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ODKRIJTE PRAVO RAZLIKO, KI JO PRINAŠA FORMAT FX
Pripravite se na novo raven fotografije. S fotoaparatom D610 vstopite v svet fotografiranja s formatom FX. Kakovost
slike, ki jo omogoča veliko tipalo formata FX, vam bo vzela dih. Izjemno ločljivost 24,3 milijona slikovnih točk lahko še
dodatno izboljšate s svetlimi objektivi NIKKOR, ki pri fotografiranju z visokimi vrednostmi ISO poskrbijo za gladke in
naravne tone ter neverjetno ostre podrobnosti z nizko stopnjo šuma. Izkoristite osupljivo majhno in kompaktno ohišje
ter povečano hitrost fotografiranja 6 posnetkov na sekundo. Ta fotoaparat lahko vzamete s seboj povsod in z njim
pustite svoji ustvarjalnosti prosto pot.

»Fotoaparat D610 ujame bolj subtilne izraze
motiva ter zajame bogate tone za izrazitejše
svetle dele in sence.«

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Kakovost slike:
14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/10 s, f/11
• Nastavitev beline: neposredna sončna svetloba • Občutljivost:
ISO 100 • Picture Control: standardno © Takashi Yamaguchi

Razlika pri formatu FX: ostrejše in jasnejše slike z večjim
razponom tonov – tudi v težavnih svetlobnih pogojih
Format

FX
24,3

Slikovno tipalo formata FX s 24,3 milijona
efektivnih slikovnih točk: neverjetna
zmogljivost upodabljanja

Fotoaparat D610 obljublja, da bo vaše fotografije in
videoposnetke ponesel na višjo raven. Večja slikovna
tipala lahko sprejmejo več
svetlobe in tako se poveča
kakovost slike. V digitalni zrcalnorefleksni
fotoaparat D610 je vgrajeno slikovno tipalo
formata FX velikosti 35,9 x 24,0 mm –
kar je v primerjavi z enakovrednim
formatom DX več kot dvakrat več. S 24,3 milijona efektivnih
slikovnih točk lahko ustvarjate neverjetno ostre slike, medtem
ko čudovito mehko ozadje (ki je še ena od prednosti formata FX)
poskrbi za nov občutek naravne globine, saj je izostren motiv
prikazan z mehkim ospredjem ali ozadjem. Zaradi lastnosti
formata FX veliko število slikovnih točk
pri visokih nastavitvah vrednosti ISO ne
povzroča šuma na slikah, tako da boste
Format DX
lahko fotografirali tudi pri šibki svetlobi.
Format FX
Dinamični razpon slikovnega tipala
fotoaparata D610 je vrhunski, kar je izjemno pomembno pri
fotografiranju pokrajine, saj mehki prehodi in bogate podrobnosti
v sencah in svetlih delih odločajo o kakovosti slike. Poleg tega
lahko pričakujete tudi izboljšano barvno globino, ki je bistvena za
zajemanje naravnih toplih tonov kože pri fotografiranju portretov.
Vaše slike bodo čudovito osvetljene in še bolj osupljive, ko boste
fotografirali v težavnih svetlobnih pogojih. Oglejte si, kako lahko
slikovno tipalo formata FX v fotoaparatu D610 izboljša slike.
milijona
slikovnih
točk

Samodejna Dodatno izboljšana samodejna nastavitev
nastavitev beline
beline V zvezi s samodejno nastavitvijo beline se lahko

popolnoma zanesete na fotoaparat D610.
V najpogostejših okoliščinah fotografiranja (v zaprtih prostorih in
na prostem) samodejna nastavitev beline v fotoaparatu poskrbi
za reprodukcijo barv, kot jih naravno vidimo, s čimer se znatno
skrajša čas naknadne obdelave. Poleg tega lahko v fotoaparatu
D610 izbirate med nastavitvama
Auto 1 (Normal) (običajno), ki
v celoti kompenzira barvne odtenke
ambientalne svetlobe, ali Auto 2
(Keep warm lighting colors)
(ohranjanje toplih barv osvetlitve),
ki ohranja toplo ambientalno
svetlobo, ko fotografirate pod
žarnicami.

Auto 1 (Normal) (običajno)
© Hideki Kono
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Kombinacija za čudovito upodabljanje: slikovno
tipalo formata FX, slikovni procesor EXPEED 3,
prednosti funkcija Picture Control in objektiv NIKKOR

4 glavne

Pripravite se na ostre, jasne ter
bogato nasičene fotografije in
videoposnetke, ki bodo izpolnili
pričakovanja še tako zahtevnih
uporabnikov. Izjemen potencial
slikovnega tipala formata FX v
fotoaparatu D610 lahko uresničite,
tako da ga uporabljate skupaj
z drugimi pomembnimi komponentami za upodabljanje. Objek
tivi NIKKOR, ki slovijo po nepremagljivi ostrini in natančnosti,
natančno prenašajo svetlobo do tipala z minimalno stopnjo
notranjega odboja, kar odloča o kakovosti
slike. Tipalo prejeto svetlobo pretvori
v digitalne podatke in pri tem skrbno
preprečuje nastanek šuma. Podatke nato
obdela 16-bitni slikovni procesor EXPEED 3
– ta hitri in zmogljivi procesor se uporablja
tudi v paradnem fotoaparatu D4 in v fotoaparatu D800 z visokim
številom slikovnih točk. Poleg tega lahko med obdelavo slik
z določanjem parametrov z Nikonovim izvirnim sistemom
Picture Control preprosto prilagodite videz svojih
fotografij in videoposnetkov. Predstavljajte si,
da lahko vse te funkcije takoj uporabite na vsaki
sliki in tako dosežete popoln rezultat z zbirko
ekskluzivnih Nikonovih tehnologij.

ISO

Jasne slike od standardne vrednosti ISO 100 do
6400

Fotografiranje v nežni svetlobi sončnega vzhoda
ali zahoda, v temnih prostorih ali ponoči bo s fotoaparatom
D610 uspešnejše. Fotoaparat D610 je zasnovan tako, da se
odlično obnese tako v močni kot tudi izjemno šibki svetlobi, saj
podpira standardne vrednosti ISO od 100 do 6400, medtem ko
je v celotnem razponu zmanjšan pojav šuma. Po potrebi lahko
nastavitev razširite do vrednosti,
enakovredne ISO 50 (Lo 1) ali
ISO 25.600 (Hi 2). Tudi če se pri
visokih nastavitvah ISO pojavi šum,
Nikonova profesionalna tehnologija
za zmanjšanje šuma omogoča,
da ta ostane minimalen, pri tem
pa tako na fotografijah kot tudi
v videoposnetkih ohrani podrob
nosti in ostrino.

Nastavitev, enakovredna ISO 6400
© Sergey Gorshkov

»Motiv je pri majhni globinski ostrini oster, medtem ko sta tako
ospredje kot tudi ozadje prikazana neverjetno mehka.«

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF)
• Osvetlitev: način [M], 1/125 s, f/2,8 • Nastavitev beline: barvna temp. (5000 K)
• Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno © Hideki Kono
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Prilagajajte fotografije brez izgube skladnosti
Picture Control: zajemajte slike, kakršne si zamislite
S kombinacijo objektiva NIKKOR, slikovnega tipala formata FX in slikovnega procesorja EXPEED 3
lahko v fotoaparatu D610 fotografirate slike formata FX, polne podrobnosti. A to je šele začetek. S preprostim
sistemom Picture Control v fotoaparatu lahko s pritiskom gumba preprosto prilagajate videz fotografij in
videoposnetkov.

STANDARDNO: Omogoča uravnotežene slike brez
nedoslednega ostrenja, kontrasta, svetlosti, nasičenosti
ali barv. Kot bi mignil, boste zajemali živahne posnetke, ki
ostanejo v spominu.

NEVTRALNO: Omogoča zajemanje slik, ki so najbolj
podobne dejanskemu izvornemu prizoru. Izogiba
se pretiranim izboljšavam, saj neverjetno natančno
reproducira edinstvene barve in prehode motiva.

ŽIVAHNO: V primerjavi z načinom Standardno način
Živahno poskrbi za bolj glamurozen celotni vtis za izrazite,
barvite in sveže slike. Idealen je za slike, pri katerih želite,
da bi barve z nizko nasičenostjo bolj izstopale.

Nikonova ekskluzivna programska oprema: izkoristi vse
prednosti Nikonovih datotek RAW (NEF)

ViewNX 2 (priloženo)
Večnamenska programska
oprema z uporabniku prijaznim vmesnikom. Program
ViewNX 2 omogoča brskanje
po slikah in videoposnetkih,
njihovo urejanje ter dodajanje
v skupno rabo prek Nikonove
storitve za skupno rabo in
shranjevanje slik NIKON
IMAGE SPACE in še veliko
več.

Če želite imeti pri naknadni obdelavi popoln in podroben nadzor nad
svojimi slikami, omogoča fotografiranje v obliki NEF/Nikonovi obliki
RAW številne prednosti – zahvaljujoč neverjetni količini podatkov,
ki jih zbere slikovno tipalo formata FX. Prefinjene podrobnosti v sencah
in na svetlih delih posnetka, ki se v stisnjenih datotekah JPEG lahko
zgubijo, se bolje ohranijo v obliki NEF – in posledično tudi pri končnem
rezultatu. Nikon ponuja dva ekskluzivna programa, ki v celoti
izkoristita prednosti datotek NEF. Priložena programska oprema
ViewNX 2 omogoča uvažanje slik in brskanje po posnetkih ter uporabo
pogosto uporabljenih funkcij za urejanje fotografij. Kadar je potrebna
obsežnejša naknadna obdelava, se lahko s programom Capture NX 2
osredotočite na urejanje, tako da uporabite preproste in intuitivne
točke za nadzor barve, ki združujejo številne zmogljive funkcije. Izvirna
slika oblike NEF pa ostane bogata in nedotaknjena skozi celoten
postopek, ne glede na način urejanja. Nikonova programska oprema
lahko v celoti uporablja podatke fotoaparata, ko drugi tega ne morejo,
saj resnično razume lastnosti slikovnega tipala v fotoaparatu D610 ter
nastavitve objektiva NIKKOR in bliskavic Speedlight, kar pomeni, da
lahko pričakujete optimalne rezultate.

Aktivna osvetlitev D-Lighting: ohranja podrobnosti
osvetljenih delov in senc
Nikonova aktivna osvetlitev D-Lighting je najboljša rešitev pri delu
v izjemno kontrastni svetlobi, ki presega dinamični razpon fotoapa
rata, tudi kadar se motiv ali ozadje vaših slik gibljeta. Podrobnosti
na svetlih delih posnetka boste lahko ohranili, ne da bi jih izgubili
v sencah: izberite intenzivnost, ki odraža ravni kontrasta na sliki.

Capture NX 2 (izbirno)
Program Capture NX 2
je zmogljivo orodje za
naprednejše in bolj dovršeno
urejanje fotografij z intuitiv
nimi točkami za nadzor
barve, ki bistveno poenostavi
številne postopke dodelave
fotografij. Program je zdaj
združljiv tudi s 64-bitnimi
operacijskimi sistemi.

Funkcija HDR za zelo kontrastne slike pokrajin
Funkcija HDR (Visok dinamični razpon) fotoaparata D610 je zmogljivo
orodje za fotografe, ki večinoma fotografirajo na prostem in se pogosto
soočajo z zahtevnimi, visokokontrastnimi pogoji osvetlitve. Z enim
pritiskom sprožilca posname dve fotografiji: eno svetlejšo in eno temnejšo.
Fotoaparat nato samodejno združi obe sliki, da sestavi sliko, ki pokriva širši
dinamični razpon, ter pri tem ohrani popolno nasičenost in tone.
Opomba: priporočamo uporabo stativa.

MONOKROMATSKO: Z učinkom, kot je črno-belo ali
sepija, omeji tonski razpon, da ustvari ali izboljša določeno
vzdušje. Učinki filtra posnemajo rezultate uporabe
barvnega filtra za črno-bele fotografije.

PORTRET: Z nastavitvijo Nevtralno v načinu Portret bo
koža na sliki videti bolj naravna. Odtenki kože so bolj
realistični in odražajo pravi občutek globine, tako da je
rezultat jasen in pristen.

POKRAJINA: V primerjavi z načinom Živahno način
Pokrajina ustvari bolj umirjene, sproščene barve. Bogati
odtenki in opazna privlačnost poživijo fotografije pokrajine,
narave in celo dogajanja na mestnih ulicah.
Svetlejša slika

Če želite ustvariti samodejne, a dobro uravnotežene rezultate,
preprosto izberite želeni videz in začnite fotografirati. Če želite
uporabiti več posebnih nastavitev in finejših prilagoditev, lahko
natančno uravnavate parametre. Možnosti Standardno, Živahno,
Portret in Pokrajina vam omogočajo, da s premikanjem drsnikov
hitro prilagodite parametre kot so ostrenje, kontrast, svetlost,
nasičenost in barvni odtenek*. Spremembe lahko shranite tudi
kot funkcije Picture Control po meri z imenom, ki ga izberete
sami, ter jih nato v prihodnje znova uporabite v posebnih pogojih
za fotografiranje. Če fotografirate v zapisu RAW (NEF), lahko

Zelo visoka

Zaslon za hitro prilagoditev

s pomočjo Nikonove programske opreme ViewNX 2 ali Capture NX 2
funkcijo Picture Control uporabite tudi po tem, ko ste fotografijo
že posneli – iz načina Standardno v Monokromatsko ter iz načina
Monokromatsko v Portret. Pri pogledu v živo lahko preverite, kako
se nastavitve odražajo na slikah in videoposnetkih.
*V načinu Nevtralno hitro prilagajanje ni na voljo, vendar lahko nastavite vsak posamezni
parameter (ostrenje, kontrast, svetlost, nasičenost in barvni odtenek). V načinu
Monokromatsko prve tri parametre iz načina Nevtralno dopolnjujejo učinki filtrov,
toniranje in nasičenost toniranja.
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Način Nevtralno učinkovito
upodobi podrobnosti
motiva
Kadar sta poudarjena obris in
kontrast, zelo nasičeni motivi
pogosto izgubijo podrobnosti.
V načinu Nevtralno lahko
podrobnosti motiva natančno
reproducirate.

S posebnim gumbom za funkcijo Picture
Control lahko neposredno dostopate do menija

Izklopljena

Uspešno posneta slika HDR

Temnejša slika

Zmanjševanje stranskega barvnega odklona

Učinkovitejša funkcija samodejne občutljivosti ISO

Nikonove pametne rešitve za obdelavo bistveno zmanjšajo
tveganje za nastanek obstranske barvne napake, ki jo povzroči
objektiv. V nasprotju z drugimi načini popravkov, ki samo odstranijo
barvno napako, Nikonov način barvne razlike kompenzira z lomnim
količnikom za vsako barvo, kar se odraža v izjemni ostrini slik
od roba do roba. Ker popravek ni povezan z vrsto uporabljenega
objektiva NIKKOR, lahko najboljše rezultate dosežete z vsakimi
objektivom NIKKOR iz vaše zbirke.

Kadar uporabljate funkcijo samodejnega nadzora občutljivosti ISO*,
fotoaparat D610 na podlagi goriščne razdalje uporabljenega objektiva
samodejno nadzira najdaljši čas zaklopa. To je lahko zelo koristno za
zmanjšanje učinka tresenja fotoaparata
npr. pri fotografiranju v šibki svetlobi
z zoom objektivom, ko se poveča
občutljivost ISO za dovolj kratek čas
zaklopa.
*Samo v načinih P, S, A in M.
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»Funkcija neprekinjenega fotografiranja s hitrostjo 6 posnetkov na sekundo in izjemen sistem za
samodejno ostrenje v fotoaparatu D610 omogočata fotografiranje tudi najbolj izmikajočih se motivov.«

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF)
• Osvetlitev: način [M], 1/1250 s, f/7,1 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 100
• Picture Control: standardno © Robert Bösch

Zgoraj: • Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/2500 s, f/5,6 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 1600 • Picture Control: standardno © Sergey Gorshkov
Spodaj: • Objektiv: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/2000 s, f/5,6 • Nastavitev beline: Auto 1 • Občutljivost: ISO 400 • Picture Control: standardno © Sergey Gorshkov
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Inovativne osnovne funkcije izboljšajo vsestranskost fotografije formata FX
Ujemite trenutek v formatu FX

6

Za fotografiranje minljivih trenutkov je na voljo le
posnetkov ena priložnost. Nikonovi strokovnjaki so zajemanje
najpomembnejših fotografij še bolj poenostavili tako, da
na
sekundo so pri fotoaparatu D610 povečali hitrost neprekinjenega
fotografiranja tudi pri slikah formata FX s 24,3 milijona
slikovnih točk. Fotoaparat sedaj lahko neprekinjeno fotografira
s hitrostjo do približno 6 posnetkov na sekundo*1 in to kar 100
slik*2. To omogočata hitrost slikovnega procesorja EXPEED 3 in
ekskluzivni mehanizem, ki zrcalo upravlja ločeno. Enako hitrost
lahko pričakujete pri obeh formatih, FX in DX. Zaradi te hitrosti je
AF z dinamičnim območjem fotoaparata pri sledenju motivom bolj
učinkovit. Naj gre za akcijski šport ali hitro premikajoče se divje
živali, s fotoaparatom D610 boste posneli več zmagovalnih fotografij
na sekundo.
*1 Na podlagi smernic CIPA.
*2 Samo v načinu JPEG, brez možnosti Kakovostno/Veliko
v formatu FX (največ 51 posnetkov)
in Običajno/Veliko v formatu FX
(največ 90 posnetkov).

6 posnetkov na sekundo pri
neprekinjenem fotografiranju

Qc

Način tihega neprekinjenega proženja za tišje
rafalne posnetke [NOVO]

Novi način proženja Qc
(tiho neprekinjeno proženje) fotoaparata
D610 zagotavlja največjo diskretnost
pri zajemanju zadržanih, izmikajočih se
motivov ali pri fotografiranju posebnih
priložnosti, kjer bi bil zvok zaklopa
nediskreten, kot so na primer koncerti. Ta način proženja, ki zmanjša
glasnost zrcala in lahko obenem fotografira s hitrostjo do 3 posnetke
na sekundo*, je označen na vrtljivem gumbu za izbiro načina.
*Na podlagi smernic CIPA.

Odziven na reflekse
Stikalo za vklop/izklop je strateško vgrajeno zraven sprožilca, tako da
ste pripravljeni na fotografiranje takoj, ko vklopite fotoaparat.
Fotoaparat D610 je na fotografiranje pripravljen
v približno 0,13 s*, zakasnitev proženja pa je bila
skrajšana na približno 0,052 s*, kar je blizu vrednosti
približno 0,042 s* pri vodilnem fotoaparatu Nikon D4.
Ročaj omogoča trden oprijem, tako da se lahko hitro in
preprosto pripravite na slikanje popolne fotografije.
*Na podlagi smernic CIPA.
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Vsestranski sistem samodejnega ostrenja

Fotoaparat D610 zagotavlja odlično delovanje
samodejnega ostrenja z 39 tesno postavljenimi točkami
ostrenja, med katerimi je tudi devet zmogljivih križnih senzorjev za še
večjo natančnost in moč zaznavanja. Ta sistem nudi številne načine
delovanja z območjem AF, odvisno od izbranega motiva in scene.
AF z dinamičnim območjem je zmogljivo orodje za sledenje premikajo
čim se motivom, ki uporablja eno prednostno točko ostrenja in točke,
ki jo obkrožajo; preklapljate lahko med 9, 21 in 39 točkami, odvisno
od velikosti motiva ter hitrosti in vrste gibanja. Pametna funkcija
3D-sledenja omogoča več svobode pri kompoziciji, saj nepretrgoma sledi
premikajočim se motivom, ki ostanejo znotraj 39 točk ostrenja. AF z eno
točko je primerna izbira, ko želite izostriti motive, ki se ne premikajo, npr.
pokrajina ali tihožitja. Fotoaparat D610 omogoča tudi AF s samodejno
izbiro območja, ki z uporabo vseh 39 točk ostrenja samodejno zazna
motive, kot so obrazi – idealno za fotografiranje portretov brez poziranja.
točk ostrenja

Združljivost
z zaslonko

f/4 z 2-kratnim telekonverterjem, bodo fotografije enake kot pri 400-mm
objektivu. To je velika prednost pri fotografiranju športnih dogodkov, divjine ali
v katerih koli drugih okoliščinah, kjer je potrebna uporaba super teleobjektiva.

Razpoložljive točke ostrenja glede na nastavitev zaslonke

39 točk: na voljo z najbolj
odprto zaslonko f/5,6 in
svetlejšo
(

33 točk: na voljo z najbolj
odprto zaslonko med f/5,6
in f/8

7 točk: na voljo z najbolj
odprto zaslonko f/8

Delujejo kot križni senzorji)

Sedem točk ostrenja pri majhni svetlobni moči

Fotoaparat D610 omogoča, da za samodejno ostrenje
uporabite sedem osrednjih točk ostrenja, tudi če je najbolj
odprta efektivna zaslonka le f/8. Običajno se to zgodi, če
je za dodaten doseg ali za poudarjanje telefoto stiskanja
uporabljen telekonverter. Če na primer uporabljate objektiv 70–200 mm

f/8

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + telekonverter AF-S TC-20E III
Z efektivno vrednostjo zaslonke f/8 je v formatu FX omogočeno fotografiranje s samodejnim ostrenjem
s teleobjektivom ali super teleobjektivom pri goriščni razdalji 140–400 mm (v formatu DX 210–600 mm).

© Junichi Noguchi

Približno

100

Preprosto natančno uokvirjanje slik v iskalu

Prizor, ki ga vidite v iskalu, je enak kot končna
fotografija. Optično iskalo s stekleno prizmo
odstotna
fotoaparata D610 omogoča približno 100-odstotno
pokritost
pokritost, kar zagotavlja natančno vidno polje, s katerim
boste prepoznali vsak element v kadru in dosegli natanko tako
kompozicijo, kot želite. Slika v iskalu je svetla in jasna, zahvaljujoč
velikemu tipalu formata FX, poleg tega pa je na voljo tudi medlica,
ki je skrbno oblikovana za hitro in
intuitivno ostrenje v samodejnem in
ročnem načinu ostrenja. Tudi hitrost
fotografiranja s pomočjo iskala
prinaša prednosti, kadar se morate
hitro odločiti, kar je lahko ključnega
pomena pri fotografiranju portretov,
prikritih posnetkov ali premikajočih
se motivov.
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Možnosti območja slike
Fotoaparat D610 pri fotografiranju ponuja dve različni območji
slike: format FX (35,9 × 24,0 mm) in format DX (23,5 × 15,7 mm).
Fotografirajte s formatom DX
in izkoristite prednosti približno
1,5-kratnega telefoto učinka
za dodaten doseg, kadar ga
potrebujete. Zahvaljujoč velikemu
številu slikovnih točk fotoaparata
D610 lahko tudi pri formatu DX še
Format FX
vedno uživate v visoki kakovosti
10,4 milijona slikovnih točk.

Format DX

Sistem za Nikonov ekskluzivni sistem prinaša izboljšano
prepoznavanje natančnost za številne samodejne funkcije
Nikonov sistem prepoznavanja scen predstavlja
scen

»sledenje motivu« podpira funkcijo 3D-sledenja in premikajočim se
motivom natančno sledi. »Prepoznavanje izvora svetlobe« poveča
natančnost samodejne nastavitve beline in deluje skupaj z »analizo
preosvetljenih delov« ter tako pomaga izračunati pravo osvetlitev
tudi pri upravljanju bliskavice i-TTL. »Zaznavanje obrazov
v slikovni ravnini« omogoča delovanje funkcije AF s prioriteto
obrazov v pogledu v živo ali pri snemanju videoposnetkov.

celovit pristop k zagotavljanju večje natančnosti
samodejnih funkcij fotoaparata, kot so osvetlitev, ostrenje in
nastavitev beline. Pred vsakim proženjem fotoaparat D610 natančno
analizira motiv in sceno ter za merjenje uporabi slikovno tipalo
z velikim številom slikovnih točk in tipalo RGB
Tipalo RGB z 2016
z 2016 slikovnimi točkami. Sistem ne upošteva
slikovnimi točkami
samo svetlosti, barve in podatkov o položaju
motiva in prizora, temveč tudi prisotnost človeških
postav ali obrazov. Fotoaparat te podatke hitro
Sledenje
Prepoznavanje
motivu
motiva
uporabi še pred osvetlitvijo, tako da je natančnost
pri samodejnih rezultatih še večja. Ko na primer
uporabljate iskalo, »prepoznavanje motiva« funkciji
AF z zaznavanjem faze
Aktivna
AF s samodejno izbiro območja pomaga pri
AF s samodejno izbiro območja
osvetlitev
D-Lighting
3D-sledenje
samodejnem iskanju osebe v okvirju, medtem ko

Slikovno tipalo

Analiza preosvetljenih
delov

Upravljanje osvetlitve
Matrično merjenje
Uravnotežena doosvetlitev i-TTL
Odpravljanje utripanja

Prepoznavanje
izvora svetlobe

Samodejna
nastavitev
beline

Zaznavanje obrazov
v slikovni ravnini

Predvajanje
Povečava obraza
med predvajanjem

Sledenje
motivu

AF z zaznavanjem kontrasta
AF s prioriteto obrazov
AF s sledenjem motivu
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Brezhibno in zanesljivo delovanje brez primere

Meni načina upravljalne enote

Napredno brezžično osvetljevanje: ena bliskavica Speedlight, nešteto možnosti

Bliskavico SB-700 smo namestili v difuzor, ki omogoča
enakomerno razpršitev svetlobe, in jo brezžično sprožili prek
vgrajene bliskavice v fotoaparatu D610.

Uporabite čarovnijo svetlobe in portretno fotografiranje ponesite na višjo raven. Fotoaparat
D610 je zasnovan za uporabo s sistemom osvetljevanja Nikon Creative Lighting System, ki
slovi po natančnosti, vsestranskosti in prenosnosti brez primere. Prednosti tega partnerstva
lahko najbolje preverite z naprednim brezžičnim osvetljevanjem. Z vgrajeno bliskavico
v fotoaparatu D610, ki deluje kot upravljalna enota, lahko brez težav brezžično sprožate
oddaljene bliskavice Speedlight (SB-700 ali SB-910) in izberete tako ustvarjalno in obsežno
osvetlitev, kot vam narekuje domišljija. To je ključna sestavina pri fotografiranju osupljivih
portretov in številnih drugih motivov.

Opomba: bliskavica SB-300 ni združljiva z naprednim
brezžičnim osvetljevanjem.

SB-300

SB-700

Dvojna reža za kartice SD za zanesljivo
ravnanje s podatki

Ergonomična oblika za udobno
upravljanje

Navidezni horizont za zaznavanje
nagiba po vzdolžni in prečni osi

Varno in hitro branje kartic oz. snemanje
sta ključnega pomena za nemoteno in
produktivno fotografiranje, predvsem kadar
fotografirate kaj zelo pomembnega. Dve reži
za kartice SD fotoaparata D610 omogočata
številne napredne možnosti snemanja.
Podatke v obliki RAW in JPEG je mogoče
hkrati zapisovati na ločeni kartici, podatke
lahko prenašate z ene kartice na drugo ali
med snemanjem videoposnetka izberete
režo glede na kapaciteto kartice. Reže so
združljive s standardom UHS-I za večje hitrosti
pri prenosu podatkov, podpirajo pa tudi
visokozmogljiv standard kartic SD – SDXC.

Nikonovi oblikovalci so skrbno preoblikovali
desni ročaj, da bi ustrezal različnim velikostim
dlani, ki bodo držale kompakten fotoaparat
D610 formata FX. Plosko stikalo za vklop/
izklop in prilagojen kot sprožilca poskrbita
za bolj naravne gibe prstov, kar zmanjšuje
utrujenost pri daljši uporabi. Na spodnjem
delu fotoaparata smo izboljšali gumijasti
nastavek proti drsenju, ki omogoča boljši
oprijem pri navpičnem fotografiranju
s pomočjo stativa. Vrtljivi gumb za izbiro
načina in vrtljivi gumb za način proženja
sta na isti osi, kar omogoča lažji dostop
do pogosto uporabljenih načinov in funkcij.

Z vgrajenim navideznim horizontom
fotoaparata D610 je kompozicija posnetkov
bolj preprosta. Zaznava nagibanje po
vzdolžni in prečni osi in podatke o tem
prikazuje na zaslonu LCD, smer nagiba po
vzdolžni osi pa je prikazana tudi v iskalu.
Ta funkcija je še posebej uporabna pri
fotografiranju motivov kot so tihožitja,
pokrajine in zgradbe.

SB-910
Senzor okoliške svetlobe za samodejno
upravljanje svetlosti zaslona

Vgrajena bliskavica s funkcijo
upravljalne enote podpira
napredno brezžično osvetljevanje.

Pametno upravljanje energije in
zmogljiva baterija
Učinkovito upravljanje energije, energijsko visoko
učinkovit slikovni procesor EXPEED 3 in druge
lastnosti zmanjšajo porabo energije fotoaparata
D610. Fotoaparat deluje s polnilno Li-ionsko baterijo
EN-EL15, ki je enaka kot pri fotoaparatih serije
D800 in pri fotoaparatu D7100. Z enim samim
polnjenjem baterije je mogoče posneti približno
900 fotografij*, tudi ko je bliskavica uporabljena pri
vsakem drugem posnetku. Kot vir napajanja lahko
uporabite eno baterijo EN-EL15, napajalnik EH-5b
(z električnim priključkom EP-5B) ali baterijsko drža
lo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D14.

Velik inovativen zaslon LCD
Velik 8-cm (3,2-palčni) zaslon LCD
s približno 921.000 točkami omogoča
predvajanje svetlih in čistih slik. Zaradi
protiodsevne prevleke je prikaz na zaslonu
jasen in se ne blešči tudi v zelo svetlih
pogojih. Svetlost zaslona nastavite na
»Auto« (Samodejno) in ko se zaslon vklopi,
fotoaparat samodejno prilagodi zaslon
LCD glede na svetlost okolice, s čimer
omogoča enostavno potrjevanje slik
v svetlih in slabo osvetljenih prostorih.

Robustno ohišje iz magnezijeve
zlitine in zaklop, preizkušen
s 150.000 sprožitvami

kot 150.000 sprožitvami in s tem so dokazali
njeno vzdržljivost in natančnost. Zaklop je
zasnovan za delovanje s časi od 1/4000 do
30 s, medtem ko pametni nadzor z možnostjo
samodiagnoze samodejno nadzira dejanski
čas zaklopa in odpravi morebitna odstopanja,
ki se lahko pojavijo po določenem času.
Ločene enote za premikanje zaklopa, zrcala
in zaslonke omogočajo neprekinjeno rafalno
fotografiranje pri hitrostih do 6 posnetkov na
sekundo. Sedaj lahko sproščeno fotografirate
tudi v zahtevnih pogojih.

Sprednji in zadnji del ogrodja fotoaparata
D610 sta iz lahke, trpežne magnezijeve
zlitine, ki občutljivo tehnologijo fotoaparata
ščiti pred neželenimi udarci. Zaščita pred
vremenskimi pojavi (tudi za pomembne
pokrove priključkov) fotoaparat ščiti pred
vdorom prahu in vlage ter je enako zanesljiva
kot tista v sorodnih fotoaparatih višjega
razreda serije Nikon D800. Enota zaklopa
fotoaparata D610 je bila preizkušena na
popolnoma sestavljenih fotoaparatih z več

*Na podlagi smernic CIPA.
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Snemanje D-videoposnetkov v polni ločljivosti HD z visokokakovostnim zvokom
Osupljiva intervalna fotografija na enostaven način
Intervalna fotografija je edinstvena tehnika, ki se razlikuje
od snemanja slik in videoposnetkov. Omogoča samodejno
fotografiranje v določenih intervalih, serija fotografij pa se shrani kot
videoposnetek. Tako lahko počasno dogajanje predvajate pri visoki
hitrosti. Včasih so bili za ustvarjanje intervalne fotografije potrebni
obsežni izračuni in urejanje. Sedaj interval fotografiranja in čas

Stereo mikrofon ME-1
(dodatna oprema)

preprosto nastavite v prikazu menija ter s fotoaparatom ustvarite
videoposnetek, ki je od 24- do 36.000-krat hitrejši od običajnega
predvajanja. Zajeli boste lahko dramatične naravne pojave, kot
so premikanje oblakov in zvezd, cvetenje rož ali prihodi in odhodi
avtomobilov ter ljudi v mesto in iz njega.
Opomba: datoteke z videoposnetki intervalnih fotografij bodo shranjene v razmerju stranic 16 : 9.

Za boljšo kakovost
zvoka izberite dodatni
stereo mikrofon ME-1,
s katerim lahko posnamete
visokokakovosten stereo
zvok z minimalno stopnjo
šuma, ki izvira iz sistema
za samodejno ostrenje.

Celotno število posnetkov v končnem videoposnetku se
samodejno izračuna tako, da se čas fotografiranja deli
z intervalom (npr. 25 min × 60 ÷ 5 s = 300 posnetkov).
Posnemite intervalne videoposnetke s privzetim
intervalom 5 s in časom fotografiranja 25 min.

Sočasni prikaz videoposnetka in pogleda v živo na zunanjih
zaslonih prek povezave HDMI

Slušalke, prikazane na tej strani, je izdelal
drug proizvajalec

Polna ločljivost HD z uporabo 24,3 milijona efektivnih
slikovnih točk

Možnosti za nadzor zvoka pri enakomerni kakovosti
videoposnetka

Fotoaparat D610 podpira polno ločljivost HD 1920 × 1080; 30p.
Slikovni procesor EXPEED 3 optimalno obdeluje podatke približno
24,3 milijona slikovnih točk ter tako posname videoposnetke v visoki
ločljivosti z zmanjšanim učinkom lomljenih črt in moiré. Funkcija
zmanjšanja šuma, optimizirana za snemanje videoposnetkov,
učinkovito zmanjšuje šum in hkrati ohranja ločljivost, gladke prehode
(z minimalnim blok šumom kot posledico stiskanja) ter zmanjšanje
naključnega šuma pri visokih občutljivostih ISO. Datoteka se stisne
v format H.264/MPEG-4 AVC, na voljo pa je čas snemanja do
približno 29 min 59 s*. Izberete lahko tudi možnost 1280 × 720; 60p,
ki je primerna za zajemanje hitrega dogajanja. Gumb za snemanje
videoposnetka je poleg sprožilca, zato lahko snemanje videoposnetka
začnete in zaustavite tako preprosto, kot zajemate fotografije.

Fotoaparat D610 ima priključek za slušalke za nadzor zvoka
z dodatnimi stereo slušalkami. Kazalniki ravni zvoka na zaslonu
LCD prikazujejo ravni zvoka med pogledom v živo. Stopnjo
glasnosti slušalk lahko natančno prilagodite v 30 korakih,
občutljivost mikrofona pa lahko natančno nastavite v 20 korakih.
Izbirni kompaktni stereo mikrofon ME-1 omogoča snemanje
visokokakovostnega zvoka z občutno manjšim mehanskim
šumom.
Opomba: občutljivosti mikrofona in
glasnosti slušalk med snemanjem
videoposnetka ne morete spreminjati.

*Med snemanjem videoposnetka
z vmesnikom HDMI je lahko izhodna
slika manjša od velikosti, nastavljene
v meniju »image size/frame rate«
(»velikost slike/hitrost snemanja«).

*Najdaljši čas snemanja je odvisen od nastavitev hitrosti snemanja, velikosti okvirja in
kakovosti slike. Najdaljši čas snemanja za intervalno fotografijo je 20 min.

Velikost okvirja

Hitrost snemanja

1920 × 1080

30p (29,97 posnetka
na sekundo)
25p (25 posnetkov
na sekundo)
24p (23,976 posnetka
na sekundo)

Velikost okvirja

Fotoaparat D610 ima mini priključek HDMI
tipa C, ki omogoča sočasni prikaz na
zaslonu LCD in na zunanjem zaslonu. Pri načinu pogleda v živo je
prenos mogoč pri enaki ločljivosti, kot so dimenzije snemanega
videoposnetka (največ 1920 × 1080*). Med snemanjem
videoposnetka ali pogledom videoposnetka v živo lahko izberete,
da na napravah, povezanih prek kabla HDMI, ne želite prikazovati
podatkov o nastavitvah, ki so vidne na zaslonu LCD. To je priročno
za prikaz celotnega okvirja, ko želite sliko, zajeto s fotoaparatom,
sproti preveriti na večjem zunanjem zaslonu. Poleg tega je
mogoče nestisnjene podatke iz pogleda videoposnetka v živo
posneti neposredno v zunanjo napravo, namesto da jih posnamete
na pomnilniško kartico SD. Tako so zadovoljene tudi potrebe
profesionalcev, ki potrebujejo nestisnjene visokokakovostne
videoposnetke. Če je fotoaparat povezan s televizorjem, ki je
združljiv s funkcijo HDMI-CEC, je možna tudi uporaba funkcije za
oddaljeno predvajanje z uporabo daljinskega upravljalnika za televizor.

Priključka za stereo slušalke (levo) in
stereo mikrofon (desno)

Hitrost snemanja
60p (59,94 posnetka na sekundo)

1280 × 720

50p (50 posnetkov na sekundo)
30p (29,97 posnetka na sekundo)
25p (25 posnetkov na sekundo)

Opomba: možnosti podpirajo visoko in običajno kakovost slike.

Občutljivost mikrofona lahko s stereo
slušalkami in kazalniki ravni zvoka
nastavljate tudi med pogledom
videoposnetka v živo.
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Meni za občutljivost mikrofona

Zunanji zaslon na zgornji sliki je izdelal drug proizvajalec.

Videoposnetek s 300 okvirji, posnetimi v ločljivosti 1920 ×
1080; 30p, bo na primer dolg približno deset sekund.

D-videoposnetek z večobmočnim načinom s polno ločljivostjo HD
Funkcija snemanja videoposnetkov fotoaparata D610 ponuja
dve območji slike, zato izberite tisto, ki najbolj ustreza vašim
ustvarjalnim ciljem. Format FX* ustvarja slike z majhno globinsko
ostrino in s čudovitim učinkom mehkega ozadja ter pri tem
izkoristi prednosti velikega slikovnega tipala. V formatu DX se
lahko zaradi manjšega območja slike motivu dovolj približate že
z objektivom s kratko goriščno razdaljo. Z dvema območjema slike
v enem fotoaparatu in z naborom objektivov NIKKOR, vključno
z objektivi DX, imate še več prostora za ustvarjalno izražanje.
*Razmerje stranic za videoposnetke je 16 : 9, ne glede na izbrani format.

Nadzor pogleda v živo: slike preverite
pri velikih povečavah
V fotoaparatu D610 so na voljo neodvisni
nadzorni elementi pogleda v živo,
oblikovani posebej za zajemanje slik in
videoposnetkov. Možnost približno 19-kratne
povečave omogoča natančno ostrenje med
fotografiranjem. Med fotografiranjem lahko
pogled v živo uporablja hitro funkcijo AF
z zaznavanjem kontrasta, ki deluje pri enaki
hitrosti kot pri fotoaparatih serij D4 in D800.
Pri snemanju videoposnetkov posebni
krmilniki za upravljanje osvetlitve v fotoaparatu
omogočajo gladke prehode osvetlitve za
premikajoče se motive. Po fotografiranju
lahko svoje slike prikazujete s približno
38-kratno povečavo* in se prepričate, ali ste
dosegli rezultate, kakršne ste si zamislili.

Običajen pogled

Na zaslonu med fotografiranjem
( je 19-krat povečan)

Na zaslonu med predvajanjem
( je 38-krat povečan)*

*Samo za predvajanje fotografij (ko izberete velike slike in pri formatu FX)
15

NIKKOR: v celoti izkoristite potencial fotoaparata D610
Večja je ločljivost slikovnega tipala, bolj pomembna je optična
kakovost uporabljenega objektiva. Kot proizvajalec optičnih izdelkov
družba Nikon in njeni strokovnjaki uveljavljajo najstrožje inženirske
standarde v zvezi z vsemi kriteriji pri izdelovanju objektivov,
kot so ostrina, barve, tonski prehodi in celo nianse mehkega
ozadja. Z najnovejšimi objektivi NIKKOR FX boste
lahko izkoristili ves potencial visoke ločljivosti

fotoaparata D610. Večina kombinacij fotoaparata in objektiva je
neverjetno lahkih in kompaktnih, zato je fotografiranje iz roke bolj
preprosto. Od svetlih objektivov s fiksno goriščno razdaljo do
vsestranskih zoom objektivov – vsi so bili natančno optimizirani za
digitalno fotografiranje, nekateri so neverjetno kompaktni –
NIKKOR vašo kreativnost ponese na višjo raven, saj boste
lahko posneli najboljše slike.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NOVO]

Svetel širokokotni objektiv poskrbi za čudovito
mehko ozadje z zmanjšanjem popačenja,
predvsem na obrobnem delu slike. Nanos
Nano Crystal Coat zagotavlja jasno sliko, tako
da zmanjša notranji odboj in podvojene vire
svetlobe. Izvrstna izbira za pokrajine in fotografiranje notranjih prostorov.

Kompakten in lahek standardni objektiv s fiksno goriščno razdaljo ter asferičnimi elementi
za odpravljanje napake omogoča izjemno
ostrino in mehko ozadje. Objektiv je še posebej učinkovit pri šibki svetlobi. Popolna izbira
za fotografiranje najrazličnejših motivov – od
portretov in tihožitij do pokrajin.

Kompakten objektiv s fiksno goriščno razdaljo zagotavlja visoko ločljivost, čudovito
mehko ozadje in naravno globino. Točkovne
vire svetlobe v neskončnosti lahko lepo
reproducirate kot točke. Najprimernejši objektiv za fotografiranje portretov in tihožitij.

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

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

Kompakten in prilagodljiv makro objektiv
z nanosom Nano Crystal Coat. Objektiv
poskrbi za dih jemajočo ostrino bližnjih
motivov in prijetno mehko ozadje. Primeren
je tudi za fotografiranje portretov in tihožitij.

Svetel objektiv s fiksno srednjo goriščno
razdaljo, ki s presenetljivo lahkim in kompaktnim ohišjem omogoča zajemanje
izjemno ostrih slik. Pri ustvarjanju portretov
izkoristite neverjetno mehko ozadje.

Kompakten in vsestranski objektiv, ki
pokriva najpogosteje uporabljen obseg
zooma. Tehnologija zmanjšanja tresljajev
(VR) omogoča uporabo do 4,0 stopnje*
daljšega časa zaklopa za boljše snemanje iz
roke in širok razpon motivov – od portretov
in tihožitij do pokrajin.

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

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

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

Vsestranski visokozmogljivi objektiv
z 11-kratnim zoomom in funkcijo zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča delo s
časom zaklopa, daljšim za do 3,5 stopnje*.
Zagotavlja vrhunsko kakovost slike v
celotnem razponu zooma. Popolna izbira za
popotniške fotografije.

Zoom teleobjektiv z osupljivo funkcijo
zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča uporabo
do 4,0 stopnje* daljšega časa zaklopa, ponuja
več možnosti za fotografiranje iz roke. Najmanjša
razdalja ostrenja 1,0 m poskrbi za čudovito mehko
ozadje, medtem ko nanos Nano Crystal Coat
zmanjša notranji odboj in podvojene vire svetlobe.

Prilagodljivi super teleobjektiv s 5-kratnim zoomom in
funkcijo zmanjšanja tresljajev (VR), ki omogoča uporabo
časa zaklopa, daljšega do 4,0 stopnje*. Izjemno optično
zmogljivost zagotavljajo element iz super ED-stekla
in štirje elementi iz ED-stekla ter nanos Nano Crystal
Coat. Omogoča kakovost slike brez primere, predvsem
pri fotografiranju športnih dogodkov, divjine in potovanj.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + telekonverter AF-S TC-14E II • Kakovost slike: 12-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [A], 1/125 s, f/8 • Nastavitev beline: barvna temp. (5000 K) • Občutljivost: ISO 1600
• Picture Control: standardno © Junichi Noguchi

*Na osnovi standarda CIPA. Ta vrednost je dosežena pri namestitvi na digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat formata FX, ko je zoom nastavljen na največji telefoto položaj.

Za večjo prilagodljivost na fotoaparat pritrdite objektiv DX
DX
FX
V iskalu se prikaže območje
slike DX.
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Zaradi Nikonove dosledne uporabe bajoneta F je fotoaparat D610 združljiv tudi z objektivi DX, ki jih morda že imate.
Relativna kompaktnost objektivov DX pripomore k manjši teži in velikosti fotoaparata, kar je nedvomno prednost, kadar fotografirate spontano ali želite potovati z malo prtljage. Fotoaparat objektive DX samodejno prepozna ter nastavi
potrebni faktor izreza, pri tem pa vseeno zagotavlja kakovostne slike z ločljivostjo približno 10 milijonov slikovnih točk.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Kakovost slike: 14-bitni RAW (NEF) • Osvetlitev: način [M], 1/125 s, f/4 • Nastavitev beline: barvna temp. (5000 K) • Občutljivost: ISO 100 • Picture Control: standardno © Hideki Kono
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Razširite svoj doseg in zmožnosti z ekskluzivno dodatno opremo Nikon
Brezžični vmesnik za mobilne naprave WU-1b (dodatna oprema) za oddaljeno fotografiranje in prenos slik
v pametno napravo

Brezžični vmesnik za
mobilne naprave WU-1b

Če v priključek USB fotoaparata D610 povežete izbirni brezžični vmesnik za mobilne naprave WU-1b, lahko
fotoaparat in pametna naprava, kot je pametni telefon ali tablični računalnik, dvosmerno komunicirata prek
vgrajene brezžične povezave. To vam omogoča proženje fotoaparata na daljavo, zaslon pametne naprave pa
lahko uporabite kot zaslon za oddaljeni pogled v živo in fotografirate pod najboljšim kotom. Posnete slike lahko
brezžično prenesete v pametno napravo, jih nato naložite v eno od družabnih omrežij ali pripnete e-poštnemu
sporočilu. Vmesnik WU-1b je združljiv s pametnimi napravami z operacijskim sistemom Android™ in iOS.
Opomba: za uporabo te funkcije morate v pametno napravo namestiti program Wireless Mobile Utility.

Wireless Mobile Utility

Wireless Mobile Utility
Nikonova programska oprema Wireless Mobile Utility omogoča prenašanje slik iz fotoaparata v pametno
napravo ali uporabo pametne naprave kot sprožilca za fotoaparat, ko namestite brezžični vmesnik za mobilne
naprave WU-1b. Vmesnik WU-1b je združljiv s pametnimi napravami, ki uporabljajo operacijski sistem
Android™ ali iOS.
Opomba: na voljo za brezplačni prenos v trgovinah z aplikacijami.
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Brezžični daljinski upravljalnik
WR-R10 (sprejemnik-oddajnik)

Brezžični daljinski upravljalnik
WR-T10 (oddajnik)

Izbirna brezžična daljinska upravljalnika WR-1 in WR-R10/WR-T10 uporabljata radiofrekvenčni pas 2,4 GHz, zato je daljinsko
upravljanje še bolj prilagodljivo. V nasprotju s podobnimi napravami, ki uporabljajo infrardeče žarke, ta dva upravljalnika
omogočata daljinsko upravljanje na daljše razdalje in lahko prožita tudi če na poti stojijo ovire, kot so drevesa. Možna sta
tudi samodejno ostrenje in neprekinjeno fotografiranje. Zahvaljujoč njihovi zmožnosti upravljanja z več fotoaparati lahko
te upravljalnike uporabljate v različnih okoliščinah fotografiranja: hkrati lahko fotografirate in snemate videoposnetke, če
uporabljate več fotoaparatov z nameščenimi različnimi objektivi ali fotoaparate, ki so postavljeni pod različnimi koti; če
fotoaparate razdelite v skupine in vsaki skupini dodelite kanal, lahko posamezne skupine upravljate neodvisno od drugih in
npr. fotografirate z eno skupino, takoj zatem pa še snemate videoposnetke z drugo skupino fotoaparatov.
Opomba: snemanje videoposnetkov je možno s fotoaparati serij D4 in D800 ter s fotoaparati D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A in
COOLPIX P7700.

6
7

Naprava GPS GP-1A (dodatna oprema) za shranjevanje informacij o lokaciji

Podatke o lokaciji, kot so zemljepisna širina, dolžina, višina in UTC (univerzalni koordinirani čas), lahko
z dodatno napravo GPS GP-1A shranite v zapis Exif slik, zajetih s fotoaparatom D610. Slike s podatki o loka
ciji lahko prikažete v delovnem prostoru GeoTag v programu ViewNX 2. Te podatke je mogoče uporabiti 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 so na voljo na tržišču.
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Nadzorna plošča
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BLISKAVICE SPEEDLIGHT

Korekcijske leče za okular DK-20C
(od –5 do +3 m–1)
Povečevalo
okularja
DG-2

Brezžična enota za
upravljanje bliskavic
Speedlight SU-800

Visoko zmogljiv
baterijski paket
SD-9

Nastavek okularja DK-22

Bliskavica Speedlight SB-910

Povečevalni okular
DK-21M

Bliskavica Speedlight SB-700
Bliskavica Speed- Bliskavica Speedlight SB-400
light SB-300

Pokrovček okularja
DK-5*

Pravokotni
nastavek
okularja DR-6

OBJEKTIVI NIKKOR
Studijske
bliskavice
Speedlight**

http://nikonimagespace.com
18

Bliskavice
Speedlight SB910/700/400/300

Komplet za upravljanje
bliskavic Speedlight za
bližinske posnetke R1C1
Adapter za sinhronizacijski
priključek AS-15

Daljinski kabel
za TTL SC-28, 29

Gumijasti nastavek
okularja DK-21*

DODATNA OPREMA
ZA DIGISKOPIJO

DALJINSKI UPRAVLJALNIKI, GPS

MIKROFON
Stereo
mikrofon ME-1

Brezžični daljinski
upravljalnik
WR-T10

Brezžični daljinski
upravljalnik
WR-1

Priključek za digiskop za
digitalne zrcalnorefleksne
fotoaparate FSA-L1

DODATNA OPREMA ZA
TV IN VIDEO
Televizijski zaslon**

Kabel HDMI z mini
priključkom HDMI (tip C)
za povezovanje s
fotoaparatom**

Brezžični daljinski upravljalnik WR-1

Videorekorder
z vhodom HDMI**
Naprava
GPS GP-1A

Kabelski
sprožilec
MC-DC2

Daljinski
upravljalnik
ML-L3

Brezžični daljinski
upravljalnik
WR-T10 (oddajnik)

Brezžični daljinski
upravljalnik WR-R10
(sprejemnik-oddajnik)

DODATNA OPREMA ZA
PAMETNE NAPRAVE
Brezžični vmesnik
za mobilne naprave
WU-1b

NAPAJALNIKI, BATERIJE IN BATERIJSKI PAKETI
Polnilna Li-ionska
baterija
EN-EL15*

Polnilnik baterij
MH-25*

Električni priključek
EP-5B

Wireless
Mobile Utility†

Šest baterij velikosti
R6/AA**

Napajalnik EH-5b

Poltrda torbica
CF-DC5

Pametna naprava**
(z operacijskim
sistemom iOS/Android)

* Priložena dodatna oprema

Slušalke**

RAČUNALNIŠKA DODATNA OPREMA
Pomnilniška kartica SD**

TORBICA

Baterijsko držalo z možnostjo
uporabe različnih baterij MB-D14

Priključek za digiskop za
digitalne zrcalnorefleksne
fotoaparate FSA-L2

SLUŠALKE

Naprava GPS GP-1A

NIKON IMAGE SPACE je brezplačna spletna storitev za
skupno rabo in shranjevanje slik. Hiter in 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. Dodatni »Posebni
račun«, ki ga lahko uporabljajo samo lastniki Nikonovih digitalnih fotoaparatov, ponuja do 20 GB
prostora za shranjevanje ter različne uporabne funkcije, kot je na primer zaščita z geslom. Na voljo
je tudi aplikacija za pametne telefone.

] Nadzorna plošča
^ Oznaka goriščne ravnine
_ Sprostitev zaklepanja vrtljivega
gumba za način proženja
{ Gumb za predvajanje
| Gumb za meni
} Gumb za retuširanje/Picture
Control
* Gumb za pomoč/zaščito/
nastavitev beline
a Gumb za povečavo med predvajanjem/kakovost slike/velikost
b Gumb za pomanjšavo med predvajanjem/sličice/občutljivost
ISO/ponastavitev z dvema
gumboma
c Navoj za stativ
d Zaslon
e Gumb za informacije
f Pokrov kontaktov za izbirno
baterijsko držalo MB-D14
g Pokrov predalčka za baterije
h Zatič na pokrovu predalčka za
baterije
i Zvočnik
j Infrardeči sprejemnik (zadaj)
k Lučka za dostop do pomnilniške
kartice
l Izbirnik pogleda v živo
m Gumb za pogled v živo
n Senzor okoliške svetlobe
o Pokrov reže za pomnilniško
kartico
p Zapora izbirnika točk ostrenja
q Gumb OK
r Večnamenski izbirnik
s Glavni vrtljivi gumb za upravljanje
t Priključek za zunanji mikrofon
u Priključek za slušalke
v Priključek USB
w Mini priključek HDMI tipa C
x Priključek za dodatno opremo

SISTEMSKA TABELA

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D14 za udobno navpično fotografiranje

Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D14 (pritrjeno na fotoaparat D610)

u

(

DODATKI ZA ISKALO

Izbirno baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih baterij MB-D14 podpira dve vrsti baterij (eno polnilno
Li-ionsko baterijo EN-EL15 in šest alkalnih, Ni-MH ali litijevih baterij, velikosti R6/AA) in napajalnik EH-5b (z
električnim priključkom EP-5B). Enostavno lahko preklopite med baterijo fotoaparata D610 in baterijo
v baterijskem držalu MB-D14, če je povsod vstavljena ena baterija EN-EL15; tako lahko naredite približno
dvakrat toliko slik kot samo z baterijo v fotoaparatu D610. Baterijsko držalo z možnostjo uporabe različnih
baterij MB-D14 ima gumbe in vrtljive gumbe za navpično fotografiranje, kar zagotavlja udoben oprijem,
ki je še posebej uporaben pri fotografiranju portretov. Ohišje baterijskega držala je iz magnezijeve zlitine.

t

)

|

Brezžični daljinski upravljalniki (dodatna oprema) uporabljajo radijski prenos za še večjo priročnost

1 Gumb za kompenzacijo osvetlitve/
ponastavitev z dvema gumboma
2 Sprožilec
3 Stikalo za vklop/izklop
4 Vrtljivi pomožni gumb za upravljanje
5 Gumb za predogled globinske
ostrine
6 Pokrovček električnega priključka
7 Gumb za brisanje/formatiranje
pomnilniških kartic
8 Gumijasti nastavek okularja
9 Gumb funkcije Fn
! Okular iskala
" Gumb za nastavljanje dioptrije
# Zrcalo
$ Gumb za zaklepanje AE/AF
% Vzvod za prenos nastavitve
zaslonke
& Bajonetni nastavek za objektiv
( Izbirnik načina ostrenja
) Gumb za način delovanja AF
~ Gumb za sprostitev objektiva
+ Oznaka za namestitev objektiva
, Gumb za več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami
- Vgrajeni mikrofon
. Gumb za način bliskavice/
za kompenzacijo bliskavice
/ Infrardeči sprejemnik (spredaj)
: Ušesce za pas fotoaparata
; Vrtljivi gumb za način proženja
< Vrtljivi gumb za izbiro načina
= Sprostitev zaklepanja vrtljivega
gumba za izbiro načina
> Nastavek za dodatno opremo
(za dodatno bliskavico)
? Vgrajena bliskavica
@ Pomožna osvetlitev za AF/
lučka samosprožilca/lučka za
zmanjšanje učinka rdečih oči
[ Gumb za merjenje/formatiranje
pomnilniških kartic
\ Gumb za snemanje videoposnetka

=

Osebni
računalnik**

Adapter računalnika za pomnilniško
kartico**/bralnik pomnilniških kartic SD**

Tiskalnik**
Kabel USB UC-E15*

Program Capture NX 2

Program ViewNX 2*

Program Camera Control Pro 2

** Izdelki drugih proizvajalcev † Možen prenos iz trgovine z aplikacijami za posamezno pametno napravo (brezplačno).
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Tehnični podatki o digitalnem zrcalnorefleksnem fotoaparatu Nikon D610
Vrsta fotoaparata
Bajonetni nastavek za objektiv
Efektivno število slikovnih točk
Slikovno tipalo
Skupno število slikovnih točk
Sistem za odstranjevanje prahu
Velikost slike (v slikovnih točkah)

Format datotek

20_SL
Sistem Picture Control
Nosilci za shranjevanje
Dve reži za kartice
Datotečni sistem
Iskalo
Pokritost kadra
Povečava
Razdalja okular–oko
Prilagajanje dioptrije
Medlica
Refleksno zrcalo
Predogled globinske ostrine
Zaslonka objektiva
Združljivi objektivi

Vrsta zaklopa
Čas zaklopa
Hitrost sinhronizacije bliskavice
Načini proženja

#

Digitalni zrcalnorefleksni fotoaparat
Nikonov bajonet F (s sklopko in kontakti za AF)
24,3 milijona
Tipalo CMOS 35,9 × 24,0 mm (Nikonov format FX)
24,7 milijona
Čiščenje slikovnega tipala, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike (potrebna je
dodatna programska oprema Capture NX 2)
• Format FX (36 × 24): 6016 × 4016 (L), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (S) • Format DX (24 × 16):
3936 × 2624 (L), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (S) • Fotografije formata FX, zajete pri pogledu
videoposnetka v živo: 6016 × 3376 (L), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (S) • Fotografije formata
DX, zajete pri pogledu videoposnetka v živo: 3936 x 2224 (L), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (S)
• NEF (RAW): 12- ali 14-bitne, stisnjene brez izgub ali stisnjene • JPEG: osnovni format JPEG,
združljiv 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, zajeta tako v formatu NEF (RAW) kot v formatu JPEG
Standardno, nevtralno, živahno, monokromatsko, pokončno, ležeče; izbrano možnost Picture
Control lahko spreminjate; shranjevanje funkcij Picture Control po meri
Pomnilniške kartice Secure Digital (SD) ter SDHC in SDXC, združljive s standardom UHS-I
Režo 2 je mogoče uporabiti, če potrebujete dodaten prostor za shranjevanje, varnostno kopiranje ali
ločeno shranjevanje kopij, ustvarjenih z NEF + JPEG; fotografije je mogoče kopirati s kartice na kartico.
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
Zrcalnorefleksno iskalo s pentaprizmo v višini oči
• FX (36 x 24): približno 100 % navpično in 100 % vodoravno • DX (24 x 16): približno 97 %
vodoravno in 97 % navpično
Približno 0,7-kratna (50-mm objektiv z zaslonko f/1,4 pri neskončnosti, –1,0 m –1)
21 mm (–1,0 m –1; od sredinske površine leče okularja iskala)
Od –3 do +1 m –1
Medlica BriteView Clear Matte Mark VIII vrste B z okvirji območja AF (možnost prikaza mreže za kadriranje)
Hitra vrnitev
Ko pritisnete gumb za predogled globinske ostrine, zmanjšate zaslonko na vrednost, ki ste jo
izbrali sami (načina A in M) oz. jo je izbral fotoaparat (ostali načini)
Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana
Fotoaparat je združljiv z objektivi AF NIKKOR, vključno z objektivi vrste G, E in D (za objektive
PC velja nekaj omejitev), objektivi DX (z uporabo območja slike DX (24 x 16)), objektivi AI-P
NIKKOR in objektivi AI brez CPE (samo načina osvetlitve A in M); objektivov IX NIKKOR,
objektivov za F3AF in takih brez AI ni mogoče uporabljati. Elektronski daljinomer se lahko
uporablja z objektivi, ki imajo svetlobno moč f/8 ali večjo (elektronski daljinomer podpira
7 točk ostrenja z objektivi, ki imajo svetlobno moč f/8 ali večjo in osrednjih 33 točk ostrenja pri
objektivih s svetlobno močjo f/6,8 ali večjo)
Elektronsko nadzorovan vertikalni zaklop v goriščni ravnini
Od 1/4000 s do 30 s v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, ročno zapiranje zaklopa (bulb), dolga osvetlitev
(potrebujete dodaten daljinski upravljalnik ML-L3), X200
X=1/200 s; z zaklopom se sinhronizira v 1/250 s ali počasneje (doseg bliskavice pade pri času
med 1/200 in 1/250 s)
S (posamezni posnetek), CL (neprekinjeno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (neprekinjeno fotografiranje z veliko hitrostjo),
Q (tiho proženje), Qc (tiho neprekinjeno proženje), E (samosprožilec), (daljinski upravljalnik), MUP (dvig zrcala)
Približno od 1 do 5 posnetkov na sekundo (CL ), približno 6 posnetkov na sekundo
(CH ) ali 3 posnetke na sekundo (Qc)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 posnetkov v intervalih po 0,5, 1, 2 ali 3 s
Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, fotografiranje s hitrim odzivom
na daljinski upravljalnik, fotografiranje z daljinskim upravljalnikom z dvignjenim zrcalom
Merjenje osvetlitve TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami
• Matrično: merjenje svetlobe s 3D-barvno matriko II (objektivi vrst G, E in D); merjenje svetlobe z barvno matriko
II (drugi objektivi CPE); merjenje svetlobe z barvno matriko je pri objektivih brez CPE na voljo, če uporabnik vnese
podatke o objektivu • Sredinsko uteženo: 75 % teže ima 12-mm krog v sredini posnetka; premer kroga lahko
spremenite na 8, 15 ali 20 mm, teža pa lahko temelji tudi na povprečju celotne slike (pri objektivih brez CPE je
vrednost nastavljena na 12 mm ali na povprečje celotnega kadra)• Točkovno: izmeri 4-mm krog (približno 1,5 %
posnetka) s središčem v izbrani točki ostrenja (v središčni točki ostrenja pri uporabi objektiva brez CPE)
• Matrično ali sredinsko uteženo merjenje od 0 do 20 EV
• Točkovno merjenje: od 2 do 20 EV
Združena CPE in AI
Samodejni (i samodejni; j samodejni (brez bliskavice)), scenski (k portret, l pokrajina, p otrok,
m šport, n bližinski posnetek, o nočni portret, r nočna pokrajina, s zabava/znotraj, t plaža/sneg,
u sončni zahod, v mrak/zora, w portret hišnega ljubljenčka, x svetloba sveče, y cvet, z jesenske
barve, 0 hrana, 1 obris, 2 visoka osvetljenost, 3 nizka osvetljenost); programski samodejni način
s prilagodljivim programom (P), prioriteta zaklopa (S), prioriteta zaslonke (A), ročno (M), U1
(uporabniške nastavitve 1), U2 (uporabniške nastavitve 2)
Lahko jo prilagodite od –5 do +5 EV v korakih po 1/3 ali 1/2 EV v načinih P, S, A in M
Od 2 do 3 posnetki v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ali 3 EV

Hitrost snemanja
Samosprožilec
Načini oddaljenega proženja
Merjenje osvetlitve
Način merjenja

Doseg merjenja
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C)

Sklopka za prenos nastavitve zaslonke
Načini osvetlitve

Kompenzacija osvetlitve
Več zaporednih posnetkov z različnimi nastavitvami osvetlitve
Zaklepanje osvetlitve
Osvetlitev z gumbom AE-L/AF-L zaklenete pri zaznani vrednosti
Občutljivost ISO
ISO od 100 do 6400 v korakih po 1/3 ali 1/2 EV, mogoče je nastaviti tudi na približno 0,3, 0,5, 0,7
(priporočeni indeks osvetlitve)
ali 1 EV (enakovredno ISO 50) pod ISO 100 ali na približno 0,3, 0,5, 0,7, 1 ali 2 EV (enakovredno
ISO 25.600) nad ISO 6400, na voljo je tudi samodejni nadzor občutljivosti ISO
Aktivna osvetlitev D-Lighting Samodejno, zelo visoko, visoko, normalno, nizko, izklopljeno
Več zaporednih posnetkov 2 posnetka, pri čemer se izbrana nastavitev uporabi za en posnetek, ali 3 posnetki, pri čemer se
z različnimi nastavitvami ADL za vsak posnetek uporabi prednastavljena vrednost
Samodejno ostrenje
Modul senzorja za samodejno ostrenje Nikon Multi-CAM 4800 z zaznavanjem faze TTL,
natančno nastavitvijo, 39 točkami ostrenja (vključno z 9 mešanimi senzorji; osrednjih 33 točk
je na voljo pri zaslonkah, počasnejših od f/5,6 in hitrejših od f/8, osrednjih 7 točk je na voljo pri
f/8) in pomožno osvetlitvijo za AF (doseg od približno 0,5 do 3 m)
Območje zaznavanja
Od –1 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 vklopi samodejno glede na
stanje motiva • Ročno ostrenje (M): uporabite lahko elektronski daljinomer
Točka ostrenja
Izbirate lahko med 39 ali 11 točkami ostrenja
Načini delovanja z območjem AF AF z eno točko; AF z dinamičnim območjem z 9, 21 ali 39 točkami, 3D-sledenje, AF s samodejno izbiro območja
Zaklepanje izostritve
Izostritev je mogoče zakleniti s pritiskom sprožilca do polovice (enkratni servo AF) ali s pritiskom gumba AE-L/AF-L
Vgrajena bliskavica
i, k, p, n, o, s, w: samodejno delovanje bliskavice s samodejnim aktiviranjem
P , S, A, M, 0 : bliskavica, ročno aktivirana s pritiskom sprožilca
Vodilno število
Približno 12, 12 z ročno bliskavico (m, ISO 100, 20 °C)
Upravljanje bliskavice
TTL: upravljanje bliskavice i-TTL s tipalom RGB z 2016 slikovnimi točkami je na voljo z vgrajeno bliskavico
in bliskavico SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ali SB-300; uravnotežena doosvetlitev
i-TTL za digitalne zrcalnorefleksne fotoaparate je na voljo z matričnim ali sredinsko uteženim merjenjem,
standardna bliskavica i-TTL za digitalne zrcalnorefleksne fotoaparate 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 na zadnjo zaveso, izklopljeno; 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 z raz- Od 2 do 3 posnetki v korakih po 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ali 3 EV
ličnimi nastavitvami za bliskavico
Kazalnik pripravljenosti bliskavice Sveti, ko je vgrajena bliskavica ali dodatna bliskavica popolnoma napolnjena; utripa po tem, ko
se je bliskavica sprožila pri polni moči
Nastavek za dodatno opremo Nastavek za bliskavico ISO 518 s sinhronizacijo, podatkovnimi kontakti in varnostno zaporo
Sistem osvetljevanja
Napredno brezžično osvetljevanje je podprto z vgrajeno bliskavico, glavno bliskavico SB-910, SB-900,
Nikon Creative Lighting SB-800 ali SB-700 in oddaljenimi bliskavicami SB-600 ali SB-R200 ali s sistemom osvetljevanja SU-800
System (CLS)
kot upravljalnikom; vgrajena bliskavica je lahko glavna bliskavica v načinu upravljalnika; samodejni FP
s hitro sinhronizacijo in preizkušanje osvetlitve podpirajo vse bliskavice, združljive s CLS, razen SB-400.
Posredovanje informacij 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, fluorescenčna svetloba (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica,
oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 4 vrednosti) in nastavitev barvne
temperature (od 2500 do 10.000 K); pri vseh možnostih je na voljo natančna nastavitev
Več zaporednih posnetkov z raz- Od 2 do 3 posnetki v korakih po 1, 2 ali 3
ličnimi nastavitvami beline
Načini pogleda v živo
Fotografiranje v načinu pogleda v živo (fotografije), videoposnetki v načinu pogleda v živo (videoposnetki)
Servo pogon objektiva pri pogledu v živo • Samodejno ostrenje (AF): enkratni servo AF (AF-S); stalni servo AF (AF-F) • Ročno ostrenje (M)
Načini delovanja z območjem AF AF s prioriteto obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem motivu
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 videoposnetkov Matrično
Velikost okvirja (v slikovnih • 1920 × 1080; 30p (progresivno), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p. Dejanske hitrosti snemanja za 60p, 50p, 30p,
točkah) in hitrost snemanja 25p in 24p so 59,94, 50, 29,97, 25 in 23,976 posnetka na sekundo; možnosti podpirajo visoko H in običajno kakovost slike
Format datotek
MOV
Stiskanje videoposnetkov Napredno kodiranje videoposnetkov H.264/MPEG-4
Format snemanja zvoka Linearni PCM
Naprava za snemanje zvoka Vgrajeni mono ali zunanji stereo mikrofon, občutljivost lahko prilagajate
Največja dolžina
Približno 29 minut in 59 sekund (20 minut, odvisno od velikosti okvirja/hitrosti in nastavitev kakovosti videoposnetka)
Druge možnosti videoposnetkov Označevanje indeksa, intervalna fotografija
Zaslon
8-cm (3,2-palčni) nizkotemperaturni polisilicijev zaslon TFT LCD s približno 921.000 točkami
(VGA), približno 170-stopinjskim vidnim kotom, približno 100-odstotno pokritostjo kadra in
samodejnim upravljanjem svetlosti zaslona s senzorjem okoliške svetlobe
Predvajanje
Celozaslonsko predvajanje in predvajanje sličic (4, 9, 72 slik ali koledar) z zoomom med predvajanjem,
predvajanje videoposnetkov, diaprojekcije fotografij in/ali videoposnetkov, prikaz histograma in
osvetljenih 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 Kabelski sprožilec: MC-DC2 (na voljo posebej), naprava GPS: GP-1/GP-1A (na voljo posebej)
Avdio vhod
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Avdio izhod
Mini stereo priključek (premer 3,5 mm)
Podprti jeziki
Angleščina, arabščina, češčina, danščina, finščina, francoščina, grščina, hindujščina,
indonezijščina, italijanščina, japonščina, kitajščina (poenostavljena in tradicionalna), korejščina,
madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina (portugalska in
brazilska), romunščina, ruščina, španščina, švedščina, tajščina, turščina, ukrajinščina
Baterija
Ena polnilna Li-ionska baterija EN-EL15
Baterijsko držalo z možnostjo Dodaten zavoj zelo zmogljivih baterij MB-D14 z eno polnilno Li-ionsko baterijo EN-EL15 ali
uporabe različnih baterij
šestimi alkalnimi baterijami velikosti AA, baterijami Ni-MH ali litijevimi baterijami
Napajalnik
Napajalnik EH-5b; potreben še električni priključek EP-5B (na voljo posebej)
Navoj za stativ
1/4-palčni (ISO 1222)
Mere (Š × V × G)
Približno 141 × 113 × 82 mm
Teža
Približno 850 g z baterijo in pomnilniško kartico, vendar brez pokrovčka ohišja; približno 760 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, gumijasti nastavek okularja
DK-21 (glede na državo ali območje se lahko razlikuje), kabel USB UC-E15, pas fotoaparata AN-DC10, pokrov
zaslona LCD BM-14, pokrovček ohišja BF-1B, pokrov nastavka za dodatno opremo BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Logotipi SD, SDHC in SDXC so blagovne znamke združenja SD-3C, LLC.
• PictBridge je blagovna znamka.
• HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing, LLC.
• Android TM je blagovna znamka družbe Google Inc.
• Izdelki in imena znamk so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke posameznih podjetij.
• Slike, prikazane v iskalih, na zaslonih LCD in ostalih zaslonih v tej brošuri, so simbolične.
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