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Spoznajte fotoaparat D810

Pri fotografiranju raznolikih prizorov izkoristite moč upodabljanja, ki jo daje efektivnih 36,3 milijona slikovnih
točk. Nikon s fotoaparatom D810 postavlja nove mejnike v kakovosti fotografij in videoposnetkov, posnetih
s fotoaparati D-SLR. Jasnost slik je zaradi novega slikovnega tipala formata FX in slikovnega procesorja
EXPEED 4 še boljša kot pri fotoaparatih D800/D800E, poleg tega pa lahko s fotoaparatom dosežete izjemno
široko dinamično območje in natančno nadzorujete šum. Neverjetno natančno samodejno ostrenje in močno
zmanjšani notranji tresljaji olajšajo ustvarjanje ostrih slik z vsemi podrobnostmi pri najvišji ločljivosti. Izboljšano

neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo do 5 posnetkov na sekundo v formatu FX in do 7 posnetkov na sekundo
v formatu DX omogoča fotografiranje z velikim številom slikovnih točk v več različnih situacijah kot kdajkoli
poprej. Če radi snemate videoposnetke, lahko pri hitrosti 1080/60p posnamete natančne videoposnetke z močno
zmanjšanima učinkom moiré in šumom. S tem fotoaparatom boste ustvarili svojo novo mojstrovino ne glede na
to, ali snemate fotografije ali videoposnetke, v svetlih ali temnih pogojih.

Ovekovečite izbrani trenutek od blizu s hitrostjo 7 posnetkov na sekundo1
1 V formatu DX, ko fotoaparat uporabljate z baterijskim držalom MB-D12 in virom napajanja, ki ni baterija EN-EL15.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Osvetlitev: način delovanja [M], 1/10 s, f/11
• Nastavitev beline: Auto (Samodejno)
• Občutljivost: ISO 64
• Picture Control: Vivid (Živahno)
©Lucas Gilman

Odkrijte vrhunsko kakovost slik pri osnovni nastavitvi ISO 64

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Osvetlitev: način delovanja [M], 1/10 s, f/11
• Nastavitev beline: Auto (Samodejno)
• Občutljivost: ISO 64
• Picture Control: Vivid (Živahno)
©Lucas Gilman

Odkrijte občutek dodatne globine z novim slikovnim
tipalom in slikovnim procesorjem EXPEED 4

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Osvetlitev: način delovanja [M], 1,6 s (elektronska
sprednja zavesa zaklopa), f/5
• Nastavitev beline: Colour temperature 5500 K
(Barvna temperatura je nastavljena na 5500 K)
• Občutljivost: ISO 64
• Picture Control: Standard (Standardno)
©Shinichi Sato

Nosilec licence TOKYO TOWER

EXPEED 4: hitra obdelava podatkov
Velika količina podatkov iz slikovnega
tipala fotoaparata D810 zahteva napreden
procesor. Fotoaparat D810 je opremljen
z najnovejšim slikovnim procesorjem
E XPEED 4, ki zahtevna dejanja izvede
hitreje od predhodnika. Večja zmogljivost
omogoča ustvarjanje slik v višji ločljivosti
in videoposnetkov pri 1080/ 60p, kakor
tudi izboljšano neprekinjeno fotografiranje
s hitrostjo do 5 posnetkov na sekundo v
formatu FX in 7 posnetkov na sekundo v
formatu DX. 2 Dovršeni novi algoritmi
zmanjšajo šum znotraj celotnega razpona
občutljivosti in omogočajo neverjetno
jasnost ter izboljšane prehode barvnih
tonov z oprijemljivim občutkom globine.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Osvetlitev: način [M], 1/125 s, f/4
• Nastavitev beline: Colour temperature 4760 K (Barvna temperatura je nastavljena na 4760 K) • Občutljivost: ISO 64
• Picture Control: Flat (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov, uporabljeno pri naknadni obdelavi)
©Miss Aniela
Fotografija, retuširana s programsko opremo drugega ponudnika

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Osvetlitev: način delovanja [A], 1/13 s, f/6,3 • Nastavitev beline: Direct sunlight (Neposredna sončna svetloba)
• Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: Vivid (Živahno)

©Lucas Gilman

Neprekinjeno fotografiranje s hitrostjo do 7 posnetkov na sekundo

Preoblikovan za izjemno kakovost slike

Fotoaparat D810 ovekoveči hitro premikajoče
se motive s hitrostjo in prilagodljivostjo,
ki odpirata nove vznemirljive možnosti
v visokoločljivostni fotografiji. Tudi pri
celozaslonskem fotografiranju lahko
ustvarite natančne slike visoke ločljivosti
s hitrostjo do 5 posnetkov na sekundo. Če
okoliščine zahtevajo večjo hitrost, lahko
fotografirate s hitrostjo do 6 posnetkov na
sekundo v načinu izreza s faktorjem 1,2 in
do 7 posnetkov na sekundo v formatu DX.2
Ta neverjetno vsestranski fotoaparat s
36,3 milijona slikovnih točk je pripravljen
na vse – od fotografiranja občutljivih
tekstur do hitrega gibanja.

Za osupljive prizore potrebujete osupljiv aparat. Občutljive teksture, podrobnosti, intenzivne
barve in hitro gibanje: fotoaparat D810 vse to ovekoveči z neprimerljivo jasnostjo. Nikonovi
fotoaparati še nikoli niso dosegali take kakovosti slike, ki je nov mejnik v fotografski odličnosti.

Novo tipalo: slike z vsemi podrobnostmi, kar omogoča občutljivost ISO od vrednosti 64 naprej
Odkrijte neraziskani teritorij s svojimi fotografijami. Na
novo zasnovano slikovno tipalo fotoaparata D810 zbere
več podatkov o svetlobi in ta Nikonov fotoaparat je prvi,
ki omogoča osnovno občutljivost ISO 64. Ta vrhunska
občutljivost na spodnjem koncu omogoča fotografiranje
čistejših, bolj podrobnih slik pri močni svetlobi.
Fotografirate lahko pri občutljivosti ISO do 12.800 ali

obseg ob čutljivosti ISO razširite na nastavitev,
enakovredno od ISO 32 do 51.200. Vendar to še ni vse.
Tipalo nima optičnega nizkoprehodnega filtra in skupaj z
Nikonovim slikovnim procesorjem EXPEED 4 ustvarja
neverjetno ostre fotografije in videoposnetke, ki so boljši
kot pri drugih fotoaparatih D-SLR.

D810

Običajni model

Mikro leče
Fotodiode

Fotodiode zberejo več podatkov o svetlobi
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Konceptualni prikaz

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Osvetlitev: način [M], 1/2000 s, f/5,6
• Nastavitev beline: Auto 1 (Samodejno 1) • Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: Standard (Standardno)
©Lucas Gilman

2 V formatu DX, ko fotoaparat uporabljate z baterijskim držalom
MB-D12 in virom napajanja, ki ni baterija EN-EL15.
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Razvoj sistema Picture Control
Pri fotografiranju in snemanju videoposnetkov Nikonov
novi sistem Picture Control druge generacije prinaša
dragocena orodja za uporabo pred ali po fotografiranju.
Prek posebnega gumba na ohišju fotoaparata odprete
meni funkcije Picture Control, s katero lahko natančno
upravljate ostrenje, kontrast, svetlost, barvne odtenke in

nasičenost. Slike zdaj lahko
prilagajate v manjših korakih
po 0,25, 3 svetlost pa lahko
prilagodite v širšem razponu
±1,5.
3 Hitro prilagajanje ni vključeno.

Podrobnejša nastavitev parametrov v
korakih po 0,25

Portrait (Portret)

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Osvetlitev: način [A], 1/250 s (elektronska sprednja zavesa zaklopa), f/11 • Nastavitev beline: Direct sunlight (Neposredna sončna svetloba)
• Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: Standard (Standardno) ©Hisao Asano

Premikanje mejnikov v fotografiji z velikim številom slikovnih točk

Vivid (Živahno)

Monochrome (Monokromatsko)

©Hisao Asano

Nova nastavitev »Clarity« (Jasnost)
Nova nastavitev »Clarity« (Jasnost) poveča ali zmanjša
jasnost slik, tako da prilagodi lokalni kontrast. To
nastavitev uporabite, če želite dodati večjo globino in
dramatičnost posnetkom pokrajine ali dodatno popestriti

portrete. Lahko pa uporabite nasprotni učinek in funkcijo
»Clarity« (Jasnost) uporabite, da dosežete bolj mehek in
impresionistični videz.

Če želite ustvariti najboljše fotografije z velikim številom slikovnih točk, mora tehnična dovršenost
fotoaparata omogočati več kot le kakovost slike. Fotoaparat D810 je vsestranski in zagotavlja visoko
stabilnost slike, poleg tega pa je zasnovan tako, da je dosleden pri svojem delovanju in izjemno zanesljiv.
Ta fotoaparat z vrhunskim samodejnim ostrenjem, zmanjšanimi mehanskimi tresljaji in funkcijami
Picture Control 2.0 uresniči vse vaše kreativne zahteve.

Fotoaparat, ki zagotavlja najboljšo natančnost visoke ločljivosti
Za fotografije z velikim številom slikovnih točk mora biti
fotoaparat oster kot britev in D810 omogoča doslej še
nedoseženo raven nadzora nad ostrenjem. Sistem AF MultiCAM 3500FX z 51 točkami je mogoče nastaviti za pokritost

z 9, 21 ali 51 točkami, občutljivost pa je mogoče zmanjšati
do –2 EV (ISO 100, 20 °C). Nikonov novi način AF s skupino
točk omogoča hitro zajemanje in izboljšano izločitev ozadja
pri fotografiranju tudi v najtežjih svetlobnih pogojih.

Ohrani se vsaka podrobnost, saj so mehanski tresljaji zmanjšani
Tudi najmanjši mehanski tresljaji lahko močno vplivajo na
slike z velikim številom slikovnih točk. Zato se fotoaparat
D810 lahko pohvali z novo zasnovo zaklopa/ohišja zrcala in
funkcijo elektronske sprednje zavese. Mehanizem zaklopa/
zrcala zmanjša tresenje slike, rezultat pa je stabilna slika
v iskalu z minimalnim časom zatemnitve pri hitrem fotografiranju.
12

Ko je aktivirana nova elektronska
sprednja zavesa zaklopa,
zmanjšuje tveganje mikro 
zameglitev tudi pri prefinjenih
podrobnostih, tako da zmanjša
notranje tresljaje med osvetlitvijo.

Clarity (Jasnost) –4

Clarity (Jasnost) 0

Clarity (Jasnost) +4

©Hisao Asano

Nastavitev »Flat« (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) funkcije Picture Control
Za kar največ svobode pri naknadni obdelavi fotografirajte
z novo nastavitvijo »Flat« (Ohranitev podrobnosti in
razpona tonov). Nastavitev »Flat« (Ohranitev podrobnosti
in razpona tonov) funkcije Picture Control v primerjavi
z nastavitvijo »Neutral« (Nevtralno) bolje ohrani vse

podrobnosti slike in podatke o barvnih tonih v svetlih
delih posnetka in v sencah. Tudi po naknadni obdelavi je
manjša možnost, da pride do izgube podrobnosti v
sencah in svetlih delih posnetka ali do prenasičenosti
barvnih odtenkov.
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Širok razpon občutljivosti ISO

Svoboda snemanja videoposnetkov
Čaka vas nov svet ustvarjalnega snemanja videoposnetkov. Z zmogljivim in prilagodljivim fotoaparatom
D810 bodo zadovoljni še tako zahtevni snemalci, saj sta v kompaktnem ohišju združena izboljšana
kakovost slike in upravljanje. Posnetki so vrhunsko upodobljeni v višji ločljivosti ter imajo neverjetno
ostrino in bogate tone. Poleg tega so vam na voljo stotine starejših in najnovejših objektivov NIKKOR,
ki zagotavljajo vse, kar potrebujete za uresničitev vizije na videu.

Bogati videoposnetki v polni ločljivosti HD s hitrostjo 60p
Snemanje videoposnetka s tako zmogljivim fotoaparatom,
kot je D810, snemalca obogati in osvobodi. Fotoaparat D810
presega kakovost videoposnetkov, ki jih ustvarijo njegovi
predhodniki, saj uporablja popolnoma novo metodo obdelave
video signala za snemanje videoposnetkov v polni ločljivosti
HD (1080p) pri hitrostih snemanja 50p/60p (do največ
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20 minut ), pri čimer so šum, učinek moiré in lažne barve
močno zmanjšani. Slikovni procesor EXPEED 4 zajame
gladke prehode osvetlitve in čudovite tone z manj koraki
prehoda v nestisnjenem izhodu HDMI.
4

4 Dvajset minut, ko je kakovost slike nastavljena na visoko.

Občutljivost lahko pri snemanju v načinu delovanja [M]
nastavljate od ISO 64 vse do občutljivosti, enakovredne ISO
51.200. Funkcija samodejne občutljivosti ISO omogoča
izbiro največje vrednosti za občutljivost ISO, ki jo še želite

uporabiti. Slikovni procesor EXPEED 4 zmanjša šum pri
vseh občutljivostih ter omogoča fotografiranje slik visoke
kakovosti v slabih svetlobnih pogojih in snemanje svetlih
prizorov z bogatimi toni.

Stabilno in predvidljivo zaznavanje osvetlitve
Za posnetke z gladkimi prehodi osvetlitve fotoaparat D810
prinaša dva nova načina merjenja. Za motive v središču
kadra sredinsko uteženo merjenje omogoča odčitke, ki niso

nagnjeni k nenadnim spremembam v svetlosti. Po svetlih
delih uteženo merjenje omogoča fotografiranje motivov
pod žarometi, hkrati pa preprečuje preosvetlitev.

Visokokakovostni nadzor zvoka
Izboljšane možnosti nadzora zvoka pomenijo, da
fotoaparat D810 omogoča izboljšano snemanje zvoka in
večjo prilagodljivost na vseh področjih. Z vhodom za
stereo mikrofon ter izhodom za zvok lahko natančno
uravnavate raven zvoka s slušalkami pred snemanjem.
Izberete lahko razpon zvoka (široko/glas) in zmanjšate

šum vetra pri snemanju
z vgrajenim stereo
mikrofonom, s čimer
lahko dosežete jasnejši
z vok v zahtevnih
okoliščinah.
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Ustvarjalna prilagodljivost
Datoteke RAW velikosti S: pospešite potek dela
Nikonova nova oblika zapisa datotek RAW velikosti S
zagotavlja 12-bitne nestisnjene Nikonove datoteke NEF
z bogatimi prehodi za hitrejši prenos slik in nemoteno
naknadno obdelavo. 5 Datoteka RAW velikosti S ima

Nov način po svetlih delih uteženega merjenja
četrtino ločljivosti in polovico velikosti nestisnjene
datoteke RAW velikosti L, vendar omogoča enako
bogastvo in možnosti obdelave kot oblika zapisa RAW.
5 Možnosti menija za retuširanje v fotoaparatu ni mogoče uporabiti.

Poskusite ovekovečiti baletno plesalko, ki pleše pod
žarometom na temnem odru in je oblečena v belo obleko:
tudi izkušeni fotografi težko preprečijo preveliko osvetlitev
z običajnim točkovnim merjenjem. Nikonov novi način po

svetlih delih uteženega merjenja samodejno določi osvetlitev
in prepreči preosvetlitev, tako da daje prednost svetlejšim
delom prizora.

Neomejeno neprekinjeno fotografiranje
S fotoaparatom D810 lahko fotografirate neprekinjeno in
ustvarite slike s čudovitimi svetlobnimi učinki. Fotografirajte
v načinu neprekinjenega proženja s časom zaklopa
4 sekunde ali počasnejšim, pri tem pa lahko posnamete
toliko slik v obliki JPEG, kot bosta zmogli pomnilniška
kartica in baterija. Z izjemno kratkim premorom med dvema
osvetlitvama lahko združite sledove zvezd na nočnem nebu
ali zadnjih luči avtomobilov in ustvarite prekrasne učinke
s programsko opremo drugih ponudnikov.

Povečava na deljenem zaslonu: poravnajte posnetek
Natančno preverite poravnanost fotografije in ostrino
s povečavo na deljenem zaslonu pri pogledu v živo. S to
funkcijo lahko primerjate dve točki na sliki: vsaka točka je
povečana in prikazana na deljenem zaslonu ter ju lahko
hkrati povečate v enakem razmerju. Ta funkcija je
neprecenljiva za arhitekturno fotografijo ali fotografiranje
izdelkov, za dostop do nje pa uporabite gumb »P«.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Osvetlitev: način [A], 1/320 s, f/5,6 • Nastavitev beline: Flash (Bliskavica)
• Občutljivost: ISO 1600 • Picture Control: Vivid (Živahno)
©Miss Aniela
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Fotoaparat D810 na terenu
Miss Aniela
Likovna umetnost/moda
Navdušena sem nad fotoaparatom D810, saj ima izboljšane vse funkcije, ki so mi bile všeč pri
fotoaparatu D800E. Jasnost podrobnosti je podobna kot pri starih fotoaparatih na film srednjega
formata, vendar ima fotoaparat ergonomijo, dostopnost in uporabnost fotoaparata D-SLR.
Občutljivost ISO 64 pomeni, da lahko fotografiram z najbolj odprto zaslonko v svetlih pogojih
in kljub temu ohranim odlično kakovost brez izgube dinamičnega razpona. Slika mora
omogočati, da z njo naredim kar koli, kar pogosto pomeni ukrivljanje slike za doseganje učinka
nadrealnosti. Slike, posnete s fotoaparatom D810, omogočajo to raven naknadne obdelave.

Lucas Gilman
Pustolovski fotograf/filmski ustvarjalec
Ko sem prvič prijel v roke fotoaparat D810, sem občutil njegovo trdnost, eleganco in
prefinjenost. Vendar je pravo čarobnost pokazal šele, ko sem začel fotografirati. Nisem še videl
take živahnosti in kakovosti kot na slikah, posnetih s fotoaparatom D810. Podrobnosti in
dinamični razpon na slikah z deskanja in vožnje s kajaki, ki sem jih posnel na Islandiji in Havajih,
se ne morejo primerjati z ničemer do zdaj. Poleg tega je samodejno ostrenje tako hitro in
tekoče, da lahko ustvarjalno ujamem energijo vsakega trenutka. Ključni trenutki v akcijskih
športih se zgodijo v tisočinkah sekunde, zato je zelo pomembno, da popolnoma zaupam
samodejnemu ostrenju in hitrosti neprekinjenega fotografiranja fotoaparata D810.

Posebni D-videoposnetek »DREAM PARK«, posnet s fotoaparatom D810
Hisao Asano
Naravna krajina
Delo s fotoaparatom D810 me spominja na fotoaparat formata 4 x 5, ki sem ga uporabljal na
začetku kariere. S potrditvijo izostritve pri pogledu v živo, nastavitvijo fotoaparata v način
z dvignjenim zrcalom in uporabo elektronske sprednje zavese zaklopa lahko posnamem slike, ki
so ravno tako ostre ali še ostrejše. Fotoaparat D810 omogoča naraven oprijem, neverjetno tih
zaklop pa prijetno izkušnjo fotografiranja. Nastavitev občutljivosti ISO na vrednost 64 spominja
na nekatere fotoaparate s filmskim trakom, prilagajanje parametrov, kot je »Clarity« (Jasnost)
v funkciji Picture Control, pa je podobno kot izbiranje različnih vrst filma. Vendar pa ta fotoaparat
omogoča, da veliko lažje kot nekoč posnamemo slike, ki jih želimo. Fotoaparat D810 je odprl nove
možnosti. Komaj čakam, da jih še bolje raziščem.

Film »Dream Park«, zgodbo, ki govori o navdihu in
uresničevanju sanj, je napisal in režiral Sandro. Babičine
modre in navdihujoče besede spodbudijo Esho,
da poskusi uresničiti sanje in postati filmska režiserka.
To prizadevanje se hitro spremeni v nalezljivo
navdušenje, ki se razširi med Eshinimi prijatelji na

igrišču in vodi v uresničitev njihovih otroških sanj.
Film »Dream Park« je v celoti posnet z Nikonovim
fotoaparatom D810 in izborom objektivov NIKKOR ter
je resnično kinematografska izkušnja, ki prestavlja
meje ustvarjanja filmov s fotoaparati D-SLR.
Za ogled videoposnetka obiščite: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, režiser
Shinichi Sato
Mestna krajina/arhitektura
Moje fotografije temeljijo na prisotnosti. Pri gledalcu želim doseči občutek, da se nahaja na
lokaciji. Občutek globine, ki ga dosežem s fotoaparatom D810, me je navdušil. Primerljiv je
s fotoaparati velikih formatov 4 x 5 in 8 x 10 ter fotoaparati z negativnim filmom, ki jih običajno
uporabljam. Ker fotografiram arhitekturo, je funkcija zooma na deljenem zaslonu pri pogledu
v živo dragocen dodatek, ki mi pomaga doseči popolno poravnanost fotoaparata z vodoravnimi
deli stavb. Spremembe na fotoaparatu D810 so na videz skromne, vendar gre dejansko za
radikalne izboljšave. Fotoaparat je bil inovativno preoblikovan.

Snemanje filma »Dream Park« je bilo zelo zabavno: podobe, ki smo jih posneli s fotoaparatom D810, so bile ostre in
lepe. Tudi prizori, posneti v slabih svetlobnih pogojih, so bili naravnost čudoviti. Posnetki so zelo romantični in filmski,
ne glede na prizor, ki smo ga snemali. Razpon fotoaparata D810 in njegovo delovanje sta bila neverjetna ne glede na
to, ali smo snemali slabo osvetljene ulice in industrijska območja ali razkošen, pretirano osvetljen bazen.

Anthony Arendt, direktor fotografije
Menim, da bo fotoaparat D810 v filmski skupnosti tako priljubljen, kot je fotoaparat D800 v fotografski skupnosti.
Snemali smo izključno z novo nastavitvijo »Flat« (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov) funkcije Picture Control.
To je popoln način za povečanje razpona datoteke in zajem osenčenih delov, medtem ko barvni prostor ostane
zaščiten. Če ste zaljubljeni v objektive NIKKOR tako kot jaz, boste ugotovili, da njihov potencial najbolje izkoristi prav
fotoaparat D810.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Hiter objektiv s fiksno goriščno razdaljo: izjemno delovanje s široko odprto zaslonko

Ta objektiv s fiksno goriščno razdaljo je zasnovan tako, da
optimalno deluje pri najbolj odprti zaslonki in resnično
prestavlja meje kakovosti slike. Objektiv je popolna izbira za

Licencira TOKYO TOWER

©Shinichi Sato

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

Ločljivost, ki jo zahteva fotoaparat z velikim številom slikovnih točk

fotografiranje nočnih prizorov, saj točkovne vire svetlobe, kot
so mestne luči, v celotnem kadru reproducira kot okrogle
točke. Mehko ozadje je izredno gladko, brez grobih robov.

©Miss Aniela

Nepogrešljiv zoom teleobjektiv

Ta zanesljivi zoom teleobjektiv s fiksno zaslonko f/2,8 bo
razširil vaše možnosti fotografiranja v zahtevnih pogojih.
Objektiv je zasnovan za upodabljanje neverjetnih
podrobnosti in kontrasta čez celoten kader in opremljen
s sistemom zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča

fotografiranje pri časih zaklopa, ki so do 3,5 stopnje daljši,6
in nanokristalno prevleko, ki močno zmanjša podvojene vire
svetlobe in notranji odboj.
6 Na osnovi standarda CIPA.

S fotoaparatom z velikim številom slikovnih točk je treba uporabljati optiko največjega
kalibra: s širokim naborom Nikonovih objektivov NIKKOR boste zlahka v celoti izkoristili
tipalo fotoaparata D810 s 36,3 milijona slikovnih točk. Izjemna ločljivost objektivov
omogoča, da zvesto poustvarite vsak del prizora: pričakujte ostro ločljivost tudi ob
robovih slike in čudovito mehko ozadje. Kateri koli fotograf lahko bolje ovekoveči bistvo
svoje vizije in popolno upodobi vsak delikatni ton ali odtenek.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Ta profesionalni objektiv s fiksno zaslonko f/2,8 ponuja
izjemno ostrino čez celoten kader. Nanokristalna prevleka
zmanjša podvojene vire svetlobe in notranji odboj, ED-steklo

pa zmanjša barvno napako in zagotovi neverjeten kontrast.
Ta trpežen in zanesljiv objektiv je nepogrešljiv del opreme
poklicnih fotografov po vsem svetu.

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

Širokokotni zoom objektiv s fiksno zaslonko f/2,8 za vrhunsko upodobitev

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

©Hisao Asano

Nikonov najdaljši super teleobjektiv

Ta vrhunski objektiv se ponaša z najdaljšo goriščno razdaljo
med objektivi NIKKOR, zato je popolna izbira za
profesionalne športne fotografe in fotografe divjih živali.
Objektiv je opremljen z lečami iz fluorita, ED-steklom in
nanokristalnimi prevlekami ter ustvarja slike, ki so izjemno

jasne in imajo minimalno barvno napako, podvojene vire
svetlobe in notranji odboj. Objektivu je priložen namenski,
prilagojeni 1,25-kratni telekonverter, ki podaljša goriščno
razdaljo na 1000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Vsestranska dodatna oprema
Brezžični daljinski upravljalnik WR-1
Z naprednim večfunkcijskim daljinskim upravljalnikom WR-1 lahko na
daljavo upravljate funkcije fotoaparata, kot sta snemanje
videoposnetkov in intervalno fotografiranje. Hkrati lahko aktivirate
sprožilce več fotoaparatov, tako da uporabite daljinski upravljalnik
WR-1 ali sinhronizirate fotoaparate z glavnim fotoaparatom, na katerem
je nameščen daljinski upravljalnik WR-1. Skupine fotoaparatov lahko
upravljate ločeno,7 razdalja za komunikacijo med enotami WR-1 je
največ 120 m, na voljo pa je 15 kanalov.
8

Vgrajena bliskavica in sistem osvetljevanja
Creative Lighting System
Fotoaparat D810 ima vgrajeno bliskavico z vodilnim
številom 12 (m, ISO 100, 20 °C) in funkcijo upravljanja. Ta
vgrajena bliskavica omogoča izjemne rezultate, saj ima
fotoaparat tipalo RGB z 91.000 slikovnimi točkami, ki
zagotavlja natančno zaznavo obrazov in analizo svetlih
delov. Nikonov sistem osvetljevanja Creative Lighting
System omogoča neprekosljivo prilagodljivost za bolj
ustvarjalno fotografiranje z bliskavico: sprožite dodatne
Nikonove bliskavice Speedlight12 prek funkcije upravljanja
vgrajene bliskavice in po meri prilagodite moč osvetlitve.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Osvetlitev: način delovanja [M], 1/80 s, f/6,3
• Nastavitev beline: Flash (Bliskavica) • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: Portrait (Portret)
©Miss Aniela

12 Bliskavice Speedlight SB-910, SB-700 ali SB-R200.
Opomba: Doseg pomožne osvetlitve za AF je morda manjši od pričakovanega,
kar je odvisno od okoliščin fotografiranja.

Sistemska tabela
Brezžična daljinska upravljalnika WR-R10/WRT10
Z Nikonovim brezžičnim oddajnikom-sprejemnikom WR-R10 in
brezžičnim oddajnikom WR-T10 lahko na daljavo nadzirate
najpomembnejše funkcije fotoaparata, 9 tudi če so med vami in
fotoaparatom različni predmeti. Obe napravi delujeta v delovnem
območju najmanj 20 metrov. Oddajnik-sprejemnik WR-R10 in

BLISKAVICE SPEEDLIGHT
Visoko zmogljiv
baterijski paket SD-9

Bliskavica
Speedlight SB-910

Bliskavica
Speedlight
SB-910
Bliskavica
Speedlight
SB-700
Bliskavica
Speedlight
SB-300

Bliskavica
Speedlight SB-700

Okular z zaščito pred
zameglitvijo DK-17A

Pravokotni nastavek
okularja DR-5
Okular
DK-17*

Korektivna leča za okular
DK-17C (–3, –2, 0, +1, +2 m–1)

Daljinski kabel za
TTL SC-28/29

oddajnik WR-T10 lahko skupaj uporabite za sprožitev enega
fotoaparata ali pa oddajnike WR-R10 pritrdite na več ohišij

Komunikacijska enota UT-1
UT-1 je univerzalna komunikacijska enota, ki omogoča hiter prenos
slikovnih podatkov med fotoaparatom in omrežjem. Ustvarite lahko
omrežja fotoaparatov z možnostjo brskanja po slikah na daljavo in
prenosa, prek računalnika pa sta mogoča daljinsko upravljanje

Polnilnik baterij
MH-25a*

Osem baterij
R6/AA**

Pokrov predalčka
za baterije BL-5

Polnilna
Li-ionska baterija
EN-EL18a

nastavitev fotoaparata in prikaz pogleda v živo.10 Enota ima le žično
omrežje LAN, vendar jo lahko z brezžičnim oddajnikom WT-5

Napajalnik
EH-5b
Polnilnik
baterij
MH-26a

Slušalke**

TORBICA

Naprava GPS
GP-1A

Poltrdi etui
CF-DC4

Vmesniški
kabel MC-35
GPS

Sponka za kabel USB*
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Televizijski
zaslon**

Videorekorder z
vhodom HDMI**

Kabel USB UC-E22*

MIKROFON

Stereo
mikrofon ME-1

Kartica CompactFlash**
Pomnilniška kartica SD**

Dodatna oprema za
daljinsko upravljanje
z 2 poloma
Kabelski
sprožilec
MC-DC2
Naprava GPS**

Adapter računalnika za
pomnilniško kartico**
Čitalec kartic CompactFlash**
Čitalec pomnilniških kartic SD**

Kabelski sprožilec MC-30A
Kabelski sprožilec MC-22A
Modulitni daljinski
upravljalnik ML-3
Priključni kabel MC-23A
Vmesniški kabel MC-25/25A

RAČUNALNIŠKA
DODATNA OPREMA

Tiskalnik**
Kabel LAN**

Brezžični oddajnik
WT-5A/B/C/D

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-1

Kabelski sprožilec MC-36A

Vmesniški
kabel
MC-25/25A

Komunikacijska enota
UT-1
7 Funkcije združevanja ni mogoče uporabiti, če so enote WR-R10 uporabljene kot sprejemniki.
8 Pri približni višini 1,2 m ali manj, kar je odvisno od prisotnosti ovir in vremenskih razmer.
9 Za priključitev na fotoaparat D810 je potreben adapter WR-A10, ki uporablja priključek z deset poli.
10 V skladu s protokolom IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Za delovanje morate v računalnik namestiti Nikonovo programsko opremo Camera Control Pro 2.

Brezžični
daljinski
upravljalnik
WR-T10

Priključni
kabel MC-23A

Električni
priključek
EP-5B

Sponka za kabel HDMI*
Kabel HC-E1 HDMI
(priključek tipa C
npriključek tipa A)

Brezžični
daljinski
upravljalnik
WR-1

Kabelski sprožilec
MC-22A
Podaljšek
MC-21A

DODATNA OPREMA ZA TV IN VIDEO SLUŠALKE

nadgradite tako, da bo imela funkcijo brezžične povezave LAN.11

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-R10

Kabelski sprožilec
MC-30A

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI

Baterijsko držalo z
možnostjo uporabe
različnih baterij
MB-D12

Adapter za brezžični
daljinski upravljalnik
WR-A10

Kabelski sprožilec
MC-36A

Brezžična enota za
upravljanje bliskavic
Speedlight SU-800

Polnilna Li-ionska
baterija EN-EL15*

Nastavek
okularja DK-18

DODATNA OPREMA ZA
DALJINSKO UPRAVLJANJE
IN GPS

Modulitni daljinski
upravljalnik ML-3

Komplet za upravljanje
bliskavic Speedlight za
bližinske posnetke R1C1

fotoaparatov in z njimi posnamete isti trenutek z različnih perspektiv.

Povečevalo
okularja DG-2

Povečevalni
okular DK-17M

OBJEKTIVI NIKKOR
Bliskavica
Speedlight SB-300

DODATKI ZA ISKALO

Gumijasti nastavek
okularja DK-19

Polnilna Li-ionska baterija
EN-EL15*

Osebni
računalnik**

Program Capture NX-D†

Električni priključek EP-5B

Program Camera
Control Pro 2

Napajalnik EH-5b

Program ViewNX 2*

* Priložena dodatna oprema ** Izdelki drugih proizvajalcev † Prenesete lahko z Nikonovega spletnega mesta (brezplačno).
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Tehnični podatki o digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu Nikon D810
Vrsta fotoaparata
Bajonetni nastavek za
objektiv
Efektivni kot zajema
Efektivno število
slikovnih točk
Slikovno tipalo
Skupno število slikovnih točk
Sistem za
odstranjevanje prahu
Velikost slike
(v slikovnih točkah)

Format datotek
20_SL

Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
Nikonov format FX
36,3 milijona
Tipalo CMOS, 35,9 x 24,0 mm
37,09 milijona
Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike
(potrebna je programska oprema Capture NX-D)
• Format FX (36 × 24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S) • 1,2x (30 × 20):
6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S) • Format DX (24 × 16): 4800 × 3200 (L),
3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S) • 5 : 4 (30 × 24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M),
3072 × 2456 (S) • Fotografije formata FX, posnete v pogledu v živo med snemanjem videoposnetka:
6720 × 3776 (L), 5040 x 2832 (M), 3360 x 1888 (S) • Fotografije formata DX, posnete v pogledu
v živo med snemanjem videoposnetka: 4800 × 2704 (L), 3600 × 2024 (M), 2400 × 1352 (S)
Opomba: Fotografije, posnete v pogledu v živo med snemanjem videoposnetka, imajo razmerje stranic 16 : 9; format DX se
uporablja za fotografije, posnete z območjem slike DX (24 x 16) s faktorjem 1,5; format FX se uporablja za vse druge fotografije

• NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brezizgubno, stisnjene ali nestisnjene; na voljo majhna velikost
(samo 12-bitne nestisnjene)
• TIFF (RGB) • JPEG: osnovna oblika JPEG, združljiva s kakovostnim (približno 1 : 4), običajnim (približno 1 : 8)
ali osnovnim (približno 1 : 16) stiskanjem (prednost velikosti); na voljo je tudi stiskanje za najboljšo kakovost
• NEF (RAW)+JPEG: ena fotografija, posneta v formatih NEF (RAW) in JPEG
Sistem Picture Control
Izbirati je mogoče med možnostmi standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, portret, pokrajina,
Flat (Ohranitev podrobnosti in razpona tonov); izbrano nastavitev Picture Control lahko spreminjate;
shranjevanje za funkcije Picture Control po meri
Nosilci za shranjevanje
Pomnilniške kartice SD (Secure Digital) ter SDHC in SDXC, združljive z UHS-I; pomnilniške kartice
CompactFlash tipa I (združljive s protokolom UDMA)
Dvojna reža za kartice
Obe kartici se lahko uporabljata za shranjevanje, varnostno kopiranje ali ločeno shranjevanje slik
NEF (RAW) in JPEG; fotografije je mogoče kopirati med karticama
Datotečni sistem
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Iskalo
Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
Pokritost kadra
• FX (36 x 24): približno 100-odstotna vodoravno in 100-odstotna navpično • 1,2x (30 x 20): približno
97-odstotna vodoravno in 97-odstotna navpično • DX (24 x 16): približno 97-odstotna vodoravno in
97-odstotna navpično • 5 : 4 (30 x 24): približno 97-odstotna vodoravno in 100-odstotna navpično
Povečava
Približno 0,7-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m –1 )
Razdalja okular–oko
17 mm (–1,0 m –1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagajanje dioptrije
Od –3 do +1 m –1
Medlica
Zaslon BriteView Clear Matte Mark VIII vrste B z okvirjem območja AF in mrežo za kadriranje
Refleksno zrcalo
Hitra vrnitev
Predogled globinske ostrine Ko pritisnete gumb Pv, zmanjšate zaslonko objektiva na vrednost, ki ste jo izbrali sami (načina A in M)
ali jo je izbral fotoaparat (načina P in S)
Zaslonka objektiva
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi
Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrst G, E in D (za objektive PC veljajo določene
omejitve), objektivi DX (z območjem slike DX (24 x 16) s faktorjem izreza 1,5), objektivi AI-P NIKKOR;
objektivi AI brez CPE (samo v načinih osvetlitve A in M); objektivov IX-NIKKOR, objektivov za F3AF
in objektivov brez AI ni mogoče uporabljati. Elektronski daljinomer lahko uporabljate z objektivi, pri
katerih je svetlobna moč f/5,6 ali večja (elektronski daljinomer podpira 11 točk ostrenja pri objektivih
s svetlobno močjo f/8 ali večjo)
Vrsta zaklopa
Elektronsko nadzorovan mehanski zaklop v goriščni ravnini, elektronska sprednja zavesa zaklopa
(na voljo v načinu proženja z dvignjenim zrcalom)
Čas zaklopa
Od 1/8000 do 30 s v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), čas, X250
Hitrost sinhronizacije
X = 1/250 s; sinhronizira se z zaklopom pri hitrosti 1/320 s ali manjši (pri hitrostih med 1/250 in
bliskavice
1/320 s je lahko doseg bliskavice manjši)
S (ena slika), CL (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (neprekinjeno fotografiranje
Načini proženja
z veliko hitrostjo), Q (tiho proženje), QC (tiho neprekinjeno proženje), E (samosprožilec),
MUP (dvig zrcala)
Hitrost snemanja
• Z baterijami EN-EL15 (FX/5 : 4) CL: približno od 1 do 5 posnetkov na sekundo, CH: približno
5 posnetkov na sekundo, QC: približno 3 posnetki na sekundo (DX/1,2x) CL: približno od 1 do
6 posnetkov na sekundo, CH: približno 6 posnetkov na sekundo, QC: približno 3 posnetki na sekundo
• Drugi viri napajanja (FX/5 : 4) CL: približno od 1 do 5 posnetkov na sekundo, CH: približno
5 posnetkov na sekundo, QC: približno 3 posnetki na sekundo (1,2x) CL: približno od 1 do
6 posnetkov na sekundo, CH: približno 6 posnetkov na sekundo, QC: približno 3 posnetki na
sekundo (DX) CL: približno od 1 do 6 posnetkov na sekundo, CH: približno 7 posnetkov na sekundo,
QC: približno 3 posnetki na sekundo
Samosprožilec
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Merjenje osvetlitve
Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB z 91.000 slikovnimi točkami
Način merjenja
• Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko III (objektivi tipov G, E in D); merjenje svetlobe
z barvno matriko III (drugi objektivi CPE); barvno matrično merjenje je na voljo za objektive brez CPE,
če uporabnik vnese podatke o objektivu • Sredinsko uteženo: 75 % teže je na 12-mm krogu v sredini
kadra, premer kroga je mogoče spremeniti na 8, 15 ali 20 mm, uteženje pa lahko tudi temelji na
povprečju celotnega kadra (objektivi brez CPE uporabljajo 12-mm krog) • Točkovno: izmeri 4-mm
krog (približno 1,5 % kadra) s središčem v izbrani točki ostrenja (v središčni točki ostrenja pri uporabi
objektiva brez CPE) • Uteženo po svetlih delih: na voljo z objektivi tipov G, E in D (enakovredno
sredinsko uteženemu pri uporabi drugih objektivov)
Razpon merjenja
• Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje: od 0 do 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
Sklopka za prenos
Združena CPE in AI
nastavitve zaslonke
Načini osvetlitve
Programski samodejni način s prilagodljivim programom (P); prioriteta zaklopa (S);
prioriteta zaslonke (A); ročni način (M)
Kompenzacija osvetlitve
Od–5 do +5 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Več zaporednih posnetkov Od 2 do 9 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV;
z različnimi nastavitvami
od 2 do 5 posnetkov v korakih po 2 ali 3 EV
za osvetlitev
Zaklepanje osvetlitve
Osvetlitev zaklenete pri zaznani vrednosti z gumbom AE-L/AF-L
Občutljivost ISO
ISO od 64 do 12.800 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV; možna je tudi nastavitev za približno 0,3, 0,5, 0,7 ali
(priporočeni indeks osvetlitve)
1 EV pod ISO 64 (enakovredno ISO 32) ali za približno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 2 EV nad ISO 12.800
(enakovredno ISO 51.200), na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti ISO
Aktivna osvetlitev
Izbirate lahko med nastavitvami: samodejno, zelo visoko, visoko, običajno, nizko ali izklopljeno
D-Lighting
Več zaporednih posnetkov 2 posnetka z izbrano vrednostjo pri enem posnetku ali od 3 do 5 posnetkov s prednastavljenimi
z različnimi nastavitvami
vrednostmi za vse posnetke
za ADL
Samodejno ostrenje
Modul senzorja za samodejno ostrenje Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX z zaznavanjem faze TTL,
natančna nastavitev, 51 točk ostrenja (vključno s 15 križnimi senzorji; f/8 podpira 11 senzorjev) in
pomožna osvetlitev za AF (doseg približno od 0,5 do 3 m)

Območje zaznavanja
Servo pogon objektiva
Točka ostrenja
Načini delovanja z
območjem AF
Zaklepanje izostritve
Vgrajena bliskavica
Upravljanje bliskavice

Načini bliskavice
Kompenzacija bliskavice
Več zaporednih posnetkov
z različnimi
nastavitvami za bliskavico
Kazalnik pripravljenosti
bliskavice
Nastavek za dodatno
opremo
Sistem osvetljevanja Nikon
Creative Lighting System
(CLS)
Sinhronizacijski priključek
Nastavitev beline

Več zaporednih
posnetkov z različnimi
nastavitvami beline
Načini pogleda v živo
Servo pogon objektiva
pri pogledu v živo
Načini delovanja
z območjem AF pri
pogledu v živo
Samodejno ostrenje
pri pogledu v živo
Merjenje pri videoposnetkih
Načini merjenja pri
videoposnetkih
Velikost okvirja
(v slikovnih točkah)
in hitrost snemanja
Format datoteke
z videoposnetkom
Stiskanje videoposnetkov
Format snemanja zvoka
Naprava za snemanje zvoka
Občutljivost ISO
pri videoposnetkih
Druge možnosti
videoposnetkov
Zaslon
Predvajanje
USB
Izhod HDMI
Zvočni vhod
Zvočni izhod
Daljinski priključek
z deset poli
Podprti jeziki
(lahko se razlikuje glede
na državo ali regijo)

Baterija
Baterijsko držalo

Od –2 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); sledenje izostritve
s predvidevanjem se vklopi samodejno glede na stanje motiva
• Ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer
Izbirate lahko med 51 ali 11 točkami ostrenja
AF z eno točko; 9-, 21- ali 51-točkovni AF z dinamičnim območjem, 3D-sledenje, AF s skupino
točk, AF s samodejno izbiro območja
Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s pritiskom gumba
AE-L/AF-L
Ročno aktiviranje ob pritisku na gumb in vodilno število približno 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: upravljanje bliskavice i-TTL s tipalom RGB z 91.000 slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno
bliskavico; uravnotežena doosvetlitev i-TTL za digitalne fotoaparate SLR je na voljo z matričnim,
sredinsko uteženim in po svetlih delih uteženim merjenjem, standardna bliskavica i-TTL za digitalne
fotoaparate SLR s točkovnim merjenjem
Sinhronizacija na sprednjo zaveso, počasna sinhronizacija, sinhronizacija na zadnjo zaveso, zmanjšanje
učinka rdečih oči, zmanjšanje učinka rdečih oči s počasno sinhronizacijo, počasna sinhronizacija na
zadnjo zaveso, izklopljeno; podprt je samodejni FP s hitro sinhronizacijo
Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV
Od 2 do 9 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3 ali 1 EV; od 2 do 5 posnetkov v korakih po 2 ali 3 EV
Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem,
ko se je bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijskimi in podatkovnimi kontakti ter varnostno
zaporo
Podpira Nikonov sistem CLS; možnost načina delovanja v vlogi upravljalne enote
Sinhronizacijski priključek ISO 519 z navojem za zaklepanje
Samodejna (2 vrsti), žarnica, fluorescenčna svetloba (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica,
oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovno merjenje
nastavitve beline je na voljo pri pogledu v živo) in nastavitev barvne temperature (od 2500 do 10.000 K);
pri vseh možnostih je na voljo natančna nastavitev
Od 2 do 9 posnetkov v korakih po 1, 2 ali 3
Fotografiranje v načinu pogleda v živo (fotografije), videoposnetki v načinu pogleda v živo
(videoposnetki)
• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S), stalni servo AF (AF-F)
• Ročno ostrenje (M)
AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem,
AF s sledenjem motivu
AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli v kadru (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali AF
s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Matrično, sredinsko uteženo ali po svetlih delih uteženo merjenje
• 1920 x 1080; 60p (progresivno), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 x 720; 60p, 50p
Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976 posnetka
na sekundo; vse možnosti podpirajo visoko in običajno kakovost slike
MOV
Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Linearni PCM
Vgrajeni ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
• Načini osvetlitve P, S in A: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 64 do Hi 2), zgornjo mejo
lahko izberete • Način osvetlitve M: samodejni nadzor občutljivosti ISO (ISO 64 do Hi 2), zgornjo
mejo lahko izberete; ročno izbiranje (ISO 64 do 12.800 v korakih po 1/3, 1/2 ali 1 EV); tudi možnost
nastavitve za približno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 2 EV (enakovredno ISO 51.200) nad ISO 12.800
Označevanje indeksa, intervalna fotografija
8-cm (3,2-palčni) zaslon TFT LCD s približno 1.229.000 pikami (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1.228.800
pik), 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno pokritostjo kadra in prilagajanjem svetlosti
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9 ali 72 slik) s povečavo med predvajanjem,
predvajanje videoposnetkov, diaprojekcije fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz histograma in svetlih
delov posnetka, informacije o fotografiji, prikaz podatkov o lokaciji in samodejni zasuk slik
SuperSpeed USB (mikro priključek USB 3.0 tipa B); priporočljiva je povezava z vgrajenimi vrati USB
Priključek HDMI tipa C
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Uporabite ga lahko za povezavo z dodatnim daljinskim upravljalnikom, dodatnim brezžičnim daljinskim
upravljalnikom WR-R10 (potreben je adapter WR-A10) ali WR-1, napravo GPS GP-1/GP-1A ali napravo
GPS, združljivo z NMEA0183 različice 2.01 ali 3.01 (potrebujete dodaten vmesniški kabel MC-35
GPS in kabel s priključkom D-sub z 9 poli)
angleščina, arabščina, bengalščina, bolgarščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina,
hindujščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna),
korejščina, madžarščina, maratščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina,
portugalščina (portugalska in brazilska), romunščina, ruščina, srbščina, španščina, švedščina, tajščina,
tamilščina, teluščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina
Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Dodatno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D12 z eno polnilno Li-ionsko baterijo
EN-EL15, EN-EL18a* ali EN-EL18* ali osmimi alkalnimi, Ni-MH ali litijevimi baterijami velikosti AA
* Na voljo posebej; potrebujete dodaten pokrov predalčka za baterije BL-5

Napajalnik
Navoj za stativ
Mere (Š × V × G)
Teža
Delovno okolje

Napajalnik EH-5b; potreben še električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
1/4-palčni (ISO 1222)
Približno 146 × 123 × 81,5 mm
Približno 980 g z baterijo in pomnilniško kartico SD, vendar brez pokrovčka ohišja; približno 880 g
(samo ohišje fotoaparata)
Temperatura: od 0 do 40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)

• PictBridge je blagovna znamka. • CompactFlash je zaščitena blagovna znamka družbe SanDisk Corporation.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke družbe HDMI Licensing, LLC. • Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke posameznih podjetij. • Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in monitorjih v tem dokumentu,
so simbolične.
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