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MOČ IN PROŽNOST, KI
PODPIRATA NAPREDEK
Izkoristite Nikonov format DX, ki izboljšuje mobilnost celotnega sistema fotoaparata, vključno z objektivi.
Kompakten in lahek fotoaparat D7100 prinaša izjemno zmogljivost ter številne inovativne funkcije.
Uživajte v neverjetni reprodukciji podrobnosti, ki jo omogoča kombinacija objektivov NIKKOR, zmogljivega tipala CMOS brez
nizkopasovnega filtra in slikovnega procesorja EXPEED 3. Nikonov format DX omogoča izjemno prožnost, moč, da se približate
svojemu motivu in ga posnamete na izvrsten način, ter zmogljivost reprodukcije tudi najmanjših podrobnosti.
Fotoaparat D7100 bo zvesto sledil vašemu navdihu, tudi prek vseh meja.
Vaš lov za spektakularnimi slikami se lahko začne.

■ Nikonovo slikovno tipalo CMOS formata DX s 24,1 milijona efektivnih
slikovnih točk, ki podpira hitro branje slike
■ Slikovno tipalo je zasnovano brez optičnega nizkopasovnega filtra in
omogoča izjemno reprodukcijo podrobnosti
■ Visokozmogljiv slikovni procesor EXPEED 3
■ 51-točkovni sistem AF visoke gostote ima 15 križnih senzorjev in
deluje do zaslonke f/8
■ Izrez iz formata DX s faktorjem 1,3 vam omogoča približevanje
oddaljenih motivov, 51 točk ostrenja pa pokriva skoraj celoten kader
■ Hitro neprekinjeno fotografiranje s pribl. 7 posnetki na sekundo
(v načinu izreza s faktorjem 1,3 in s formatom JPEG/12-bitnim
NEF [RAW])
■ Optično iskalo s stekleno prizmo in pribl. 100-odstotno pokritostjo kadra

■ 8-cm zaslon LCD s pribl. 1.229.000 pikami in barvnim vzorcem RGBW
■ D-videoposnetek z dvoobmočnim načinom in polno ločljivostjo
HD: format DX in izrez iz formata DX s faktorjem 1,3
■ Točkovna nastavitev beline, ki meri izbrano območje kadra med
pogledom v živo
■ Kompaktno in lahko ohišje je izdelano iz trpežne magnezijeve zlitine
ter zagotavlja izjemno zaščito pred vremenskimi vplivi in prahom
■ Izjemno natančen zaklop, preizkušen v 150.000 ciklih
■ Gumb P za hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij
■ Dvojna reža za kartice SD, združljive z SDXC UHS-I

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

• Kakovost slike: 12-bitni NEF (RAW) • Osvetlitev: način [S], 1/2000 s, 5,6 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 200

• Picture Control: Standard ©Robert Bösch

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

• Kakovost slike: 12-bitni NEF (RAW) • Osvetlitev: način [M], 1/500 s, f/11 • Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba

• Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Koji Nakano

51
1,3

Optično iskalo profesionalne kakovosti
z izjemno udobno uporabo

1,3x

TOČK

Optično iskalo s stekleno
pentaprizmo, ki podpira pribl.
100-odstotno pokritost kadra
in pribl. 0,94-kratno povečavo*,
omogoča udobno uporabo, ki zadovolji tudi
profesionalce. Za izjemno vidljivost poskrbi tudi
organski prikazovalni element EL, ki zdaj prikazuje
informacije v iskalu pod območjem slike.

AF

IZREZ IZ FORMATA
DX S FAKTORJEM

*50mm f/1.4 objektiv pri nastavitvi neskončnosti, –1,0 m-1.

Format DX

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR II + telekonverter AF-S TC-20E III (največja efektivna zaslonka: f/8)
• Kakovost slike: 14-bitni NEF (RAW) • Osvetlitev: način [A], 1/25 s, f/11 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 100
• Picture Control: Standard ©Moose Peterson

MOČ ZAJEMA,
OSREDOTOČENA NA
NA VAŠ MOTIV
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Izrez iz formata DX s faktorjem 1,3

51-točkovni sistem samodejnega
ostrenja (AF) z visoko gostoto, ki pokriva
celoten kader

Fotografiranje s samodejnim
ostrenjem je možno tudi pri vrednosti
efektivne zaslonke f/8

51-točkovni sistem AF z visoko gostoto z novim
tipalom za samodejno ostrenje Advanced
Multi-CAM 3500DX omogoča neverjetno
moč zajema. Petnajst križnih senzorjev
pokriva najbolj pogosto uporabljeno sredinsko
območje. Območje zaznavanja za samodejno
ostrenje je na voljo vse do –2 EV (ISO 100,
20 ºC), kar je enakovredno osvetljenosti
motiva z mesečino. Fotoaparat z algoritmom,
enakovrednim tistemu v fotoaparatu D4,
omogoča večjo začetno hitrost zaznavanja
AF. Neverjetno se je izboljšala tudi hitrost,
potrebna za učinkovito zajemanje odločilnih
trenutkov.

Središčna točka ostrenja deluje vse do
zaslonke f/8. Tako je zagotovljeno zanesljivo
fotografiranje s samodejnim ostrenjem do
efektivne zaslonke f/8, ko je na teleobjektiv
NIKKOR s svetlobno močjo f/4 pritrjen
2,0-kratni telekonverter. Fotografiranje AF
s super teleobjektivom je zdaj mogoče
brez velike količine opreme.

S hitrim neprekinjenim fotografiranjem
do 7 posnetkov na sekundo*1, 2 in izjemno
odzivnostjo nikoli ne zamudite pravega
trenutka

Posneto v načinu izreza iz formata DX s faktorjem 1,3
s 500-mm objektivom (kot zajema: kakor pri objektivu
z goriščno razdaljo 1000 mm*)
*Pri pretvorbi v 35-mm format.

Izrez iz formata DX s faktorjem 1,3 vam
omogoča približevanje oddaljenih
motivov in hitro neprekinjeno fotografiranje
do 7 posnetkov na sekundo*1
Fotoaparat D7100 vključuje možnost izreza iz
formata DX s faktorjem 1,3, tako da boste lahko
z izjemno zmogljivim sistemom AF natančno
ostrili tudi oddaljene motive, z možnostjo
hitrega neprekinjenega fotografiranja do pribl.
7 posnetkov na sekundo*1 pa boste lahko
zajeli odločilne trenutke. V formatu DX je kot
zajema pribl. enak kotu, ki ga ustvari objektiv
z 1,5-kratno goriščno razdaljo*2.
V načinu izreza s faktorjem 1,3
ustreza pribl. 1,3-krat daljši goriščni
razdalji*2 pri formatu DX; tako je kot
zajema enak kot pri pribl. 2,0-kratni
goriščni razdalji objektiva*2.

Hitro neprekinjeno fotografiranje s pribl. 7 posnetki na sekundo (območje slike: izrez iz formata DX s faktorjem 1,3)

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• Kakovost slike: 12-bitni NEF (RAW)
• Osvetlitev: način [M], 1/1000 s, f/8 • Nastavitev beline:
neposredna sončna svetloba • Občutljivost: ISO 200
• Picture Control: Standard ©Koji Nakano

V tem načinu se lahko približate oddaljenim
motivom, tudi ko uporabljate kompaktne in
lahke zoom teleobjektive. Poleg tega 51 točk
ostrenja pokriva skoraj celoten izrez iz formata
DX s faktorjem 1,3, kar dokazuje izjemno moč
zajema, s katero lahko učinkovito izostrite
motive v gibanju, katerih položaj se naključno
spreminja. Izrez iz formata DX s faktorjem
1,3 ima pribl. 15,4 milijona slikovnih točk, kar
zadostuje za splošno uporabo in omogoča
visokoločljivostne slike.
*1 S formatom JPEG/12-bitnim NEF (RAW).
*2 Pri pretvorbi v 35-mm format.

Fotoaparat D7100 vključuje hiter in neverjetno
natančen mehanizem neprekinjenega
fotografiranja, ki zrcalo in zaslonko upravlja
ločeno. Tipalo CMOS s podporo za hitro
branje slikovnih podatkov in hitrejša obdelava
slik s procesorjem EXPEED 3 fotoaparatu
omogočata hitrejše neprekinjeno fotografiranje
z do pribl. 7 posnetki na sekundo*1, 2 za največ
100 posnetkov*3. Časovni zamik proženja
je pribl. 0,052 s*2. Izjemno hitro delovanje
fotoaparata podpira udobno fotografiranje
premikajočih se motivov.

Zaslon z informacijami v iskalu z organskim prikazovalnim
elementom EL (označen z rdečo barvo)

Izjemno povečana vidljivost pri dnevni svetlobi
z barvnim vzorcem RGBW – nov velik zaslon LCD
Nov 8-cm širokokotni zaslon LCD (pribl. 1.229.000
točk) z barvnim vzorcem RGBW ima izboljšano
svetlost. Skupaj z integrirano zgradbo stekla
in panela* se vidljivost izboljša tudi pri močni
svetlobi. Reprodukcija barv je na ravni, enakovredni
fotoaparatom serij D4 in D800. Jasen in čudovit
prikaz omogoča udobnejši pogled v živo, snemanje
videoposnetkov in potrjevanje slik. Prikaz slik lahko
povečate do pribl. 38-krat (velike slike v formatu
DX [24 × 16]), tako da boste lahko hitro in natančno
potrdili izostritev. Površina zaslona je izdelana iz
ojačenega stekla, odpornega na praske in udarce.
*Enakovredno zgradbi, uporabljeni pri fotoaparatih D4,
seriji D800 in D600.

*1 V načinu izreza iz formata DX s faktorjem 1,3 in s formatom
JPEG/12-bitnim NEF (RAW). Največ pribl. 6 posnetkov na sekundo
v načinu DX z isto kakovostjo slike.
*2 Po smernicah CIPA.
*3 Ko so izbrane slike velikosti običajni JPEG in velike slike. Ko je
izbrana kakovost slike JPEG fine in velika slika, je pri formatu DX
na voljo največ 33 posnetkov, pri izrezu iz formata DX s faktorjem
1,3 pa 73.

Dodatne funkcije, ki izboljšajo
moč zajema
• Različni načini delovanja z območjem AF,
primerni za posamezne motive: AF z eno
točko, AF z dinamičnim območjem (z 9, 21 ali
51 točkami), 3D-sledenje in AF s samodejno
izbiro območij
• Sistem za prepoznavanje prizorov z izjemno
natančnim samodejnim nadzorom, ki uporablja
tipalo RGB z 2016 slikovnimi točkami.

R

G

B

Barvni vzorec RGB

R G B W
Barvni vzorec RGBW

Barvni vzorec RGBW z izboljšano svetlostjo, ki jo
omogoča večje število pik
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

• Kakovost slike: 14-bitni NEF (RAW) • Osvetlitev: način [A], 1/320 s, f/8 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 100

• Picture Control: pokrajina ©Robert Bösch

24,1

Aktivna osvetlitev
D-Lighting: izklopljena
Zaslon točkovne nastavitve beline
( Cilj točkovne nastavitve beline za pridobivanje ročno izbranih podatkov)

Točkovna nastavitev beline, ki omogoča
vnaprejšnjo nastavitev beline med
pogledom v živo

MILIJONA
SLIKOVNIH TOČK
Brez optičnega
nizkopasovnega
filtra

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni NEF (RAW) • Osvetlitev: način [M], 1/180 s, f/8
• Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: pokrajina ©Koji Nakano

Izjemna reprodukcija podrobnosti, ki jo
omogoča slikovno tipalo, zasnovano brez
optičnega nizkopasovnega filtra

IZJEMNA
REPRODUKCIJA
PODROBNOSTI
Z NEVERJETNO
JASNOSTJO
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Aktivna osvetlitev
D-Lighting: zelo visoka

Fotoaparat D7100 vključuje Nikonovo tipalo
CMOS formata DX, ki ima pribl. 24,1 milijona
efektivnih slikovnih točk in podpira hitro
branje. Slikovni senzor je brez optičnega
nizkopasovnega filtra (OLPF) in tako omogoča
pravo moč razločevanja slikovnega tipala
z velikim številom slikovnih točk, ostra zmogljivost upodabljanja objektivov NIKKOR pa skrbi za
izjemno reprodukcijo podrobnosti. Slike ohranijo
visoko ločljivost, tudi ko jih izrežete
ali povečate.

Visokozmogljiv slikovni
procesor EXPEED 3
Nikonov izjemen slikovni procesor
EXPEED 3 lahko opravlja več
nalog pri visokih hitrostih,
hkrati pa ohranja neverjetno
natančnost in tako maksimalno
izkorišča potencial 24,1 milijona slikovnih
točk na slikah in videoposnetkih. Rezultat so
neverjetna reprodukcija barv, bogati tonski
odtenki in visoka kakovost slik pri visoki
občutljivosti ISO.

• Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba

Fotoaparat D7100 vključuje novo funkcijo
točkovne nastavitve beline, ki vam omogoča
preprosto pridobivanje ročno izbranih podatkov
na podlagi določenega območja kadra, ki ga
določite med pogledom v živo. To pomeni, da
lahko glede na izbrani motiv ali del motiva med
pogledom v živo določite natančno nastavitev
beline. Ciljno območje točkovne nastavitve beline
za pridobivanje ročno izbranih podatkov lahko
premikate po kadru z večnamenskim izbirnikom.
Ker siva kartica tako ni več potrebna in ker
podatke za nastavitev beline hitro pridobite tudi
pri oddaljenih motivih, lahko nastavitev beline
določate vnaprej, saj ne boste zamudili odločilnih
trenutkov. Točkovna nastavitev beline je možna,
ko je pritrjen super teleobjektiv.
To je priročno pri zajemanju športnih prizorov
v zaprtih prostorih ali na stadionih, kjer je
mešana osvetlitev.

Razpon občutljivosti ISO razširljiv do
nastavitve, enakovredne ISO 25.600
Standardni razpon občutljivosti ISO fotoaparata
D7100 je od 100 do 6400 in podpira možnost
razširitve do vrednosti Hi 2 (enakovredno
25.600). Vrhunska funkcija zmanjšanja šuma
učinkovito odpravlja šum pri visoki nastavitvi
vrednosti ISO; poleg tega šum zmanjšuje tudi
pri motivih z nizkim kontrastom, kot je struktura
las ali trave, pri tem pa skuša kar najbolj ohraniti
nasičenost barv in ločljivost. Funkcija zmanjšanja
šuma je izboljšana tudi za
videoposnetke. Izjemno se
obnese pri snemanju pri šibki
svetlobi, saj zagotavlja jasne in
ostre rezultate.

Fotografiranje pri
občutljivosti ISO 6400

Fotografirano z nastavitvijo Hi 2
(enakovredno občutljivosti ISO 25.600)

HDR: zelo visok

HDR: izklopljen

HDR: običajen

Picture Control: portret

Picture Control: pokrajina

Različne tehnologije, ki
spodbujajo ustvarjalnost
• Aktivna osvetlitev D-Lighting za vrhunsko
kakovost slike ohrani podrobnosti svetlih in
senčnatih delov, pri tem pa ohrani zmeren
kontrast in reproducira svetlost, kot jo vidite
sami, tudi v prizorih z visokim kontrastom
• HDR (visok dinamični razpon), ki z enim
pritiskom sprožilca fotoaparata samodejno
združi dva posnetka, posneta pri različnih
osvetlitvah, ter tako ustvari sliko s širokim
dinamičnim obsegom.
• Sistem Picture Control s šestimi možnostmi
za ustvarjanje popolnih slik z natančnim
prilagajanjem barv in tonov za fotografije in
videoposnetke: standardno, nevtralno, živahno,
monokromatsko, portret in pokrajina.
• Ostrina od roba do roba, ki jo omogoča
zmanjševanje obstranskega barvnega odklona/
samodejni nadzor popačenja
• Šestnajst samodejnih načinov fotoaparatu
omogoča samodejno izbiro najboljših
nastavitev za prizor: portret, pokrajina, otrok,
šport, bližnji posnetek, nočni portret, nočna
pokrajina, zabava/znotraj, plaža/sneg, sončni
zahod, mrak/zora, portret ljubljenčkov, svetloba
sveč, cvetje, jesenske barve in hrana
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VEČOBMOČNI NAČIN

D-videoposnetek V POLNI
LOČLJIVOSTI HD

1080/
60i

Videoposnetki v polni ločljivosti HD –
podprti videoposnetki 1920 × 1080 pri
30p/60i/50i

D-videoposnetek z dvoobmočnim načinom
in polno ločljivostjo HD: format DX in izrez
iz formata DX s faktorjem 1,3

Fotoaparat D7100 podatke iz slikovnega tipala,
zasnovanega brez optičnega nizkopasovnega
filtra, optimalno obdeluje v slikovnem
procesorju EXPEED 3 ter omogoča zajemanje
videoposnetkov v polni ločljivosti HD z izjemno
reprodukcijo podrobnosti, zmanjšanim učinkom
moiré in manjšo količino lomljenih črt.
Z obsežnim izborom objektivov NIKKOR lahko
ustvarite čudovito zameglitev, ki jo podpirajo
samo fotoaparati D-SLR, in raznolike učinke
videoposnetkov. Fotoaparat D7100 podpira
ločljivost 1920 × 1080; 30p. Če želite nemoteno
prikazovati hitro premikajoče se motive, izberite
nastavitev 1280 × 720; 60p. Z območjem slike
v videoposnetku, ki ustreza izrezu iz formata
DX s faktorjem 1,3, lahko izberete tudi 1920 ×
1080; 60i/50i. Funkcija zmanjšanja šuma,
optimizirana za videoposnetke, učinkovito
zmanjšuje šume in hkrati ohranja visoko
ločljivost. Poleg tega funkcija odpravljanja
utripanja zagotavlja ustrezno upravljanje
osvetlitve, ki zmanjša utripanje med snemanjem
videoposnetka ali pogledom v živo. Z gumbom
za snemanje videoposnetka, ki je poleg
sprožilca, lahko preprosto začnete in zaustavite
snemanje videoposnetka, medtem ko fotoaparat
stabilno držite v roki. To lahko storite enako
kot zajamete fotografije – z najmanjšo stopnjo
zameglitve, ki je posledica tresenja fotoaparata.
Posneti videoposnetki so stisnjeni v format
H.264/MPEG-4 AVC. Najdaljši čas snemanja je
29 minut in 59 sekund*.

Poleg videoposnetkov formata DX fotoaparat
D7100 omogoča tudi videoposnetke velikosti
izreza iz formata DX s faktorjem 1,3. Kot
zajema pri tem območju slike videoposnetka
je enak kot pri pribl. 2,0-kratni goriščni razdalji
objektiva*, tako pa vam omogoča, da se močno
približate svojim motivom in zajamete čudovite
videoposnetke. Z neverjetno prožnostjo
kompaktnega in lahkega sistema formata DX
se lahko pogumno približate tudi majhnim in
bolj oddaljenim motivom.
*Pri pretvorbi v 35-mm format.

Zanesljiva zmogljivost ostrenja s funkcijo
AF z zaznavanjem kontrasta za premikajoče
se motive in obraze ljudi
Hitrost ostrenja funkcije AF z zaznavanjem
kontrasta, ki se uporablja pri snemanju videoposnetkov in pogledu v živo, je v primerjavi
v fotoaparati D300S bistveno izboljšana.
Če za servo pogon objektiva izberete
stalni servo AF (AF-F), za način delovanja
z območjem AF pa AF s sledenjem motivu,
fotoaparat sledi premikajočemu se motivu
v kadru in nenehno ostri prizor. Na voljo je
tudi AF s prednostjo obrazov, ki samodejno
prepozna in izostri obraze ljudi.

Posebni učinki omogočajo bolj ustvarjalne
učinke videoposnetkov

Sočasni prikaz pogleda v živo na zunanjem
zaslonu prek povezave HDMI

Posebni učinki, ki jih preprosto nastavite
v fotoaparatu, poskrbijo za ustvarjalen prikaz
v fotografijah in videoposnetkih, ki najbolje
odražajo vaš namen. Ker je rezultat učinka
prikazan na zaslonu LCD v realnem času,
lahko učinke nastavljate, medtem ko potrjujete
rezultate.

Ker fotoaparat D7100 vključuje mini priključek
HDMI (tip C), je na voljo sočasni prikaz
videoposnetkov na zaslonu LCD in zunanjem
zaslonu*. Med snemanjem videoposnetka ali
pogledom videoposnetka v živo lahko izberete,
da v napravah, povezanih prek kabla HDMI,
ne želite prikazati podatkov o nastavitvah, ki
so prikazani na zaslonu LCD. To je priročno
za prikaz celotnega kadra, ko želite med
snemanjem preverjati sliko na velikem zaslonu,
povezanem prek kabla HDMI. Poleg tega lahko
neposredno v zunanjo napravo za shranjevanje
(videorekorder z vhodom HDMI) shranjujete
podatke nestisnjenega pogleda videoposnetka
v živo. Profesionalci lahko tako obdelujejo
visokokakovostne nestisnjene posnetke
v povezani opremi.

Posebni učinki v fotoaparatu D7100:
Nočni pogled, barvna skica, učinek miniature, selektivne barve,
obris, visoka osvetljenost in nizka osvetljenost.

Vsestranski nadzor snemanja
visokokakovostnega zvoka
• Vgrajeni stereo mikrofon z nadzorom
občutljivosti v 20 korakih
• Priključek za slušalke za sočasno
preverjanje zvoka s stereo
slušalkami (na voljo v trgovinah)
• Kazalnik ravni zvoka na zaslonu
LCD, s katerim si lahko med pogledom
videoposnetka v živo ogledate
raven zvoka in spremenite
nastavitve občutljivosti mikrofona

Vgrajeni
stereo mikrofon

Posebni učinki: barvna skica (fotografija)

Med snemanjem videoposnetka

Format videoposnetka DX
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Videoposnetke lahko uredite s preprostimi
operacijami v fotoaparatu, ne da bi za to morali
uporabiti računalnik. Ko režete neželene prizore,
lahko začetno in končno točko nastavljate do
okvirja natančno. Okvir lahko tudi izberete in ga
shranite kot fotografijo JPEG.

*Če je za nastavitev [Frame size/frame rate] (Velikost okvirja/
hitrost snemanja) izbrana možnost 1920 × 1080; 60i,
1920 × 1080; 50i, 1280 × 720; 60p ali 1280 × 720; 50p, se
zaslon izklopi, ko fotoaparat povežete z video napravo HDMI.
Med snemanjem z vmesnikom HDMI se lahko videoposnetki
predvajajo z velikostjo okvirja, manjšo od izbrane v možnosti
[Frame size/frame rate] (Velikost okvirja/
hitrost snemanja).

*Ko je za možnost [Movie quality] (Kakovost videoposnetkov)
izbrana nastavitev [Normal] (Običajna). 20 min. za nastavitev
[High quality] (Visoka kakovost).

Z VIDEOPOSNETKOM
V POLNI LOČLJIVOSTI
HD SE POBLIŽE
SEZNANITE
S SVOJIM MOTIVOM

Funkcije urejanja videoposnetkov
v fotoaparatu

Območje slike videoposnetka je izrez iz formata DX s faktorjem 1,3

Posebni učinki: nočni pogled (fotografija)

Fotoaparat D7100 je združljiv z vmesnikom HDMI, ki omogoča
prikaz fotografij in videoposnetkov na televizorju HDTV (za
povezovanje s televizorjem HDTV potrebujete kabel HDMI z mini
priključkom HDMI [tip C], na voljo v specializiranih trgovinah).
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Izjemna zanesljivost in upravljanje za nemoteno snemanje
Vrhunske tehnologije v lahkem in kompaktnem sistemu

4

5

Objektivi NIKKOR z izredno ločljivostjo povečujejo zmogljivost fotoaparata D7100,
ki vključuje slikovno tipalo brez nizkopasovnega filtra

1
Dvojna reža za kartice
SD, združljive
z SDXC UHS-I

2
3
6
1. Iskalo vključuje organski prikazovalni element EL
Fotoaparat D7100 zdaj vključuje zelo svetel,
visokokontrasten in energijsko varčen organski
prikazovalni element EL, ki se uporablja za
prikaz informacij v iskalu pod območjem slike.
Medtem ko zagotavlja izjemno vidljivost, pa skrbi tudi za hitrejši odziv
pri nizkih temperaturah. V iskalu lahko prikažete mrežo, ki je uporabna za
fotografiranje pokrajine in zgradb (pri fotografiranju v formatu DX).

2. Mehanizem za nadzor neprekinjenega
fotografiranja poskrbi za hitrejše delovanje
Nameščen je izjemno natančen mehanizem
za nadzor neprekinjenega fotografiranja, ki
zaslonko in zrcalo upravlja ločeno. Omogoča hitro
neprekinjeno fotografiranje do pribl. 7 posnetkov na sekundo*1, 2 in časovni
zamik sproženja 0,052 s*2, kakor tudi nemoten pogled fotografije v živo
z dvignjenim zrcalom.
*1 V načinu izreza iz formata DX s faktorjem 1,3 in s formatom JPEG/12-bitnim NEF (RAW).
Največ pribl. 6 posnetkov na sekundo v načinu DX z isto kakovostjo slike.
*2 Po smernicah CIPA.

3. Izjemno vzdržljiv in natančen zaklop
Fotoaparat D7100 dosega hitrosti zaklopa od
1/8000 s do 30 s, enako kot fotoaparat D4. Čas
zaklopa za sinhronizacijo bliskavice je mogoče
zmanjšati na 1/250 s. Zaklop je izjemno vzdržljiv,
saj je prestal preskus s 150.000 prožitvami, medtem ko je bil dejansko
nameščen v fotoaparat.

4. Optično iskalo s stekleno prizmo s pribl. 100 %
pokritostjo kadra za natančno kompozicijo in
udoben ogled

7
5. Gumb za izbiro načina delovanja in gumb
za način proženja

Gumb za izbiro načina delovanja in gumb za
način proženja sta nameščena na isti osi za
boljše upravljanje. Oba vključujeta tudi funkcijo
zaklepanja, ki preprečuje neželene spremembe načinov.

©Moose Peterson

©Koji Nakano

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

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

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX): Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno razdaljo
105–300 mm (v formatu FX/35-mm format).

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX): Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno razdaljo
120–600 mm (v formatu FX/35-mm format).

Čeprav je ta objektiv kompakten in lahek, pokriva goriščno razdaljo od 70 do 200 mm
s fiksno svetlobno močjo f/4. Uporabljen je nanos Nano Crystal Coat, ki omogoča jasne
slike z manj podvojenimi viri svetlobe in manjšim notranjim odbojem. Objektiv vključuje
tudi zmogljivo funkcijo zmanjšanja vibracij, enakovredno pribl. pet stopenj hitrejšemu času
zaklopa. Kompakten in lahek sistem fotoaparata D7100 z načinom izreza iz formata DX
s faktorjem 1,3, sistemom AF, ki deluje do zaslonke f/8, ter 2,0-kratnim telekonverterjem
AF-S TC-20E III omogoča super telefotografijo s samodejnim ostrenjem in kotom zajema,
ki je enak kot pri objektivu z goriščno razdaljo pribl. 800 mm*.

Teleobjektiv s 5-kratnim zoomom, ki pokriva širok telefoto razpon do 400 mm, je
priporočljiv predvsem za fotografiranje športnih prizorov, divjih ptic, letal, vlakov in
pokrajine. Nova optična zasnova z nanosom Nano Crystal Coat, enim elementom iz
Super ED stekla in štirimi elementi iz ED stekla omogoča izjemno optično zmogljivost
v celotnem razponu zooma. Funkcija zmanjšanja vibracij omogoča učinek, enakovreden
za štiri stopnje hitrejšemu času zaklopa*1, hitrost AF pa je največja v svojem razredu. Ko
objektiv uporabljate s fotoaparatom D7100 v načinu izreza iz formata DX s faktorjem 1,3,
je kot zajema enak kot pri objektivu z goriščno razdaljo pribl 800 mm*2, 51 točk ostrenja
fotoaparata pa pokriva skoraj celoten kader. Ta objektiv omogoča udobno in zanesljivo super
telefotografijo s samodejnim ostrenjem, s tem pa se razširijo možnosti uporabe fotoaparata.

*Pri pretvorbi v format FX/35-mm format.

*1 Pri 400 mm; po standardih CIPA. *2 Pri pretvorbi v format FX/35-mm format.

6. Gumb P – bližnjica do pogosto uporabljenih
nastavitev
Gumb P omogoča neposredni dostop do nastavitev
menija, ki jih želite spremeniti. Omogoča prikaz
nastavitev na zaslonu med fotografiranjem z iskalom
ali pogledom v živo, ter meni retuširanja med predvajanjem.

7. Navidezni horizont za preverjanje
vodoravnega nagiba
Navidezni horizont omogoča preverjanje
vodoravnega nagiba fotoaparata. Med
fotografiranjem z iskalom v navpičnem in
vodoravnem položaju je prikazan kazalnik. Navidezni horizont se prikaže na
sliki na zaslonu med pogledom v živo ali snemanjem videoposnetka.

Lažji od fotoaparata D7000 –
vzdržljivo in lahko ohišje, izdelano
iz trpežne magnezijeve zlitine, ki
zagotavlja izjemno zaščito pred
vremenskimi vplivi in prahom
Fotoaparat D7100 tehta pribl. 675 g (samo ohišje) in je kljub izjemnim
zmogljivostim lažji od fotoaparata D7000. Zgornji in zadnji del ohišja iz
magnezijeve zlitine zagotavljata izjemno vzdržljivost, učinkovita zaščita na
različnih mestih na ohišju pa fotoaparat varuje pred vremenskimi vplivi in
prahom*.
*Enakovredno fotoaparatom serij D800 in D300S.
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OBJEKTIVI NIKKOR

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

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

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX):
Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno
razdaljo 15–36 mm (v formatu FX/35-mm
formatu).

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX):
Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno
razdaljo 90 mm (v formatu FX/35-mm formatu).

©Koji Nakano

Ultraširokokotni zoom objektiv s kotom zajema od 109º. Ta objektiv je idealna izbira za
fotografiranje v omejenih zaprtih prostorih, za fotografiranje pokrajine in zgradb ter za
ustvarjanje slik s poudarjeno perspektivo. Ker pokriva kote zajema od 109º do 61º, ki so
primerni za priložnostne posnetke, je izjemno uporaben kot standardni objektiv. Poleg tega
lahko ta objektiv s kratko najmanjšo razdaljo izostritve uporabljate tudi za fotografiranje
bližnjih posnetkov v telefoto načinu.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm
f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX):
Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno
razdaljo 24–127,5 mm (v formatu FX/35-mm
formatu).

Ko je pritrjen na fotoaparat D7100 (format DX):
Kot zajema je enak kot pri objektivu z goriščno
razdaljo 27–450 mm (v formatu FX/35-mm
formatu).

©Robert Bösch

Ta vsestranski standardni zoom objektiv v najbolj širokokotnem položaju prikaže kot 83°
in omogoča raznovrstne širokokotne posnetke. Uporabljeni sta dve leči iz ED-stekla in
tri asferične leče. Objektiv omogoča izjemno upodabljanje in dinamično spreminjanje
kotov zajema.

©Moose Peterson

Uživate lahko v različnih razmerjih reprodukcije od neskončnosti do najmanjše razdalje
izostritve (1x). Ta objektiv tudi pri fotografiranju z razmerjem reprodukcije 1 omogoča ostro
reprodukcijo z največjo svetlobno močjo. Ker je uporabljen nanos Nano Crystal Coat, ki
zmanjša podvojene vire svetlobe in notranji odboj, objektiv daje jasne slike tudi z motivi,
osvetljenimi od zadaj. Poleg tega je z učinkom čudovitega mehkega ozadja nepogrešljiv za
različne motive, vse od portretov do pokrajin.

©Moose Peterson

Visokozmogljiv zoom objektiv z razponom zooma do pribl. 16,7x. Objektiv pokriva
širok razpon kotov zajema, pri telefoto položaju z goriščno razdaljo 300 mm pa ima
svetlobno moč f/5,6 in vam tako omogoča enostavno zajemanje različnih motivov.
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Brezžična dodatna oprema/komunikacijska enota

IZJEMEN SISTEM, KI PODPIRA udobnejše fotografiranje

Brezžični daljinski upravljalnik WR-1 (dodatno)

Brezžična daljinska upravljalnika WR-R10/WR-T10
(dodatno)

WR-1 je napreden večfunkcijski daljinski upravljalnik. Ko je en upravljalnik
WR-1 konfiguriran kot oddajnik, drugi pa kot sprejemnik in nameščen
na fotoaparat D7100, si lahko nastavitve fotoaparata ogledujete in jih
spreminjate*1 na zaslonu oddajnika. Ker uporablja radijske frekvence, je
razdalja za komunikacijo med enotami WR-1 do 120 m*2. Na voljo je petnajst kanalov.
Poleg oddaljenega upravljanja fotoaparata s povezano enoto WR-1 (uporabljeno kot
sprejemnik) so z uporabo dodatne enote WR-1 (uporabljene kot oddajnik)*3 na voljo
številne možnosti fotografiranja, kot so: sočasno proženje več fotoaparatov; sinhronizirano
proženje več fotoaparatov z glavnim fotoaparatom, na katerega je priključena enota
WR-1*4; ločeno oddaljeno upravljanje posameznih skupin fotoaparatov in intervalno
fotografiranje. Možno je tudi fotografiranje z daljinskim upravljalnikom, in sicer tako, da
enoto WR-1 povežete z enoto WR-R10/WR-T10*3.

Raznolika dodatna oprema za večjo razširljivost in popolno izkoriščanje prožnosti sistema formata DX

Vgrajena bliskavica s funkcijo upravljanja/sistem osvetljevanja Nikon Creative Lighting System
Fotoaparat D7100 ima vgrajeno bliskavico z vodilnim številom pribl. 12
(m, ISO 100, 20 °C), ki pokrije kot zajema 16-mm širokokotnega
objektiva. Vgrajena bliskavica s funkcijo upravljanja, ki podpira
napredno brezžično osvetljevanje, lahko kot glavna bliskavica
brezžično upravlja največ dve skupini izbirnih bliskavic
Speedlights. Ko uporabljate to vgrajeno bliskavico ali izbirno
bliskavico Nikon Speedlight, fotoaparat D7100 podpira mnogo funkcij sistema
osvetljevanja Nikon Creative Lighting System, vključno z upravljanjem bliskavice
i-TTL, ki je izjemno priznan zaradi svoje natančnosti.

Največja razdalja za komunikacijo med enotama WR-R10 in
WR-T10 je 20 m*1. S povezano enoto WR-R10 lahko upravljate
en fotoaparat ali več (število je neomejeno), in sicer tako, da enoto WR-T10 uporabite
kot oddajnik. Ti daljinski upravljalniki uporabljajo radijske valove in omogočajo oddaljeno
fotografiranje, tudi če jih ovirajo drevesa itd. Poleg funkcij upravljanja samodejnega
ostrenja, tako da do polovice pritisnete sprožilec upravljalnika, in neprekinjenega
fotografiranja, tako da za dalj časa pridržite sprožilec, lahko z upravljalniki tudi upravljate
različne funkcije fotoaparata D7100, vključno s snemanjem videoposnetkov*2.
*1 Približen doseg na višini okoli 1,2 m; odvisno od vremenskih pogojev in ovir.
*2 Snemanje videoposnetkov je na voljo pri uporabi s fotoaparati D4, serije D800, D600, D7100 in D5200.

*1 Funkcije so omejene. Načini osvetlitve (na voljo je ogled, vendar ne spreminjanje), čas zaklopa/vrednost
zaslonke (od uporabljenega načina osvetlitve je odvisno, ali sta na voljo ogled in spreminjanje nastavitev),
občutljivost ISO itd.*2 Približna vrednost dosega na višini okoli 1,2 m; odvisno od vremenskih pogojev in ovir.
*3 Potrebno je združevanje uporabljenih enot WR-1, WR-R10 in WR-T10. Največje število upravljalnikov, ki jih
je mogoče združiti: 20 (WR-1) ali 64 (WR-R10). *4 Kot glavni fotoaparat za sinhronizirano proženje je mogoče
uporabiti samo fotoaparat z večnamenskim daljinskim priključkom z deset poli.

Komunikacijska enota UT-1 (dodatno)
Komunikacijsko enoto UT-1 lahko namestite na priključek
za dodatno opremo fotoaparata D7100 in jo povežete v fotoaparat prek kabla USB. Omogoča hiter prenos slikovnih
podatkov iz fotoaparata v računalnik ali strežnik FTP ter
daljinsko upravljanje fotoaparata z računalnikom prek žične povezave LAN. Poleg tega
lahko fotoaparat upravljate prek brezžične povezave LAN*1, ko enoto uporabljate
skupaj z brezžičnim oddajnikom WT-5A/B/C/D*2. Ko enoto UT-1 uporabljate
s fotoaparatom D7100, lahko fotografije in videoposnetke prenašate v računalnik
ali strežnik FTP ter z računalnikom daljinsko upravljate fotoaparat (upravljanje
fotoaparata in shranjevanje fotografij in videoposnetkov v računalnik z dodatno
programsko opremo Camera Control Pro 2).

Brezžični vmesnik za mobilne naprave WU-1a (dodatno)

Uporaba funkcije upravljanja vgrajene
bliskavice
Nameščeni sta bili dve bliskavici SB-700
(ena skupaj s studijskim dežnikom), po ena
na vsaki strani motiva, ki sta bili brezžično
sproženi s funkcijo upravljanja vgrajene
bliskavice.

Motiv je v naravni svetlobi upodobljen mehkeje in bolj nežno.
• O bjek tiv : A F - S N IK KO R 8 5 mm f / 1. 8 G
• K akovost slike : 14 - bitni N EF ( R AW )
• Osvetlitev : na č in [ M ] , 1/ 8 0 s, f / 4 , 5
• N astavitev beline : Auto 1 • O b č utljivost : IS O 4 0 0 •
Picture C ontrol : por tret © Rober t Bösch

SB-700

SB-910

Bliskavice Nikon Speedlight, ki podpirajo
napredno brezžično osvetljevanje

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij in naprava GPS
Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D15 (dodatno)
Uporabite lahko eno polnilno Li-ionsko baterijo
EN-EL15; šest baterij velikosti AA (alkalne, NI-MH
ali litijeve) ali napajalnik EH-5b (potreben še električni
priključek EP-5B). S popolnoma napolnjeno baterijo
EN-EL15 v fotoaparatu D7100 in baterijo v baterijskem
držalu MB-D15 lahko naredite do pribl. 1900 posnetkov*.
Paket baterij je opremljen z gumbom AE-L/AF-L,
glavnim/pomožnim gumbom za upravljanje, sprožilcem in večnamenskim
izbirnikom, ki so primerni za pokončno fotografiranje. Ohišje iz magnezijeve
zlitine z zaščito, kot je pri ohišju fotoaparata D7100, zagotavlja izjemno zaščito
pred prahom in vremenskimi vplivi.

Nikonova ekskluzivna programska oprema
Nikonove slike RAW se shranijo v formatu
Nikon Electronic Format (NEF), ki vsebuje
neverjetno količino podatkov. Podatke lahko
v celoti izkoristite samo z Nikonovo ekskluzivno
programsko opremo – View NX 2 (priložen)
in Capture NX 2 (izbirno), ki je optimizirana
za ta format datoteke. NEF ohranja izvirne
podatke brez spreminjanja tudi po večkratnem
urejanju, tako da se lahko v miru osredotočite na
urejanje. Ta programska oprema vam omogoča
ustvarjanje popolnih slik ter vam tako pomaga
izboljšati kakovost digitalnih fotografij.

* Po standardih CIPA.

Podatke o lokaciji, kot so zemljepisna širina, dolžina, višina
in UTC (univerzalni koordinirani čas), lahko z dodatno enoto
GPS GP-1/GP-1A shranite v formatu Exif skupaj s slikami,
GP-1A
zajetimi s fotoaparatom D7100. Slike s podatki o lokaciji
lahko prikažete v delovnem prostoru GeoTag v programu ViewNX 2 (priložen).
Te podatke lahko uporabite tudi v Nikonovi storitvi skupne rabe in shranjevanja
slik NIKON IMAGE SPACE, v drugih spletnih storitvah skupne rabe slik in digitalni
programski opremi za ustvarjanje zemljevidov, ki je na voljo na tržišču.

Povečevalo
DG-2

BLISKAVICE SPEEDLIGHT

OBJEKTIVI NIKKOR

Visoko zmogljiv baterijski paket SD-9

Korektivne leče za okular DK-20C
(od –5 do +3 m-1)

Bliskavica
Speedlight
SB-910

Nastavek okularja DK-22

Bliskavica
Speedlight
SB-700

Bliskavica
Speedlight
SB-400

Komplet za upravljanje
bliskavic Speedlight
za bližinske posnetke
R1C1

Povečevalnik okularja DK-21M

ViewNX 2

Bliskavice Speedlight
SB-910/700/400
Kabelski
sprožilec
TTL SC-28/29

Adapter za sinhronizacijski priključek
AS-15

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-T10

Kabel HDMI z mini
Televizijski zaslon**
priključkom HDMI (tip C) za
povezovanje s fotoaparatom**
Videorekorder z vhodom HDMI**

Stereo
mikrofon
ME-1

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-1

Osebni
računalnik**

Spominska kartica SD**

TORBICA

NIKON IMAGE SPACE
Brezžični daljinski Brezžični daljinski
upravljalnik WR-T10 upravljalnik WR-R10

Adapter za spominsko kartico**
Bralnik spominskih kartic SD**

Poltrdi etui
CF-DC3

DODATNA OPREMA ZA
PAMETNE NAPRAVE

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN POLNILNIKI

Polnilnik baterij
MH-25*

Električni priključek EP-5B
Baterijsko držalo z možnostjo
uporabe različnih baterij MB-D15

Šest baterij velikosti AA**

SLUŠALKE
Slušalke**

Napajalnik EH-5b

Brezžični vmesnik
za mobilne naprave
WU-1a
Pametna naprava**
(z operacijskim
sistemom iOS/
Android)
Wireless Mobile
Utility†

Program
Capture NX 2
Program Camera
Control Pro 2
Program
ViewNX 2*

Kabel USB UC-E6*

Polnilna Li-ionska
baterija
EN-EL15*

Priključek za digiskop
za digitalne fotoaparate
SLR FSA-L2

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-1

Naprava GPS GP-1/ Kabelski sprožilec
Daljinski
GP-1A
MC-DC2
upravljalnik ML-L3

DODATNA OPREMA
ZA DIGISKOPIJO
Priključek za digiskop
za digitalne fotoaparate
SLR FSA-L1

DODATNA OPREMA ZA
TV IN VIDEO

STEREO
MIKROFON

Gumijast nastavek
okularja DK-23*

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI,
DODATNA OPREMA ZA GPS

»NIKON IMAGE SPACE« je brezplačna spletna storitev za skupno rabo in
shranjevanje slik. Hiter in izjemno priročen uporabniški vmesnik ter preprosto
upravljanje vam omogočata nemoteno in preprosto nalaganje/prenašanje,
brskanje, razvrščanje, skupno rabo slik in videoposnetkov ter povezavo
z družabnimi omrežji. »Osnovni račun« z največ 2 GB prostora za shranjevanje je
na voljo vsem registriranim uporabnikom. »Posebni račun«, ki ga lahko uporabljajo
samo lastniki Nikonovih digitalnih fotoaparatov, ponuja do 20 GB prostora za
shranjevanje ter različne uporabne funkcije, vključno z nastavitvijo gesla pri skupni
rabi slik in funkcijo omejitve prenosa slik.

Studijske bliskavice
Speedlight**

Pokrovček okularja DK-5*
Pravokotni
nastavek
okularja DR-6

nikonimagespace.com
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*1 V skladu s protokolom IEEE802.11a/b/g/n. *2 Strežniškega načina HTTP in sinhroniziranega proženja
fotoaparata, ki sta na voljo pri kombinaciji fotoaparata D4 z oddajnikom WT-5A/B/C/D, ni mogoče uporabiti
pri kombinaciji enote UT-1 in oddajnika WT-5A/B/C/D.

Opomba: Če želite uporabljati vmesnik WU-1a, povezan s pametno napravo, morate v napravo najprej
namestiti program Wireless Mobile Utility (brezplačno ga lahko prenesete iz trgovine z aplikacijami za
pametno napravo).

DODATKI ZA ISKALO

Program Capture NX 2

Naprava GPS GP-1/GP-1A (dodatno)

Če v priključek USB fotoaparata D7100 povežete izbirni
brezžični vmesnik za mobilne naprave WU-1a, lahko fotoaparat
in pametna naprava, kot je pametni telefon ali tablični
računalnik, komunicirata prek brezžične povezave WLAN. S funkcijo oddaljenega
fotografiranja, ki omogoča proženje fotoaparata na daljavo, lahko svojo pametno
napravo uporabite kot zaslon za oddaljeni ogled slike v živo, na katerem potrdite sliko
pogleda v živo in jo nato zajamete. Ko so slike prenesene v vašo pametno napravo,
jih lahko preprosto prenesete v priljubljena družabna omrežja ali jih dodate v e-poštno
sporočilo. Vmesnik je združljiv s pametnimi napravami, ki uporabljajo operacijski
sistem iOS ali AndroidTM.

BREZŽIČNI ODDAJNIK,
KOMUNIKACIJSKA ENOTA
Komunikacijska enota UT-1
Polnilna
Li-ionska baterija
EN-EL15*

Električni
priključek
EP-5B

Brezžični oddajnik
WT-5A/B/C/D

Napajalnik
EH-5b

*Priložena dodatna oprema **Izdelki drugih proizvajalcev † Možen prenos iz trgovine z aplikacijami, ki je na voljo v posameznih pametnih napravah (brezplačno).
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Tehnični podatki o fotoaparatu SLR Nikon D7100

Vrsta fotoaparata
Bajonet za objektiv
Efektivni kot zajema

Efektivno število
slikovnih točk
Slikovno tipalo
Skupno število slikovnih
točk
Sistem za odstranjevanje
prahu
Velikost slike
(v slikovnih točkah)

Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat
Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
Nikonov format DX; kot zajema enak kot pri objektivu z 1,5-kratno goriščno razdaljo pri
formatu FX/35-mm formatu [135]
24,1 milijona
23,5 × 15,6-mm tipalo CMOS
24,71 milijona

Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potreben
je dodatni program Capture NX 2)
• Območje slike DX (24 × 16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S] • Območje
slike 1,3× (18 × 12): 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Fotografije z območjem
slike DX (24 × 16), zajete pri pogledu videoposnetka v živo: 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M],
2992 × 1680 [S] • Fotografije z območjem slike 1,3× (18 × 12), zajete pri pogledu videoposnetka v živo:
4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]
Format datotek
• NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brez izgub ali stisnjene • JPEG: osnovni format JPEG, združljiv
s kakovostnim (pribl. 1 : 4), običajnim (pribl. 1 : 8) ali osnovnim (pribl. 1 : 16) stiskanjem (prednost
velikosti). Na voljo je tudi stiskanje za najboljšo kakovost • NEF (RAW) + JPEG: ena fotografija, zajeta
tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG
20_SL
Sistem Picture Control
Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, pokončno, ležeče; izbrano možnost Picture Control
lahko spreminjate; shranjevanje funkcij Picture Control po meri
Nosilci za shranjevanje
Spominske kartice SD (Secure Digital) in UHS-I, združljive s standardoma SDHC in SDXC
Dvojna reža
Drugo režo je mogoče uporabiti, če zmanjka prostora na prvi kartici, za varnostno kopiranje ali za ločeno
shranjevanje kopij, posnetih v formatih NEF in JPEG; slike je mogoče kopirati s kartice na kartico
Datotečni sistem
DCF (pravila načrtovanja za datotečne sisteme fotoaparatov) 2.0, DPOF (oblika zapisa Digital Print Order
Format), Exif (izmenljiv zapis slikovnih datotek za digitalne fotoaparate) 2.3, PictBridge
Iskalo
Iskalo z zrcalom in pentaprizmo v višini oči
Pokritost kadra
Pribl. 100-odstotno vodoravno in 100-odstotno navpično
Povečava
Pribl. 0,94x (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m -1 )
Razdalja okular–oko
19,5 mm (–1,0 m -1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Prilagoditev dioptrije
Od –2 do +1 m -1
Medlica
Medlica BriteView Clear Matte Mark II vrste B z okvirji območja AF (možnost prikaza mreže za
kadriranje)
Refleksno zrcalo
Hitra vrnitev
Predogled globinske ostrine Ko pritisnete gumb za predogled globinske ostrine, nastavite zaslonko na vrednost, ki jo je izbral
uporabnik (načina A in M) ali fotoaparat (v drugih načinih)
Zaslonka objektiva
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Združljivi objektivi
Združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrst G in D (za objektive PC veljajo določene
omejitve) in objektivi DX, objektivi AI-P NIKKOR in objektivi AI brez CPE (samo v načinih 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 sredinsko točko ostrenja pri objektivih s svetlobno močjo f/8 ali večjo)
Vrsta zaklopa
Elektronsko nadzorovan vertikalni zaklop v goriščni ravnini
Čas zaklopa
Od 1/8000 do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), čas, X250
Hitrost sinhronizacije
X=1/250 s; z zaklopom se sinhronizira v 1/320 s ali počasneje (doseg bliskavice pade pri času
bliskavice
med 1/250 in 1/320 s)
Načini proženja
S (ena slika), CL (zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (zaporedno fotografiranje z veliko
hitrostjo), Q (tiho proženje), E (samosprožilec), MUP (dvig zrcala); podprto intervalno fotografiranje
Približna hitrost
• Slike JPEG in 12-bitne NEF (RAW), zajete z območjem slike DX (24 x 16): Cl 1–6 posnetkov na
fotografiranja
sekundo, Ch 6 posnetkov na sekundo • slike JPEG in 12-bitne NEF (RAW), zajete z območjem slike
1,3× (18 × 12): CL 1–6 posnetkov na sekundo, CH 7 posnetkov na sekundo • 14-bitne slike NEF (RAW),
zajete z območjem slike DX (24 × 16): CL 1–5 posnetkov na sekundo, CH 5 posnetkov na sekundo
• 14-bitne slike NEF (RAW), zajete z območjem slike 1,3× (18 × 12): CL 1–6 posnetkov na sekundo,
CH 6 posnetkov na sekundo
Samosprožilec
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Načini daljinskega
Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, fotografiranje s hitrim odzivom na daljinski
upravljanja (ML-L3)
upravljalnik, fotografiranje z daljinskim upravljalnikom z dvignjenim zrcalom
Način merjenja osvetlitve Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami
Merilna metoda
• Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi tipa G in D); barvno matrično merjenje II
(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 8-mm krogu v sredini slike, premer kroga je mogoče spremeniti
na 6, 10 ali 13 mm, uteženje pa lahko tudi temelji na povprečju celotnega kadra (objektivi brez CPE
uporabljajo 8-mm krog)
• Točkovno: Izmeri 3,5-mm krog (približno 2,5 % kadra) v izbrani točki ostrenja (v središčni točki
ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE)
Razpon merjenja
• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje od 0 do 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
Priključek za merjenje osvetlitve Združena CPE in AI
Načini osvetlitve
Samodejni načini (i samodejno; j samodejno [brez bliskavice]); (P)programski samodejni način;
(S)prioriteta zaklopa; (A) prioriteta zaslonke; (M) ročno; scenski načini; (k portret; l pokrajina;
p otrok; m šport; n bližnji posnetek; o nočni portret; r nočna pokrajina; s zabava/znotraj;
t plaža/sneg; u sončni zahod; v mrak/zora; w portret ljubljenčka; x svetloba sveče; y cvetje;
z jesenske barve; 0 hrana); načini delovanja s posebnimi učinki ( % nočni pogled; g barvna skica;
i učinek miniature; u selektivne barve; 1 obris; 2 visoka osvetljenost; 3 nizka osvetljenost);
U1 (uporabniške nastavitve 1); U2 (uporabniške nastavitve 2)
Kompenzacija osvetlitve
Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A in M
Več zaporednih posnetkov
Od 2 do 5 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ali 3 EV
z različnimi nastavitvami za
osvetlitev
Zaklepanje osvetlitve
Osvetlitev z gumbom A AE-L/AF-L zaklenete pri zaznani vrednosti
Občutljivost ISO
ISO od 100 do 6400 v korakih po 1/3 EV ali 1/2 EV; mogoča je nastavitev tudi na pribl. 0,3, 0,5, 0,7,
(indeks priporočene osvetlitve)
1 ali 2 EV (enakovredno ISO 25.600) nad ISO 6400; na voljo je samodejni nadzor občutljivosti ISO
Aktivna osvetlitev D-Lighting Samodejna, zelo visoka, visoka, normalna, nizka, izklopljena
Več zaporednih posnetkov
2 posnetka, pri čemer se izbrana nastavitev uporabi za en posnetek, ali 3 posnetki, pri čemer se za vsak
z različnimi nastavitvami za ADL posnetek uporabi prednastavljena vrednost
Samodejno ostrenje
Modul tipala za samodejno ostrenje Nikon Advanced Multi-CAM 3500DX z zaznavanjem faze TTL,
natančno nastavitvijo, 51 točkami ostrenja (vključno s 15 križnimi senzorji; osrednja točka je na voljo
pri zaslonkah, počasnejših od f/5,6 in hitrejših od f/8, oz. pri f/8) in pomožno osvetlitvijo za AF
(doseg pribl. 0,5–3 m)
Območje zaznavanja
od –2 do +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Servo pogon objektiva

• Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); neprekinjeni servo AF (AF-C); samodejna izbira
AF-S/AF-C (AF-A); sledenje izostritve s predvidevanjem se samodejno vklopi glede na stanje motiva
• Ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer
Točka ostrenja
Izbirate lahko med 51 ali 11 točkami ostrenja
Načini delovanja
AF z eno točko, AF z dinamičnim območjem z 9, 21 ali 51 točkami, 3D-sledenje, AF s samodejno
z območjem AF
izbiro območij
Zaklepanje izostritve
Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom gumba za sprostitev sprožilca do polovice (enkratni servo AF)
ali s pritiskom gumba A AE-L/AF-L
Vgrajena bliskavica
i, k, p, n, o, s, w, g: samodejno delovanje bliskavice s samodejnim izskokom
P, S, A, M, 0: bliskavica, ročno aktivirana s pritiskom gumba
Vodilno število
Pribl. 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice
TTL: nadzor bliskavice i-TTL s senzorjem RGB z 2016 slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno bliskavico
in bliskavicami SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ali SB-400; uravnotežena doosvetlitev i-TTL
za digitalne fotoaparate SLR je na voljo z matričnim ali sredinsko uteženim merjenjem, standardna
bliskavica i-TTL za digitalne fotoaparate SLR s točkovnim merjenjem
Načini delovanja z bliskavico Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna sinhronizacija,
samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, doosvetlitev, zmanjšanje učinka
rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, počasna
sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija zavese na zadnji strani, izključeno; podpora za samodejni
FP s hitro sinhronizacijo
Kompenzacija bliskavice
Od –3 do +1 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV
Več zaporednih posnetkov Od 2 do 5 posnetkov v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ali 3 EV
z različnimi nastavitvami
za bliskavico
Kazalnik pripravljenosti
Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa potem, ko se je
bliskavice
bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi kontakti in varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja Nikon • Napredno brezžično osvetljevanje je podprto z bliskavicami: SB-910, SB-900, SB-800 ali SB-700 kot
Creative Lighting System glavno bliskavico in SB-600 ali SB-R200 kot oddaljenimi bliskavicami, ali SU-800 kot upravljalno enoto;
(CLS)
vgrajena bliskavica lahko deluje kot glavna bliskavica v načinu upravljalnika
• Samodejni FP s hitro sinhronizacijo 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 Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline
Samodejna (2 vrsti), žarnica, fluorescentno (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica, oblačno,
senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovna nastavitev 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
Več zaporednih posnetkov Od 2 do 5 posnetkov v korakih po 1, 2 ali 3
z različnimi nastavitvami beline
Načini pogleda v živo
Fotografiranje v načinu pogleda v živo (fotografije), videoposnetki v načinu pogleda v živo (videoposnetki)
Servo pogon objektiva pri • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F) • Ročno ostrenje (M)
pogledu v živo
Načini delovanja
AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu
z območjem AF
Samodejno ostrenje
AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli na sliki (ko je izbrana možnost AF s prioriteto obrazov ali AF
s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje pri videoposnetkih Merjenje osvetlitve TTL z glavnim slikovnim tipalom
Način merjenja
Matrično
videoposnetkov
Velikost okvirja (v slikovnih • 1920 × 1080; 60i (59,94 posnetka na sekundo)/50i (50 posnetkov na sekundo)* • 1920 × 1080; 30p
točkah) in hitrost snemanja (progresivno), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p

Format datotek
Stiskanje videoposnetkov
Format snemanja zvoka
Naprava za snemanje zvoka
Največja dolžina
Zaslon

Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p, 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976 posnetka na sekundo;
možnosti podpirajo ★visoko in običajno kakovost slike
*Na voljo le, ko je izbrano območje slike 1,3× (18 × 12); senzor daje približno 60 ali 50 posnetkov na sekundo

MOV
Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Linearni PCM
Vgrajen ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
29 min 59 s
8-cm zaslon TFT s pribl. 1.229.000 pikami (VGA; 640 × 480 × 4 = 1.228.800 pik), s pribl. 170° vidnim
kotom, pribl. 100-odstotno pokritostjo kadra in prilagajanjem svetlosti
Predvajanje
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9 ali 72 slik ali koledar) s povečavo med
predvajanjem, predvajanje videoposnetkov, diaprojekcije fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz
histograma in svetlih delov, informacije o fotografiji, prikaz podatkov GPS in samodejni zasuk slik
USB
Hi-Speed USB
Izhod HDMI
Mini priključek HDMI (Tip C)
Priključek za dodatno opremo Brezžični daljinski upravljalnik: WR-1 in WR-R10 (na voljo posebej), kabelski sprožilec: MC-DC2
(na voljo posebej), naprava GPS: GP-1/GP-1A (na voljo posebej)
Avdio vhod
Stereo mini banana (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Avdio izhod
Stereo mini banana (premer 3,5 mm)
Podprti jeziki
angleščina, arabščina, bengalščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina,
indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina,
madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, perzijščina, poljščina, portugalščina (evropska in
brazilska), romunščina, ruščina, španščina, švedščina, tajščina, tamilščina, turščina, ukrajinščina,
vietnamščina
Baterija
Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Baterijsko držalo
Dodatno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij: z eno polnilno Li-ionsko baterijo
EN-EL15 ali šestimi alkalnimi, Ni-MH ali litijevimi baterijami velikosti AA
Napajalnik
Napajalnik EH-5b; zahteva električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Navoj za stativ
1/4 in. (ISO 1222)
Mere (Š × V × G)
Pribl. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Teža
Pribl. 765 g z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; pribl. 675 g (samo ohišje
fotoaparata)
Delovno okolje
Temperatura: 0–40 °C; vlažnost: 85 % ali manj (brez kondenzacije)
Priložena dodatna oprema Polnilna Li-ionska baterija EN-EL15, polnilnik baterij MH-25, pokrovček okularja DK-5, gumijast
(lahko se razlikuje glede na
nastavek okularja DK-23, kabel USB UC-E6, pas fotoaparata AN-DC1 BK, pokrovček ohišja BF-1B,
državo ali regijo)
pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Logotipi SD, SDHC in SDXC so zaščitena blagovna znamka združenja SD Card Association.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe
HDMI Licensing, LLC.
• Google in Android™ sta zaščiteni blagovni znamki ali blagovni znamki 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 simbolične.
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