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Ismerje meg a D810-et

Éljen a hihetetlen, 36,3 tényleges megapixeles felbontással a legkülönbözőbb témák megörökítésénél.
A D810-zel a Nikon új szabványt teremtett a D-SLR fényképezőgépek képminősége terén az állóképek és a
videók esetében egyaránt. A vadonatúj, FX-formátumú képérzékelő és az EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer
együttműködéséből születő felvételek tisztasága meghaladja még a D800/D800E esetében tapasztaltat is –
lenyűgözően széles dinamikatartományt és precíz zajkezelést kínál. A hihetetlenül precíz automatikus
élességállítás, valamint a jelentősen csökkentett belső rázkódás egyszerűbbé teszi éles képek páratlanul pontos

elkészítését maximális felbontás mellett is. A gyorsabb – FX-formátumban akár 5 kép/mp sebességű,
DX formátumban akár 7 kép/mp sebességű – sorozatfelvétel pedig korábban elképzelhetetlen helyzetekben
is lehetővé teszi a nagy megapixelszámú fényképezést. Videó készítésekor precízen renderelt, 1080/60p
felbontású/képkockasebességű felvételeket készíthet jelentősen csökkentett moaré és zaj mellett. Lehet
verőfény vagy sötétség, fényképezhet vagy videót rögzíthet – ez a fényképezőgép életre kelti következő
mesterművét.

Rögzítse a tökéletes pillanatot testközelből 7 kép/mp sebességgel1
1 DX-formátumban, MB-D12 elemtartó markolattal, ha a tápellátást nem az EN-EL15 akkumulátor biztosítja.

• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Expozíció: [A] mód, 1/8000 mp, f/5,6
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény
• Érzékenység: ISO 800
• Picture Control: Élénk
©Lucas Gilman

Fedezze fel a páratlan képminõséget ISO 64 alapérzékenység mellett

Objektív: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Expozíció: [M] mód, 1/10 mp, f/11
Fehéregyensúly: Automatikus
Érzékenység: ISO 64
Picture Control: Élénk
©Lucas Gilman

Teremtsen különleges mélységélményt az új
képérzékelő és az EXPEED 4 segítségével

• Objektív: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Expozíció: [M] mód, 1,6 mp
(elektronikus első redőny zár), f/5
• Fehéregyensúly: Színhőmérséklet beállítása 5500 K
• Érzékenység: ISO 64
• Picture Control: Általános
©Shinichi Sato

Licenc: TOKYO TOWER

EXPEED 4: nagy sebességű adatkezelés
A D810 képérzékelőjétől származó jelentős
adatmennyiséghez rendkívül fejlett
feldolgozóegység szükséges. A legújabb
EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer révén
a D810 képes gyorsabban végrehajtani
a kifinomult műveleteket, mint elődje.
M egnövelt teljesítménye nag yobb
felbontású képek és 1080/ 60p videók
rögzítését teszi lehetővé, emellett gyorsabb,
akár 5 kép/mp-es sorozatfelvételt FXformátumban, illetve akár 7 kép /mp
sebességet DX- formátumban. 2 Új,
kifinomult algoritmusok révén a zajszint
is alacsonyabb a teljes érzékenységi
tartományban, így látványos képtisztaságot
és fokozott tónusátmenetet, valamint jól
érzékelhető mélységet kínál.
• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Expozíció: [M] mód, 1/125 mp, f/4
• Fehéregyensúly: Színhőmérséklet beállítása 4760 K • Érzékenység: ISO 64
• Picture Control: Egyenletes (az utómunka során alkalmazva)
©Miss Aniela
Külső gyártó szoftverével retusált fotó

Objektív: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Expozíció: [A] mód, 1/13 mp, f/6,3 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Élénk

@Lucas Gilman

Újratervezve a csúcsminőségű képek érdekében

Akár 7 kép/mp sebességű sorozatfelvétel
A sebesség és rugalmasság, amellyel a
D810 képes megörökíteni a gyorsan mozgó
témákat, hihetetlen lehetőségeket nyit meg
a nagy felbontású fotózás világában. Még
teljes képes fotózáskor is kompromisszummentes, maximális felbontású képeket
készíthet az akciódús jelenetekről, akár
5 kép/mp sebességgel. Ha a helyzet gyorsabb fotózást kíván, 1,2× kivágási módban
elérhető a 6 kép /mp, DX-formátumot
használva pedig akár a 7 kép/mp sebesség
is. 2 Ez a sokoldalú, 36,3 megapixeles
fényképezőgép mindenre felkészült – a finom textúrától a gyors mozgásokig.

A lenyűgöző látványvilághoz lenyűgöző képalkotó eszköz szükséges. Finom textúrák, apró részletek, ragyogó
színek és villámgyors mozgás: a D810 képes mindezeket utolérhetetlen pontossággal megörökíteni. Nikon
fényképezőgép még soha nem volt képes ilyen képminőségre – új mércét teremt a fotózás csúcsán.

Vadonatúj érzékelő: részletgazdag képek már ISO 64 mellett is
Fedezzen fel új világokat a fényképezőgépével. A D810
áttervezett képérzékelője hatékonyabban rögzíti a
fényadatokat, így – a Nikon fényképezőgépek közül
elsőként – alapérzékenysége ISO 64. Ez a különlegesen
alacsony érzékenység erős megvilágítás mellett tisztább,
jobban definiált képeket eredményez, a skála másik
végén pedig az ISO 12 80 0 áll, de a tartományt

kibővítheti 32-től 51 200 ISO egyenértékig is. És ez még
nem minden. A fényképezőgépben nincs optikai
aluláteresztő szűrő, az érzékelő pedig együttműködik
a Nikon által fejlesztett E XPEED 4 képfeldolgozó
rendszerrel, így olyan lenyűgözően éles fotók készülhetnek,
amilyeneket D-SLR gépeknél még nem láttunk.

D810

Hagyományos modell

Mikro
objektívek
Fotodiódák

A fotodiódák több fényadatot képesek felvenni
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Koncepcióábra

• Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Expozíció: [M] mód, 1/2000 mp, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Általános
©Lucas Gilman

2 DX-formátumban, MB-D12 elemtartó markolattal, ha
a tápellátást nem az EN-EL15 akkumulátor biztosítja.

11

Fejlettebb Picture Control
kisebb, 0,25-ös lépésekben
módosíthatja a beállításokat,3
a fényerő pedig tágabb (±1,5)
tartományban módosítható.

Akár fényképek, akár videók készítéséről van szó, a
Nikon második generációs Picture Control rendszere
felbecsülhetetlenül értékes eszközöket biztosít a
felvételkészítés előtt és után egyaránt. A gépvázon külön
gomb szolgál a Picture Control menüjének megnyitására,
ahol precízen szabályozhatja a képélesítést, a kontrasztot,
a fényerőt, a színárnyalatokat és a színtelítettséget. Már

3 Ez nem vonatkozik a gyorsbeállításra.
Finomabb paraméterszabályozás,
0,25-ös lépésekben

Portré

• Objektív: AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR • Expozíció: [A] mód, 1/250 mp (elektronikus első redőny zár), f/11 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 400
• Picture Control: Általános

A nagy felbontású fotózás korlátainak feszegetése

Élénk

Monokróm

©Hisao Asano

Új Tisztaság beállítás
Az új Tisztaság beállítás a lokális kontraszt változtatásával
fokozza vagy csökkenti a képek élességét. Ezzel a
beállítással nagyobb mélységet és drámai hatást adhat a
tájképeknek, és kifejezőbbé teheti a portrékat. Ugyanakkor

ellentétes irányba is mehet: a Tisztaság beállítás
segítségével lágyabbá teheti a felvételeit, ezáltal
impresszionistább megjelenést kölcsönözhet nekik.

A nagy felbontású fényképezőgép lehetőségeinek teljes kihasználásához olyan szintű technikai
kifinomultság szükséges, amely túlmutat a képminőségen. A maximális megbízhatóság és képstabilitás
jegyében megtervezett D810 sokoldalú és kiegyensúlyozott eszköz. Élen járó automatikus élességállítási
teljesítménye, csökkentett mechanikai rezgése és a Picture Control 2.0 révén ez a fényképezőgép képes
lépést tartani az ön által keresett látványvilággal.

Felülmúlhatatlan nagy felbontású precizitás
A nagy felbontású felvételekhez borotvaéles fókusz
szükséges, a D810 pedig minden korábbinál fejlettebb
élességállítást kínál. Az 51 pontos Multi-CAM 3500FX AF
rendszer konfigurálható 9 pontos, 21 pontos, illetve 51

pontos fedési beállításhoz, érzékenységének alsó határa
pedig -2 Fé (ISO 100, 20 °C). A Nikon új Csoportos AF mező
módja gyors témabemérést és jobb háttér-elkülönítést
biztosít még kihívást jelentő fényviszonyok esetén is.

A minimalizált mechanikai rezgésnek köszönhetően egyetlen részlet sem vész el
A mechanikai rezgések, bármilyen csekélyek is, jelentős
hatással lehetnek a nagy megapixelszámú képekre. Éppen
ezért a D810 új zár/tükörkamra szerkezetet és elektronikus
első redőny funkciót kapott. A zár- és tükörmechanika csökkenti a kép bemozdulásait a stabil keresőkép érdekében, az
elsötétedés pedig minimális nagy sebességű sorozatfelvétel
készítésekor. Bekapcsolt állapotában az új elektronikus első
12

redőny zár csökkenti a mikroelmosódás kockázatát még a
legkisebb részletek esetében
is az exponálás alatti belső
vibrációk minimalizálásával.

Tisztaság -4

Tisztaság 0

Tisztaság +4

©Hisao Asano

Egyenletes Picture Control
Az utómunka tökéletes szabadsága érdekében készítse
felvételeit az új Egyenletes beállítással. A Természetes
beállítással összevetve az Egyenletes Picture Control
beállítás pontosabban képes megőrizni a kép összes
részletét, és megtartja a gazdag tónusinformációt a

csúcsfényes és árnyékos területeken egyaránt. Még
módosítások után is kisebb eséllyel keletkezik
színtúltelítettség, illetve kiégés az árnyékokban és
csúcsfényekben.

13

Széles ISO-tartomány
Az érzékenységet ISO 64-től egészen ISO 51 200
egyenértékig lehet állítani [M] módban végzett videózáskor,
az automatikus ISO funkcióhoz pedig be lehet állítani a
használni kívánt maximális ISO érzékenységeket.

Filmkészítési szabadság
Feltárul a kreatív filmkészítés világa. A D810 továbbfejlesztett képminősége és kezelhetősége, valamint
a kompakt váz együttese garantálja, hogy ez a nagy teljesítményű és sokoldalú fényképezőgép még
a legigényesebb filmeseket is kielégíti. A felvétel renderelése magasabb felbontással, lenyűgöző
élességgel és gazdag tónusokkal zajlik. Korábbi és mai NIKKOR objektívek százai érhetők el, így további
finomságok állnak rendelkezésre a videós önkifejezési lehetőségekhez.

Pompás, teljes HD videók akár 60p mellett
Nagy teljesítményének köszönhetően a D810 fényképezőgéppel videót készíteni lélekemelő, felszabadító
élmény. A videók minőségében elődeit felülmúló D810
teljesen új videojel-feldolgozási eljárást alkalmaz a teljes HD
(1080p) videók 50p/60p képkockasebességgel történő
rögzítéséhez ( legfeljebb 20 perc hosszúságban 4 )
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Az EXPEED 4 minimálisra csökkenti a zajt minden
érzékenységnél, így jó minőségű felvételeket készíthet
alacsony megvilágítás mellett is, illetve ragyogó tónusokat
rögzíthet nagy fényerő esetén.

Stabil és kiszámítható expozícióérték
A sima expozíciós átmenetek érdekében a D810 két új
fénymérési módot kínál. A kép középső részén található
témák esetében a középre súlyozott fénymérés a hirtelen

fényerőváltozásoktól mentes értékeket ad. A csúcsfényre
súlyozott mérés lehetővé teszi a reflektorral megvilágított
témák rögzítését a csúcsfények beégése nélkül.

Minőségi hangvezérlés
számottevően kevesebb zaj, moaré és színhiba mellett. A
fényképezőgép EXPEED 4 képfeldolgozó rendszere sima
renderelésű expozícióátmeneteket és gyönyörű tónusokat
hoz létre kevesebb tónusátmeneti lépéssel a tömörítetlen
HDMI-kimeneten.
4 Magas képminőségi beállítás esetén húsz perc.

A hangvezérlés bővített lehetőségein keresztül a D810
fejlett hangrögzítési funkciót és fokozott általános
rugalmasságot képvisel. Sztereó mikrofonbemenet és egy
hangkimenet teszi lehetővé a hang finombeállítását felvétel
előtt. Ki lehet választani a hangfelvételi spektrumot (széles
tartomány vagy beszédhang), a beépített sztereó
mikrofonnal felvett hangoknál pedig csökkenthető a szélzaj

– ezáltal tisztábbak lehetnek a
hangfelvételek a kihívást
jelentő helyzetekben.
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Sokoldalú kreativitás
RAW Size S: a gyorsabb munka kulcsa
A gyorsabb képátvitel és a gördülékenyebb utómunka
érdekében a Nikon új RAW Size S fájlformátuma gazdag
tónusátmenetű, 12 bites, tömörítetlen Nikon NEF-fájlokat
tesz lehetővé.5 A RAW Size S a tömörítetlen RAW Size L

Új, csúcsfényre súlyozott mérési mód
formátum felbontásának negyedét, méretének felét
képviseli, mégis hozza a RAW formátum gazdagságát és
rugalmas használhatóságát.
5 A fényképezőgép saját retusálási menüfunkciói nem használhatók.

Próbáljon lefényképezni egy sötét színpadon reflektorral
megvilágított, fehér ruhában táncoló balett-táncost – még
tapasztalt fotósoknak is fejtörést okozhat a beégett
csúcsfények elkerülése a hagyományos célpont-fénymérés

alkalmazása esetén. A Nikon új, csúcsfényre súlyozott
mérési módja automatikusan meghatározza az expozíciót,
és elkerüli a csúcsfények beégését azzal, hogy prioritással
kezeli a kompozíció fényesebb területeit.

Korlátlan sorozatfelvétel
Látványos fénycsóvás fotókat készíthet a D810 folyamatos
fényképezési funkciójának segítségével. Készíthet képeket
Sorozatfelvétel kioldási módban 4 másodperces vagy
hosszabb záridővel, és annyi csúcsminőségű JPEGfelvételt rögzíthet, amennyit csak a memóriakártyák, illetve
az akkumulátor lehetővé tesznek. Az egyes exponálások
közötti hihetetlenül rövid időnek köszönhetően a csillagok
nyomvonalának összefűzésével, illetve a fénycsóvák
szünetmentes összekötésével látványos
képeket hozhat létre külső gyártók
szoftvereivel.

Osztott képernyős zoom megjelenítés: szintezze felvételét
Teljes precizitással ellenőrizheti a szintezést és az élességet
az Élő nézet osztott képernyős zoom megjelenítéssel. Ez a
funkció lehetővé teszi két pont összevetését a képen belül:
mindkét pont nagyítva megjelenik az osztott képernyőn, és
ott párhuzamosan, azonos mértékben nagyíthatók. A
fényképezőgép P gombja segítségével elérhető funkció
pótolhatatlan épület-, illetve termékfotók készítésekor.

• Objektív: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Expozíció: [A] mód, 1/320 mp, f/5,6 • Fehéregyensúly: Vaku • Érzékenység: ISO 1600
• Picture Control: Élénk
©Miss Aniela
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D810 a terepen
Miss Aniela
Képzőművészet/divat
Rendkívül elégedett vagyok a D810-zel: még jobb lett benne minden, amit már a D800E-ben
is szerettem. Az apró részletek élessége a közepes formátumot idézi, de a gép a D-SLR
modellekre jellemző ergonómiát, hozzáférhetőséget és használhatóságot kínálja. Az ISO 64
fényérzékenységnek köszönhetően verőfényes időben, teljesen nyitott rekesszel fényképezve
is a legjobb minőségű, a teljes dinamikatartományt lefedő felvételeket készíthetek.
Fényképészként szükségem van arra szabadságra, hogy egy képpel bármit csinálhassak – ha
az kell, akár még szinte meg is kell kínoznom a képpontokat, hogy némi szürrealitást
csempésszek a felvételbe. A képnek még az ilyen extrém utómunkákat is állniuk kell – és a
D810-zel készített felvételek állják is.

Lucas Gilman
Kaland/film
Először kézbe fogva a D810-et masszívnak, elegánsnak és kifinomultnak éreztem. Az igazi
csoda viszont akkor következett be, amikor elkezdtem használni is. A D810-zel olyan élénk,
gazdag színvilágú felvételeket készítettem, amihez foghatót azelőtt még sosem láttam. A
szörfösökről és kajakosokról készített izlandi és hawaii képeim részletgazdagsága és
dinamikatartománya egyszerűen páratlan. Az automatikus élességállítás pedig olyan gyors és
gördülékeny, hogy igazán kreatívan tudok a pillanatba sűrített energiára fókuszálni. A sportban
a csúcspillanatok ezredmásodpercek alatt történnek, ezért számomra kulcsfontosságú volt,
hogy teljes mértékig megbízhassak a D810 automatikus élességállítási funkciójában és
sorozatfelvételi sebességében.

Hisao Asano
Természet és tájképek
A D810-zel való munka engem pályám kezdetére emlékeztetett, amikor egy 4 × 5-ös géppel
dolgoztam. Ha az élességet Élő nézet módban állítom be, a gépet tükörfelcsapás módba állítom,
és elektronikus első redőny zárat használok, pont olyan éles képet kapok – sőt, akár még
élesebbet is. A D810 pompásan illik a kezembe, a kimondottan halk zárkioldás pedig még
kellemesebbé teszi vele a fotózást. A fényérzékenységet ISO 64-re állítva az embernek egészen
olyan érzése támad, mintha diához való filmre fényképezne; a Picture Control-beállítások egyes
paramétereit, például a Tisztaságot módosítva pedig a más és más fajtájú filmekre váltás emlékei
jönnek elő: de ezzel a géppel sokkal gyorsabban érhető el, hogy pontosan azt a képet
készíthessem el, amit akarok. A D810 új lehetőségeket ad a kezembe. Alig várom, hogy jobban
felfedezhessem őket.

Shinichi Sato
Városi látképek/épületek
Számomra a fotózás a jelenlétről szól: képeimmel az ottlét érzését akarom átadni. Engem
teljesen meggyőzött, milyen jól adja vissza a D810 a mélység érzetét: ebben vetekszik a nagy
formátumú 4 × 5-ös és 8 × 10-es fényképezőgépekkel és diapozitívekkel, amikkel általában
dolgozom. Épületfotósként nekem az élő nézet módban kínált osztott képernyős zoom is
hasznos, mert nagy segítséget jelent, hogy a gépet az épület vízszintes síkjaihoz igazítsam.
Elsőre tán szerénynek tűnhetnek a D810 újításai, de valójában igen radikális változást
jelentenek. A D810 egy innovatív újraértelmezés.

„DREAM PARK” D810 speciális D-videó
A Sandro által írt és rendezett „Dream Park” (Álompark)
című film az inspirációról szól: arról, hogy az embernek
követnie kell álmait. Esha nagymamájának bölcs és
inspiráló szavai arra ösztönzik Eshát, hogy valóra váltsa
álmát: filmrendezővé váljon. Az inspiráció hamar
lelkesedéssé válik, amely Esha játszótéri barátaira is
átragad, így együtt váltják valóra gyermekkori álmaikat.

A teljes egészében Nikon D810 fényképezőgéppel,
illetve NIKKOR objektívekkel készített Dream Park
valódi moziélményt kínál, mintegy kitolva a D-SLR
fényképezőgépekkel történő filmkészítés határait.
A film megtekinthetõ a következõ címen:
http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, rendező
A Dream Park készítése nagy élmény volt: A D810-zel nagyon éles és gyönyörű képet rögzíthettünk, még a gyenge
fényben forgatott jelenetek is pompásan sikerültek. Minden jelenet esetén nagyon idilli, moziszerű élményt kínáló
felvételeket sikerült készítenünk. Alig megvilágított sikátoroktól és gyártelepektől kezdve az igen világos, szinte már
túlvilágított uszodáig rengeteg helyen forgattunk, és engem teljesen lenyűgözött a D810 által kínált dinamikatartomány
és teljesítmény.

Anthony Arendt, operatőr
Szerintem a D810 olyan közkedvelt lesz a filmkészítők körében, mint a D800 a fotósok között. A forgatás közben
végig az Egyenletes Picture Control beállítást alkalmaztuk: így tökéletesen kibővíthettük a fájl dinamikatartományát,
és a színpaletta feláldozása nélkül örökíthettük meg az árnyékos területeket is. Akik pedig hozzám hasonlóan a
NIKKOR objektívek rajongói, azok úgy fogják találni, hogy azokból a D810-zel lehet a legtöbbet kihozni.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Gyors fix objektív: kivételes teljesítmény nagy rekesz használatakor

Ezt a gyors fix objektívet úgy terveztük, hogy maximális
rekesznél nyújtsa a legjobb teljesítményt, így szinte új
szintre emeli a képminőség fogalmát. Ideális választás
éjszakai fotózásokhoz, mert a pontszerű fényforrások

Licenc: TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

A nagy megapixelszámú fényképezőgépek által kívánt felbontás

(például utcai lámpák) fényét szép, kerek fénypontokként
adja vissza a felvételen, még a kép szélén is. Az elmosódás
kivételesen sima, durva élek nélküli.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

A kulcsfontosságú zoomos telefotó objektív

Ez a megbízható, f/2,8 rögzített rekeszértékű zoomos
telefotó objektív kiszélesíti a lehetőségek körét bonyolult
körülmények között történő fotózáskor. A kép teljes
területén döbbenetes képtisztaságot és kontrasztot kínáló
objektív rázkódáscsökkentés (VR) funkcióval rendelkezik,

amelynek köszönhetően akár 3,5 lépésközzel hosszabb
záridő mellett fényképezhet,6 a Nanokristály bevonat pedig
nagy mértékben csökkenti a szellemképek és tükröződések
megjelenését.
6 A CIPA szabvány alapján.

Egy nagy felbontású géphez elengedhetetlenek a csúcsminőségű objektívek: a Nikon NIKKOR objektívjeinek
széles kínálatával könnyedén és teljes mértékben kihasználhatja a D810 fényképezőgép 36,3 megapixeles
érzékelőjének képességeit. Az objektívek kivételes felbontó képességének köszönhetően a felvétel minden
részlete élethűen rögzíthető: még a kép szélein is éles felbontásra és gyönyörű elmosódásra számíthat.
Bármilyen területen dolgozó fotósnak segítenek, hogy jobban megvalósíthassa elképzeléseit, és a
legfinomabb tónusokat és legapróbb nüanszokat is tökéletesen megörökíthesse.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Az f/2,8 maximális rögzített rekeszértékű professzionális
objektív a teljes képterületen kiváló élességet garantál.
Nanokristály bevonata még hátulról megvilágított téma
esetében is minimálisra csökkenti a szellemképet és a

tükröződéseket, az ED üvegelem pedig a színeltérés
csökkentésével biztosít kiváló kontrasztot. Ez a strapabíró
és megbízható objektív világszerte a profi fotósok
nélkülözhetetlen munkaeszköze.

©Hisao Asano

20

©Lucas Gilman

Nagy látószögű zoom objektív f/2,8 rögzített rekeszértékkel: a kiváló képrögzítés záloga

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

©Hisao Asano

A Nikon legnagyobb gyújtótávolságú szuper-telefotó objektívje

A NIKKOR sorozat legnagyobb gyújtótávolságú tagjaként ez
a prémium objektív a sport- és élővilágfotósok optimális
választása. Az objektív fluorit és ED üvegelemeket egyaránt
tartalmaz, továbbá Nanokristály bevonattal is rendelkezik,
ennélfogva kiváló képminőséget biztosít, a szellemképek, a

tükröződések és a színeltérés előfordulásának lehetősége
pedig minimális. Az objektívhez egy rászabott 1,25×
telekonverter is mellékelve van, amellyel a gyújtótávolság
akár 1000 mm-ig növelhető.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Sokoldalú, külön beszerezhető tartozékok
WR-1 vezeték nélküli távvezérlő
A WR-1 speciális többfunkciós távvezérlő révén messzebbről
kezelheti a fényképezőgép legfontosabb funkcióit, például a
videofelvételt és az időzített fényképezést. A WR-1 egységet külön
használva vagy a fényképezőgépeket egy WR-1 egységhez
csatlakoztatott fő fényképezőgéppel szinkronizálva egyszerre több
fényképezőgép zárját oldhatja ki. Fényképezőgépek csoportjai
külön vezérelhetők;7 a WR-1 egységek közötti kommunikáció
hatótávolsága akár 120 méter lehet, és 15 csatorna elérhető.
8

Beépített vaku és a Kreatív
Megvilágítási Rendszer
A D810 beépített vakuval rendelkezik, amelynek
kulcsszáma 12 (m, ISO 100, 20 °C) és vezérlő funkciót is
kínál. A fényképezőgép 91K-képpontos RGB érzékelője
pontos arcfelismerést és csúcsfényelemzést tesz lehetővé,
így a beépített vaku kiválóan használható. Kreatívabb vakus
felvételek elkészítéséhez pedig kiváló a Nikon páratlan
rugalmasságot kínáló Kreatív Megvilágítási Rendszere. A
külön megvásárolható Nikon vakuknak12 a beépített vaku
vezérlő funkciójával történő villantásával csak a képzelete
szabhat határt a nagy teljesítményű, átfogó megvilágítási
beállításoknak.
12 SB-910, SB-700 és SB-R200 vakuk használata esetén.
Megjegyzés: az AF-segédfény hatótávolsága a fényképezés körülményeitől függően a
vártnál rövidebb lehet.

• Objektív: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Expozíció: [M] mód, 1/80 mp, f/6,3
• Fehéregyensúly: Vaku • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Portré
©Miss Aniela

Rendszerábra
WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők
A Nikon WR-R10 vezeték nélküli jeladó-vevője és WR-T10 vezeték
nélküli jeladója segítségével a fényképezőgép legfőbb funkciói

VAKUK

SD-9 nagy
teljesítményű
elemtartó

SB-910
vaku

SB-910
vaku

távolról működtethetők,9 még akkor is, ha akadályok találhatók ön és

SB-700
vaku

a fényképezőgép között. A két eszköz használatával legalább 20

SB-300
vaku

egyetlen fényképezőgép kioldására, illetve több fényképezőgépre is

DK-17
kereső*

SB-700
vaku

MC-36A
vezetékes távkioldó

SU-800 vezeték
nélküli vakuvezérlő

MB-D12 multi power
elemtartó markolat

UT-1 kommunikációs egység

BL-5
akkumulátorfedél

valamint az élő nézet kimenet pedig távolról, számítógépről

MC-21A
hosszabbító kábel

EH-5b
hálózati
tápegység

EN-EL18a
lítium-ion
akkumulátor

MH-26a
akkutöltő

kínál, de a WT-5 vezeték nélküli jeladóval kiegészítve vezeték nélküli
LAN funkcióval bővíthető.11

FEJHALLGATÓ
Fejhallgató**

HDMI-kábel kapocs*
HC-E1 HDMI-kábel
(C típusú csatlakozó
nA típusú csatlakozó)

MC-25/25A
adapterkábel

TOK/TÁSKA

2 tűs távkioldótartozékok
MC-DC2
vezetékes
távkioldó

MC-35 GPS
adapterkábel

CF-DC4
félpuha táska

USB-kábel kapocs*

CompactFlashmemóriakártya**
SD-memóriakártya**

UC-E22 USB-kábel*

MIKROFON

GPS-egység**
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TV-monitor**

ME-1 sztereó
mikrofon

MC-22A vezetékes távkioldó
ML-3 modulite távvezérlő
készlet
MC-23A összekötő kábel
MC-25/25A adapterkábel

TARTOZÉKOK
SZÁMÍTÓGÉPES
HASZNÁLATHOZ

Nyomtató**

EN-EL15 lítium-ion
akkumulátor
EP-5B tápcsatlakozó

HDMI bemenetű
videofelvevő**

MC-30A vezetékes távkioldó

PC-kártyaadapter**
CompactFlash-kártyaolvasó**
SD-kártyaolvasó**

LAN-kábel**

WT-5A/B/C/D vezeték
nélküli jeladó

WR-1 vezeték nélküli
távvezérlő

MC-36A vezetékes távkioldó

GP-1A GPSegység

UT-1 kommunikációs
egység
7 A csoportosítás funkció nem érhető el, ha a WR-R10 egységek jelvevőként funkcionálnak.
8 Maximum kb. 1,2 méteres magasságban. A hatótávolság az időjárási viszonyoktól és az esetlegesen jelen lévő akadályoktól függően változik.
9 A 10 tűs csatlakozó aljzatot használó D810-hez való csatlakoztatáshoz WR-A10 adapter szükséges.
10 Az IEEE 802.11a/b/g/n szabványnak megfelelően.
11 A funkció használatához a számítógépre előzetesen telepíteni kell a Nikon Camera Control Pro 2 szoftvert.

WR-T10
vezeték
nélküli
távvezérlő

MC-23A
összekötő kábel

EP-5B
tápcsatlakozó

8 db R6/AA
méretű elem/
akkumulátor**

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

WR-1
vezeték
nélküli
távvezérlő

MC-22A
vezetékes távkioldó

MH-25a akkutöltő*

adatátvitelt tesz lehetővé a fényképezőgép és egy hálózat között.

WR-R10 vezeték
nélküli távvezérlő

MC-30A
vezetékes távkioldó

R1C1 makrovaku
szett vezérlővel

EN-EL15
lítium-ion
akkumulátor*

vezérelhetők.10 Az egység önmagában csak vezetékes LAN funkciót

TÁVVEZÉRLÉSI ÉS
GPS-TARTOZÉKOK

ML-3 modulite
távvezérlő készlet

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK,
AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

fényképezőgépes hálózat kialakítását, a fényképezőgép-beállítások,

DK-18
keresőadapter

DK-17M
nagyító kereső

WR-A10 adapter
SC-28/29
TTL vezérlőkábel

ugyanazt a kompozíciót több különböző nézőpontból örökítheti meg.

Lehetővé teszi távoli képböngésző és letöltő funkcióval rendelkező

DG-2
keresőnagyító

NIKKOR OBJEKTÍVEK

csatlakoztathat WR-R10 vezeték nélküli jeladó-vevőket, és akkor

Az UT-1 univerzális típusú kommunikációs egység nagy sebességű

KERESŐ TARTOZÉKOK

DK-19 gumi
szemkagyló

DK-17C dioptriakorrekciós
szemlencse (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

SB-300
vaku

méteres hatótávolság érhető el. A WR-R10 vezeték nélküli jeladóvevőt és a WR-T10 vezeték nélküli jeladót együtt használhatja

DK-17A páramentes
kereső

DR-5 derékszögű
keresőtoldalék

EH-5b hálózati tápegység

Személyi
számítógép**

Capture NX-D†
Camera Control Pro 2
ViewNX 2*

.

* Mellékelt tartozékok ** Nem Nikon termékek † Letölthető a Nikon webhelyéről (ingyenes).
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Fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa
Objektív rögzítése
Tényleges látószög
Tényleges pixelszám
Képérzékelő

Digitális tükörreflexes fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
Nikon FX-formátum
36,3 millió
35,9 × 24,0 mm-es CMOS-érzékelő

Porosodáscsökkentő
rendszer
Képméret (képpontban)

Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (Capture NX-D szoftver
szükséges)
• FX-formátum (36 × 24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S)
1,2× (30 × 20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S)
• DX-formátum (24 × 16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30 × 24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Videó élő nézet módban készített FX-formátumú fényképek: 6720 × 3776 (L), 5040 × 2832 (M),
3360 × 1888 (S)
• Videó élő nézet módban készített DX-formátumú fényképek: 4800 × 2704 (L), 3600 × 2024 (M),
2400 × 1352 (S)

Teljes pixelszám

Fájlformátum
17_HU

Picture Control rendszer
Adattároló
Kettős
memóriakártya-foglalat
Fájlrendszer
Kereső
Képfedés

Nagyítás
Betekintési távolság
Dioptria korrekció
Mattüveg
Tükör
Mélységélességellenőrzés
Objektívrekesz
Kompatibilis objektívek

Zár típusa
Záridő
Vakuszinkron sebessége
Kioldási módok
Képtovábbítási sebesség

Önkioldó
Expozíció mérés
Mérési mód

Mérési tartomány
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20 °C)

Fénymérő csatolása
Expozíciós módok
Expozíciókompenzáció
Expozíciósorozat
Expozíció rögzítése
ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)

Aktív D-Lighting
ADL expozíciósorozat
Automatikus
élességállítás
Érzékelési tartomány

37,09 millió

Megjegyzés: A videó élő nézet módban készített fényképek képaránya 16:9; a DX (24 × 16) 1,5× képterület-beállítással
készített képek esetén DX-alapú formátumot használ a gép, minden más fénykép esetében FX-alapú formátumot

• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített, tömörített vagy tömörítetlen; kis méret
is elérhető (csak 12 bites tömörítetlen)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; tömörítési beállítások: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8),
alap (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége módban); Optimális minőség tömörítési mód választható
• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Választható beállítások: Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré, Tájkép és Egyenletes; bizonyos
Picture Control beállítások módosíthatók, az egyéni Picture Control beállítások menthetők
SD (Secure Digital)- és UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák; Type I CompactFlashmemóriakártyák (UDMA-kompatibilis)
Bármelyik kártya lehet elsődleges vagy biztonsági tárhely, illetve lehetséges a NEF (RAW) és a
JPEG formátumú képek külön kártyára történő mentése; a képek másolhatók az egyik kártyáról a
másikra
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
• FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen
• 1,2× (30 × 20): kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen
• DX (24 × 16): kb. 97% vízszintesen és 97% függőlegesen
• 5:4 (30 × 24): kb. 97% vízszintesen és 100% függőlegesen
Kb. 0,7× (50 mm-es, f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
17 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
-3 és +1 m-1 között
B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg AF mező fókuszkeretekkel és kompozíciós ráccsal
Gyors visszatérésű
A Pv gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó által (A vagy M módban),
illetve a fényképezőgép által (P vagy S módban) választott értékre
Azonnali visszaállású, elektronikusan vezérelt
Kompatibilis az AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket (bizonyos
megkötések vonatkoznak a PC objektívekre), a DX objektívekkel (a DX (24 × 16) 1,5× képterület
használatával), az AI-P NIKKOR objektívekkel és a nem-CPU AI objektívekkel (csak A és M expozíciós
módban); IX-NIKKOR, F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók: az elektronikus távolságmérő
f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az elektronikus távolságmérő
a 11 élességpontos módot támogatja f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektívek esetén)
Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő mechanikus zár, elektronikus első
redőny zár (tükörfelcsapásos kioldási módban)
1/8000 és 30 mp között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció; időzített, X250
X = 1/250 mp; 1/320 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága lecsökken az
1/250 és 1/320 mp közti záridőtartományban)
S (egyképes), CL (lassú sorozatfelvétel), CH (gyors sorozatfelvétel), Q (halk kioldás), QC (halk
sorozatfelvétel), E (önkioldó), MUP (tükörfelcsapás)
• EN-EL15 akkumulátorokkal
(FX/5:4) CL: kb. 1 és 5 kép/mp között, CH: kb. 5 kép/mp, QC: kb. 3 kép/mp
(DX/1,2×) CL: kb. 1 és 6 kép/mp között, CH: kb. 6 kép/mp, QC: kb. 3 kép/mp
• Egyéb áramforrás esetén
(FX/5:4) CL: kb. 1 és 5 kép/mp között, CH: kb. 5 kép/mp, QC: kb. 3 kép/mp
(1,2×) CL: kb. 1 és 6 kép/mp között, CH: kb. 6 kép/mp, QC: kb. 3 kép/mp
(DX) CL: kb. 1 és 6 kép/mp között, CH: kb. 7 kép/mp, QC: kb. 3 kép/mp
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1 és 9 expozíció között, 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
TTL fénymérés 91K-képpontos RGB érzékelő használatával
• Mátrix: 3D színes mátrixmérés III (G, E és D típusú objektívek használatakor); színes mátrixmérés III
(egyéb CPU objektívek használatakor); színes mátrixmérés nem-CPU objektíveknél abban az esetben,
ha a felhasználó megadja az objektív adatait
• Középre súlyozott: kb. 75%-os súlyt kap a kép középpontjában lévő, 12 mm átmérőjű kör; a kör
átmérője 8, 15 vagy 20 mm-re módosítható, vagy pedig a teljes kép átlagán is alapulhat a súlyozás
(nem-CPU objektív esetén 12 mm-es kört használ a gép)
• Célpont: 4 mm átmérőjű körben (a képkocka kb. 1,5%-a) mér az aktív élességpont körül (nem-CPU
objektív használata esetén a középső élességpont körül)
• Csúcsfényre súlyozott: G, E és D objektív esetén érhető el (egyenértékű az egyéb objektíveknél
alkalmazott középre súlyozott méréssel)
• Mátrixmérés, középre súlyozott mérés vagy csúcsfényre súlyozott mérés: 0 és 20 Fé között
• Célpont-fénymérés: 2 és 20 Fé között
Kombinált CPU és AI
Programozott automatikus mód rugalmas programmal (P); záridő-előválasztásos automatikus mód (S);
rekesz-előválasztásos automatikus mód (A); kézi mód (M)
-5 és +5 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
2 és 9 kép között, 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel; 2 és 5 kép között, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO 64 és 12 800 között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel; további beállítások: kb. 0,3, 0,5, 0,7
és 1 Fé (ISO 32 egyenérték) értékkel ISO 64 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 51 200
egyenérték) értékkel ISO 12 800 felett; automatikus ISO érzékenység szabályozás használható
Választható beállítások: automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony és ki
2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3 és 5 kép között, valamennyi képnél felhasználói beállítással
Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL
fázisérzékeléssel, finomhangolással, 51 élességponttal (köztük 15 kereszt típusú érzékelő, illetve 11
érzékelővel támogatott f/8), valamint AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5 és 3 m között)
-2 és +19 Fé között (ISO 100, 20 °C)

Objektívmotor

• Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-C); a
prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik a téma helyzetétől függően
• Kézi élességállítás (M): elektronikus távolságmérő használható
Élességpont
51 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok
Egypontos AF, 9, 21 vagy 51 élességpontos dinamikus AF mező, 3D követés, csoportos AF mező,
automatikus AF mező
Élességrögzítés
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb
megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku
Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával, kulcsszám: kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (m, ISO 100, 20 °C)
Vakuvezérlés
TTL: 91K-képpontos RGB érzékelő segítségével megvalósított i-TTL vakuvezérlés érhető el beépített
vaku esetén; digitális SLR fényképezőgéppel működő i-TTL kiegyenlített derítővakuzás mátrixmérés,
középre súlyozott mérés és csúcsfényre súlyozott mérés esetén, illetve digitális SLR fényképezőgéppel
működő általános i-TTL vakuzás célpont-fénymérés esetén
Vaku módok
Szinkron az első redőnyre, hosszú záridős szinkron, szinkron a hátsó redőnyre, vörösszemhatáscsökkentés, hosszú záridős szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridős szinkron a hátsó
redőnyre, ki; automatikus FP nagysebességű szinkron használható
Vakukompenzáció
-3 és +1 Fé között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel
Vakus sorozat
2 és 9 kép között, 1/3, 1/2, 2/3 vagy 1 Fé lépésközzel; 2 és 5 kép között, 2 vagy 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 Nikon CLS támogatás; elérhető vezérlő mód
Rendszer (CLS)
Szinkroncsatlakozó aljzat ISO 519 szinkroncsatlakozó rögzítő menettel
Fehéregyensúly
Automatikus (2 beállítás), izzólámpa, fénycső (7 beállítás), közvetlen napfény, vaku, felhős,
árnyék, felhasználói beállítás (legfeljebb 6 érték tárolható, célpont fehéregyensúly mérés élő
nézetben használható), színhőmérséklet beállítása (2500 és 10 000 K között); valamennyi beállítás
finomhangolható
Fehéregyensúly-sorozat 2 és 9 felvétel között, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Élő nézet – élő nézet módok Élő nézet fényképezés (állóképekhez), videó élő nézet (videókhoz)
Élő nézet – objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): egyszeri motoros AF (AF-S); állandó motoros AF (AF-F)
• Kézi élességállítás (M)
Élő nézet – AF mező módok Arcprioritásos AF, széles mezős AF, normál mezős AF, témakövető AF
Élő nézet – automatikus
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az
élességállítás
élességpontot, ha az arcprioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva))
Videó – fénymérés
TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával
Videó - fénymérési mód
Mátrixmérés, középre súlyozott mérés vagy csúcsfényre súlyozott mérés
Képméret (képpontban)
• 1920 × 1080; 60p (progresszív), 50p, 30p, 25p, 24p
és képkockasebesség
• 1280 × 720; 60p, 50p
A tényleges képkockasebesség értéke a 60p, az 50p, a 30p, a 25p és a 24p beállításnál sorrendben:
59,94, 50, 29,97, 25 és 23,976 kép/mp; az összes beállítás választható magas és a normál
képminőség esetén is
Videó – fájlformátum
MOV
Videó – videótömörítés
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum
Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz
Beépített vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Videó – ISO érzékenység • P, S és A expozíciós módokban: automatikus ISO érzékenység szabályozás (ISO 64 és Hi 2 között)
kijelölhető felső korláttal
• M expozíciós módban: automatikus ISO érzékenység szabályozás (ISO 64 és Hi 2 között) kijelölhető
felső korláttal; kézi kiválasztás (ISO 64 és 12 800 között, 1/3, 1/2 vagy 1 Fé lépésközzel); további
beállítások: kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 vagy 2 Fé (ISO 51 200 egyenérték) értékekkel ISO 12 800 felett
Egyéb videóbeállítások
Index jelölés, időzített fényképezés
Monitor
8 cm-es, kb. 1 229 000 képpontos (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 képpontos) TFT LCD
monitor 170 fokos megtekintési szöggel, kb. 100 százalékos képfedéssel és fényerő-beállítási
lehetőséggel
Visszajátszás
Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 képes) visszajátszás zoommal, videó visszajátszása,
fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, képinformáció, helyadatok
kijelzése és automatikus képelforgatás
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B csatlakozó); ajánlott a beépített USB-port használata
HDMI-kimenet
C-típusú HDMI csatlakozó
Audiobemenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Audiokimenet
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
10 tűs távkioldó-csatlakozó Külön beszerezhető távvezérlő, opcionális WR-R10 (WR-A10 adaptert igényel) vagy WR-1 vezeték
nélküli távvezérlő, GP-1/GP-1A GPS-egység, illetve az NMEA0183 szabvány 2.01-es, illetve 3.01-es
verziójával kompatibilis GPS-készülék csatlakoztatására (külön beszerezhető, 9 tűs D-sub csatlakozóval
rendelkező MC-35 GPS-adapterkábel szükséges)
Támogatott nyelvek
Angol, arab, bengáli, bolgár, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán,
(országonként vagy
kínai (egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, marathi, német, norvég, olasz, orosz,
régiónként különbözhetnek) perzsa, portugál (portugáliai és brazíliai), román, spanyol, svéd, szerb, tamil, telugu, thai, török, ukrán,
vietnami
Akkumulátor
Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Elemtartó markolat
Külön megvásárolható MB-D12 multi power elemtartó markolat egy db EN-EL15/EN-EL18a*/ENEL18* lítium-ion akkumulátorral vagy nyolc db AA méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/
akkumulátorral
* Külön megvásárolható; a külön megvásárolható BL-5 akkumulátorfedél szükséges

Hálózati tápegység
Állványmenet
Méret (Sz × Ma × Mé)
Tömeg
Működési környezet

EH-5b hálózati tápegység; használatához EP-5B tápcsatlakozó szükséges (külön megvásárolható)
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Kb. 146 × 123 × 81,5 mm
Kb. 980 g (akkumulátorral, SD-memóriakártyával, vázsapka nélkül); kb. 880 g (csak a
fényképezőgépváz)
Hőmérséklet: 0 és 40°C között; Páratartalom: 85% vagy kisebb (lecsapódás nélkül)

• A PictBridge védjegy.
• A CompactFlash a SanDisk Corporation bejegyzett védjegye.
• A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegye vagy 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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