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Już czas. Błyskawiczne udostępnianie zdjęć doskonałej jakości dzięki
aparatowi D3400. Dzięki modelowi D3400 wykonywanie najwyższej jakości zdjęć i
ich udostępnianie stało się bardzo łatwe. Technologia SnapBridge zapewnia stałą
łączność między aparatem a urządzeniem inteligentnym, co pozwala od razu
udostępniać wykonane zdjęcia. I nie będą to zwyczajne zdjęcia. Wszyscy będą pod ich
wrażeniem. Radość z aparatu będzie podwójna: doskonałej jakości obiektyw NIKKOR
oraz funkcja nagrywania filmów D-movie.
Główne cechy:
Zdjęcia w jakości, jaką zapewnia tylko lustrzanka cyfrowa. Duża matryca
formatu DX o rozdzielczości 24,2 mln pikseli, wydajny procesor obrazu EXPEED 4 oraz
obiektyw NIKKOR pozwalają wykonywać wyraźne zdjęcia w słabym świetle i artystyczne
portrety z łagodnie rozmytym tłem.
	
Szybkie udostępnianie zdjęć dzięki technologii SnapBridge1: zawsze
włączone połączenie z urządzeniem inteligentnym. Wykonane zdjęcia
automatycznie się synchronizują i już po kilku sekundach mogą pojawić się w
sieciach społecznościowych. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth® low
energy (BLE)2 aplikacja SnapBridge zapewnia stałą łączność między aparatem
D3400 a smartfonem lub tabletem przy niewielkim zużyciu energii.
Zalety lustrzanki cyfrowej Nikon: prędkość, precyzja, wygoda. Precyzyjny
system autofokusa (AF), renomowana ergonomia produktów firmy Nikon i jasny wizjer
optyczny umożliwiają fotografowanie z jakością, o jakiej dotąd można było tylko marzyć.

Lampa błyskowa SB-300
 odel D3400 nie obsługuje łączności Wi-Fi, dlatego następujące funkcje aplikacji SnapBridge nie są dostępne: zdalne
M
fotografowanie za pomocą urządzenia inteligentnego, przesyłanie zdjęć w oryginalnym rozmiarze i przesyłanie filmów.
2
Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Nikon i jej podmioty zależne
używają ich na podstawie licencji.
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D3400
DANE TECHNICZNE
Rozdzielczość
Matryca
Optyczny filtr dolnoprzepus¬towy
Wizjer
Monitor
Czas otwarcia migawki
Zdjęcia seryjne
Czułość ISO
Autofokus
Pomiar ekspozycji
Wbudowana lampa błyskowa
Tryb podręcznika
Tryb efektów specjalnych
Menu retuszu
Przetwarzanie obrazu
Film
Urządzenie do zapisu dźwięku
Połączenie bezprzewodowe
HDMI
Zapis danych/format plików
Wymiary (S x W x G)/masa
Akcesoria dostarczone w zestawie

24,2 mln pikseli
Matryca CMOS formatu DX firmy Nikon
Nie. Tylko filtr optyczny
Wizjer z układem luster, około 95-proc. pokrycie kadru i powiększenie około 0,85x
Wyświetlacz LCD TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cale) z ok. 921 000 punktów, kąt oglądania 170°
Od 1/4000 do 30 s; czas B; ustawienie T (czas synchronizacji błysku: X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki
1/200 s lub dłuższego)
Maksymalnie około 5 kl./s, liczba zdjęć (JPEG: 100, RAW: 16)
Od 100 do 25600
Fotografowanie z użyciem wizjera: 11 pól AF (z polem krzyżowym w centrum kadru)/fotografowanie z podglądem na żywo:
AF z detekcją kontrastu
420-pikselowy czujnik RGB, system rozpoznawania scenerii
Liczba przewodnia: ok. 7, 8 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C), obejmuje pole widzenia obiektywu o ogniskowej
18 mm
Dostępny
10 opcji
20 opcji
Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4, Picture Control, Aktywna funkcja D-Lighting
• Format pliku: MOV (kompresja wideo: H.264/audio: LPCM) • Ręczne ustawienia nagrywania filmów
• Nagrywanie filmów: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; wybór jakości obrazu: wysoka lub normalna
Wbudowany mikrofon monofoniczny/monofoniczny głośnik
Wbudowany moduł Bluetooth (z obsługą technologii SnapBridge)
• Wyjście HDMI (niedostępne w przypadku filmów 60p/50p), złącze HDMI typu C • obsługa funkcji HDMI-CEC
Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDXC zgodne ze standardem UHS-I/RAW 12-bitowe, JPEG, RAW+JPEG
Około 124 × 98 × 75,5 mm/395 g (ok. 445 g*)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, ładowarka MH-24, pasek aparatu AN-DC3, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, gumowa
muszla oczna DK-25

* Z akumulatorem i kartą pamięci, bez pokrywki bagnetu korpusu (zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association).

Firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w niniejszej instrukcji.
Dane techniczne i sprzęt mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta.

