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ÜDVÖZÖLJÜK AZ FX-FORMÁTUM LENYŰGÖZŐ VILÁGÁBAN
Készüljön fel a fényképezés új szintjére. A D610-zel ön is beléphet az FX-formátumú fotózás világába. Le fogja
nyűgözni a nagy méretű, FX-formátumú érzékelő által kínált képminőség. A bőséges, 24,3 megapixeles felbontás
lehetőségeit leginkább gyors NIKKOR objektívekkel lehet kihasználni; képei simák és természetes tónusúak lesznek,
gyönyörködtetően éles részletekkel és alacsony zajszinttel, még magas ISO beállítások esetén is. Ez a sok funkció egy
kompakt, kis tömegű vázban kapott helyet, és a fényképezőgép még 6 kép/mp sebességű sorozatfelvételre is képes.
Olyan gépről van szó tehát, amelyet bárhová magával vihet, és segítségével igazán kibontakoztathatja kreativitását.

„A D610 még finomabban örökíti meg a témát,
gazdag tónusokkal, valamint hangsúlyozottabb
csúcsfényekkel és árnyékokkal.”

• Objektív: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Képminőség:
14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/10 másodperc, f/11
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100
• Picture Control: Általános © Takashi Yamaguchi

Az FX-formátum előnye: élesebb, tisztább, részletgazdagabb
képek – még bonyolult fényviszonyok esetén is
FX24,3

formátum

FX-formátumú képérzékelő 24,3 tényleges
megapixel felbontással: színtiszta képalkotás

A D610 új magasságokba emeli az ön fényképeit és
videóit is. A nagyobb képérzékelők képesek több
megapixel fényt fogadni, ami jobb képminőséget eredményez.
A D610 FX-formátumú képérzékelőjének
mérete 35,9 x 24,0 mm – azaz több mint
kétszerese a DX-formátumú gépekének –,
miközben vázmérete a kisméretű digitális
tükörreflexes fényképezőgépekével
azonos. A 24,3 tényleges megapixeles
felbontás remek élességű felvételeket eredményez, miközben a
csodálatos elmosódás (bokeh) – amely szintén az FX-formátum
egyik előnye – természetes mélységet ad a képeknek, és élesen
kiemeli a témát a lágy előtér és háttér között. Az FX-formátum
jellemzőinek köszönhetően a nagy megapixelszám nem okoz zajt a
magas ISO beállításoknál, így még gyenge
fényben is szabadon fényképezhet. A D610
képérzékelőjének dinamikatartománya
DX-formátum
is elsőrangú – ez létfontosságú előny
FX-formátum
tájképfotózásnál, ahol sokszor a finom
átmenetek, valamint a csúcsfényes és árnyékos területeken is
megmaradó részletek döntik el, hogy sikerül-e a kívánt módon
elkészíteni a felvételt. Ettől a géptől a színmélység terén is
többet várhat, ami a portrék természetes, meleg bőrtónusainak
visszaadásánál jelent elengedhetetlen segítséget. Felvételei
csodálatosak lesznek, amikor jó fényben fényképez, és még
lélegzetelállítóbbak akkor, amikor kihívást jelentő megvilágításban kell
dolgoznia. Nézze meg a saját szemével, hogy milyen különbséget
jelent a D610 FX-formátumú képérzékelője az ön felvételei számára.

AWB

Még pontosabb automatikus fehéregyensúly

Bízza magát a D610 automatikus fehéregyensúly funkciójára, és
a dolgok rendben mennek majd. A legtöbb gyakori fényképezési
helyzetben – legyen szó akár beltéri, akár kültéri helyszínről – a fényképezőgép
AWB funkciója az általunk érzékelt természetes színeket adja vissza, jelentősen
lerövidítve az utómunka időigényét. Ezenfelül a D610 választási lehetőséget kínál
kétféle opció között: az Automatikus 1 (Normál) beállítás kompenzálja a környezeti
fény színárnyalatait, míg az Automatikus 2 (Meleg színek megőrzése) beállítás
megtartja az izzólámpás megvilágítás meleg
hangulatát.

Automatikus 1 (Normál)
© Hideki Kono
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Nagy teljesítményű képalkotó rendszer:
az FX-formátumú képérzékelő, az EXPEED 3
kulcselem képfeldolgozó rendszer, a Picture Control
technológia és a NIKKOR
objektívek
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Készüljön fel az éles, tiszta, telített
színekben gazdag fényképekre és a
legigényesebb szemeket is megigéző
videókra. A D610 FX-formátumú
képérzékelőjének lenyűgöző
lehetőségeit akkor tudja a legjobban
kihasználni, ha más kulcsfontosságú képalkotási eszközökkel kombinálja
őket. A NIKKOR objektívek páratlan élességükről és pontosságukról
ismertek; minimális belső tükröződéssel vezetik
a fényt az érzékelőhöz, amivel alapvető módon
járulnak hozzá a megfelelő képminőséghez. Az
érzékelő, miközben kiküszöböli a zaj kialakulásának
lehetőségét, fogadja és digitális adatokká alakítja
a fényt, majd ezeket az adatokat az EXPEED 3
16 bites képfeldolgozó rendszerébe küldi; ez
ugyanaz a gyors, nagy teljesítményű képfeldolgozó rendszer, amelyet
a D4 csúcsmodell és a nagy megapixelszámú D800 fényképezőgép
használ. Mi több, képfeldolgozás közben egyszerűen előállíthatja a
kívánt megjelenésű állóképeket és videókat: a Nikon
eredeti Picture Control technológiáját alkalmazva
finomhangolhatja a felvételek különböző jellemzőit.
Gondoljon bele, hogy ezt az összetett műveletsort
minden felvételére azonnal alkalmazhatja – ez a
végeredménye az exkluzív Nikon technológiák együttműködésének.

ISO

Tiszta képek az általános ISO 100–6400
érzékenységtartományban

A D610-zel szebb képeket készíthet a hajnal
vagy napnyugta gyenge fényében, sötét belterekben, illetve
éjszaka is. A D610-et úgy terveztük, hogy remekül teljesítsen
nagyon erős és nagyon gyenge fényben is. A gép általános
érzékenységtartománya ISO 100–6400, a zajszint a teljes
tartományban alacsony. Szükség esetén az érzékenység
ISO 50 (Lo 1) vagy ISO 25 600
(Hi 2) egyenértékig kiterjeszthető.
Amikor magas ISO beállítások
esetén megjelenne egy kevés zaj,
akkor a Nikon remek zajcsökkentő
technológiája minimálisra szorítja
vissza azt, miközben az állóképeken
és a videókon egyaránt megőrzi a
részleteket és az élességet.

ISO 6400 egyenérték
© Sergey Gorshkov

„A téma élesen emelkedik ki a kis mélységélességű képből,
a leheletfinom előtér és a látványosan elmosott háttér között.”

• Objektív: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/2,8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K)
• Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános © Hideki Kono
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Tegye egyedivé felvételeit, de őrizze meg integritásukat
Picture Control: a felvételeket úgy készítheti el, ahogyan elképzelte őket
A D610 integrált képalkotó együttese, amelynek elemei a NIKKOR objektívek, az FX-formátumú képérzékelő
és az EXPEED 3 képfeldolgozó rendszer, rengeteg adatot tartalmazó, FX-formátumú képeket készít. És
ez még csak a kezdet. A fényképezőgép egyszerűen használható Picture Control rendszerével egyetlen
gombnyomásra a kívánt megjelenéssel ruházhatja fel állóképeit és videóit.

ÁLTALÁNOS: kiegyensúlyozott képeket készít, egységes
élességgel, kontraszttal, fényerővel, színtelítettséggel
és színvilággal. Erőfeszítések nélkül készíthet olyan
élénk felvételeket, amelyek megmaradnak a nézők
emlékezetében.

SEMLEGES: az aktuális eredeti helyzethez legközelebb
eső képet állítja elő. Kerüli az extrém hatásokat, maximális
hűséggel adja vissza a téma egyedi színeit és átmeneteit.

ÉLÉNK: az Általános beállításhoz képest az Élénk opció
látványosabb képet hoz létre különleges, színes és friss
megjelenéssel. Olyan helyzetben érdemes használni,
amikor szeretné kiemelni az alacsonyabb telítettségű
színeket.

Exkluzív Nikon szoftver: a legtöbbet hozza ki a NEF
(a Nikon RAW formátuma) lehetőségeiből

Amikor a fényképezőgép dinamikatartományát meghaladó, nagy
kontrasztú megvilágításban kell dolgozni, illetve amikor a téma vagy a
háttér mozgása elkerülhetetlen a képen, a Nikon Aktív D-Lighting funkciója
kínálja a legjobb megoldást. Megőrizheti a csúcsfényes területek részleteit,
miközben nem vesznek el az árnyékos részek részletei sem: válasszon
olyan erősséget a funkciónak, amely megfelel a kép kontrasztszintjének.
PORTRÉ: a Semleges beállításból kiinduló Portré opció
természetesebbé teszi a bőrszíneket. A bőr élethűbb lesz,
mélységet és hiteles tisztaságot adva a képnek.

Csak válassza ki a kívánt megjelenést, és kezdjen fényképezni;
automatikusan kiegyensúlyozott, a témához remekül illő felvételeket
készíthet. Ha még különlegesebb hatásokat vagy finom módosításokat
szeretne kipróbálni, akkor az egyes beállítások finomhangolásával erre is
módja nyílik. Az Általános, az Élénk, a Portré és a Tájkép beállításokban
használhatja a Gyorsbeállítás opciót, amelynél csúszkákkal módosíthatja
a képélesítés, a kontraszt, a fényerő, a színtelítettség és a színárnyalat
beállításait*. Az egyes helyzetekre szabott módosításokat az ön által
választott néven, egyéni Picture Control beállításként mentheti. További
előny, hogy ha RAW (NEF) formátumban fényképez, akkor a Picture
Control beállítás a felvétel elkészítése után is alkalmazható – például
Általános helyett Monokróm, vagy Monokróm helyett Portré beállítást
választhat – a Nikon ViewNX 2 vagy Capture NX 2 szoftverben. Az élő
nézetben ellenőrizheti a beállítások hatását a felvételekre – állóképek és
videók esetén egyaránt.
*Semleges beállítás mellett a Gyorsbeállítás opció nem áll rendelkezésre, de az egyes
jellemzők (képélesítés, kontraszt, fényerő, színtelítettség és színárnyalat) külön-külön mind
beállíthatók. Monokróm beállításban a Semleges beállítás első három paraméterén felül a
következők érhetők még el: Szűrőeffektusok, Tónus és Tónus színtelítettség.
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Átfogó funkcionalitású
szoftver felhasználóbarát
kezelőfelülettel. A ViewNX
2 alkalmazással többek
között tallózhatja és szerkesztheti képeit és videóit,
valamint meg is oszthatja
őket a NIKON IMAGE SPACE
fényképmegosztó és -tároló
szolgáltatás használatával.

Ha az utómunka során szeretné teljes mértékben és részletesen
meghatározni felvételeinek jellemzőit, akkor érdemes NEF (Nikon
RAW) formátumban fényképeznie, amely megőrzi az FX-formátumú
érzékelő elképesztő natív adatmennyiségét. Azok a finom árnyékos
és csúcsfényes részletek, amelyek a tömörített JPEG-fájlokból
esetleg elveszhetnek, NEF formátumban jobban megmaradnak – és
így a végső képeibe is bekerülhetnek. A Nikon két exkluzív szoftvert is
kínál a NEF-fájlok lehetőségeinek minél tökéletesebb kihasználására.
A mellékelt ViewNX 2 az importáló és tallózó funkción felül gyakran
használt képszerkesztő eszközöket is magában foglal. Ha pedig
alaposabb utómunkára van szükség, akkor a Capture NX 2 egyszerű
és értelemszerű Színes vezérlőpontjaival számos szerkesztő funkciót
használhat. Szerkesszen bárhogyan, a NEF formátum esetén nyugodt
lehet, hiszen az eredeti képadatok a folyamat során mindvégig
érintetlenek maradnak. A többi programmal szemben a Nikon
szoftverei teljes mértékben hasznosítani tudják a fényképezőgép
adatait, hiszen tökéletesen ismerik a D610 képérzékelőjének
jellemzőit, valamint a NIKKOR objektívek és vakuk beállításait;
ennélfogva ön a lehető legjobb eredményre számíthat.

Aktív D-Lighting: őrizze meg a csúcsfényes és az árnyékos
területek részleteit

MONOKRÓM: korlátozza a tónustartományt, pl. feketefehér vagy szépia effektus használatával, különleges
hangulatot adva a képnek. A Szűrőeffektusok opció azt
a hatást utánozza, amikor színes szűrőket alkalmaznak
fekete-fehér képekre.

ViewNX 2 (mellékelve)

Capture NX 2
(külön megvásárolható)
A Capture NX 2 nagy
teljesítményű eszköz az
alaposabb, magasabb szintű
képszerkesztéshez, amelynek
intuitív Színes vezérlőpont
technológiája jelentősen
egyszerűbbé tesz számos képfeldolgozási műveletet. Már a
64 bites operációs rendszerekkel is kompatibilis.

HDR nagy kontrasztú tájképekhez
A D610 HDR (széles dinamikatartomány) funkciója nagy teljesítményű eszközt ad
a kültéri fotósok kezébe, akik gyakran szembesülnek bonyolult, nagy kontrasztú
megvilágítással. A funkció egy világosabb és egy sötétebb képet készít egyetlen
zárkioldás alatt. A fényképezőgép ezt követően automatikusan összeilleszti a
két felvételt, és egyetlen képet készít belőlük, amelynek dinamikatartománya
szélesebb, ugyanakkor megőrzi a teljes színtelítettséget és tonalitást.
Megjegyzés: állvány használatát javasoljuk.

TÁJKÉP: az Élénk beállításhoz képest a Tájkép opció
nyugtatóbb hatású színeket használ. Az így készített
tájképek, természetfotók, sőt városi utcaképek gazdag
átmeneteket és szemgyönyörködtető megjelenést
kapnak.

Világosabb kép

Extra magas

Gyorsbeállítás kijelzése

A semleges mód
hatékonyan őrzi meg a
téma részleteit
A nagy színtelítettségű
témák részletei az élek és a
kontraszt fokozásakor gyakorta
elvesznek. Semleges módban
azonban a téma részletei
pontosan visszaadhatók.

A menühöz a külön Picture Control
gombbal közvetlenül hozzáférhet

Ki

Sikeres HDR kép

Sötétebb kép

Az oldalirányú színeltérés csökkentése

Hatékonyabb Automatikus ISO funkció

A Nikon intelligens feldolgozó műveletei jelentős mértékben
csökkentik az objektívek által okozott oldalirányú színeltérés
előfordulásának esélyét. Más korrekciós módszerek pusztán
a színeltérést tüntetik el. Ezzel szemben a Nikon megoldása
valamennyi szín felbontási mutatóját figyelembe véve kompenzál,
ezért különösen hatékonyan, a kép teljes területén növeli az
élességet. A funkció minden NIKKOR objektív használatakor
jó szolgálatot tesz, hiszen az objektív típusától függetlenül
elvégzi ezeket a javításokat, és hozzájárul a lehető legjobb képek
előállításához.

Az automatikus ISO funkció* használatakor a D610 automatikusan
vezérli a maximális záridőt a használt objektív gyújtótávolsága
alapján. Ez különösen hatékonyan segíthet a fényképezőgép
rázkódásának csökkentésében, mert
a gép nagyobb ISO beállítást és
ennek köszönhetően elegendően
rövid záridőt alkalmaz, ami elsősorban
gyenge fényben, zoom objektív
használatakor jelent jó megoldást.
*Csak P, S, A és M módban.
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„A 6 kép/mp-es sorozatfelvétel és az elsőrangú AF-rendszer jóvoltából a
D610-zel még a gyorsan tovatűnő téma is megörökíthető.”

• Objektív: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Képminőség: 14 bites RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/1250 másodperc, f/7,1 • Fehéregyensúly: Automatikus 1
• Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános © Robert Bösch

Felül: • Objektív: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/2500 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 1600 • Picture Control: Általános © Sergey Gorshkov
Alul: • Objektív: AF-S NIKKOR 200–400mm f/4G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/2000 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus 1 • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Általános © Sergey Gorshkov
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A sokoldalú FX-formátumú fényképezés innovatív alapokon nyugszik
6

Ragadja meg a pillanatot FX-formátumban

A tovatűnő pillanatok nem adnak második esélyt.
kép/mp A Nikon mérnökei még egyszerűbbé tették a
mindennél fontosabb pillanatok megörökítését; a D610
sorozatfelvételi sebességét tovább növelték, még 24,3 megapixeles
FX-formátumú képek esetén is. A fényképezőgép kb. 6 kép/mp*1
sebességű sorozatfelvételre képes 100 egymást követő képig*2.
Ez az EXPEED 3 képfeldolgozó rendszer sebességének, illetve a
tükröt függetlenül mozgató, exkluzív mechanizmusnak köszönhető.
A gép FX- és DX-formátumban ugyanazt a gyorsaságot kínálja. Ez a
sebesség egyúttal hatékonyabbá teszi a fényképezőgép Dinamikus
AF mező funkciójának témakövető képességét is. Legyen szó akár
sport, akár gyorsan mozgó állatok fotózásáról, a D610 segítségével
több nyerő felvételt készíthet – másodpercenként.
*1 A CIPA-szabvány alapján.
*2 Csak JPEG módban, kivéve a Finom/
Nagy beállítást FX-formátumban (legfeljebb 51 kép)
és a Normál/Nagy beállítást FXformátumban (legfeljebb 90 kép).

6 kép/mp sebességű sorozatfelvétel

Qc

Csendes sorozatfelvétel kioldási mód a halkabb
sorozatokhoz [ÚJ]

A D610 új Qc (csendes
sorozatfelvétel) kioldási módjával
maximális diszkrécióval fényképezhet
akkor, amikor óvatos, rejtőzködő témát
fotóz, vagy amikor csendes helyszínen,
például egy koncerten készít felvételt,
ahol a zárkioldás zaja zavaró lenne. Ezt a kioldási módot, amely
csökkenti a tükör zaját, miközben továbbra is 3 kép/mp* sebességű
sorozatfelvételt kínál, a módválasztó tárcsán is megtalálja.
*A CIPA-szabvány alapján.

Lépést tart az ön reflexeivel
A fényképezőgép bekapcsolásakor az ujja máris felvételre kész
pozícióban van, hiszen a stratégiailag elhelyezett főkapcsoló
körbeöleli a kioldógombot. A D610 kb. 0,13 mp* alatt kerül
fényképezésre kész állapotba, a kioldási késedelem pedig
kb. 0,052* másodpercre csökkent, ami megközelíti a
Nikon D4 csúcsmodell kb. 0,042 mp-es* teljesítményét.
A markolat biztos fogást kínál, így könnyen és gyorsan
felkészülhet a remek felvételek készítésére.
*A CIPA-szabvány alapján.
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Sokoldalú AF-rendszer

A D610 39 sűrűn elhelyezett élességpontot tartalmazó
rendszere, amely a még nagyobb pontosság és még erősebb
érzékelés érdekében kilenc nagy teljesítményű, kereszt típusú érzékelőt is tartal
maz, igazán figyelemre méltó AF-teljesítményre képes. A rendszer többféle, a témá
tól vagy helyzettől függően alkalmazható AF mező módot kínál. A Dinamikus AF
mező nagy teljesítményű eszközt kínál mozgó téma fotózásához, egy elsődleges
élességpont, illetve a szomszédos pontok használatával; 9 pontos, 21 pontos
és 39 pontos képfedés között lehet váltani a téma méretétől, sebességétől és
a mozgás típusától függően. A fényképezőgép intelligens 3D követés funkciója
nagyobb kompozíciós szabadságot biztosít, hiszen folyamatosan követi a mozgó
témát a 39 élességpont által lefedett területen. Az Egypontos AF akkor ideális,
ha mozdulatlan témára kell hibátlan élességet állítani, például tájkép, portré vagy
csendélet fotózásakor. A D610 automatikus AF mező móddal is rendelkezik,
amely mind a 39 élességpont használatával, automatikusan azonosítja be a témát,
például emberi arcokat – ideális választás spontán portrékhoz.
élességpont

f/8-

objektívet használ 2x telekonverterrel, akkor 400 mm-es objektív
használatával egyenértékű felvételeket készíthet. Ez jelentős előnyt
kínál sportesemények vagy vadállatok fotózásakor, illetve más,
szuper-telefotó átfogást igénylő helyzetben.
Az elérhető élességpontok rekeszérték szerint

39 pont: f/5,6 vagy annál
nagyobb maximális
rekesszel kompatibilis
(

33 pont: f/5,6-nál kisebb és
f/8-nál nagyobb maximális
rekesszel kompatibilis

7 pont: f/8 maximális
rekesszel kompatibilis

Kereszt típusú érzékelőkként funkcionálnak)

Hét élességpont használható szűk rekesszel

A D610 hét középső élességpontjával még igen
kompatibilitás kicsi, akár f/8 tényleges maximális rekesz esetén is
képes az automatikus élességállításra. Ez például
akkor fordulhat elő, ha a telefotós tömörítés kihangsúlyozása
érdekében telekonvertert alkalmaz. Ha például egy 70–200 mm f/4

AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III
f/8 tényleges rekeszérték mellett telefotó vagy szuper-telefotó AF fényképezésre van lehetőség 140–
400 mm-es gyújtótávolsággal FX-formátumban (210–600 mm-es gyújtótávolsággal DX-formátumban)

© Junichi Noguchi
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Egyszerű és pontos komponálás a keresőben

Képterület-beállítások

Pontosan azt látja a keresőben, amit a fényképen is

A D610 kétféle képterületet kínál: FX-formátum (35,9 × 24,0 mm)
és DX-formátum (23,5 × 15,7 mm). DX-formátumban kihasználhatja
a kb. 1,5x telefotó hatást, ha még
nagyobb átfogásra van szüksége.
A D610 nagy képpontszámának
köszönhetően pedig kivételes
képminőségre számíthat a
DX-formátum 10,4 megapixeles
felvételein is.

%-os viszontlát majd. A D610 üvegprizmás optikai keresője

képfedés

kb. 100%-os képfedéssel rendelkezik, és pontos
látómezejében a kép minden elemét felismerheti, így pontosan a
megálmodott kompozíciót hozhatja létre. A kereső képe világos és
tiszta, ami egyfelől a nagy, FX-formátumú érzékelőnek, másfelől a
mattüvegnek köszönhető, amely gondos kialakításával hozzájárul
ahhoz is, hogy akár a kézi, akár az
automatikus élességállítás gyors
és értelemszerű legyen. A kereső
használatával történő fényképezés
sebessége olyankor is előnyt jelent,
ha gyorsan kell döntéseket hozni –
például portrék, pillanatképek vagy
akciófotók készítésekor.

FX-formátum

DX-formátum
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Fényképezési A Nikon exkluzív rendszere még nagyobb
helyzetfelismerő pontosságot kínál egy sor automatikus művelet
rendszer során

megtalálja a képen levő személyt, a „témakövetés” adatai pedig a 3D
követés funkciónak segítenek a mozgó téma pontos követésében.
A „fényforrás azonosítása” javítja az automatikus fehéregyensúly
pontosságát, illetve a „csúcsfényelemzéssel” együttműködve segít a
pontos expozíció meghatározásában, még i-TTL vakuvezérlés használata
esetén is. Eközben az „arcérzékelés a képsíkon” funkció lehetővé teszi az
Arc-prioritásos AF működését Élő nézetben vagy videofelvétel közben.

A Nikon Fényképezési helyzetfelismerő rendszere átfogó
megközelítéssel teszi még pontosabbá a fényképezőgép automatikus
műveleteit, például az expozíciót, az élességállítást és a fehéregyensúlyt.
A D610 minden zárkioldás előtt precízen elemzi a témát és a helyzetet,
amihez nagy megapixelszámú érzékelőjét és a
2016 képpontos
2016 képpontos RGB fénymérő érzékelőt használja.
RGB-érzékelő
A rendszer nemcsak a téma és a helyzet fényerejét,
színét vagy elhelyezkedését értelmezi, hanem érzékeli
az emberi alakok vagy arcok esetleges jelenlétét is. A
Témakövetés
Témaazonosítás
fényképezőgép még az expozíció előtt, villámgyorsan
felhasználja az így kapott információt az automatikus
működés pontosságának növelésére. Például a kereső
Fázisérzékelő AF
Aktív
használatakor a „témaazonosítás” segít abban, hogy
Automatikus AF mező
D-Lighting
3D követés
az Automatikus AF mező funkció automatikusan

Képérzékelő

Csúcsfényelemzés

Expozícióvezérlés
Mátrixmérés
i-TTL kiegyenlített derítővakuzás
Vibrációcsökkentés

Fényforrás
azonosítása

Automatikus
fehéregyensúly

Arcérzékelés
a képsíkon

Visszajátszás
Az arc nagyítása
visszajátszáskor

Témakövetés

Kontrasztérzékelő AF
Arc-prioritásos AF
Témakövető AF
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Zökkenőmentes, megbízható, páratlan teljesítmény

Vezérlő mód menü

Két SD kártyanyílás a megbízható
adatkezeléshez

Fejlett vezeték nélküli megvilágítás: egy vaku, számtalan lehetőség
Egy kis fényvarázslás segítségével magasabb szintre emelheti portréfotózását. A D610-et
úgy terveztük, hogy támogassa a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszert, amely páratlan
pontosságáról, sokoldalúságáról és hordozhatóságáról ismert. Az együttműködés előnyeit
legjobban a Fejlett vezeték nélküli megvilágítás alkalmazásával lehet kidomborítani. A D610
beépített vakuját vezérlőként használva egyszerűen, vezeték nélkül villanthatja el távoli vakuit
(SB-700 vagy SB-910), így a megvilágítás kreatív beállításának csak a fantáziája szab határt.
Mindez döntő előnyt jelent a portrék és számos egyéb téma fényképezésénél.

Egy SB-700 vakut helyeztek egy hordozható softboxba az egyenletes
szórt fény létrehozásához, majd vezeték nélkül villantották el a D610
beépített vakujának segítségével.

SB-300

SB-700

A zökkenőmentes, hatékony fényképezés
kulcsfontosságú tényezője a kártya gyors és
biztonságos olvasási és adatrögzítési képessége,
különösen kritikus megbízások esetén. A D610
két SD kártyanyílása különféle fejlett rögzítési
lehetőségeket kínál. Egyidejűleg, de külön
kártyára menthetők a RAW és a JPEG adatok,
az adatok a kártyák között másolhatók, illetve
videofelvétel közben a rendelkezésre álló kapacitás
függvényében választhatja ki a megfelelő foglalatot.
A foglalatok támogatják az UHS-I szabványt,
és ennek köszönhetően gyorsabb adatátvitelre
képesek, illetve támogatják az SDXC szabványt is,
így nagy kapacitású SD-kártyákkal is használhatók.

Ergonómia és kényelmes használat
A Nikon tervezői módszeresen felülvizsgálták
és újratervezték a D610 jobbkezes markolatát
annak érdekében, hogy a kompakt FX-formátumú
fényképezőgép többféle kézmérethez illeszkedjen.
A laposabb főkapcsoló és a módosított szögű
kioldógomb természetesebb ujjmozgást tesznek
lehetővé, így hosszabb használat során is kevésbé
fárad el a keze. A fényképezőgép alján található,
az állványhasználatot segítő csúszásgátló gumi
még jobb fogást kínál, amikor portré tájolással
fényképez. Ezenfelül a módválasztó tárcsát
és a kioldási módválasztó tárcsát ugyanazon a
tengelyen helyeztük el, hogy még könnyebben
hozzáférjen a gyakran használt módokhoz és
funkciókhoz.

Környezeti fényerő érzékelő az
automatikus monitor fényerő vezérléshez

A beépített vaku vezérlő funkciója
támogatja a Fejlett vezeték nélküli
megvilágítás funkciót.

Intelligens energiagazdálkodás és
hosszú élettartamú akkumulátor
A fejlett energiagazdálkodás, a rendkívül hatékony
EXPEED 3, illetve más funkciók egyaránt
hozzájárulnak ahhoz, hogy a D610 fogyasztása
alacsony legyen. A fényképezőgép ugyanazt az
EN-EL15 lítium-ion akkumulátort használja, mint a
D800 sorozat és a D7100. Az akkumulátor egyetlen
feltöltésével a gép kb. 900 állóképet* tud készíteni,
még akkor is, ha minden második felvételnél a vaku
is használatban van. A fényképezőgép tápellátása az
alábbi opciókkal biztosítható: egy EN-EL15 akku, az
EH-5b hálózati tápegység (az EP-5B tápcsatlakozóval),
illetve az MB-D14 multi power elemtartó markolat.
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A D610 beépített virtuális horizont
funkciója nagymértékben megkönnyíti
a felvételek komponálását. A funkció
érzékeli a fényképezőgép oldalirányú,
illetve előre- vagy hátradőlését, és az
információt megjeleníti az LCD-monitoron;
az oldalirányú dőlés a keresőben is
ellenőrizhető. Ez főleg csendéletek,
tájképek és épületek fotózásakor kínál
hasznos segítséget.

SB-910

Megjegyzés: az SB-300 nem kompatibilis a Fejlett vezeték
nélküli megvilágítás funkcióval.

*A CIPA-szabvány alapján.

Virtuális horizont funkció érzékeli a gép
dőlését

Nagyméretű, innovatív LCD-monitor
A nagyméretű, 8 cm-es, kb. 921 000
képpontos LCD-monitor világosan,
kristálytisztán jeleníti meg a képeket.
A tükröződésgátló bevonattal ellátott
képernyő még erős fényben is tiszta,
tükröződésmentes megtekinthetőséget
kínál. Állítsa a monitor fényerejének
beállítását Automatikus értékre, és a
monitor bekapcsolásakor a fényképezőgép
automatikusan módosítja az LCD
fényerejét a környezet világosságának
megfelelően, így mind világos, mind sötét
helyeken könnyen ellenőrizhető a készített
kép.

Robusztus, magnéziumötvözetből
készült váz és 150 000 cikluson át
tesztelt zárszerkezet

hogy biztosítsuk a lehető legmagasabb szintű
tartósságot és pontosságot. A záregységet
1/4000 és 30 másodperc közötti záridőkkel
való működésre terveztük. A zár intelligens
önellenőrző zárfigyelő rendszere automatikusan
figyeli a tényleges záridőt, és korrigálja a
záregység élettartama alatt esetleg jelentkező
apró eltéréseket. A zárat, a tükröt és a rekeszt
egymástól független meghajtó mechanizmusok
vezérlik, így válik lehetővé az akár 6 kép/mp
sebességű sorozatfelvétel. Mostantól
biztonsággal fényképezhet mostoha időjárási
viszonyok közepette is.

A D610 felső és hátsó borítása könnyű, tartós
magnéziumötvözetből készült, ami védi
a véletlen balesettől az érzékeny műszaki
megoldásokat. A kiterjedt – még a fontos
érintkezőfedeleket is óvó – időjárásálló
szigetelés por és nedvesség elleni védelmet
biztosít, és éppen olyan megbízható, mint a
nagyobb testvérek, a Nikon D800 sorozatú
modellek esetében alkalmazott megoldás.
A D610 zárszerkezetét 150 000 cikluson át
teszteltük teljesen összeszerelt gépeken,
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Teljes HD D-videó minőségi hanggal
Lenyűgöző minőségű időzített fényképezés egyszerűen
Az időzített fényképezés egyedi technika, amely különbözik
az állóképek és videók készítésétől. Használatával megadott
időközönként automatikusan készíthet fényképeket, majd az elkészült
felvételsorozatot videofájlként mentheti, így gyorsítva játszhatja le
az egyébként lassú történéseket. Az időzített fényképezés egykoron
bonyolult számításokat és szerkesztést igényelt. Ma már viszont

ME-1 sztereó mikrofon
(külön megvásárolható)

egyszerűen csak be kell állítania a felvételkészítés időközét és idejét a
menüben, és a fényképezőgép magától elkészíti a videót, az eredeti
sebességhez képest 24–36 000-szeres gyorsítással. Különféle
természeti jelenségeket örökíthet meg így: például a felhők vándorlását,
a csillagok mozgását vagy a virágok nyílását, de egy mozgó embereket
és járműveket mutató városi felvétellel is érdemes megpróbálkoznia.
Megjegyzés: az időzített fényképezés során mentett videofájlok képaránya 16:9.

Még jobb hangminőséget
érhet el a külön meg
vásárolható ME-1 sztereó
mikrofonnal, amely minőségi
sztereó hang rögzítésére
képes, miközben minimalizálja
az automatikus élességállítás
zajának beszűrődését.

A végleges videóban szereplő képkockákat automatikusan
számítja ki a szoftver: a felvételi időt elosztja az időközzel
(pl. 25 perc × 60 ÷ 5 mp = 300 képkocka).
Rögzítsen időzített videót az alapértelmezett
beállításokkal (5 mp-es időköz és 25 perces felvételi idő).

Videó és élő nézet videó egyidejű megjelenítése külső
monitorokon, HDMI-kapcsolaton keresztül

Az oldalon látható fejhallgató más gyártó
terméke

Teljes HD minőség, 24,3 tényleges megapixel

Hangvezérlési opciók az egységes minőségű videofelvételhez

A D610 támogatja a teljes HD 1920 × 1080; 30p beállítást. Az
EXPEED 3 optimálisan dolgozza fel a 24,3 megapixeles felbontással
rögzített, nagy pixelszámú adattömeget, így nagy felbontású, sima
futású, kevés moarét mutató videókat készít. A videókra optimalizált
zajcsökkentő funkció a kiváló minőség megtartása mellett képes a
zaj hatékony csökkentésére. A videókat finom átmenetek jellemzik, a
tömörítés által okozott zaj minimális, és a gép hatékonyan csökkenti a
véletlenszerű zajt is a nagy ISO beállítások használatakor. A fájlméret
kisebb a tömörített H.264/MPEG-4 AVC-formátumnak köszönhetően,
így egy klip maximális felvételkészítési ideje 29 perc és 59 másodperc
lehet*. Gyorsan zajló események megörökítéséhez választhatja
az 1280 × 720; 60p beállítást is. A kioldógomb mellett található
videofelvétel gomb használatával ugyanolyan könnyen indíthatja el és
állíthatja le a videofelvételt, mint ahogyan az állóképeket készíti.

A D610 fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik, ami lehetővé
teszi, hogy külön megvásárolható fejhallgatókkal ellenőrizze a
rögzített hangot. Az LCD-monitoron megjelenő hangszintkijelzés
segítségével Élő nézetben vizuálisan ellenőrizhető a hangerő
szintje. A fejhallgató hangereje 30, a mikrofon érzékenysége
pedig 20 lépésben finomhangolható. A külön megvásárolható,
kisméretű ME-1 sztereó mikrofon csatlakoztatásával hi-fi hangot
rögzíthet, egyúttal jelentősen csökkentheti a mechanikus zajok
beszűrődését a felvételbe.
Megjegyzés: a fejhallgató hangereje és
a mikrofon érzékenysége videofelvétel
közben nem módosítható.

*HDMI-csatlakozón keresztüli
videofelvétel során a kimeneti
képméret kisebb lehet, mint a
„Képméret/Képkockasebesség”
menüben megadott érték.

*A maximális felvételi idő függ a képkockasebességtől, a képmérettől és a képminőségi
beállításoktól. Az időzített felvételkészítés maximális képrögzítési időtartama 20 perc.

Képméret

Képkockasebesség

Képméret

25p (25 kép/mp)
24p (23,976 kép/mp)

Csatlakozók sztereó fejhallgatóhoz (bal) és
sztereó mikrofonhoz (jobb)

Képkockasebesség
60p (59,94 kép/mp)

30p (29,97 kép/mp)
1.920 × 1.080

A D610 C típusú minitűs HDMI
csatlakozóval rendelkezik, ezért a videók
egyidejűleg megjeleníthetők a fényképezőgép LCD-monitorán és
egy külső monitoron. Élő nézet videó módban lehetőség van a
rögzített videóval megegyező felbontású (legfeljebb 1920 × 1080*)
kimenet beállítására. Videofelvétel során és élő nézet videó
módban kikapcsolhatja az LCD-monitoron látható beállítási adatok
csatlakoztatott HDMI-eszközön történő megjelenítését. Így jobban
látható a teljes képterület, ami kényelmesebbé teszi a rögzített
kép nagy monitoron történő ellenőrzését felvétel közben. Szintén
lehetőség van videó élő nézetben tömörítetlen adatok közvetlenül
külső eszközre történő rögzítésére az SD-memóriakártyára való
rögzítés helyett, ami megfelel azon profik igényeinek, akiknek
tömörítetlen, kiváló minőségű videoanyagra van szükségük. Ha a
fényképezőgép HDMI-CEC-kompatibilis televízióhoz csatlakozik,
akkor a fényképezőgép visszajátszás funkciója a TV távirányítójával
is vezérelhető.

1.280 × 720

50p (50 kép/mp)
30p (29,97 kép/mp)
25p (25 kép/mp)

Megjegyzés: az opciók Kiváló és Normál képminőség esetén egyaránt használhatók.

A mikrofon érzékenysége még Élő
nézetben, sztereó fejhallgató használata és
a hangszintkijelzés megjelenítése közben
is módosítható.
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Mikrofon érzékenység menü

A fenti képen látható külső monitor más gyártó terméke.

Egy 300 képkockát tartalmazó, 1920 x 1080; 30p
beállítással rögzített videó hossza körülbelül tíz másodperc.

Több területű teljes HD D-videó
A D610 videó funkciója kétféle képterületet kínál, amelyek közül kreatív
elképzelésének megfelelően választhat. Az FX-alapú formátum* a
nagy képérzékelő kihasználásával rendkívül kis mélységélességet
produkál, az élességen kívüli területek pedig gyönyörűen mosódnak el
(bokeh). A DX-alapú formátum használatával rövidebb gyújtótávolságú
objektívvel is közelebb kerülhet a témához a kisebb képterületnek
köszönhetően. Az egy gépben használható kétféle képterület, valamint
a NIKKOR objektívek – köztük DX objektívek – széles választéka sokkal
tágabb teret ad a kreatív önkifejezéshez.
*A videók képaránya mindkét formátum esetén 16:9.

Élő nézet vezérlők: ellenőrizze képeit
erős nagyításban
A D610 független élő nézet vezérlőit
kifejezetten az állóképek és videók
rögzítéséhez terveztük. Akár kb. 19x
nagyításra van lehetőség, így fényképezés
közben az élesség pontosan ellenőrizhető.
Állóképek fényképezésekor az élő nézet
gyors kontrasztérzékelő AF módot használ,
ugyanolyan sebességgel, mint a D4 és a
D800 sorozat. Videofelvételek készítésekor a
fényképezőgép különleges expozícióvezérlése
sima expozícióátmeneteket biztosít a mozgó
témáknak. A felvételek elkészítése után
vissza is játszhatja azokat, akár kb. 38x
nagyítással*, így ellenőrizheti, hogy valóban
az elképzelésének megfelelő képet sikerült-e
megalkotnia.

Normál nézet

A képernyőn, fényképezés közben
( a jelölt terület 19x nagyításban)

A képernyőn, visszajátszás közben
( a jelölt terület 38x nagyításban)*

*Csak állóképek visszajátszása esetén (Nagy méret érzékelésekor, FX-formátumban)
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NIKKOR: a kulcs a D610 igazi lehetőségeinek megismeréséhez
A képérzékelők felbontásának növekedésével egyre fontosabbá válik
az objektívek optikai minősége. A Nikon optikai eszközök gyártója,
és már a tervezéstől kezdve a legszigorúbb mérnöki elvárásokat
foganatosítja az objektívgyártás minden paramétere
esetében: az élességtől a színeken át a tónusokig, sőt, az
elmosódás (bokeh) apró részleteinél is. A legújabb
FX-NIKKOR objektívek alkalmasak arra, hogy

teljes mértékben kibontakoztassák a D610 nagy felbontásának
lehetőségeit. A fényképezőgép-objektív kombinációk többsége
figyelemre méltóan kis tömegű és kompakt, ami könnyebbé teszi
a kézi fotózást. A gyors fix objektívektől a sokoldalú zoomokig
számos NIKKOR objektív a digitális képalkotásra van
optimalizálva, és a lehető legjobb minőségű képekkel segíti
önt saját kreativitásának kibontakoztatásában.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [ÚJ]

Gyors, nagy látószögű objektív széles
területű, csodálatos elmosódással, és főleg
a kép szélein csökkentett torzítással. A Nanokristály bevonat csökkenti a szellemképeket
és a tükröződéseket, így tiszta képek
készíthetők. Ideális választás tájképekhez és
belterek fotózásához.

Kisméretű és könnyű, általános fix objektív, amelyben aszferikus objektívelemek
csökkentik a torzítást. Csodálatos élességet és elmosódást kínál. Különösen jól
használható gyenge fényes helyzetekben.
Bármilyen témához alkalmas, a portrétól és
csendélettől a tájképig.

Kompakt fix objektív nagy felbontással,
csodálatos elmosódással és természetes
mélységgel. A „végtelenben” elhelyezkedő
pontszerű fényforrások a képeken is
pontszerűen jelennek meg. Portrék és
csendéletek készítéséhez a legalkal
masabb.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Kompakt, sokoldalú mikro objektív Nano
kristály bevonattal. Lenyűgözően éles
közelképeket készít kellemes elmosódással. Kiválóan alkalmas portrékhoz és
csendéletekhez is.

Gyors közepes fix objektív, amely
meglepően kis mérete és tömege ellenére
lenyűgözően éles képeket készít. Kreatív
portréfotózás esetén remekül kihasználhatja az általa kínált gyönyörű elmosódást.

Kisméretű és sokoldalú objektív, amely
a legnépszerűbb zoomtartományt fogja
át. Az akár 4,0 lépésköznyi* előnyt kínáló
rázkódáscsökkentés (VR) javítja a kézből
készített felvételek minőségét, és ezáltal
új témalehetőségeket kínál – a portrétól és
csendélettől a tájképig.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Sokoldalú, nagy teljesítményű 11x zoom
objektív 3,5 lépésköznyi* előnyt kínáló
VR funkcióval. Teljes, széles zoomtarto
mányában kiváló képminőséget kínál.
Ideális utazáshoz.

Zoomos telefotó objektív meggyőző,
4,0 lépésköznyi* előnyt kínáló VR funkcióval,
amelynek révén sokoldalúbb kézi fotózást tesz
lehetővé. 1,0 méteres minimális fókusztávolságával csodálatos elmosódást hoz létre,
Nanokristály bevonata pedig minimálisra csökkenti a szellemképet és a tükröződéseket.

Sokoldalú, 5x szuperzoomos telefotó objektív
4,0 lépésköznyi* előnyt kínáló VR funkcióval. Első
rangú optikai teljesítménye a benne található egy
Super ED üvegelemnek és négy ED üvegelemnek,
valamint Nanokristály bevonatának köszönhető.
Páratlan képminőséget kínál, különösen sport-,
természet- és úti fotózás esetén.

• Objektív: AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5–5.6G ED VR + AF-S Teleconverter TC-14E Ⅱ • Képminőség: 12 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/125 másodperc, f/8 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 1600
• Picture Control: Általános © Junichi Noguchi

*A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív FX-formátumú digitális tükörreflexes fényképezőgépre van felszerelve, a zoom objektív pedig maximális telefotó pozícióban van.

Legyen még sokoldalúbb, használjon DX objektíveket
DX
FX
A DX képterületet a gép
vizuálisan jelzi a keresőben.
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A Nikon következetes F-bajonett kialakításának köszönhetően a D610 kompatibilis az ön már meglévő DX objektívjeivel is.
A kisebb méretű DX objektívek hozzájárulnak a fényképezőgép teljes tömegének és méretének csökkentéséhez, ami jelentős
előny, amikor spontán kell fényképezni vagy kis csomaggal szeretne utazni. A fényképezőgép automatikusan felismeri a hozzá
csatlakoztatott DX objektíveket, és beállítja a megfelelő kivágást – de még ez után is 10 megapixeles képeket készíthet.
• Objektív: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/125 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Színhőmérséklet (5000 K) • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános © Hideki Kono
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Fényképezőgépe hatókörét és képességeit tovább gazdagíthatja
exkluzív Nikon tartozékokkal
WU-1b vezeték nélküli mobiladapter (külön megvásárolható) segítségével távolról irányíthatja a
fényképezőgépet, és képeit közvetlenül intelligens eszközre viheti át

WU-1b vezeték nélküli
mobiladapter

A külön megvásárolható WU-1b vezeték nélküli mobiladaptert a D610 fényképezőgép USB-portjához
csatlakoztatva kétirányú kommunikációra nyílik lehetőség a fényképezőgép és egy beépített vezeték nélküli
funkcióval rendelkező intelligens eszköz (okostelefon vagy táblagép) között. Használhatja a zár távoli kioldását
lehetővé tevő funkciót, illetve intelligens eszközét élő nézet monitorként használhatja a felvételek ellenőrzésére
és a legjobb szögből való elkészítésére. Miután a képeket vezeték nélkül intelligens eszközére továbbította,
egyszerűen feltöltheti őket kedvenc közösségi webhelyére, vagy elküldheti e-mail csatolmányként. A WU-1b
egység az AndroidTM vagy iOS operációs rendszert futtató intelligens eszközökkel kompatibilis.

A FÉNYKÉPEZŐGÉP RÉSZEI ÉS VEZÉRLÉSE
^ ] \[ @

?

>

1 Expozíciókompenzáció
gomb / Kétgombos alaphelyzetbe állítás gomb
2 Kioldógomb
3 Főkapcsoló
4 Segédtárcsa
5 Mélységélesség-ellenőrző gomb
6 Tápcsatlakozó fedele
7 Törlés gomb / Memóriakártya
formázás gomb
8 Gumi szemkagyló
9 Fn (funkció) gomb
! Kereső ablaka
" Dioptriaszabályzó
# Tükör
$ AE/AF-rögzítés gomb
% Fénymérőcsatoló kar
& Objektív rögzítése
( Élességállítási módválasztó
) AF mód gomb
~ Objektívkioldó gomb
+ Objektív-csatlakozási jelölés
, Sorozatkészítés gomb
- Beépített mikrofon
. Vaku mód gomb /
Vakukompenzáció gomb
/ Infravörös érzékelő (elöl)
: Fényképezőgép szíjának
bújtatója
; Kioldási módválasztó tárcsa
< Módválasztó tárcsa
= Módválasztó tárcsa zár kioldó
> Vakupapucs (külső vakuhoz)
? Beépített vaku
@ AF-segédfény / Önkioldó
jelzőfénye / Vörösszemhatáscsökkentő lámpa
[ Fénymérés gomb /
Memóriakártya formázás gomb
\ Videofelvétel gomb
] Funkciókijelző
^ Képsík jelzés
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Megjegyzés: a funkció használatához előzetesen telepíteni kell az intelligens eszközre a Wireless Mobile Utility nevű alkalmazást.

Wireless Mobile Utility

Wireless Mobile Utility
A Nikon Wireless Mobile Utility nevű alkalmazásával a fényképezőgépről intelligens eszközre tölthetők át a képek,
illetve a WU-1b vezeték nélküli mobiladapter csatlakoztatásakor a fényképezőgép zárja az intelligens eszközről is
kioldható. A WU-1b az AndroidTM és iOS operációs rendszert futtató intelligens eszközökkel kompatibilis.
Megjegyzés: ingyenesen letölthető az alkalmazásboltokból.
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Rádiós jelátvitelt alkalmazó vezeték nélküli távvezérlők a még nagyobb kényelem érdekében
WR-R10 vezeték nélküli
távvezérlő (jeladó-vevő)

WR-T10 vezeték nélküli
távvezérlő (jeladó)

A 2,4 GHz-es rádiófrekvencián kommunikáló, külön megvásárolható WR-1 és WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlők
nagymértékben kibővítik a távvezérlés lehetőségeit. A hagyományos, infravörös jeladókkal szemben ezek az eszközök
nagyobb távolságról is használhatók távvezérlésre, és még fizikai akadályok (például fák) jelenléte esetén is lehetővé
teszik a távoli zárkioldást. Használatukkal automatikus élességállítás és sorozatfelvétel is lehetséges. Mivel egyszerre több
fényképezőgéppel is képesek kommunikálni, ezek a vezérlők számos helyzetben jól használhatók. Állóképeket vagy videókat
készíthet egy időben több fényképezőgéppel, amelyekre különféle objektíveket szerel, vagy amelyeket eltérő szögben helyez
el; ha pedig a fényképezőgépeket csoportokra osztja, és csatornákat rendel hozzájuk, akkor az egyes csoportokat egymástól
függetlenül vezérelheti, és különféle műveleteket hajthat végre velük, például az egyik csoporttal állóképeket készíthet, míg a
másikkal közvetlenül utána videót rögzíthet.
Megjegyzés: videofelvétel az alábbi fényképezőgépekkel készíthető – D4, D800 sorozat, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A és
COOLPIX P7700.

}
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RENDSZERÁBRA
KERESŐ TARTOZÉKOK

VAKUK

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

MB-D14 multi power elemtartó markolat (külön megvásárolható) a kényelmes függőleges fényképezéshez

MB-D14 multi power elemtartó markolat
(a D610 fényképezőgéphez csatlakoztatva)

A külön megvásárolható MB-D14 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15 lítium-ion akkumulátorral vagy hat db R6/
AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval, illetve az EH-5b hálózati tápegységgel (és az EP-5B tápcsatlakozóval)
használható. Problémamentesen válthat a D610 akkumulátora és az MB-D14 között, ha mindegyikbe egy EN-EL15 akku van
behelyezve, így kb. kétszer annyi képet tud készíteni, mintha csak a D610 fényképezőgéppel dolgozna. Az MB-D14 multi
power elemtartó markolat külön gombokkal és tárcsákkal segíti a függőleges fényképezést, és kényelmes fogást is kínál ilyen
helyzetben, ami különösen portrék készítésénél hasznos. A markolat váza magnéziumötvözetből készült.

GP-1A GPS-egység (külön megvásárolható) a helyadatok rögzítéséhez

Ha a külön megvásárolható GP-1A GPS egységet csatlakoztatja a D610 fényképezőgéphez, akkor a földrajzi szélesség és
hosszúság, a tengerszint feletti magasság, valamint a készítési idő (UTC, egyezményes világidő) bekerülnek a készített képek
EXIF-adatai közé. A helyadatokat tartalmazó képek megjeleníthetők a ViewNX 2 alkalmazás GeoTag munkaterületén. Az
információ felhasználható a NIKON IMAGE SPACE képmegosztó és -tároló szolgáltatásban, valamint más online képmegosztó
szolgáltatásokban és digitális térképszoftverekben is.

Funkciókijelző

DG-2
keresőnagyító

SU-800
vezeték nélküli
vakuvezérlő

SD-9 nagy
teljesítményű
elemtartó

DK-22 keresőadapter

SB-910
vaku

DK-21M
nagyító kereső

SB-700
vaku
SB-400
vaku

DK-5
keresősapka*

DR-6
derékszögű
keresőtoldalék

NIKKOR OBJEKTÍVEK

SB-300
vaku

Stúdióvakuk**

AS-15 szinkronizálási
csatlakozó adapter

http://nikonimagespace.com
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SC-28, 29 TTL
vezérlőkábel

DK-21 gumi
szemkagyló*

TÁVVEZÉRLÉSI- ÉS
GPS-TARTOZÉKOK

DIGISCOPE
TARTOZÉKOK
MIKROFON

WR-1
vezeték nélküli
távvezérlő

FSA-L1 Fieldscope toldalék
digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez

TV- ÉS VIDEOTARTOZÉKOK

ME-1 sztereó
mikrofon

WR-T10
vezeték nélküli
távvezérlő

SB-910/700/
400/300
vaku

R1C1
makrovaku szett
vezérlővel

TV-képernyő**

HDMI-kábel HDMI mini
csatlakozóval (C típus), a
fényképezőgép
csatlakoztatásához**

WR-1 vezeték nélküli távvezérlő

FSA-L2 Fieldscope toldalék
digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez

FEJHALLGATÓ
HDMI bemenetű
videofelvevő**

GP-1A GPS-egység

A NIKON IMAGE SPACE ingyenes online képmegosztó
és -tároló szolgáltatás. Gyors és kényelmes felhasználói
felületén egyszerű műveletsorok alkalmazásával töltheti fel és le, böngészheti, rendszerezheti és oszthatja
meg fényképeit és videóit, valamint publikálhatja őket a közösségi webhelyeken. A „Basic” fiók legfeljebb
2 GB tárhelyet kínál, és minden regisztrált felhasználó számára elérhető. A „Special” fiók, amelyet
a Nikon digitális fényképezőgépek tulajdonosai használhatnak, akár 20 GB tárhelyet biztosít, és
emellett különféle hasznos funkciókat, például jelszavas védelmet is kínál. Okostelefonokon
használható alkalmazás formájában is elérhető.

_ Kioldási módválasztó tárcsa
zár kioldó
{ Visszajátszás gomb
| Menü gomb
} Retusálás gomb / Picture
Control gomb
* Súgó gomb / Védelem gomb /
Fehéregyensúly gomb
a Visszajátszási nagyítás gomb /
Képminőség/képméret gomb
b Visszajátszási kicsinyítés
gomb / Kiskép gomb / ISO érzé
kenység gomb / Kétgombos
alaphelyzetbe állítás gomb
c Állványmenet
d Monitor
e Info gomb
f Érintkezőfedél a külön
megvásárolható MB-D14
elemtartó markolathoz
g Akkumulátorfedél
h Akkumulátorfedél zárja
i Hangszóró
j Infravörös érzékelő (hátul)
k Kártyaművelet jelzőfénye
l Élő nézet kapcsoló
m Élő nézet gomb
n Környezeti fényerő érzékelő
o Kártyafedél
p Élességmező-választógomb zár
q OK gomb
r Választógomb
s Főtárcsa
t Külső mikrofon csatlakozó
u Fejhallgató-csatlakozó
v USB-csatlakozó
w C típusú HDMI minitűs
csatlakozó
x Tartozék csatlakozó

GP-1A
GPS-egység

MC-DC2
vezetékes
távkioldó

ML-L3
távvezérlő

WR-T10 vezeték
nélküli távvezérlő
(jeladó)

WR-R10 vezeték
nélküli távvezérlő
(jeladó-vevő)

INTELLIGENS ESZKÖZ
TARTOZÉKOK
WU-1b vezeték
nélküli mobiladapter

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMTARTÓ MARKOLATOK
EN-EL15
lítium-ion
akkumulátor*

MH-25
akkumulátortöltő*

EP-5B
tápcsatlakozó

Hat db R6/AA-méretű
elem/akkumulátor**

EH-5b hálózati tápegység

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
SD-memóriakártya**

TOK

CF-DC5
félpuha táska

Intelligens eszköz**
(iOS/Android
operációs rendszer)
* Mellékelt tartozékok

Személyi
számítógép**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

Nyomtató**

Wireless
Mobile Utility†

MB-D14 multi power
elemtartó markolat

Fejhallgató**

UC-E15 USB-kábel*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

** Nem Nikon termékek † Ingyenesen letölthető az egyes intelligens eszközöket kiszolgáló alkalmazásboltokból.
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A Nikon D610 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Fényképezőgép típusa
Objektív rögzítése
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Teljes pixelszám
Porosodáscsökkentő rendszer
Képméret (képpontban)

Fájlformátum
Picture Control rendszer

17_HU

Adattároló
Két kártyanyílás
Fájlrendszer
Kereső
Képfedés

Nagyítás
Betekintési távolság
Dioptriakorrekció
Mattüveg
Tükör
Mélységélesség-ellenőrzés
Objektívrekesz
Kompatibilis objektívek

Zár típusa
Záridő
Vakuszinkron sebessége
Kioldási módok

#

Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Nikon F-bajonett (AF-csatlakozóval és -érintkezőkkel)
24,3 millió
35,9 × 24,0 mm méretű CMOS-érzékelő (Nikon FX-formátum)
24,7 millió
Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható
Capture NX 2 szoftver szükséges)
• FX-formátum (36 × 24): 6016 × 4016 (Nagy), 4512 × 3008 (Közepes), 3008 × 2008 (Kicsi) • DX-formátum
(24 × 16): 3936 × 2624 (Nagy), 2944 × 1968 (Közepes), 1968 × 1312 (Kicsi) • Élő nézet videó módban készített,
FX-formátumú fényképek: 6016 × 3376 (Nagy), 4512 × 2528 (Közepes), 3008 × 1688 (Kicsi) • Élő nézet videó
módban készített, DX-formátumú fényképek: 3936 × 2224 (Nagy), 2944 × 1664 (Közepes), 1968 x 1112 (Kicsi)
• NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, veszteségmentesen tömörített vagy tömörített • JPEG: JPEG alapszabvánnyal kompatibilis
– beállítások és tömörítési arányok: finom (kb. 1:4), normál (kb. 1:8) és alap (kb. 1:16) (Fájlméret elsődlegessége); optimális
minőségű tömörítési mód választható • NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; a beállítások módosíthatók, az
egyéni Picture Control beállítások menthetők
SD- (Secure Digital), valamint UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
A 2. foglalat felhasználási módjai: túlcsordulás, biztonsági másolat, illetve a különböző formátumú képek külön
kártyán történő mentése a NEF+JPEG opció használatakor; a képek másolhatók az egyik kártyáról a másikra
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 képfájl-formátum digitális álló fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge
Fix betekintési távolságú, pentaprizmás, tükörreflexes kereső
• FX (36 × 24): kb. 100% vízszintesen és 100% függőlegesen • DX (24 × 16): kb. 97%
vízszintesen és 97% függőlegesen
Kb. 0,7× (50 mm f/1,4-es objektív a végtelenre állítva; -1,0 m -1)
21 mm (-1,0 m -1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
-3 és +1 m -1 között
Fókuszkeretekkel ellátott, B típusú BriteView Clear Matte Mark VIII mattüveg (a kompozíciós
rács megjeleníthető)
Gyors visszatérésű
A mélységélesség-ellenőrző gomb megnyomásakor az objektív rekesze beugrik a felhasználó
által (A és M módban), illetve a fényképezőgép által (más módokban) választott értékre
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis AF NIKKOR objektívekkel, ideértve a G, E és D típusú objektíveket is (egyes PC
objektívekre korlátozások vonatkoznak); DX objektívekkel [a DX (24 × 16) képterület használatával];
AI-P NIKKOR objektívekkel és nem-CPU AI objektívekkel (csak A és M módban); IX-NIKKOR,
F3AF és nem-AI objektívek nem használhatók; az elektronikus távolságmérő f/8 vagy annál
nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható (az elektronikus távolságmérő a középső 7
élességpontot támogatja f/8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén, illetve
a középső 33 élességpontot támogatja f/6,8 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén)
Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció, időzített (külön
megvásárolható ML-L3 távvezérlő szükséges), X200
X=1/200 mp; 1/250 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni (a vaku hatótávolsága
lecsökken az 1/250 és 1/200 mp közti záridő-tartományban)
S (Egyképes), CL (Lassú sorozatfelvétel), CH (Gyors sorozatfelvétel), Q (Halk kioldás), Qc
(Halk sorozatfelvétel), E (Önkioldó), (Távvezérlő), MUP (Tükörfelcsapás)
Kb. 1–5 kép/mp (CL ), kb. 6 kép/mp (CH ) vagy 3 kép/mp (Qc)
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció 0,5, 1, 2 vagy 3 másodperces időközökben
Késleltetett távkioldás, Gyorsreagálású távkioldás, Távoli tükörfelcsapás
TTL fénymérés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
• Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G, E és D típusú objektívek használata esetén); színes mátrixmérés II (más CPU
objektívek használata esetén); 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, 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, vagy a teljes kép átlagán alapul a súlyozás) • Célpont: 4 mm átmérőjű körben mér (a
képkocka kb. 1,5%-a), az aktív élességpont körül (nem-CPU objektív használata esetén a középső élességpont körül)
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé
• Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
Kombinált CPU és AI
Automatikus (i Automatikus; j Vaku nélküli automatikus), motívumprogramok (k Portré, l Tájkép,
p Gyermek, m Sport, n Makró, o Éjszakai portré, r Éjszakai tájkép, s Összejövetel/beltéri, t Tengerpart/
hó, u Naplemente, v Alkonyat/hajnal, w Háziállat portré, x Gyertyafény, y Virág, z Őszi színek, 0 Étel,
1 Sziluett, 2 Fényes és 3Sötét), Programozott automatikus rugalmas programmal (P), Záridő-előválasztásos
automatikus (S), Rekesz-előválasztásos automatikus (A), Kézi (M), U1 (1. felhasználói), U2 (2. felhasználói)
-5 – +5 Fé mértékben, 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel módosítható P, S, A és M módban
2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO 100–6400 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,5, 0,7
és 1 Fé (ISO 50 egyenérték) értékkel ISO 100 alatt és kb. 0,3, 0,5, 0,7, 1 és 2 Fé (ISO 25 600
egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött, automatikus ISO érzékenység szabályozás használható
Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony, Ki
2 kép, az egyiknél kiválasztott érték; vagy 3 kép, valamennyi képnél felhasználói beállítással
Nikon Multi-CAM 4800 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel,
finomhangolással, 39 élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelővel; a középső 33 pont
f/5,6 és f/8 közötti rekeszérték esetén, a középső 7 élességpont pedig f/8 rekeszérték esetén
használható) 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 (M): az elektronikus távolságmérő használható

A képtovábbítás sebessége
Önkioldó
Távkioldási módok
Fénymérés
Fénymérési módszer

Fénymérési tartomány
(ISO 100 egyenérték, 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
Objektív motor

Élességpont
AF mező módok
Élességrögzítés
Beépített vaku
Kulcsszám
Vakuvezérlés

Vaku módok

Vakukompenzáció
Vakus sorozatkészítés
Vaku készenléti jelzőfénye
Vakupapucs
Nikon Kreatív Megvilágítási
Rendszer (CLS)

Szinkroncsatlakozó aljzat
Fehéregyensúly
Fehéregyensúly-sorozat
Élő nézet módok
Objektív motor élő nézetben
AF mező módok
Automatikus élességállítás
Video-fénymérés
Video-fénymérési módszer
Képméret (képpontban)
és képkockasebesség
Fájlformátum
Videotömörítés
Hangrögzítési formátum
Hangrögzítő eszköz
Felvételek maximális hossza
Egyéb videobeállítások
Monitor
Visszajátszás
USB
HDMI-kimenet
Tartozék csatlakozó
Hangbemenet
Audiokimenet
Nyelv
Akkumulátor
Elemtartó markolat
Hálózati tápegység
Állványmenet
Méret (Sz × Ma × Mé)
Tömeg
Működési környezet
Mellékelt tartozékok
(országonként vagy
régiónként különbözhet)

39 vagy 11 élességpont közül választható
Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos Dinamikus AF mező; 3D követés; Automatikus AF mező
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (Egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb
megnyomásával rögzíthető
i, k, p, n, o, s, w: automatikus vakuzás automatikus felnyílással
P, S, A, M, 0 : kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kb. 12, kézi vakuzásnál 12 (méter, ISO 100, 20°C)
TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával, elérhető a beépített vakuval,
illetve 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-fénymérés esetén
Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű vakuszinkronnal, automatikus
hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, derítő vakuzás, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú
záridős vakuszinkron, hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridejű vakuszinkron
a hátsó redőnyre, vakuszinkron a hátsó redőnyre, ki; automatikus FP nagysebességű szinkron támogatása
-3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
2–3 kép 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 vagy 3 Fé lépésközzel
A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel
végzett villantás után villog
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
A Fejlett vezeték nélküli megvilágítás funkció támogatott, ha a beépített vaku, az SB-910, SB-900, SB-800 vagy
SB-700 vaku a fővaku és az SB-600 vagy SB-R200 a segédvaku, illetve ha az SU-800 vakuvezérlő működik
vezérlőként; a beépített vaku fővakuként szolgálhat vezérlő módban; az Automatikus FP nagysebességű
szinkron és a modellfény funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval (kivéve az SB-400 vakut); a vaku
színinformációk közlése és a vakuérték rögzítése funkció támogatott minden CLS-kompatibilis vakuval
AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható)
Automatikus (2 beállítás), Izzólámpa, Fénycső (7 beállítás), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős,
Árnyék, Felhasználói beállítás (legfeljebb 4 érték tárolható), Színhőmérséklet választása
(2500–10 000 K között); valamennyi beállítás finomhangolható
2–3 felvétel, 1, 2 vagy 3 egységnyi lépésközzel
Élő nézet fényképezés (állóképekhez), videó élő nézet (videókhoz)
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Állandó motoros AF (AF-F)
• Kézi élességállítás (M)
Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az
élességállítás pontját, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával
Mátrix
• 1920 × 1080; 30p (progresszív), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p.
A tényleges képkocka sebesség értéke a 60p, 50p, 30p, 25p és 24p beállításnál: 59,94, 50,
29,97, 25 és 23,976 kép/mp; az opciók H magas és normál képminőség esetén is választhatók
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineáris PCM
Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Kb. 29 perc 59 másodperc (20 perc, amely függ a képkocka sebességtől, a képmérettől és
a videominőség beállításaitól)
Index jelölés, időzített felvételkészítés
8 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), kb. 170 fokos megtekintési szögű, kb. 100%os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor, automatikus monitor
fényerő vezérlés a környezeti fényerő érzékelő használatával
Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve naptár mód) visszajátszás zoom,
videó visszajátszása, fénykép és/vagy videó diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények
kijelzése, képinformáció, GPS-adatok kijelzése és automatikus képelforgatás
Nagy sebességű USB
C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Vezetékes távkioldó: MC-DC2 (külön megvásárolható), GPS-egység: GP-1/GP-1A (külön megvásárolható)
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő; tápellátás támogatása)
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Angol, arab, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai (egyszerűsített
és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, portugál (portugáliai és
brazíliai), román, spanyol, svéd, thai, török, ukrán
Egy db EN-EL15 lítium-ion akkumulátor
Külön megvásárolható MB-D14 multi power elemtartó markolat egy EN-EL15 lítium-ion
akkumulátorral vagy hat db AA-méretű alkáli, Ni-MH vagy lítium elemmel/akkuval
EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5B hálózati tápcsatlakozó szükséges)
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Kb. 141 × 113 × 82 mm
Kb. 850 g akkumulátorral és memóriakártyával, de vázsapka nélkül; kb. 760 g (csak a váz)
Hőmérséklet: 0–40°C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
EN-EL15 lítium-ion akkumulátor, MH-25 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, DK-21 gumi
szemkagyló, UC-E15 USB-kábel, AN-DC10 szíj, BM-14 LCD-monitorvédő, BF-1B vázsapka,
BS-1 vakupapucs-fedél, 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 Android TM a Google Inc. védjegye.
• A termékek és a márkanevek a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
• Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben, az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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