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Izjemna prilagodljivost.
Ustvarjalni nadzor.
Predstavljamo fotoaparat D300S, Nikonov izjemno ustvarjalni model digitalnega fotoaparata SLR formata
DX. D300S, namenjen poklicnim in drugim resnim fotografom, ki potrebujejo veliko prilagodljivosti, s svojim
pametnim, odzivnim ohišjem omogoča izjemno hitrost. Njegova zmogljivost vzbuja zaupanje v ekstremnih
okoljih. Če nameravate delati z večpredstavnostjo, imate video zmogljivosti fotoaparata D300S, vključno
s stereo snemanjem zvoka*, na dosegu roke. Poleg tega lahko izbirate med naborom svetovno znanih odličnih
objektivov Nikkor in Nikonovim sistemom Total Imaging. Samo zamislite si, kaj lahko dosežete, ko imate na
voljo ves ta ustvarjalni potencial. Fotoaparat D300S. Nova raven ustvarjalnosti, vam na uslugo.
* Z dodatnim zunanjim mikrofonom.

n Neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo približno
7 slik na sekundo

n 12,3 milijona efektivnih slikovnih pik z obdelavo
slik EXPEED

n D-Film s priključkom za stereo mikrofon

n Vzdržljivost sprožilca preizkušena za 150 tisoč
proženj

n Sistem AF z 51 točkami za obsežno pokritost slike
n Približno 100-odstotna pokritost slike iskala

n Dvojne reže za pomnilniške kartice CF/SD
n Ohišje iz magnezijeve zlitine z zaščito proti prahu
in vlagi

Več dosega, ko ga potrebujete
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1,5-kratni telefoto učinek pomeni veliko, ko ste na poti.

• Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 200–400 mm f/4G IF-ED • Osvetlitev: način [S], 1/640 sekunde, f/4,5
• Nastavitev beline: samodejna • Občutljivost: ISO 320 • Nadzor slike: standarden

© Robert Bösch

Vsak premik, trenutek, ki jemlje dih
Zajame popoln trenutek s pomočjo neprekinjenega fotografiranja s hitrostjo približno 7 posnetkov na sekundo.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED • Osvetlitev: način [S], 1/1000 sekunde, f/7,1
• Nastavitev beline: samodejna • Občutljivost: ISO 320 • Nadzor slike: standarden

© Robert Bösch

5

KER SE TRENUTEK NIKOLI NE PONOVI
Hitrost, natančnost in raznovrstnost Nikonovega formata DX – odziv v delčku sekunde
vam bo prinesel več vrhunskih fotografij.
Približno 100-odstotna pokritost
slike iskala – še ena Nikonova
glavna prednost

Neprekinjeno fotografiranje
s približno 7 posnetki na sekundo* –
izboljšuje vaše priložnosti za zajem
več odločilnih trenutkov
Nikonov najnovejši vodilni fotoaparat
formata DX skriva v svojem prilagodljivem
ohišju izjemno zmogljivost; omogoča
neprekinjeno snemanje s hitrostjo
približno 7 posnetkov na sekundo* samo
s pomočjo osnovne baterije.
* Na osnovi smernic CIPA. Hitrost neprekinjenega
fotografiranja za 14-bitni NEF (RAW) je pribl.
2,5 posnetka na sekundo.

Zajemite, kar vidite
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51-točkovni sistem AF. Približno 100-odstotna pokritost slike iskala. Vse je ostro in jasno.

Sistem AF z 51 točkami – vrhunska
natančnost, izjemna hitrost
Modul senzorja Multi CAM 3500DX AF
fotoaparata D300S ponuja izjemno široko
območje pokritosti samodejnega ostrenja.
Z 51 točkami AF, strateško razporejenimi
čez okvir, je oblikovan tako, da natančno
zajame vaš motiv, tudi če je njegovo gibanje
nepredvidljivo. Poleg tega ima ta modul AF
15 križnih senzorjev v središču okvirja,
s čimer omogoča najboljše možno
zaznavanje s katerim koli objektivom AF
NIKKOR s hitrostjo f/5,6 ali več. Lahko se
odločite tudi za snemanje
z 11 točkami ostrenja.
Fotoaparat D300S ponuja
tri načine področja AF – AF
z dinamičnim področjem,
enopodročni AF in AF
s samodejno izbiro področij.

Ker želite, da so vse pomembne stvari
v iskalu in da boste lažje sestavili
natančno kompozicijo, vam fotoaparat
D300S ponuja približno 100-odstotno
pokritost slike iskala z razdaljo okular–oko
19,5 mm (pri -1,0 m-1).

Sistem za prepoznavanje scene –
ponuja bolj prefinjene informacije
za večjo natančnost
Pametne aplikacije senzorjev fotoaparata
D300S so bile izboljšane v postopku, ki je
pripeljal do nove tehnologije; sistema za
prepoznavanje scene. Z natančnimi podatki
o barvi in svetlosti iz senzorja RGB s 1.005
slikovnimi pikami sistem za prepoznavanje
scene premika meje natančnosti za
samodejno ostrenje, samodejno osvetlitev,
nadzor bliskavice i-TTL in samodejno
nastavitev beline na doslej nedoseženo
raven. V načinu delovanja za predvajanje
vam sistem prepoznave obrazov omogoča
takojšnjo povečavo obraza na zaslonu LCD.

Način AF z dinamičnim področjem,
ki uporablja 51 točk
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED • Osvetlitev: način [S], 1/1600 sekunde, f/10
• Nastavitev beline: samodejna • Občutljivost: ISO 200 • Nadzor slike: standarden

© Robert Bösch
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Napredno obdelovanje fotografij
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Nikonova tehnologija EXPEED ponuja fotografije, enake tistemu, kar vidite z lastnimi očmi.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4 G • Osvetlitev: način [M], 1/125 sekunde, f/2,2 • Nastavitev beline: oblačno
• Občutljivost: ISO 200 • Nadzor slike: standarden

© Ami Vitale

Svetloba v temnih pogojih
Visoka občutljivost ISO pričara svetlobo iz temačnih mest.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED • Osvetlitev: način [M], 1/13 sekunde, f/4
• Nastavitev beline: samodejna • Občutljivost: ISO 1250 • Nadzor slike: standarden

© Ami Vitale
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NAJ IMA VAŠA DOMIŠLJIJA PROSTO POT
Več kot 60 združljivih objektivov NIKKOR, pametne bliskavice Nikon in druga oprema za povečanje
ustvarjalnih priložnosti fotografiranja in snemanja filmov.
Objektivi NIKKOR – izjemna zbirka
orodij za obdelovanje slik

D-Film – vstopite v popolnoma novo
razsežnost ustvarjalnosti

To je dejstvo: v trenutni zbirki objektivov
NIKKOR jih je več kot 60, ki odlično
dopolnjujejo izjemno kakovost in
ustvarjalnost najnovejšega Nikonovega
vodilnega fotoaparata formata DX,
fotoaparata D300S. Združljivost in
izpopolnjenost teh objektivov je ključ,
s katerim boste v prihodnjih letih
lahko razvili svoj idealni fotografski
sistem.

Vstopite v razburljivo novo razsežnost
ustvarjalnosti tako, da izrazite svojo vizijo
v gibljivem formatu JPEG v HD-kakovosti
(1280 x 720 slikovnih pik) pri hitrosti
24 posnetkov na sekundo. Nikonovi
izjemni funkciji D-Film je zdaj priložen
zunanji priključek za mikrofon za
jasne stereo posnetke. Z našo
izjemno paleto objektivov NIKKOR
– od ultraširokokotnega objektiva in
ribjega očesa do super telefoto objektiva
– lahko povečate
dramatični učinek svojih filmov.
Funkcija za urejanje filmov
v fotoaparatu vam omogoča
osnovno urejanje in je zlasti
priročna, ko pri delu nimate
dostopa do računalnika.

Nikonov sistem osvetljevanja
Creative Lighting System – zmogljive,
raznovrstne rešitve
Fotoaparat D300S ima vgrajeno bliskavico
s 16-milimetrsko pokritostjo objektiva,
katere delovanje lahko obogatite
z Nikonovimi bliskavicami – SB-910,
SB-700, SB-400 in SB-R200. Popolnoma je
združljiv z Nikonovim priznanim sistemom
osvetljevanja Creative Lighting System in
njegovimi številnimi naprednimi funkcijami.

Zajemite nevidno
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Nikonov vrhunski sistem osvetljevanja Creative Lighting System povečuje vaše zmožnosti osvetljevanja.

Aktivno D-osvetljevanje
Aktivno D-osvetljevanje vas rešuje v razmerah
prevelikega kontrasta, in sicer tako, da
samodejno uravna dinamično območje, tako
da lahko posnamete podrobnosti v senci in
pri tem ohranite osvetljene dele, na primer
oblake. Fotoaparat D300S omogoča tudi, da
svoje slike kadrirate s spremenljivimi nivoji
moči do največ pet stopenj, da dosežete
želeni ton.

n Dva načina ogleda v živo za večjo
raznovrstnost snemanja in natančen
nadzor ostrenja.
n	Nadzor slike (Picture Control) za
prilagajanje barv in tonov.

nR
 aznovrstni meniji za retuširanje
v fotoaparatu zmanjšujejo
potrebo po urejanju slik
v računalniku.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED • Osvetlitev: način 1S250/1000 sekund16f/7,1
• Nastavitev beline: samodejna • Občutljivost: ISO 250 • Nadzor slike: standarden

© Robert Bösch

11

IZJEMNA PRILAGODLJIVOST. POPOLNA ZANESLJIVOST.
Največja zmogljivost. Temu dodajte prilagodljivost in si poskušajte zamisliti, kakšne rezultate boste dosegli.

Vzdržljiv zaklop
Nikon preizkuša zaklop
popolnoma sestavljenega
fotoaparata D300S v 150
tisoč ciklih v zahtevnih
preizkusnih okoljih, da bi dosegel zanesljivo
vzdržljivost v realnem svetu.

Robustno ohišje iz magnezijeve zlitine
Fotoaparat D300S ima močno, a lahko magnezijevo
zlitino za zunanji pokrov, ohišje in predel z zrcali,
spoji in zgibi pa so zaščiteni pred vdiranjem
prahu in vlage.

Prilagodljiva
dvojna reža za
pomnilniške kartice
CompactFlash*
in SD

n Vzdržljiva baterija – Litij-ionska baterija

Dvojna reža za kartice
lahko zadovolji vse
vaše potrebe. Določite lahko primarno režo
za snemanje, drugo režo pa lahko na primer
uporabljate za shranjevanje dodatnega
pomnilnika ali za samodejno varnostno
kopiranje podatkov.

n Nikonov vgrajeni sistem za odpravljanje

* Združljivo samo z vrsto I.

za polnjenje EN-EL3e (priložena) ponuja
izjemno upravljanje z energijo in vam
omogoča, da z vsakim polnjenjem
posnamete do približno 950 fotografij*.
		 * Na osnovi standardov CIPA.

prašnih delcev – uporablja vibracije
za zmanjševanje količine prahu na
optičnem nizkofrekvenčnem filtru.

n Način tihe zaslonke – zmanjšuje
zvok premikanja zrcala za manj vsiljivo
snemanje.

n 7,5-centimetrski (3-palčni) zaslon LCD
s približno 920.000 slikovnimi pikami
in 170-stopinjskim vidnim kotom – za
zanesljivo potrjevanje slik.

n Elektronski navidezni horizont – prikazuje
položaj fotoaparata relativno glede na
obzorje, na voljo tudi s snemanjem
v načinu ogleda v živo.
Izboljšana območja
zaščite proti vlagi in
prahu so označena
rdeče.

n	Zaslon z informacijami, ki jih
lahko preberete hitro in brez
težav.

n Izboljšane funkcije predvajanja
za pregledovanje slik na
različne načine.

Pripravljeni na raziskovanje
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S pomočjo ergonomske, robustne oblike fotoaparata D300S in njegovega sistema ste pripravljeni na naloge tudi v zahtevnih okoljih.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5 G ED • Osvetlitev: Način [M]
1/400 sekunde, f/8 • Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba
• Občutljivost: ISO 200 • Nadzor slike: standarden

© Ami Vitale
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Sistemska tabela

n Združljiv s HDMI
Fotoaparat D300S ima priključek HDMI (HighDefinition Multimedia Interface), ki omogoča
neposredno povezavo s TV-sprejemnikom
visoke ločljivosti za ogledovanje slik in D-filmov.
Zahteva priključek tipa C (mini).

n

Baterija Multi-Power Battery Pack MB-D10 (dodatno)
MB-D10 podpira uporabo treh vrst baterij.
Združuje dodano trdnost in podaljšano
snemanje do 2950 fotografij*1 na eno polnjenje
ter omogoča hitro neprekinjeno snemanje pri
hitrosti približno 8 posnetkov na sekundo*2.

Priključek za
pravokotni prikaz
DR-6
Napajalno držalo
SK-6/6A

n Enota GPS GP-1 (dodatno)
Pri uporabi enote GPS GP-1 s fotoaparatom
D300S se v podatke Exif za vsako sliko
samodejno posnamejo informacije o času
in zemljepisni lokaciji, ki jih naprava prejme
prek satelita. Tako lahko v programu ViewNX
brez težav prikažete lokacijo slike v aplikaciji
Google Zemljevidi™.

n Brezžični oddajnik Wireless Transmitter WT-4A/B/C/D/E* (izbirno)
Za učinkovit prenos slik. Pri uporabi
z dodatnim programom Camera Control
Pro 2 je na voljo tudi oddaljeno upravljanje
fotoaparata, vključno z uporabo ogleda
v živo, in ogledovanje slik.
* Ime izdelka je različno glede na regijo, odvisno od
frekvenčnih kanalov, ki so lokalno na voljo.

n Ekskluzivna Nikonova programska oprema
Skupaj s fotoaparatom D300S dobite paketa programske opreme Nikon
Transfer in View NX za nabor temeljnih operacij iskanja in urejanja fotografij.
Za naprednejše postopke ponuja Nikon programe Capture NX2 in Camera
Control Pro 2 (vse izbirno).
14

Gumijast
nastavek za oči
DK-23*

Povečevalni okular
DG-2
Pokrovček
okularja DK-5*

Korekcijske leče
za okular
Vmesnik okularja
DK-20C
DK-22
(od –5 do +3 m-1)

Povečevalni okular
DK-21M

Bliskavica SB-910

Baterija HighPerformance Battery
Pack SD-9

OBJEKTIVI NIKKOR

DALJINSKI UPRAVLJALNIK, DODATNA
OPREMA ZA GPS

Bliskavica SB-700

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-36

Bliskavica
SB-910

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-30
Bliskavica SB-400

*1 Na osnovi standardov CIPA. Ko za ohišje fotoaparata uporabljate litij-ionsko baterijo za polnjenje
EN-EL3e, skupaj z litij-ionsko baterijo za polnjenje EN-EL4a in pokrov predalčka za baterije BL-3 za
baterijo Multi-Power Battery Pack MB-D10.
*2 Na osnovi smernic CIPA. Za hitrost približno 8 posnetkov na sekundo potrebujete baterijo MultiPower Battery Pack MB-D10, pokrov predalčka za baterije BL-3 in litij-ionsko baterijo za polnjenje
EN-EL4a; vse je na voljo posebej.

Tehnični podatki digitalnega fotoaparata Nikon SLR D300S
DODATNA OPREMA ZA ISKALO

BLISKAVICE

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-22

Bliskavica
SB-700

Podaljšek
MC-21

Kabel TTL Remote
Cord SC-28, 29

Kabel Connecting
Cord MC-23
Bliskavica
SB-400

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-22
Komplet za daljinsko
upravljanje Modulite
ML-3
Kabel Connecting
Cord MC-23

Komplet za daljinsko
upravljanje Modulite ML-3
Kabel za daljinsko
fotografiranje
Naprava GPS
MC-DC2
GP-1

MIKROFON

Poltrda torbica
CF-D200

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-30

Kabel Adapter
Kabel Adapter
Cord MC-25
Cord MC-25
Dodatna daljinska
oprema z 2 nožicama

Upravljalnik Close-up
Speedlight Commander Kit
R1C1

TORBICA

Kabel za daljinsko
fotografiranje
MC-36

Kabel GPS
MC-35

Stereo mikrofon
ME-1

Naprava GPS**††

DODATNA OPREMA ZA TV

ADAPTERJI, BATERIJE IN PAKETI
BATERIJ

Kabel HDMI (vrsta C)**†
Kartica CompactFlash™**
Pomnilniška kartica SD**

Avdio/video kabel EG-D2*†
Pokrov predalčka Zmogljivi baterijski Litij-ionska baterija za
za baterije BL-3
polnjenje
napajalnik
EN-EL3e*
MB-D10

Litij-ionska baterija
za polnjenje
EN-EL4/EN-EL4a

Osem baterij
velikosti
R6/AA**

Hitri polnilnik
MH-211/MH-22
* Priložena dodatna oprema
** Izdelki drugih proizvajalcev

Hitri polnilnik
MH-18a*

Kartica CompactFlash™/
bralnik pomnilniških kartic SD**

Oddajnik Wireless Transmitter
WT-4A/B/C/D/E
Električni vmesnik EH-5b

RAČUNALNIŠKA DODATNA
OPREMA
Osebni računalnik**

Kabel USB UC-E4*

Televizijski zaslon**

Litij-ionska baterija
za polnjenje
EN-EL3e
Električni vmesnik
EH-6a/EH-6b

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

Zbirka programske opreme*

† Ko si na TV-sprejemniku, povezanem s fotoaparatom prek avdio-video kabla EG-D2, ogledujete film, kjer je zvok posnet v stereo različici z zunanjim
mikrofonom, je zvočni izhod v mono zapisu. Povezave HDMI podpirajo stereo izhod.
†† P
 odprte naprave GPS – naprave Garmin eTrex in geko series (oboje se ne proizvaja več), ki so v skladu z različico 2.01 ali 3.01 oblike zapisa podatkov
združenja National Marine Electronics NMEA0183, lahko povežete z vmesnikom MC-35 (potrebujete kabel s priključkom z devetimi nožicami D-sub, ki ga
omogoča podjetje Garmin). Naprav GPS z vmesnikom USB ne morete uporabljati.vmesnikom USB ne morete uporabljati.cannot be used.

Vrsta
Vrsta
Digitalni fotoaparat z zrcalno-refleksnim objektivom
Nastavek za objektiv
Nikonov nastavek F (s priključki in kontakti za AF)
Efektivni kot slike
Približno 1,5-kratni faktor pretvorbe (format Nikon DX)
Efektivno število slikovnih pik
Efektivno število
12,3 milijona
slikovnih pik
Slikovni senzor
Slikovni senzor
23,6 x 15,8-milimetrski senzor CMOS
Skupno število slikovnih pik 13,1 milijona
Sistem za odpravljanje Čiščenje slikovnega senzorja, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu
prašnih delcev
s slike (potrebna je dodatna programska oprema Capture NX 2)
Shranjevanje
Velikost slike
4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S]
(v slikovnih pikah)
Oblika datotek
• NEF (RAW)*: 12- ali 14-bitne, stisnjene brez izgube, stisnjene ali nestisnjene
• TIFF (RGB) • JPEG: osnovni JPEG, združljiv s kakovostnim (pribl. 1:4),
normalnim (pribl. 1:8) ali osnovnim (pribl. 1:16) stiskanjem (Prednost
velikosti). Na voljo tudi stiskanje za najboljšo kakovost. • NEF (RAW) + JPEG:
fotografije, posnete v formatu NEF (RAW) in JPEG
* Obdelava je mogoča s funkcijo obdelave v fotoaparatu NEF (RAW) ali s programsko
opremo, na primer ViewNX (priloženo) ali Capture NX 2 (dodatno).

Sistem nadzora slike
Picture Control
Mediji
Dvojne reže za kartice
Datotečni sistem

Iskalo
Iskalo
Pokritost slike
Povečava
Razdalja okular–oko
Prilagajanje dioptrije
Zaslon izostritve

Izbirate lahko med standardnimi, nevtralnimi, živahnimi ali enobarvnimi
slikami; shranite lahko do devet nadzorov slik po meri.
Pomnilniške kartice CompactFlash vrste I (združljivo z UDMA), pomnilniške
kartice SD, združljive s SDHC
Vsako kartico lahko uporabljate kot primarno, sekundarno lahko uporabljate za
prekoračitev, varnostno kopiranje ali ločeno shranjevanje slik NEF (RAW) in
JPEG, slike lahko kopirate z ene kartice na drugo.
DCF (standard oblikovanja datotečnega sistema fotoaparata) 2.0, DPOF
(digitalna oblika naročila za tiskanje), Exif 2.21 (datotečni format izmenljivih
slik za digitalne fotoaparate), PictBridge

Refleksno iskalo z eno lečo in pentaprizmo
Približno 100 % vodoravno in 100 % navpično
Pribl. 0,94 × (50 mm f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m-1)
19,5 mm (–1 m-1)
od –2 do +1 m-1
Zaslon BriteView Clear Matte Mark II vrste B s kadriranjem območja AF
(možnost prikaza mreže)
Refleksno zrcalo
Hitra vrnitev
Predogled globine polja Ko pritisnete gumb za predogled globine polja, zmanjšate zaslonko na
vrednost, ki jo je izbral uporabnik (načina A in M) ali fotoaparat (načina P in S).
Zaslonka objektiva
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Objektiv
Združljivi objektivi
• DX NIKKOR: podprte so vse funkcije. • AF NIKKOR vrste G ali D: podprte
so vse funkcije (objektiv PC Micro-NIKKOR nekaterih funkcij ne podpira);
objektivi IX NIKKOR niso podprti • Drugi objektivi AF NIKKOR: podprte so
vse funkcije razen 3D barvnega matričnega merjenja II; objektivi za F3AF
niso podprti. • AI-P NIKKOR: podprte so vse funkcije razen 3D barvnega
matričnega merjenja II • Brez CPE: lahko se uporabljajo v načinih A in M;
barvno matrično merjenje in prikaz odprtosti zaslonke sta podprta, če
uporabnik vnese podatke o objektivu (samo objektivi AI)
Elektronski daljinomer se lahko uporablja, če ima objektiv največjo zaslonko
hitrosti f/5,6 ali hitrejšo
Sprožilec
Vrsta
Elektronsko nadzorovan sprožilec v goriščni ravnini
Hitrost
1/8000 do 30 s v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV, podaljšana osvetlitev, X250
Hitrost sinhronizacije
X=1/250 s; s sprožilcem se sinhronizira v 1/320 s ali počasneje
bliskavice
(doseg bliskavice pade pri času med 1/250 in 1/320 s)
Sprostitev
Načini sprostitve zaklopa S (posamezni posnetek), CL (zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo),
CH (zaporedno fotografiranje z veliko hitrostjo), Q (tiha zaslonka), V
(samosprožilec), MUP (prezrcali gor)
Hitrost fotografiranja
Z litij-ionsko baterijo za polnjenje EN-EL3e: približno 1 do 7 posnetkov na
sekundo (CL), približno 7 posnetkov na sekundo (CH). Z dodatno baterijo
Multi-Power Battery Pack MB-D10 in litij-ionsko baterijo za polnjenje
EN-EL4a: pribl. 1 do 7 posnetkov na sekundo (CL), pribl. 8 posnetkov na sekundo (CH)*
Samosprožilec
Izberete lahko čas trajanja 2 sekundi, 5, 10 ali 20 sekund
Osvetlitev
Merjenje
Merjenje osvetlitve TTL s senzorjem RGB s 1.005 slikovnimi pikami
Način merjenja
• Matrično: 3D barvno matrično merjenje II (objektivi tipov G in D); barvno
matrično merjenje II (drugi objektivi s CPE); barvno matrično merjenje

z objektivi brez CPE je na voljo, če uporabnik vnese podatke objektiva
• Sredinsko uteženo: 75 % teže ima 8-milimetrski krog v sredini fotografije.
Premer kroga je mogoče spremeniti na 6, 10 ali 13 milimetrov, teža pa lahko
tudi temelji na povprečju celotne slike (pri objektivih brez CPE je vrednost
fiksna in znaša 8 mm) • Točkovno: izmeri 3 milimetrski krog (pribl. 2 %
posnetka) v izbrani točki ostrenja (v središčni točki ostrenja pri uporabi
objektiva brez CPE)
Obseg (enakovredno
• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje: 0–20 EV
ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C) • Točkovno merjenje: 2–20 EV
Priključek za merjenje Združen CPE in AI
osvetlitve
Načini osvetlitve
Prilagodljiv samodejni program (P), samodejna nastavitev časa osvetlitve (S);
samodejna nastavitev zaslonke (A); ročno (M)
Izravnava osvetlitve
Od –5 do +5 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Kadriranje osvetlitve
2 do 3 slike v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV
Zaklepanje osvetlitve
Osvetlitev je zaklenjena pri zaznani vrednosti z gumbom AE-L/AF-L
Občutljivost ISO (indeks ISO od 200 do 3200 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV; mogoča je nastavitev tudi
priporočene osvetlitve) na pribl. 0,3, 0,5, 0,7 ali 1 EV (enakovredno ISO 100), EV pod ISO 200 ali prib.
0,3, 0,5, 0,7 ali 1 EV (enakovredno ISO 6400) nad ISO 3200
Aktivno D-osvetljevanje Izbirate lahko med nastavitvami: auto (samodejno), extra high (zelo visoko),
high (visoko), normal (običajno), low (nizko) ali off (izklopljeno)
ADL kadriranje
2 do 5 slik z različnimi ravnmi moči glede na število izbranih slik; za 2 sliki se
uporabljata izklop in izbrana raven
Izostritev
Samodejno ostrenje
Modul za samodejno ostrenje Nikon Multi-CAM 3500DX z zaznavanjem faze
TTL, 51 točkami ostrenja (vključno s 15 mešanimi senzorji) in pomožno lučjo
za AF (doseg približno 0,5 do 3 m)
Območje zaznavanja
Od –1 do +19 EV (enakovredno ISO 100, 20 °C)
Servo pogon objektiva • Samodejno ostrenje: enojni servo AF (S); neprekinjeni servo AF (C);
predvidljivo sledenje izostritve samodejno vklopljeno v enojnem in
neprekinjenem servu AF glede na stanje motiva • Ročno (M): podprt
elektronski daljinomer
Točka ostrenja
Izbirate lahko med 51 ali 11 točkami ostrenja
Področni načini AF
Enopodročni AF, AF z dinamičnim področjem in AF s samodejno izbiro področij
Zaklepanje izostritve
Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enojni servo
AF) ali s pritiskom gumba AE-L/AF-L
Bliskavica
Vgrajena bliskavica

Ročno aktiviranje s sprostitvijo gumba; vodilno število 17/56 (m/ft., ISO 200,
20° C; ali 12/39 (m/ft., enakovredno ISO 100, 20°C/68°F)
• TTL: uravnotežena do-osvetlitev i-TTL in standardna do-osvetlitev i-TTL za
digitalne zrcalno-refleksne fotoaparate s senzorjem RGB s 1.005 slikovnimi
točkami sta na voljo z vgrajeno bliskavico in bliskavicami Speedlight SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-400 • Samodejna zaslonka: na voljo
z bliskavico Speedlight SB-910, SB-900 ali SB-800 in objektivom s CPE •
Samodejno brez TTL: podprte bliskavice so Speedlight SB-910, SB-900,
SB-800, SB-28, SB-27 in SB-22S • Ročna nastavitev območja: na voljo z
bliskavicama Speedlight SB-910, SB-900, SB-800 in SB-700
Načini bliskavice
Sinhronizacija sprednje zavese, počasna sinhronizacija, sinhronizacija zavese
na zadnji strani, zmanjšanje učinka rdečih oči, zmanjšanje učinka rdečih oči
s počasno sinhronizacijo
Izravnava bliskavice
Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Kadriranje bliskavice
2 do 9 slik v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV
Indikator pripravljenosti Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali bliskavica, kot je Speedlight SB-910, SB-900,
bliskavice
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ali SB-50DX, popolnoma
napolnjena in utripa po tem, ko se je bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za dodatno
Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi priključki in
opremo
varnostnim zaklepanjem
Sistem osvetljevanja Nikon Napredno brezžično osvetljevanje je podprto z vgrajeno bliskavico, bliskavico
Creative Lighting System Speedlight SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 ali SU-800 kot glavno bliskavico in SB-910,
(CLS)
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-R200 kot oddaljenimi bliskavicami;
zelo hitra sinhronizacija samodejnega FP in preizkušanje osvetlitve podpirajo
vse bliskavice, združljive s CLS, razen SB-400. Posredovanje podatkov o barvi
bliskavice in zaklepanje FV podpirajo vse bliskavice, združljive s CLS
Priključek za sinhronizacijo Priključek za sinhronizacijo ISO 519 z vodilom za zaklepanje
Nastavitev beline
Nastavitev beline
Samodejno (nastavitev beline TTL z glavnim senzorjem in senzorjem RGB
s 1.005 slikovnimi točkami), žareče, fluorescentno (7 možnosti), neposredna
sončna svetloba, bliskavica, oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost
shranjevanja največ 5 vrednosti) in nastavitev barvne temperature (od 2500 K
do 10000 K); natančna nastavitev je na voljo pri vseh možnostih
Kadriranje nastavitve beline 2 do 9 slik v korakih po 1, 2 ali 3
Ogled v živo
Načini
Trinožnik, v roki,
Nadzor bliskavice

Samodejno ostrenje
Videoposnetek
Velikost slike
(v slikovnih pikah)
Format datotek
Format stiskanja
Samodejno ostrenje
Avdio
Največja dolžina
Zaslon
Zaslon LCD

Predvajanje
Funkcija predvajanja

• Trinožnik: AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli v okvirju • V roki: zaznavanje
faze TTL AF z 51 točkami ostrenja (vključno s 15 mešanimi senzorji)
1280 x 720/24 posnetkov na sekundo, 640 x 424/24 posnetkov na sekundo,
320 x 216/24 posnetkov na sekundo
AVI
Motion-JPEG
AF z zaznavanjem kontrasta na želeni točki znotraj okvirja je na voljo (način
trinožnika)
Zvok lahko snemate prek vgrajenega ali dodatnega zunanjega mikrofona,
občutljivost lahko prilagodite
5 minut (1280 x 720 slikovnih točk), 20 minut (640 x 424, 320 x 216 slikovnih
pik)
7,5-centimetrski (3-palčni) nizkotemperaturni polisilikonski zaslon TFT LCD
s približno 920.000 slikovnimi pikami (VGA), 170-stopinjskim vidnim kotom,
približno 100-odstotno pokritostjo slike in prilagajanjem svetlosti
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9 ali 72 slik) z zoomom med
predvajanjem, predvajanjem filma, diaprojekcijo, prikazom histogramov in
najsvetlejših delov slike, samodejnim obračanjem slik in opombami fotografij
(do 36 znakov)

Vmesnik
USB
Avdio/video izhod
Izhod HDMI

Hitri USB
Izbirate lahko med možnostma NTSC in PAL
Priključek HDMI tipa C; ko je priključen kabel HDMI, se zaslon fotoaparata
izključi
Avdio vhod
Priključek stereo z mini nožicami (premer 3,5 mm)
Večnamenski priključek Uporabite ga lahko za povezavo z dodatnim daljinskim upravljalnikom, enoto
z 10 nožicami
GPS GP-1 ali napravo GPS, združljivo z NMEA0183 različica 2.01 ali 3.01
(potrebujete dodatni kabel GPS MC-35 in kabel s priključkom D-sub z 9
nožicami)
Podprti jeziki
Podprti jeziki
Kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), danščina, nizozemščina,
angleščina, finščina, francoščina, nemščina, italijanščina, japonščina,
korejščina, norveščina, poljščina, portugalščina, ruščina, španščina,
švedščina
Vir napajanja
Baterija
Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL3e
Baterijski napajalnik
Dodatna baterija Multi-Power Battery Pack MB-D10 z eno litij-ionsko baterijo
za polnjenje EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 ali osmimi alkalnimi baterijami
velikosti R6/AA, Ni-MH, litijevimi ali nikelj-manganovimi baterijami; litij-ionska
baterija za polnjenje EN-EL4a/EN-EL4 in baterije velikosti R6/AA so na voljo
posebej; pokrov predalčka za baterije BL-3 (na voljo posebej) je zahtevan pri
uporabi litij-ionske baterije za polnjenje EN-EL4a/EN-EL4
Električni vmesnik
Električni vmesnik EH-5b (na voljo posebej)
Nastavek za trinožnik
Nastavek za trinožnik
1/4 palca (ISO 1222)
Mere/teža
Mere (Š x V x G)
Približno 147 × 114 × 74 mm
Teža
Pribl. 840 g brez baterije, pomnilniške kartice, pokrovčka ohišja in pokrovčka
zaslona
Delovno okolje
Temperatura
0–40 °C
Vlažnost
Manj kot 85-odstotna (brez kondenzacije)
Dodatna oprema
Priložena oprema
Litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL3e, hitri polnilnik MH-18a, pokrovček
(se lahko razlikuje glede okularja DK-5, gumijast očesni nastavek DK-23, USB-kabel UC-E4, avdio/
na državo ali območje) video kabel EG-D2, pašček za fotoaparat AN-DC4, pokrov zaslona LCD BM-8,
pokrovček ohišja, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, CD s programsko
opremo
* Če imate baterijo, ki ni litij-ionska baterija za polnjenje EN-EL4a, je hitrost neprekinjenega fotografiranja
v načinu neprekinjenega fotografiranja z veliko hitrostjo lahko nižja od 8 posnetkov na sekundo.
• Logotip SD je zaščitena blagovna znamka združenja SD Card Association. • Logotip SDHC je blagovna
znamka. • PictBridge je blagovna znamka. • CompactFlash je registrirana blagovna znamka družbe SanDisk
Corporation. • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali
zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC. • Google Zemljevidi je blagovna znamka družbe
Google Inc. • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih
podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in ostalih zaslonih v tej brošuri, so simulirane.
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D300S: na delu

Ami Vitale
(fotoreporterka, ZDA)

»Fotoaparat D300S je prepričljiv razlog za
skok v večpredstavnost.«

»Najboljše samodejno ostrenje, na katerega
sem kadar koli naletel.«

Po enem mesecu uporabe je fotoaparat D300S
spremenil moj način pogleda na fotografiranje.

To je idealen fotoaparat za fotografiranje na prostem –
tako za posnetke pokrajine kot gibanja. Pri športni in
akcijski fotografiji je samodejno ostrenje v kombinaciji
z neprekinjenim fotografiranjem pri veliki hitrosti tisto,
kar izstopa; pravzaprav bi rekel, da ima fotoaparat D300S
najboljše samodejno ostrenje, na katerega sem kadar
koli naletel. Pri potovanju in fotografiranju na prostem
pa so njegove največje prednosti majhna teža, praktična
velikost in trdna splošna oblika.

Fotoaparat sem preizkusila v puščavi Tar v Indiji, kjer
so visoke temperature in močni vetrovi, ki prenašajo
vroč pesek, ki lahko uniči fotoaparat. Ohišje fotoaparata
D300S je na srečo dobro tesnjeno in fotoaparat je ves
čas deloval brezhibno.
Pri fotoaparatu me najbolj navdušujejo videoposnetki.
Obožujem lahkoto, s katero lahko preklapljam med
mirujočimi slikami in D-filmom. Preizkusila sem že
druge fotoaparate z video funkcijami, vendar fotoaparat
D300S ponuja bistvene razlike v kakovosti, ki mi
omogočajo ustvarjanje vrhunskih večpredstavnostnih
posnetkov. Poleg tega lahko uporabljam izjemne
objektive NIKKOR, ki jih že imam, in mi omogočajo
enkratne možnosti.

Robert Bösch
(Fotograf na prostem/športni
fotograf, Švica)

Format DX z efektivnim kotom slike, enakim 1,5-kratni
goriščni razdalji objektiva, omogoča veliko prednost pri
fotografiranju na daljavo. Nov objektiv AF-S DX NIKKOR
10-24 mm f/3,5-4,5 G ED pa mi omogoča tudi zajemanje
širokokotnih slik.
Izboljšana funkcija D-filma je še ena izjemna pridobitev.
Lahko sem snemal osupljiva zaporedja, od zelo širokih do
dolgega obsega telefoto, vse z zelo kakovostnimi stereo
posnetki.

Fotoaparat D300S je zelo prepričljiv razlog za skok
v večpredstavnost.

To je fotoaparat, s katerim lahko počnem vse.
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