenértékű funkciók is használhatók. A ViewNX 2 problémamentesen
együttműködik a Nikon my Picturetown képmegosztó webhelyével is, így
a képek feltöltése és megtekintése még élvezetesebbé válik.
Camera Control Pro 2 – Készítsen képeket távvezérléssel
Az USB-csatlakozást használó Camera Control Pro 2 programmal távolról vezé
relheti a D7000 fényképezőgépet, ideértve az expozíciós mód, a zársebesség és
a rekeszérték beállítását. Még videókat is készíthet távvezérléssel. A D7000 Élő
nézet funkciójával integrált megoldás a stúdióban és kültéren egyaránt remekül
használható. A külön megvásárolható WT-4A/B/C/D/E* vezeték nélküli jeladóval
Wi-Fi hálózat vagy vezetékes Ethernet-kapcsolat kiépítésére is mód nyílik.
* A termék neve a földrajzi helytől és az adott helyen elérhető frekvenciacsatornáktól függően változik.

A Capture NX 2 rendszerkövetelményei
Portré

Operációs rendszer

CPU
RAM
Merevlemez-terület
Monitor felbontása
Egyéb
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Monokróm

Tájkép

Windows
Macintosh
A Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/
Mac OS X (10.4.11, 10.5.8 vagy 10.6.4 verzió)
Ultimate*, a Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/ 		
Ultimate (SP 2)* vagy a Windows XP Professional/Home (SP 3)** előtelepített verziója			
Pentium 4 vagy jobb
Power PC G4/G5, Intel Core sorozat / Xeon sorozat
Legalább 768 MB (legalább 1 GB javasolt)
200 MB szükséges a telepítéshez
Legalább 1024 x 768 képpont (legalább 1280 x 1024 javasolt), 16 bites vagy jobb
Legalább 1024 x 768 képpont (legalább 1280 x 1024 javasolt), 64 000 vagy több színnel
színmélységgel (32 bites javasolt)
(legalább 16,7 millió szín javasolt)
A telepítéshez CD-meghajtó szükséges
• A Nikon Message Center 2 használatához internetkapcsolat szükséges
• Az egyedi képszabályozási beállítások importálásához és exportálásához a jóváhagyott memóriakártyák használatát támogató környezet szükséges
A rendszerkövetelmények és a használható funkciók részletes bemutatását a használati útmutatóban találja.
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* A 32 és a 64 bites verziók egyaránt támogatottak. 64 bites verziók esetén azonban a szoftver 32 bites alkalmazásként működik. ** A Windows XP operációs rendszernek csak a 32 bites verziói támogatottak.

RENDSZERÁBRA
KERESŐTARTOZÉKOK

Általános

SB-910
vaku

DK-22 keresőadapter

Semleges

R1C1
makrovaku
szett
vezérlővel

SB-700
vaku
SB-400
vaku

DK-21M nagyító kereső

Beépített képretusálás
Sokféle beállítás elérhető a beépített Retusálás
menükben: elcsúszott képek helyreigazítása,
színek módosítása és más szórakoztató, nagy
teljesítményű funkciók, amelyekkel a legtöbbet
hozhatja ki képeiből, számítógép használata
nélkül. A fényképezőgép minden esetben egy
módosításokkal ellátott másolatot készít az
eredeti képről, amelyet viszont változatlanul
hagy. A videoszerkesztő funkciókkal megvág
hatja a videó hosszát, illetve állóképeket
menthet belőle.

MB-D11 multi power elemtartó markolat
A kifejezetten ehhez a géphez tervezett
MB-D11 markolat hosszabb akkumulátoros
üzemidőt biztosít. Körülbelül 2100 felvételt
készíthet vele*. Az MB-D11 kioldógombbal,
vezérlőtárcsákkal és választógombbal is fel
van szerelve a függőleges tájolású fényképezés könnyítésére. Hosszú teleobjektív
használatakor hozzájárul a fényképezőgép
egyensúlyához.
*Két EN-EL15 akkuval (egy
a fényképezőgépben, egy
pedig az MB-D11 egység
ben), a CIPA szabvány sze
rint mérve.

GP-1 GPS-egység
Ha a GP-1 egységet csatlakoztatja a géphez,
akkor a földrajzi szélesség és hosszúság, a
tengerszint feletti magasság, valamint az UTC
idő automatikusan bekerül a készített képek
EXIF-adatai közé. A GP-1 automatikusan
beállítja a fényképezőgép óráját is. Az egység
a fényképezőgép vakupapucsára vagy szíjára
szerelhető fel.

DR-6
derékszögű
keresőtoldalék

DK-21 gumi
szemkagyló*

TV-TARTOZÉKOK

DIGISCOPE
TARTOZÉK

HDMI-kábel**
FSA-L1 Fieldscope toldalék
digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez

EG-D2 audio-/videokábel*

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
GP-1 GPSegység

MC-DC2 vezetékes
távkioldó

ML-L3 vezeték n élküli
távvezérlő

Akkumulátorok, akkutöltők és hálózati tápegységek

SD-memóriakártya**

TOK

EN-EL15
újratölthető lítium-ion
akkumulátor*

UC-E4 USB-kábel*

EP-5B
tápcsatlakozó

Capture NX 2

WIRELESS TRANSMITTER
MIKROFON

EH-5b hálózati tápegység

Személyi számítógép**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

CF-DC3
félpuha tok

ME-1 sztereó
mikrofon

[Utána]

TV-képernyő**

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS GPS-TARTOZÉKOK

MH-25 gyorstöltő*

[Előtte]

SC-28, 29 TTL
vezetékes távkioldó

DK-5 keresősapka*

MB-D11 multi power
elemtartó markolat

Színes vázlat

Nikon SB-910/700/
400 vakuk

SK-6/6A vakutartó
tápegység

SD-9 nagy
teljesítményű elemtartó

DG-2
keresőnagyító

Élénk

NIKKOR
OBJEKTÍVEK

VAKUK

DK-20C korrekciós lencsék
(-5 to +3 m-1))

UC-E4
USB-kábel*

EN-EL3e újratölthető
lítium-ion akkumulátor*

Camera Control Pro 2

EH-6a/EH-6b
hálózati tápegység
ViewNX 2*

WT-4A/B/C/D/E vezeték nélküli jeladó
*Mellékelt tartozék

**Nem Nikon termék

A Nikon D7000 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa
Objektív rögzítése
Tényleges látószög
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Porosodáscsökkentő
rendszer
Képméret (képpontban)
Fájlformátum

Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5-szerese (Nikon DX-formátum)
16,2 millió
CMOS-érzékelő, 23,6 x 15,6 mm; teljes pixelszám: 16,9 millió
Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható
Capture NX 2 szoftver szükséges)
4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S)
• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített vagy tömörített • JPEG:
JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16) tömörítés
[Size priority] (Fájlméret elsődlegessége) módban; optimális minőségű tömörítési mód vá
lasztható • NEF (RAW) + JPEG: Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre
kerül
Picture Control rendszer Általános, semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép; a beállítások módosíthatók, az egyé
ni Picture Control beállítások menthetők
Adattároló
SD-, SDHC- és SDXC-memóriakártya
Kettős kártyafoglalat
A 2. foglalat háromféle felhasználási módja: 1) „túlcsordulás”, 2) biztonsági másolat, 3) Külön
böző formátumú képek külön kártyán történő mentése a NEF+JPEG funkció használatakor; a
képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra
Fájlrendszer
DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format = digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum di
gitális álló fényképezőgépekhez), PictBridge
Kereső
Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
Képfedés
Kb. 100% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás
Körülbelül 0,94×-es (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m -1 )
Betekintési távolság
19,5 mm (-1,0 m -1 )
Dioptriaszabályzás
–3 és +1 m-1 között
Mattüveg
Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark II mattüveg (a kompozíciós
rács megjeleníthető)
Tükör
Gyors visszatérésű
Mélységélesség-	
A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhaszellenőrzés
náló által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által (más módokban) választott értékre
Objektívrekesz
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek • DX AF NIKKOR: Minden funkció támogatott • G vagy D típusú AF NIKKOR: Minden funkció
használható (a PC Micro-NIKKOR objektív nem támogat néhány funkciót); az IX-NIKKOR ob
jektívek nem használhatók • Egyéb AF NIKKOR: A 3D színes mátrixmérés II kivételével vala
mennyi funkció használható; az F3AF objektívjei nem használhatók • AI-P NIKKOR: A 3D szí
nes mátrixmérés II kivételével valamennyi funkció használható. • Nem CPU: A és M expozíci
ós módban használhatók; a színes mátrixmérés és a rekeszérték megjelenítése akkor támoga
tott, ha a felhasználó megadja az objektív adatait (csak az AI objektívek esetében) Az elektro
nikus távolságmérő f/5,6 vagy annál kisebb maximális rekeszérték esetén használható
Zár típusa
Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő
1/8000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben; bulb, időzített (külön megvásárolható ML-L3
távvezérlő szükséges), X250
Vakuszinkron sebessége X=1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága le
csökken az 1/250 és 1/320 mp közti záridő-tartományban)
Kioldási mód
S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás),V (önkiol
(távvezérlő), MUP (tükörfelcsapás)
dó),
Képtovábbítási sebesség Kb. 1–5 kép/mp (CL) vagy kb. 6 kép/mp (CH) (a CIPA szabvány szerint)
Önkioldó
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Távkioldási mód
Késleltetett távkioldás, gyorsreagálású távkioldás, távoli tükörfelcsapás
Fénymérés
TTL fénymérési rendszer a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer
• Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívek használatánál); színes mátrixmé
rés II (CPU objektívek használatánál); színes mátrixmérés nem CPU objektíveknél abban az
esetben, ha a felhasználó megadja az objektív adatait • Középre súlyozott: 75 %-os súlyt kap
a kép középpontjában lévő, 8 mm átmérőjű kör, a kör átmérője 6, 10 vagy 13 mm-re módosít
ható, vagy pedig a teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás (nem CPU objektív esetén 8
mm-es kört használ a gép) • Szpot: 3,5 mm átmérőjű körben mér (ez a képkockának kb. 2,5%a), az aktív fókuszpont körül (CPU nélküli objektív használata esetén a középső fókuszpont
körül)
Mérési tartomány
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé • Szpot fénymérés: 2–20 Fé (ISO
100, f/1,4 objektív, 20°C)
Fénymérő csatolása
Kombinált CPU és AI
Expozíciós mód
Automatikus módok (automatikus, automatikus (vaku kikapcsolva)), motívumprogramok
(portré, tájkép, gyermek, sport, közeli, éjszakai portré, éjszakai tájkép, összejövetel/beltéri,
tengerpart/hó, naplemente, alkonyat/hajnal, állatportré, gyertyafény, virágzás, őszi színek,
étel, sziluett, világos és sötét), programozott automatikus rugalmas programmal (P), idő-elő
választásos automatikus (S), rekesz-előválasztásos automatikus (A), manuális (M), U1 (1.
felhasználói), U2 (2. felhasználói)
Expozíciókompenzáció 	-5 és +5 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Expozíciósorozat
2–3 felvétel 1/3, 1/2, 2/3,1 vagy 2 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése
Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO érzékenység
ISO 100–6400 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben, továbbá beállítható kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 vagy 2 Fé
értékkel ISO 6400 fölé (ISO 25 600 egyenérték), ISO érzékenység automatikus szabályozása
választható (ajánlott expozícióindex)
Aktív D-Lighting
Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
ADL expozíciósorozat
2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3 kép, valamennyi képnél felhasználói beállítással
Automatikus
Nikon Multi-CAM 4800DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel,
élességállítás
finomhangolással, 39 fókuszponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel
(hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Érzékelési tartomány
–1 és +19 Fé között (ISO 100, 20°C)
Objektív motor
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF (AFC); automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan akti
válódik a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (M): Az elektronikus távolságmérő
használható
Élességpont
39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező mód
Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; automatikus AF mező
Élességrögzítés
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb
megnyomásával rögzíthető

Beépített vaku

• i,k,p,n,o,s,w: Automatikus vaku automatikus felnyílással • P, S, A, M, 0: Kézi felnyitás a
vaku kioldógombjával
Kb. 12, manuális vakuzásnál 12 (méterben, ISO 100, 20°C)
• TTL: Kiegyenlített i-TTL derítő vakuzás és normál i-TTL derítő vakuzás digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez a 2016 képpontos RGB-érzékelővel, a beépített vakuhoz és az SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, illetve SB-400 vakuhoz (a kiegyenlített i-TTL derítő
vakuzás akkor használható, ha a mátrixmérés vagy a középre súlyozott fénymérés van
bekapcsolva) • Automatikus rekesz: SB-910, SB-900/SB-800 vakuval és CPU objektívvel
alkalmazható • Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-910, SB-900,
SB-800, SB-28, SB-27 és SB-22S • Távolság-prioritásos manuális: SB-910, SB-900, SB-800
és SB-700 vakuval használható
Vaku mód
• i,k,p,n,s,w: Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, ki; a derítő vaku
zás és a vörösszemhatás-csökkentés a külön megvásárolható vakukkal használható • o: Auto
matikus hosszú záridős szinkron, automatikus hosszú záridős szinkron vörösszemhatáscsökkentéssel, ki; a hosszú záridős szinkron és a vörösszemhatás-csökkentéssel kombinált
hosszú záridős szinkron funkció a külön megvásárolható vakukkal használható • l,m,r, ,
u,v,x,y,z,1,2,3: Derítő vakuzás és a vörösszemhatás-csökkentés a külön megvásárolható
vakukkal használható • 0: Derítő vakuzás • P, A: Derítő vakuzás, hosszú záridős szinkron,
vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, szink
ron a hátsó redőnyre vörösszemhatás-csökkentéssel • S, M: Derítő vakuzás, vörösszemhatáscsökkentés, szinkron a hátsó redőnyre
Vakukompenzáció 	-3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Vakus sorozat
2–3 felvétel 1/3, 1/2, 2/3,1 vagy 2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti
A beépített vaku vagy külön megvásárolható vakuegység (pl. SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
jelzőfénye
SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX vagy SB-50DX) teljes töltöttsége esetén világít, teljes
vakuteljesítménnyel végzett villantás után 3 másodpercig villog
Vakupapucs
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív
A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott, ha a beépített vaku, az SB-910,
Megvilágítási Rendszer SB-900, SB-800 vagy SB-700 vaku, illetve az SU-800 egység működik vezérlőként, és az
(CLS)
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 vagy SB-R200 vaku szolgál segédvakuként; az
Automatikus FP nagysebességű szinkron és a modellfény funkció támogatott minden CLSkompatibilis vakuval (kivéve az SB-400 vakut); a Vaku színinformációk közlése és a Vakuérték
rögzítése funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható)
Fehéregyensúly
Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős,
árnyék, felhasználói beállítás (legfeljebb 5 érték tárolható), színhőmérséklet beállítása (2500–
10 000 K között), valamennyi beállítás finoman hangolható; fehéregyensúly-sorozat: 2–3 fel
vétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Objektív motor Élő
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF
nézetben
(AF-F) • Manuális élességállítás (M)
AF mező mód
Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Automatikus
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki
élességállítás
az élességállítás pontját, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Video-fénymérés
TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Fénymérési módszer
Mátrix
Videó képmérete
[NTSC] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) kép/mp • 1280 × 720 (30p); 30 (29,97) kép/mp
(képpontban) és
• 1280 × 720 (24p); 24 (23,976) kép/mp • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) kép/mp
képkocka-sebessége
[PAL] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) kép/mp • 1280 × 720 (25p); 25 kép/mp • 1280 × 720
(24p); 24 (23,976) kép/mp • 640 × 424 (25p); 25 kép/mp
Normál és kiváló minőség választható
Felvételek maximális hossza Kb. 20 perc
Fájlformátum
MOV
Videotömörítés
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz
Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Monitor
7,5 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os
képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősség-beállítással
Visszajátszás
Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás nagyítás
sal, videó visszajátszása, diavetítés, csúcsfények kijelzése, hisztogramkijelzés, automatikus
képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)
USB
Nagysebességű USB
Videokimenet
NTSC, PAL; a képek külső eszközön is megtekinthetők, miközben a fényképezőgép monitora
be van kapcsolva
HDMI-kimenet
C típusú minitűs HDMI-csatlakozó, a HDMI-kábel csatlakoztatásakor a fényképezőgép moni
tora kikapcsol
Tartozék csatlakozó
Vezetékes távkioldó MC-DC2 (külön megvásárolható); GPS-egység GP-1 (külön megvásárol
ható)
Audiocsatlakozó
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Nyelv
Arab, kínai (egyszerűsített és hagyományos), cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német,
indonéz, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, thai és török
Akkumulátor
1 db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat
Külön megvásárolható MB-D11 multi power elemtartó markolat, amely egy EN-EL15 lítiumion akkumulátort vagy hat db R6/AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemet/akkumulátort
fogad be
Hálózati tápegység
EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5B hálózati tápegységcsatlakozó szükséges)
Állványmenet
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méretek (Sz x Ma x Mé) Kb. 132 × 105 × 77 mm
Kb. 780 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül), kb. 690 g (csak a fényképezőgépTömeg
váz),
Üzemeltetési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok
EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi
(országonként vagy
szemkagyló, UC-E4 USB-kábel, EG-D2 audio-/videokábel, AN-DC1 szíj, BM-11 monitorrégiónként különbözhetnek) fedél, BF-1B vázsapka, BS-1 vakupapucs-fedél, ViewNX 2 CD-ROM
Kulcsszám
Vakuvezérlés

• A Microsoft, a Windows és a Windows 7 a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai
Egyesült Államokban és/vagy más országokban. • A Macintosh és a QuickTime az Apple Computer Inc. bejegyzett
védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. • Az SD, az SDHC és az SDXC
logók az SD Card Association védjegyei. • 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. • Az összes mintakép ©Chase Jarvis.
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