A FONTOS PILLANATOKÉRT VAGYOK
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Ragadja meg a fontos pillanatok valódi hangulatát.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAP VAGYOK

Ha olyan fényképezőgépet szeretne, amely többet nyújt, és mégis egyszerűen kezelhető, akkor az új D3300
a megfelelő döntés. A kisebb teljesítményű fényképezőgépek (köztük az okostelefonokban lévő kamerák is)
hajlamosak elszalasztani a törtmásodperc alatt lezajló, tovatűnő pillanatokat: a gyenge fényben készült fotók
gyakran elmosódottak, és a távoli témákra közelítés sem igazán megoldott – hacsak nem kifejezetten a nagy
képpontokból álló, „pixeles” képek készítése a cél. A D3300 és egy NIKKOR objektív ötvözésével a pillanat teljes
szépségét megragadhatja; kollekciója tele lesz olyan élénk, élethű fényképekkel és videókkal, amilyeneket csak a
Nikon digitális tükörreflexes fényképezőgépeivel lehet megörökíteni.
• Kiemelkedő képminőség: 24,2 megapixeles felbontás, EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer, valamint ISO 12 800 érzékenység.
• Precíz képek a mozgalmas pillanatokról: akár 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel és 11 pontos AF rendszer.
• Lépésekre lebontott segítség: Útmutató mód.
• Könnyen használható kreatív lehetőségek: 13 lenyűgöző speciális hatás alkalmazható a fényképekre és videókra.
• Minőségi megosztás: a külön megvásárolható vezeték nélküli mobiladapter és egy intelligens eszköz segítségével.
• Pehelykönnyű rendszer: kicsi váz, kicsi szettobjektív.

Háromféle színben kapható
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Különösen szép

Élje át a 24,2 megapixeles felbontás nyújtotta élményt
Örökítsen meg minden részletet: kincset érő képek
A 24,2 tényleges megapixeles felbontást kínáló D3300 igen ütős
kis gép. A nagy felbontású NIKKOR szettobjektívvel ötvözve ez a
fényképezőgép felejthetetlen képeket rögzít, nagy felbontásban.
Minden részlet éles és tisztán kivehető, még akkor is, ha kivágja
vagy kinagyítja a fénykép egy részét. Az új EXPEED 4 képfeldolgozó
rendszernek köszönhetően pedig még gyenge fényben történő
fényképezéskor sem veszít semmit ebből a képminőségből.

A fa és a lépcsők textúrája még azután
is gyönyörű, hogy a képet a jobb oldalon
látható, nagyobb felvételből kivágták és
felnagyították.
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Különösen szép

A csodálatos fényképek titka
Használja a D3300 gépet
NIKKOR objektívvel

A különbség a részletekben rejlik:
DX-formátumú képérzékelő

Kristálytiszta képek élethű színekkel:
új EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer

Remek kép készítéséhez remek objektív
szükséges. A Nikon NIKKOR objektívcsalád
minden tagja – a szettobjektíveket is
beleértve – kialakításánál fogva teljes
mértékben kihasználja a D3300 által kínált
magas képpontszámot, így ön káprázatos
fényképeket és videókat készíthet.

A képérzékelő a fényképezőgép szíve.
A D3300 pedig meglehetősen nagyszívű
fényképezőgép. Az innovatív érzékelő
szándékosan nem tartalmaz aluláteresztő
optikai szűrőt, ezért a gép még
a legfinomabb részleteket is lenyűgözően
éles felvételeken képes megörökíteni.
A képek figyelemre méltóan tiszták –
különösen a NIKKOR objektívvel készültek.

A Nikon gyors és nagy teljesítményű
képfeldolgozó rendszere élethű színvisszaadást
biztosít, valamint figyelemre méltóan tiszta
fényképeket és gördülékeny videókat készít.
A gyönyörű képek színátmenetekben 
gazdagok, és minimális zajt tartalmaznak,
még akkor is, ha gyenge fényben fényképez
nagy ISO érzékenység mellett.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Expozíció: [A] mód, 1/200 másodperc, f/3,5
• Fehéregyensúly: Felhős
• Érzékenység: ISO 200
• Picture Control: Általános
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Különösen szép

Továbbfejlesztett képminőség
Lenyűgöző teljesítmény gyenge fényben:
ISO 100–12 800 érzékenység
Szeretné elkerülni a homályos és szemcsés
képeket gyenge fényben történő fotózáskor?
A D3300 széles fényérzékenység-tartományának
(ISO 100–12 800, amely 25 600 egyenértékig
kiterjeszthető), valamint az új EXPEED 4
képfeldolgozó motor kiváló zajcsökkentésének
köszönhetően tiszta, 24,2 megapixeles képeket
készíthet, akár gyenge fényben is. Sötétben
fotózva is megörökítheti az összes részletet,
sőt, lenyűgöző éjszakai látképeket készíthet
állvány nélkül – mindez rendkívüli szabadságérzetet biztosít.

Nagyobb részletgazdagság a
csúcsfényes és az árnyékos területeken:
Aktív D-Lighting, az EXPEED 4 erejével
Próbált már okostelefonnal fényképezni a déli
nap erős fényében, vagy egy olyan szobában,
ahol erősen beszűrődik a fény az ablakon
keresztül? Jó eséllyel „beégett” képet kap,
vagy azt tapasztalja, hogy a téma részletei
elvesztek az árnyékos részeken. Ha viszont
ugyanezt a képet a D3300 fényképezőgéppel,
bekapcsolt Aktív D-Lighting funkcióval
készíti el, akkor automatikusan megmaradnak
a részletek a világos és a sötét területeken
egyaránt – az eredményül kapott kép teljes
gyönyörűségében ragadja meg a pillanatot.

Aktív D-Lighting: BE

Aktív D-Lighting: KI

ISO 3200 beállítással készült felvétel
SO 800 beállítással készült felvétel
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Egyszerű és kényelmes

Ne maradjon le a legjobb pillanatokról
Örökítsen meg minden pillanatot:
gyors, 5 kép/mp sebességű sorozatfelvétel
A fényképre kívánkozó pillanatok a másodperc
töredéke alatt tovatűnhetnek; a D3300 éppen
ezért nagy sebességű sorozatfelvételt kínál:
akár 5 kép/mp. Ilyen sebesség mellett a
mozgalmas események egyetlen mozzanatáról
sem marad le; a tovatűnő mozdulatok és
arckifejezések elkaphatók a megfelelő
pillanatban.
Kövesse magabiztosan a mozgó témákat:
fényképezés a kereső használatával
A D3300 széles optikai keresőjének segítségével bármekkora távolságból egyszerűen készíthet tökéletesen időzített fényképeket gyorsan

mozgó témákról is. A keresőben látható kép
a fény sebességével jut az Ön szemébe, így
pontosan a zár kioldásakor látott pillanatot
örökítheti meg. A kereső használatával történő
fényképezés emellett segít a fényképezőgép
rázkódásának csökkentésében is.
Gyors élességállítás, borotvaélesen:
11 pontos AF rendszer
Mindegy, milyen gyorsan és kiszámíthatatlanul
mozog a téma, a D3300 fényképezőgép
mindent élesen tart. Beállítás nélküli, spontán
fényképek készítésekor a borotvaéles,
középen kereszt típusú érzékelővel rendelkező,
11 pontos AF rendszer gyorsan a témára
állítja az élességet. A gép fényképezési
helyzetfelismerő rendszere biztosítja a téma

11 pontos AF rendszer biztosítja a pontos témabemérést

pontos meghatározását, és segít a kompozíció
változásainak észlelésében. Ezenkívül a négy
AF mező mód éles képeket eredményez még
akkor is, ha a téma nem a kép középpontjában
van, illetve ha kicsi, vagy ha gyorsan és
kiszámíthatatlanul mozog.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• Expozíció: [S] mód, 1/400 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus
• Érzékenység: ISO 800
• Picture Control: Általános
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Egyszerű és kényelmes

Egyszerűen csodálatos fényképek és videók
A felvételkészítés ismerős módja:
nagyméretű LCD-monitor

Csak egyszerűen:
Automatikus program választó

Rendkívüli élesség Élő nézetben:
négy AF mező mód

Fedezze fel a teljes HD videók örömét:
D-videó

Ha olyan egyszerűen szeretné használni a
D3300-at, mintha az egy kompakt fényképezőgép
vagy egy okostelefon lenne, akkor egyszerűen
váltson át Élő nézet módra, és használja a nagy,
7,5 cm képátlójú LCD-monitort a fényképek
és videók elkészítéséhez. Az Élő nézet
magától értetődő és jól ismert felvételkészítési
mód, amellyel egyszerűen meggyőződhet a
megörökíteni kívánt kép minden részletéről.

Ha a lehető legegyszerűbben szeretne felvételeket
készíteni, egyszerűen fordítsa a módválasztó
tárcsát Automatikus vagy Vaku nélküli automatikus
állásba*, és használja az Élő nézet módot. A gép
automatikusan bekapcsolja az Automatikus
program választó funkciót, és kiválasztja a az
éppen rögzíteni kívánt motívumnak vagy témának
leginkább megfelelő motívumprogram módot.

Négy AF mező mód segít abban, hogy
megfelelően beállítsa a témára az élességet
Élő nézetben történő fényképezéskor vagy
videofelvételkor. Az Arc-prioritásos AF felismeri
a képen szereplő arcokat, és követi őket; a
Normál mezős AF álló témák esetén ideális;
míg a Széles mezős AF kifejezetten jól
használható tájképek esetén. A Témakövető
AF a mozgó témára állítja az élességet,
ha pedig az állandó motoros AF móddal
együtt használja, akkor a kiszámíthatatlanul
mozgó témán tartja az élességet.

A D3300 géppel nem csak rendkívüli
fényképeket, hanem meggyőző videókat is
készíthet. A fényképezőgép D-videó funkciója
akár 50p/60p képkockasebességgel is
képes teljes HD videókat rögzíteni, állandó
automatikus élességállítással – ez azt jelenti,
hogy a felvételek még akciódús jelenetek
esetén is gördülékenyek maradnak, ráadásul
kiemelkedő élesség és képtisztaság jellemzi
a felvett videót. A fényképezőgép új Speciális
hatások módjának segítségével egyedivé
teheti felvételeit, a beépített mikrofon –
valamint a Nikon külső ME-1 sztereó
mikrofonjával való kompatibilitás – révén pedig
olyan videókat rögzíthet, amelyek nem csupán
látványvilágukban, hanem hangzásukban is
kiválóak.

* Automatikus élességállítás használatakor
Megjegyzés: Azoknál a helyzeteknél, amelyekre a Portré, a Tájkép,
a Makró vagy az Éjszakai portré sem alkalmas, az Automatikus vagy
a Vaku nélküli automatikus mód lép érvénybe.

Automatikus Portré
Tájkép
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Vaku nélküli
automatikus

Makró

Éjszakai portré

Arc-prioritásos AF

Full HD
1920 x 1080/60p

ME-1 sztereó
mikrofon a
D3300-hoz
csatlakoztatva

Videofelvétel közben állvány használata javasolt a fényképezőgép
rázkódása miatti elmosódás csökkentése érdekében.
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Egyszerű és kényelmes

D3300: a legfontosabb pillanatokban is önnél lehet

Az AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II objektívvel
felszerelt D3300 a D3200 rendszerrel összehasonlítva (utóbbi a kék
vonalakkal és területekkel jelezve)

A mindössze (kb.) 195 g tömegű, kisméretű
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
objektívvel éles felvételeket készíthet
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
• Expozíció: [P] mód, 1/100 másodperc, f/6,3
• Fehéregyensúly: Automatikus
• Érzékenység: ISO 400
• Picture Control: Általános

Pehelykönnyű és kényelmes:
kicsi váz, kicsi szettobjektív

Rendkívül könnyű és sokoldalú szettobjektív:
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Az ön személyes fővilágosítója:
felnyíló vaku

A D3300-at visszafogott méret, de annál
jelentősebb képminőség jellemzi. A digitális
tükörreflexes fényképezőgépek használata
sose volt ennyire vonzó. Az új, behúzható
szettobjektívnek köszönhetően a D3300 sokkal
kisebb és hordozhatóbb rendszer, mint számos
más digitális tükörreflexes fényképezőgép.
A fényképezőgép fekete, vörös és szürke
színben kapható. A nagyméretű, kényelmes
markolat stabil fogást tesz lehetővé.

A D3300 18–55 mm-es gyújtótávolságtartománnyal rendelkező, többcélú
szettobjektívjével egyszerűen lehet remek
fényképeket és videókat készíteni a mindennapi
helyzetekben. Hihetetlenül kis mérete és
pehelykönnyű kialakítása ellenére ebben a
3x zoom objektívben is megtalálható a Nikon
rázkódáscsökkentő rendszere, amely tiszta,
elmosódásmentes képek készítését teszi
lehetővé mozgalmas jelenetek, nagy
látószöggel készült csoportképek és távoli
témákra való ráközelítés esetén egyaránt.

Ha ellenfényben vagy árnyékban fényképez
Automatikus, Portré, Gyermek, Makró vagy
Éjszakai portré módban, a D3300 automatikusan
felnyitja és felvillantja a beépített vakut, amely
éppen megfelelő mennyiségű extra fényt – és
ezáltal lenyűgöző végeredményt – biztosít.

Beépített vakuval

Beépített vaku nélkül
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Egyszerű és kényelmes

Egyszerűen elbűvölő felvételek: bízza magát a D3300-ra
Mindig segít: lépésekre bontott segítség
Útmutató módban

Motívumprogram módok: tökéletes

Portré

Tájkép

fényképek, beállítások megadása nélkül
A motívumprogram módokkal a fényképezőgép-beállítások megadása nélkül készíthet
remek fényképeket. Egyszerűen forgassa el
a módválasztó tárcsát, és válassza a Portré,
Tájkép, Gyermek, Sport, Makró vagy Éjszakai
portré módot; a D3300 automatikusan optimális
értéket állít be a záridő, az ISO érzékenység
és a rekesz számára, hogy csodálatos
végeredmények születhessenek.

k l p m

Portré
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Tájkép

Gyermek

Sport

n

Makró

o

Makró

Ha mindig is vágyott arra, hogy jobb minőségű képeket készítsen, de tartott a digitális
tükörreflexes fényképezőgépek használatától,
akkor a D3300 Útmutató módját vélhetően
kifejezetten szimpatikusnak fogja találni.
Az egyszerűen elérhető, jól érthető Útmutató
mód megmutatja, hogy pontosan hogyan
készítheti el a kívánt fényképeket és videókat,
valamint hogyan retusálhatja a felvételeket közvetlenül a fényképezőgépen. A segédképeket
és lépésenként végigvezető magyarázatokat
tartalmazó Útmutató mód segítségével elsajátíthatja a legfontosabb funkciók és vezérlők
használatát – akár a fényképezőgép használati
útmutatójának kinyitása nélkül is.

Háttér lágyítása

Gyermek

Éjszakai portré
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Egyszerű és kényelmes

Funkciókban gazdag, mégis egyszerű
Módosítsa a beállításokat egyszerűen:
P gomb

Könnyedén megoszthatja kiváló minőségű
fényképeit barátaival és családjával
Közösségi
portálok,
NIKON IMAGE SPACE,
e-mail stb.

WU-1a

A fényképezőgép hátulján, kényelmesen
elérhető helyen található P gomb segítségével
megkerülheti a fényképezőgép főmenüjét,
és gyorsan megváltoztathatja a beállításokat
felvételkészítés közben is.

Ossza meg képeit, amelyek látványosan
kiemelkednek az okostelefonnal készítettek
közül. Párosítsa a D3300 gépet a Nikon külön
megvásárolható WU-1a mobiladapterével, hogy
egy intelligens eszköz segítségével egyszerűen
megoszthassa kiváló minőségű fényképeit a
Facebookon, az Instagramon vagy a Twitteren.*
Az adapter emellett azt is lehetővé teszi, hogy
az okostelefonról vagy táblagépről távolról
kioldja a zárat, ami remek önarcképek
készítésére ad módot.

Ingyenes képmegosztás és -tárolás:
NIKON IMAGE SPACE
A „NIKON IMAGE SPACE” felhőalapú
szolgáltatásban a Nikon felhasználói akár 20 GB
ingyenes tárhelyre jogosultak, és egyszerűen,
egyetlen kattintással megoszthatják képeiket a
Facebookon és a Twitteren. További információt
a nikonimagespace.com webhelyen talál.

Intelligens
eszközök

Képátvitel

Vezeték
nélküli
LAN

A fényképezőgép távoli
működtetése

* iOS™ és Android™ alapú intelligens eszközökkel kompatibilis.
A funkció használatához külön alkalmazás futtatása szükséges,
amely ingyenesen letölthető a Google Play™, illetve az Apple
App Store™ áruházból. Az Android, a Google, a Google Play,
a YouTube és az egyéb jegyek a Google Inc. védjegyei.

nikonimagespace.com

WU-1a vezeték nélküli mobiladapter
a D3300-ra csatlakoztatva
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Csordultig tömve élménnyel

Szórakozva alkothat!
Fedezze fel az önben lakozó művészt:
Speciális hatások

Pop

A D3300-ban található 13 speciális hatás segítségével könnyedén művészi effektusokkal láthatja el
fényképeit és videóit. A Pop hatás a színtelítettség
megnövelésével világosabb színeket eredményez;
a Játékkamera hatás retró megjelenést kölcsönöz a
képnek; az Egyszerű panoráma segítségével pedig

a teljes látvány belefér
a képbe. Egyszerűen
állítsa a módválasztó
tárcsát Effektusok
helyzetbe, válassza ki az
alkalmazni kívánt beállítást,
majd készítse el a felvételt.

A D3300 által kínált beépített speciális hatások:
• Éjszakai • Szuper élénk • Pop • Illusztráció1 • Színes vázlat1 • Játékkamera hatás
• Miniatűr hatás2 • Kiválasztott szín • Sziluett • Fényes • Sötét • HDR-festmény 3
• Egyszerű panoráma3
1 Az ezzel a hatással készített videók lejátszáskor állóképekből készített diavetítésként jelennek meg.
2 Az ezzel a hatással készített videók lejátszása gyorsítva történik.
3 Ezen hatások alkalmazásakor a videofelvétel és az effektus hatásának előnézete nem elérhető.
Színes vázlat

Szuper élénk

Játékkamera hatás

Egyszerű panoráma
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Csordultig tömve élménnyel

Lássa a mi szemünkkel a világot
Válasszon nézőpontot: NIKKOR objektívek
A képminőség nagyban függ a használt
objektív teljesítményétől – a NIKKOR objektívek
pedig világszerte méltán híresek optikai
teljesítményükről. A D3300 kompatibilis a
DX-formátumú NIKKOR objektívek teljes
kínálatával: bármelyiket választja közülük,
a rugalmas precizitás jóvoltából a legtöbbet
hozhatja ki a fényképezőgép 24,2 megapixeles
felbontásából. Élénk színű, nagy kontrasztú
fényképeket készíthet, de moziszerű
effektusokkal is kísérletezhet videofelvétel
rögzítése közben.

Átfogó tájképeket készíthet
(nagy látószögű zoom objektív)

Készítsen meggyőzőbb portrékat
(fix objektív)

Készítsen élénk makrofelvételeket
a kis méretű témákról (mikroobjektív)

Közelebb hozhatja a távoli témákat
(normál zoom objektív)

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Ez a rendkívül nagy látószögű zoom objektív
drámai tájképek, illetve eltúlzott perspektívájú
képek készítéséhez ideális. A legszélesebb,
10 mm-es pozícióban rendkívül magasztos
látképeket örökíthet meg.

Ez a nagy maximális rekeszű (f/1,8) fix objektív
tökéletes választás gyönyörűen elmosott hátterű
portrék készítéséhez. Emellett akkor is okos döntés,
ha gyenge fényben kíván fotózni.

Ha lenyűgöző, élethű közeli (makró) felvételeket
szeretne készíteni, akkor ideális választás ez
a kompakt és pehelykönnyű mikroobjektív.
A nagy, f/2,8 értékű maximális rekesznek
köszönhetően gyönyörűen kiemelheti a
témát a csodálatosan elmosott háttér előtt.

Ez a 7,8x zoom objektív minden szempontból
nagyszerű. Megtalálható benne a Nikon
rázkódáscsökkentő rendszere (VR), amely
elmosódás nélküli képek készítését teszi lehetővé,
a halk automatikus élességállítás pedig különösen
hasznos videó rögzítésekor.
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Csordultig tömve élménnyel
Rendszerábra

Tegye gazdagabbá az egyes pillanatokat

KERESŐTARTOZÉKOK

SPEEDLIGHTS
DK-20C dioptriakorrekciós
szemlencsék  (-5 to +3 m-1)

DG-2 keresőnagyító

DK-22 keresőadapter

SB-910
vaku

R1C1
makrovaku
szett
vezérlővel

SB-700
vaku

DK-5 keresősapka

DR-6
derékszögű
keresőtoldalék

SB-400
vaku

DK-25 gumi szemkagyló*

Stúdióvakuk**

SB-300
vaku

AS-15 szinkronizálási
csatlakozó adapter

SB-910/700/
400/300
vakuk

SC-28/29 TTL
vezérlőkábel

NIKKOR
OBJEKTÍVEK
A D3300 fényképezőgépet
kifejezetten az AF-motorral
felszerelt AF-S és AF-I
NIKKOR objektívekkel való
használatra terveztük.

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS GPS-TARTOZÉKOK
DIGISCOPE
TARTOZÉKOK

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK
GP-1A
GPS-egység

Javítson a képeken közvetlenül a fényképezőgépen, húszféle módon: Retusálás menü

Az SB-300 vakuval történő indirekt vakuzás lágy, természetes fénnyel világítja meg a babát.
D3300 gép SB-300 vakuval

Első vaku: SB-300 vaku
Ez a kisméretű és könnyű vakuegység egyszerű megoldást
kínál a szépen megvilágított felvételek elkészítéséhez.
Használatával hatásosabbá teheti a nappali képeket, szebbé
az alkonyati felvételeket, és jobban kiemelheti a téma
részleteit még az ellenfénnyel nehezített szituációkban is.
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A D3300 sokoldalú, beépített retusálási menüje segítségével 20 különböző módon javíthat
fényképein és videóin, számítógép használata
nélkül. Könnyedén és gyorsan elvégezhet olyan
feladatokat, mint például a fénykép kiegyenesítése vagy fekete-fehérré alakítása.

WR-T10
vezeték nélküli
távvezérlő
(jeladó)

MC-DC2
vezetékes
távkioldó

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő
WR-T10 vezeték
nélküli távvezérlő

WR-R10
vezeték nélküli
távvezérlő
(jeladó-vevő)

EG-CP14 audio-video kábel*†

TV-képernyő**

WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő
ML-L3 vezeték
nélküli távvezérlő

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

SZTEREÓ MIKROFON
ME-1 sztereó
mikrofon

EN-EL14a lítium-ion
akkumulátor*

TOK
MH-24
akkumulátortöltő*

FSA-L1 Fieldscope
toldalék digitális
tükörreflexes
fényképezőgéphez

HDMI-kábel**†

EH-5b hálózati
tápegység*

EP-5A tápcsatlakozó

CF-DC7 félpuha tok
CF-DC1 félpuha tok

INTELLIGENS
ESZKÖZ
TARTOZÉKOK
WU-1a vezeték
nélküli
mobiladapter
Wireless Mobile
Utility††
Intelligens eszköz
(iOS/Android
operációs
rendszerrel)**

† A külön beszerezhető ME-1 sztereó mikrofon használatával rögzített, sztereó hanggal felvett videó televízión történő lejátszásakor monó hang hallható,
ha a fényképezőgépet a televízióval audio-video kábel köti össze. A HDMI-kapcsolat támogatja a sztereó hangzást.
†† Ingyenesen letölthető az egyes intelligens eszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból.

FSA-L2 Fieldscope
toldalék digitális
tükörreflexes
fényképezőgéphez

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
SD-memóriakártya**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

UC-E17*/UC-E6 USB-kábel
Személyi számítógép**
Capture NX 2

ViewNX 2*

*Mellékelt tartozékok  **Nem Nikon termékek

25

Nikon D3300 digitális fényképezőgép – Műszaki adatok
Típus
Típus
Objektív rögzítése
Tényleges látószög
Tényleges pixelszám
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Képérzékelő
Teljes pixelszám
Porosodáscsökkentő
rendszer
Adattárolás
Képméret (képpontban)

Fájlformátum

Picture Control rendszer
Adathordozó
Fájlrendszer

Kereső
Kereső
Képfedés
Nagyítás
Betekintési távolság
Dioptriakorrekció
Mattüveg
Tükör
Objektívrekesz
Objektív
Kompatibilis objektívek

Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozókkal)
Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság az FX-formátumú látószöget kínáló objektívek
gyújtótávolsága kb. 1,5-szeresének megfelelő
24,2 millió
23,5 × 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
24,78 millió
Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön beszerezhető
Capture NX 2 szoftver szükséges)
• I (Egyszerű panoráma) mód: normál (vízszintes pánozás) 4800 × 1080; normál
(függőleges pánozás) 1632 × 4800; széles (vízszintes pánozás) 9600 × 1080; széles
(függőleges pánozás) 1632 × 9600 • Egyéb módok: 6000 × 4000 (nagy);
4496 × 3000 (közepes); 2992 × 2000 (kicsi)
• NEF (RAW): 12 bites tömörített • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis,
beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8), alap (kb. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre
kerül
Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép; a kiválasztott Picture Control
beállítás módosítható
SD- (Secure Digital) és UHS-I-kompatibilis 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
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájlformátum digitális álló fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge
Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Kb. 95% vízszintesen és 95% függőlegesen
Kb. 0,85× (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m -1)
18 mm (-1,0 m -1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
-1,7 – +0,5 m -1
B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Gyors visszatérésű
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Az automatikus élességállítás használható AF-S és AF-I objektívekkel; az automatikus
élességállítás nem használható más G és D típusú objektívekkel, AF objektívekkel
(az IX-NIKKOR és F3AF objektívek nem támogatottak), valamint AI-P objektívekkel;
nem-CPU objektív használható M módban, de a fényképezőgép fénymérő rendszere
nem működik.
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív
esetén használható

Zár
Típus
Záridő
Vakuszinkron sebessége
Kioldás
Kioldási mód

Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
1/4000–30 mp, 1/3 lépésközzel; hosszú expozíció; időzített
X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni

8 (egyképes), s (folyamatos), J (halk kioldás), E (önkioldó),
" (késleltetett távkioldás; ML-L3), # (gyorsreagálású távkioldás; ML-L3)
Képtovábbítási sebesség Legfeljebb 5 kép/mp (a képkockasebesség értéke kézi élességállítást, kézi vagy
záridő-előválasztásos automatikus expozíciót, 1/250 mp vagy rövidebb záridőt, a többi
beállítás esetében pedig alapértékeket feltételez)
Önkioldó
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció
Expozíció
Fénymérés
TTL fénymérési rendszer 420 képpontos RGB-érzékelő használatával
• Mátrixmérés: 3D színes mátrixmérés II (G, E és D típusú objektívekkel); színes mátFénymérési módszer
rixmérés II (más CPU objektívekkel) • Középre súlyozott fénymérés: 75%-os súlyt kap
a kép középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör • Célpont-fénymérés: 3,5 mm átmérőjű
körben mér (a teljes kép kb. 2,5%-a), amelynek közepe a kiválasztott élességpontra esik
Tartomány (ISO 100,
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
f/1,4 objektív, 20°C)
• Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Fénymérő csatolása
CPU
Mód
Automatikus módok ( i Automatikus; j Vaku nélküli automatikus); Programozott
automatikus rugalmas programmal (P); Záridő-előválasztásos automatikus (S);
Rekesz-előválasztásos automatikus (A); Kézi (M); Motívumprogram módok (k Portré;
l Tájkép; p Gyermek; m Sport; n Makró; o Éjszakai portré); Speciális hatások módok
( % Éjszakai; S Szuper élénk; T Pop; U Illusztráció; g Színes vázlat; ' Játékkamera
hatás; ( Miniatűr hatás; 3 Kiválasztott szín; 1 Sziluett; 2 Fényes; 3 Sötét;  
) HDR-festmény; I Egyszerű panoráma)
* A HDR-festmény, illetve az Egyszerű panoráma motívumprogrammal nem lehet videofelvételt készíteni

Expozíciókompenzáció
Expozíció rögzítése
ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)
Aktív D-Lighting
Élességállítás
Automatikus
élességállítás
Érzékelési tartomány
Objektív motor

Élességpont
AF mező mód
Élességrögzítés

-5 – +5 Fé mértékben, 1/3 Fé lépésközzel módosítható P, S, A és M módban
A mért fényérték az  A (L ) gombbal rögzíthető
ISO 100–12 800 1 Fé lépésekben, valamint további beállítás kb. 1 Fé (ISO 25 600 egyenérték)
értékkel ISO 12 800 fölött; használható az automatikus ISO-érzékenység szabályozás
Be, Ki
Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel,
11 élességponttal (köztük egy kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel
(hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
-1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C)
• 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
11 élességpont közül választható
Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF mező, 3D követés (11 pont)
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az A (L)   
gomb megnyomásával rögzíthető.

Vaku
Beépített vaku

i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': automatikus vakuzás, automatikus felnyílással
P, S, A, M: kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám
Kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (méter, ISO 100, 20°C)
Vakuvezérlés
TTL: i-TTL vakuvezérlés a 420 képpontos RGB-érzékelő használatával, elérhető a
beépített vakuval, valamint az SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400
és SB-300 vakuval; i-TTL kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez mátrixmérés és középre súlyozott fénymérés esetén, általános
i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez célpont-fénymérésnél
Vaku mód
Automatikus; Automatikus, vörösszemhatás-csökkentéssel; Automatikus hosszú
záridejű szinkron; Automatikus hosszú záridejű szinkron vörösszemhatáscsökkentéssel; Derítő vakuzás; Vörösszemhatás-csökkentés; Hosszú záridős szinkron;
Hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel; Hosszú záridős szinkron a
hátsó redőnyre; Szinkron a hátsó redőnyre, Ki
Vakukompenzáció
-3 és +1 Fé között 1/3 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 fővaku, illetve SU-800 vezérlő használata
Rendszer (CLS)
esetén támogatja a Fejlett vezeték nélküli megvilágítást; CLS-kompatibilis vakuegység
használata esetén támogatja a Vaku színinformációk közlése funkciót
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható)
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly
Automatikus, Izzólámpa, Fénycső (7 típus), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős, Árnyék,
Felhasználói, a Felhasználói kivételével mindegyik beállítás finomhangolható
Élő nézet
• Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (AF-F)
Objektív motor
• Kézi élességállítás (MF)
AF mező mód
Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja
Automatikus
élességállítás
ki az élességpontot, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
Automatikus program
i és j módban használható
választás
Videó
Fénymérés
TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával
Fénymérési módszer
Mátrix
Kép mérete (képpontban) • 1920 × 1080, 60p (progresszív)/50p/30p/25p/24p, H magas/normál
és képkockasebesség
• 1280 × 720, 60p/50p, H magas/normál • 640 × 424, 30p/25p, H magas/normál.
Ha az NTSC opció van kiválasztva videó módban, akkor a képkockasebesség 30p
(tényleges érték 29,97 kép/mp) vagy 60p (tényleges érték 59,94 kép/mp) lehet; ha a
PAL opció van kiválasztva videó módban, akkor a képkockasebesség 25p és 50p lehet;
ha a 24p opció van kiválasztva, akkor a tényleges képkockasebesség 23,976 kép/mp
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

ISO érzékenység
Monitor
Monitor
Visszajátszás
Visszajátszás

Csatlakozók
USB
Videó kimenet
HDMI-kimenet
Tartozék csatlakozó
Hangbemenet
Támogatott nyelvek
Támogatott nyelvek

Tápellátás
Akkumulátor
Hálózati tápegység
Állványmenet
Állványmenet
Méret/tömeg
Méret (Sz × Ma × Mé)
Tömeg
Működési környezet
Hőmérséklet
Páratartalom
Tartozékok
Mellékelt tartozékok
(országonként vagy
régiónként különbözhetnek)

ISO 100–12 800; valamint további beállítás kb. 1 Fé (ISO 25 600 egyenérték)
értékkel ISO 12 800 fölött
7,5 cm-es, kb. 921 000 képpontos (VGA) TFT LCD monitor 170 fokos megtekintési
szöggel, kb. 100 százalékos képfedéssel és fényerő-beállítási lehetőséggel
Teljes képes és kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár) visszajátszás
zoommal, Videó és panoráma lejátszása, Fénykép és/vagy videó diavetítés, Hisztogramkijelzés, Csúcsfények, Automatikus képelforgatás, Kép értékelése és Megjegyzés
(max. 36 karakter)
Nagy sebességű USB
NTSC, PAL
C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
• Vezeték nélküli távvezérlők: WR-1, WR-R10 • Vezetékes távkioldó: MC-DC2
• GPS-egységek: GP-1/GP-1A (mind külön megvásárolható)
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő); támogatja a külön megvásárolható
ME-1 sztereó mikrofont
Angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz,
japán, kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, marathi, német,
norvég, olasz, orosz, perzsa, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd,
szerb, tamil, telugu, thai, török, ukrán, vietnami
Egy db EN-EL14a lítium-ion akkumulátor
EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A hálózati
tápcsatlakozó szükséges)
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Kb. 124 × 98 × 75,5 mm
Kb. 460 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül); kb. 410 g
(csak a fényképezőgépváz)
0–40°C
85% vagy kisebb (lecsapódás nélkül)
EN-EL14a lítium-ion akkumulátor, MH-24 akkutöltő, DK-25 gumi szemkagyló,
UC-E17 USB-kábel, EG-CP14 audio-video kábel, AN-DC3 szíj, BF-1B vázsapka,
ViewNX 2 CD-ROM

• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD-3C, LLC védjegyei. • A PictBridge védjegy. • A HDMI,
a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei. • Az AndroidTM a Google Inc. védjegye. • A Facebook® a Facebook bejegyzett
védjegye. • A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben
az anyagban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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