JESTEM TWOIM PRZEWODNIKIEM

www.jestemnikon.pl

się
z
s
e
Ci
em
n
k
ę
pi

Ciesz
prost się
otą

• 	Przetwornik obrazu CMOS formatu DX o

rozdzielczości 14,2 miliona efektywnych
pikseli

• 	Nowy mechanizm przetwarzania obrazu
EXPEED 2 firmy Nikon

• 	Czułość ISO 100–3200 (z możliwością

zwiększenia do odpowiednika ISO 12800)

• 	Tryb podręcznika
• 	Funkcja nagrywania filmów D-Movie
(w rozdzielczości Full HD 1080p)

• 	Wyświetlacz o przekątnej 7,5 cm
(3 cale) oraz fotografowanie
z podglądem na żywo

Czerń

Czerwień

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 18–55mm f/3,5–5,6G ED VR • Ekspozycja: Automatyka z preselekcją czasu 1/2000 s, f/6,3• Balans bieli Automatyczny
• Czułość ISO: 200 • Picture Control: żywe

Niezwykłe doświadczenia fotografii cyfrowej
dostępne dla każdego.
Nowy aparat D3100 pomaga uwieczniać piękno ulotnych chwil. To zaawansowana lustrzanka
cyfrowa, która mile zaskakuje prostotą obsługi oraz doskonałymi efektami. Płynne, bezproblemowe
działanie modelu D3100 urzeka niezależnie od tego, czy chcesz fotografować codzienne sytuacje,
starannie skomponowaną martwą naturę, czy też nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD.
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Aparat, który zachwyca.
Fotografuj aparatem D3100 i podziwiaj piękno
świata.

Delikatnie rozmyte tła, które można uzyskiwać tylko
za pomocą lustrzanki cyfrowej
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DX o rozdzielczości
• Przetwornik obrazu CMOS formatuNOWOŚĆ
14,2 miliona efektywnych pikseli

Zastosowany w modelu D3100 nowo opracowany przetwornik obrazu CMOS gwarantuje wierne odwzorowanie
szczegółów oraz płynne przejścia tonalne między barwami. Ma on decydujący wpływ na wysoką jakość obrazu
zarówno w wypadku fotografowania, jak i nagrywania filmów HD. Wysoka rozdzielczość przetwornika obrazu w
aparacie D3100 pozwala na robienie wyjątkowo wyrazistych zdjęć z zachowaniem wszystkich szczegółów fotografowanej sceny przy minimalnych szumach (na przykład szczegółowe tekstury czy rozmyte tło bez efektu ziarna).
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Przetwornik obrazu CMOS

Wierne odwzorowanie kolorów i płynne
przejścia tonalne między kolorami

przetwarzania obrazu EXPEED 2
• 	Nowy mechanizm
NOWOŚĆ
firmy Nikon

EXPEED 2 to nowy poziom doskonałości. Wykorzystaliśmy nasze bogate doświadczenie, aby zaoferować
użytkownikom najbardziej zaawansowany jak dotąd mechanizm przetwarzania obrazu. System EXPEED 2
podnosi wydajność przetwornika obrazu CMOS, dzięki czemu obraz na zdjęciach oraz filmach jest klarowny
i wierny, charakteryzuje się niewielką ilością szumów, płynnymi przejściami tonalnymi oraz żywymi barwami.

Doskonała wydajność i piękne obrazy bez poruszenia nawet
w przypadku fotografowania przy niewystarczającym oświetleniu

• 	Czułość ISO 100–3200
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(z możliwością zwiększenia do odpowiednika ISO 12800)

Maksymalna wartość czułości ISO 3200 (w zakresie standardowym) umożliwia fotografowanie z krótkimi czasami otwarcia migawki, a co
za tym idzie pozwala uzyskiwać zdjęcia bez poruszenia nawet przy słabym oświetleniu. Teraz zdjęcia robione o zmierzchu i w pomieszczeniach
mogą wyglądać naturalnie nawet, jeśli nie używasz statywu ani lampy błyskowej. Krótkie czasy otwarcia migawki ułatwiają „zamrażanie”
akcji podczas fotografowania dynamicznych sytuacji, na przykład bawiących się dzieci lub imprez sportowych. Dodatkowe ustawienia Hi 1
i Hi 2 w aparacie D3100 zwiększają wartość czułości ISO odpowiednio do 6400 i 12800, zapewniając jeszcze większą uniwersalność.

Hi 2 (odpowiednik ISO 12800)
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ISO 3200

ISO 1600

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Ekspozycja: automatyka z preselekcją przysłony, 1/125 s, f/5,6 • Balans bieli: Automatyczny
• Czułość ISO: 100•Picture Control: żywe
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Aparat, który uczy...
Model D3100 spełnia marzenia o doskonałych
fotografiach.
e
cyjn
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Tryb podręcznika — gwarancja oczekiwanych efektów
Tryb
podręcznika

Zachwycający portret na delikatnie rozmytym tle lub radosna para otoczona
migoczącymi światłami. Dzięki trybowi podręcznika aparatu D3100, który pomaga
dostosowywać ustawienia aparatu krok po kroku, robienie takich zdjęć to igraszka.
Wystarczy wybrać ustawienie trybu podręcznika pasujące do warunków fotografowania
i czekać na wskazówki. Nie tylko uzyskasz wymarzone efekty, ale też zrozumiesz, w jaki
sposób je osiągnięto. Tryb podręcznika wyświetla nawet poglądowe zdjęcia ilustrujące
poszczególne ustawienia.

Funkcja zdjęć pomocniczych wyświetla
przykładowy obraz odpowiadający
aktualnym ustawieniom aparatu.
Tryb podręcznika
Zmiękczanie tła
• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 35mm f/1,8G • Ekspozycja: automatyka z preselekcją przysłony, 1/1600 s, f/2,2 • Balans bieli: automatyczny • Czułość ISO: 400
• Picture Control: Portret

Wybierz

Łatwa obsługa

• Tryb automatyczny
• Bez błysku
• Odległe obiekty

• Makro
• Śpiące twarze
• Ruchome obiekty

• Krajobrazy
• Portrety
• Portret nocny

Zaawansowane funkcje

• Zmiękczanie tła
• Wyostrzanie obrazów

Zrób
zdjęcie

Użyj wizjera

• Zamrażanie ruchu (ludzie)
• Zamrażanie ruchu (pojazdy)

Użyj podglądu na żywo

•	Pokazywanie płynącej

Tryb podręcznika

Makro

Portret nocny

Tryb podręcznika

Tryb podręcznika

Śpiące twarze

Krajobrazy

wody

Nagrywaj filmy

Shoot movies
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Tryb podręcznika
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Urok prostoty.
Robienie doskonałych zdjęć i nagrywanie filmów
w rozdzielczośći Full HD nigdy nie było tak proste.
Nowe tryby AF do fotografowania poruszających się obiektów

• 	Pogląd na żywo w nowych trybach
AF i duży, 3 calowy monitor LCD

Funkcja podglądu na żywo umożliwia intuicyjne fotografowanie
rozbrykanych zwierząt lub dzieci — wystarczy przesunąć przełącznik.
Po włączeniu podglądu na żywo uruchamiany jest tryb ciągłego AF
(AF-F), który ustawia ostrość na obiektach bez konieczności naciskania
spustu migawki podczas robienia zdjęć oraz nagrywania filmów. Nowy tryb
AF z priorytetem twarzy pomaga ustawiać ostrość na twarzach — nawet
w wypadku osób, które nie są zwrócone w stronę obiektywu. Funkcja
podglądu na żywo sprawia, że model D3100 jest tak prosty w obsłudze,
jak aparat kompaktowy.

Duży

3 calowy
monitor

Tryb ciągłego AF (AF-F) NOWOŚĆ

Autofokus jest włączany
automatycznie po aktywowaniu
poglądu na żywo — nieprzerwanie
śledzi on obiekt w sposób
niewymagający naciskania
spustu migawki.
Uwaga: Podczas filmowania mogą wystąpić
odgłosy spowodowane silnikiem obiektywu.

Aparat D3100 sam dobiera tryb najlepiej pasujący do
właściwości fotografowanej sceny

• 	Automatyczne wybieranie programów

Aparat D3100 automatycznie wybiera program tematyczny, który najlepiej
pasuje do warunków i fotografowanego obiektu. Podczas fotografowania
z podglądem na żywo, gdy pokrętło trybu pracy jest ustawione w pozycji
Automatyczny lub Program ogólny (błysk wyłączony), funkcja automatycznego
wybierania programów* włącza zależnie od warunków jeden z nastepujących
programów: Portret, Pejzaż, Makro lub Portret nocny. Dla większej wygody
użytkownika w górnym lewym rogu moniora LCD jest wyświetlana ikona
wskazująca wybrany program.

Priorytet twarzy AF

Automatyczny**

Program ogólny
(błysk wyłączony)**

P ejzaż

W danej chwili aparat może
rozpoznać do 35 twarzy, a
następnie ustawić ostrość na
tej, którą uzna za znajdującą się
najbliżej obiektywu. Urządzenie nie
przerywa śledzenia i ustawiania
ostrości nawet, gdy ludzie w
kadrze poruszają się.

Makro

P ortret

P ortret nocny

* Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest używane manualne ustawianie ostrości.
**	Wybierany, gdy aparat nie jest w stanie dobrać do scenerii żadnego programu tematycznego
lub w sytuacjach, gdy można użyć programu automatycznego albo programu ogólnego
(z wyłączonym błyskiem).

Pokrętło trybu pracy w pozycji Automatyczny — funkcja
automatycznego wybierania programów włącza Pejzaż

Zapierające dech filmy w rozdzielczości Full HD 1080p

• 	Funkcja nagrywania filmów D-Movie gwarantuje
najwyższą jakość obrazu

NOWOŚĆ

Przekonaj się, jak doskonałe filmy można nagrywać lustrzanką cyfrową. Bogaty wybór obiektywów NIKKOR daje wolność eksperymento
wania z rodzajami ujęć i pozwala uzyskiwać znakomity efekt rozmytego tła, a zaawansowany system przetwarzania obrazu aparatu D3100
gwarantuje bezkonkurencyjną jakość. Nowy program Śledzenie obiektu AF pomaga uzyskiwać prawidłową ostrość podczas rejestrowania
szybko zmieniających się scen. Po zakończeniu nagrywania można oglądać filmy na dużym, 7,5-centymetrowym (3-calowym) wyświetlaczu
LCD oraz wykonywać proste operacje edycji, takie jak przycinanie klatek przed lub po wybranej scenie bądź wyodrębnianie zdjęć. Zgodność ze
standardem HDMI* pozwala podłączać aparat D3100 do telewizora HD i sterować odtwarzaniem za pomocą pilota telewizyjnego**.

Możliwość
oglądania
zdjęć i filmów
w rozdzielczości
Full HD na ekranie
telewizora HD.

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 18–55mm f/3,5–5,6G ED VR • Ekspozycja: zdjęcia sportowe, 1/500 s, f/5,3 • Balans bieli: automatyczny
• Czułość ISO: automatyczna (900) • Picture Control: Standard
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* Przez miniport HDMI.
** Tylko w wypadku telewizorów zgodnych ze złączem HDMI CEC.

Kabel: złącze mini HDMI (typu C)
(dostępny osobno w sklepach)
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Technologia firmy Nikon.
Gwarancja bezproblemowego fotografowania i doskonałych
wyników.
Szybki i precyzyjny autofokus czeka na odpowiednią chwilę

Dostosowywanie zdjęć przed naciśnięciem spustu migawki

Precyzyjny, superszybki autofokus aparatu D3100 błyskawicznie reaguje
na zmiany scenerii oraz kompozycji, zapewniając wyjątkową ostrość i
pomagając uwieczniać ulotne chwile bądź szybko przemieszczające się
obiekty. Centralne pole AF z czujnikiem krzyżowym i nakładany wyświetlacz
gwarantują przejrzysty obraz w wizjerze. Różne tryby autofokusa umożliwiają
fotografowanie niemal w każdych warunkach — Automatyczny wybór pola
ostrości AF sam ustala, na którym obiekcie ma być ustawiana ostrość, a
Śledzenie 3D* ustawia ostrość na obiekcie i utrzymuje ją niezależnie od zmian
w kompozycji, o ile spust migawki jest wciśnięty do połowy.

Ustawienia Picture Control wspomagają kreatywność. Sześć ustawień — Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret
i Krajobraz — pozwala dostosowywać wygląd zdjęć oraz filmów w rozdzielczości Full HD. Dodatkowo użytkownik może dostrajać ostrość,
kontrast, jasność i nasycenie.

• 	11-polowy autofokus

11 pól AF

* Przy ustawieniu autofokusa na tryb AF-A lub AF-C.

Zastrzeżony system rozpoznawania
scenerii firmy Nikon jest oparty na
420-pikselowym czujniku RGB, który
analizuje kompozycję bezpośrednio przed
wykonaniem zdjęcia. Następnie system
automatycznie optymalizuje ustawienia
ekspozycji, autofokusa i balansu bieli, co
umożliwia uzyskanie znakomitych zdjęć bez
konieczności samodzielnego wprowadzania
skomplikowanych parametrów w aparacie.
System rozpoznawania scenerii zapewnia
też większą dokładność wykrywania twarzy
i umożliwia błyskawiczne wykonywanie
zbliżeń twarzy w trybie odtwarzania.

420-pikselowy
czujnik RGB

Autofokus

• Identyfikacja • Z oom na

 ykrycie
•W

•	Wykrywanie

zmiany
kompozycji

• A F z priory-

 ykrywanie
•W
twarzy

źródeł światła

Monochromatyczne

naturalne, delikatne odcienie skóry

większe nasycenie kolorów

zdjęcia czarno-białe, także podbarwiane

• 	Szeroki wybór funkcji edytowania zdjęć i filmów

Automatyczna
ekspozycja, Automatyczny
balans bieli Odtwarzanie
sterowanie
błyskiem i-TTL

najjaśniejszych
obszarów

Żywe

Edytowanie zdjęć i filmów w aparacie

Matryca
CMOS

• Identyfikacja • A naliza
obiektu

Portret

Uwaga: 11 pól AF przedstawiono wyłącznie w
celach demonstracyjnych. Rzeczywisty obraz może
się różnić.

Inteligentne działanie w każdych warunkach

• 	System rozpoznawania scenerii

• 	Picture Control

twarzy

Szeroka gama funkcji edytowania zdjęć i filmów aparatu D3100 pozwala cieszyć się wynikami pracy. Nie trzeba używać komputera, aby
stosować takie efekty, jak korekcja efektu czerwonych oczu, szybki retusz czy efekt filtra. Można również wyodrębniać z filmów zdjęcia oraz
przycinać zbędne klatki.
Efekt miniatury

Filtr zmiękczający

Oryginał

twarzy

tetem twarzy

Harmonia światła i cieni

•

Fotografowanie w jasnym świetle słonecznym często powoduje, że na
zdjęciach występuje duży kontrast między jasnymi a ciemnymi obszarami,
co może skutkować utratą
tonów i detali. Aktywna funkcja
D-Lighting rozwiązuje ten problem,
zachowując istotne szczegóły
w rozjaśnionych i zacienionych
obszarach. Dzięki temu zdjęcia
mają optymalną ekspozycję, która
lepiej odzwierciedla fotografowane
sceny.
Przed użyciem aktywnej funkcji D-Lighting
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Zdjęcia wyglądają jak fotografie miniaturowych modeli, zwłaszcza w przypadku zdjęć pejzaży
wykonywanych z lotu ptaka.

	Aktywna funkcja D-Lighting

Kolorowy kontur

Korekcja
perspektywy

Oryginał

Zdjęcia przypominają te robione z filtrem
zmiękczającym.

Inne elementy w menu Retusz
Funkcja D-Lighting • Korekcja efektu czerwonych oczu
Przycinanie (1:1, 3:2, 4:3, 5:4 i 16:9)
Monochromatyczne (Czarno-białe, Sepia, i Cyjanotypia)
E fekty filtrów (Skylight, Ocieplenie, Wzmocnienie
czerwonego, Wzmocnienie zielonego, Wzmocnienie
niebieskiego, Cross Screen i Zmiękczenie)
• Balans kolorów • Miniatury zdjęć • Nakładanie zdjęć
• Przetwarzanie NEF (RAW) • Szybki retusz • Prostowanie
• Kontrola dystorsji • Rybie oko • Edytowanie filmów

•
•
•
•

Po użyciu aktywnej funkcji D-Lighting

Zmienia zdjęcie na obrys
konturów, który można
drukować i kolorować ręcznie.

Koryguje perspektywę kształtów (na przykład budynków) w celu
uzyskania bardziej naturalnego wyglądu.
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W dowolnym czasie i miejscu.
Możliwość komfortowego fotografowania i odtwarzania.

Obiektywy NIKKOR.
Gwarancja zachwycających zdjęć i filmów
w rozdzielczości Full HD.

Uwaga: Aparat D3100 został zaprojektowany specjalnie w celu używania go z obiektywami NIKKOR AF-S i AF-I wyposażonymi w silnik autofokusa.

Łatwa obsługa i mobilność

Więcej sposobów na podziwianie piękna świata

• 	Nieduży i lekki

Dzięki masie zaledwie około 505 g* kompaktowy i lekki aparat D3100
możesz zabrać z sobą w dowolne miejsce. Ergonomiczny uchwyt ułatwia
fotografowanie zarówno w kadrze poziomym, jak i pionowym. Nowe,
specjalne przyciski często używanych funkcji, takich jak podgląd na żywo,
D-Movie czy tryby wyzwalania migawki, dodatkowo upraszczają obsługę
urządzenia.

• 	Superwydajne obiektywy NIKKOR

Teleobiektyw zmiennoogniskowy z około 5,5-krotnym zoomem i funkcją VR — fotografowanie twarzy z daleka
Masa ok.

505g

* Z akumulatorem i kartą pamięci, bez osłony bagnetu.

55 mm

Wygodna i
niewielka
lampa błyskowa
SB-400
(sprzedawana osobno)

Dodatkowe światło, gdy go potrzebujesz

• 	Wbudowana podnoszona lampa błyskowa

Przy słabym oświetleniu lub w przypadku fotografowania pod światło można użyć wbudowanej
lampy błyskowej w celu rozjaśnienia scenerii. Lampa
jest aktywowana automatycznie w zależności od
trybu ekspozycji*, gdy jest to potrzebne. Można
ją również włączyć ręcznie. Dodatkowo
możliwość sterowania lampą w trybie i-TTL
*	Gdy włączono program tematyczny: Automatyczny, Portret, Dziecko, Makro
zwiększa precyzję ekspozycji.

NOWOŚĆ

NIKKOR AF-S DX 55–300 mm
f/4,5–5,6G ED VR II

200 mm

300 mm

Obiektyw 35 mm zapewniający znakomite rozmycie tła

Makroobiektyw 85 mm — do robienia zdjęć makro

lub Portret nocny.

Pyłki kurzu nie popsują już efektów

• 	Wbudowany system usuwania kurzu firmy Nikon

Aparat D3100 jest wyposażony w opracowany przez firmę Nikon system usuwania kurzu.
Rozwiązanie to oferuje również mechanizm kontroli przepływu powietrza, który przenosi
kurz z filtru dolnoprzepustowego znajdującego się z przodu przetwornika obrazu. Co
więcej, po włączeniu lub wyłączeniu aparatu filtr automatycznie wibruje ze ściśle określoną
częstotliwością w celu usunięcia kurzu obniżającego jakość zdjęć.

NIKKOR AF-S DX
35 mm f/1,8G

Micro-Nikkor AF-S DX
85 mm f/3,5G ED VR

Wentylator systemu
Funkcja czyszczenia
sterowania
przetwornika obrazu
przepływem powietrza

Przetwornik obrazu

Mniej efektów poruszenia na zdjęciach i w wizjerze
Filtr dolnoprzepustowy

• 	Oryginalny system redukcji
drgań firmy Nikon

Zdjęcia z oszałamiającymi efektami specjalnymi

• Wyświetlanie zdjęć z efektami przejścia

NOWOŚĆ

Aparat pozwala wyświetlać zdjęcia ze specjalnymi efektami przejść. W przypadku pokazów
slajdów dostępne są efekty przybliżania/ściemniania i sześcianu. Podczas oglądania
pojedynczych zdjęć można włączać wsuwanie bądź przybliżanie/ściemnianie. Duży, jasny
wyświetlacz LCD gwarantuje komfort oglądania.
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Pokaz slajdów z efektem sześcianu

Obiektywy NIKKOR VR pozwalają minimalizować* efekt
poruszenia na zdjęciach i filmach w rozdzielczości Full HD,
który często jest powodowany przez fotografowanie
z ustawieniami długich czasów wyzwalania migawki, na przykład
przy słabym oświetleniu lub w wypadku używania obiektywów
makro lub teleobiektywów. W przeciwieństwie do systemów
stabilizacji obrazu w aparacie, mechanizm VR obiektywów firmy
Nikon umożliwia korygowanie poruszenia jeszcze w wizjerze,
ułatwiając dobieranie kompozycji oraz ustawianie ostrości.

Bez wbudowanej funkcji redukcji drgań

Z użyciem systemu redukcji drgań firmy Nikon

*	Mechanizm VR umożliwia fotografowanie bez użycia statywu z czasem otwarcia migawki dłuższym o trzy stopnie (cztery
stopnie w przypadku mechanizmu VR II) niż obiektywy niewyposażone w tę technologię — na podstawie badań firmy
Nikon. Skuteczność redukcji drgań zależy od warunków fotografowania oraz umiejętności użytkownika.
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Schemat systemu

Płynne porządkowanie zdjęć w komputerze

ViewNX 2 — narzędzia do obróbki zdjęć
• 	Oprogramowanie
NOWOŚĆ

Szkła korekcyjne wizjera
(od -5 do +3 dptr.) DK-20C

(w pakiecie)

Okular
powiększający
DG-2

Oprogramowanie ViewNX 2 to wygodne rozwiązanie do porządkowania, przechowywania, przeglądania, edytowania i udostępniania zdjęć
oraz filmów. Umożliwia ono dołączanie do zdjęć etykiet ułatwiających wyszukiwanie. Oprogramowanie udostępnia wiele funkcji edytowania
— na przykład obracania, zmieniania rozmiaru, przycinania, prostowania czy korekcji efektu czerwonych oczu. Funkcje edytowania filmów
pozwalają usuwać klatki. Bezproblemowa integracja oprogramowania ViewNX 2 z usługą my Picturetown pozwala łatwo przesyłać obrazy
metodą „przeciągnij i upuść” oraz przeglądać je online.

OBIEKTYWY NIKKOR

LAMPY BŁYSKOWE

AKCESORIA DO WIZJERA

Lampa błyskowa
Lampa błyskowa
SB-910
SB-700
Lampa błyskowa
SB-400

Zestaw do
makrofotografii ze
sterownikiem błysku
Kit R1C1

Adapter do okularu DK-22

Studyjne
lampy
błyskowe*2

Lampy błyskowe
firmy Nikon
SB-910/800/700/400

Sanki mocujące
Adapter AS-15

Przewód zdalnego
sterowania TTL
SC-28/SC-29

Pokrywka okularu DK-5*1

Aparat D3100 został zaprojektowany specjalnie
do użytku z obiektywami Nikkor AF-S i AF-I
wyposażonymi w silnik autofokusa.

Uwaga: Dioda wspomagająca AF
nie jest dostępna podczas
korzystania z lampy SB-400.

Gumowa muszla oczna
DK-20*1

Lupa kątowa
DR-6

AKCESORIA DO TELEWIZORA

Telewizor*2

Kabel HDMI*2

ZDALNE STEROWANIE
Kabel wideo EG-D2

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM

Moduł GPS GP-1 Przewód zdalnego sterowania MC-DC2

ZASILACZE SIECIOWE, AKUMULATORY I POJEMNIKI NA BATERIE

Ładowarka
MH-24*1

Karta pamięci SD*2

FUTERAŁ

Komputer*2

Adapter do kart PC*
Czytnik kart pamięci SD*2
2

Wzmocniony futerał
CF-DC1

Akumulator litowo-jonowy EN-EL14*1

ViewNX 2*1
Capture NX 2
Uaktualnienie programu
Capture NX 2

Kabel USB UC-E4

Złącze zasilacza EP-5A

Zasilacz sieciowy EH-5b

*1: Dołączone akcesoria*2: Produkty innych firm niż Nikon

Intuicyjna obsługa gwarantuje doskonałe efekty końcowe

• 	Oprogramowanie Capture NX 2 — większa kreatywność
(sprzedawane oddzielnie)

Opis aparatu i elementy sterujące

1

8

2

9

3

19

4

10
20

11
6

21

12
13

7

23

14

Przycisk odtwarzania

14

Przycisk MENU

15

Przycisk widoku miniatur/przycisk
pomniejszenia w trybie odtwarzania/
przycisk pomocy

3

Przycisk informacji

4

Przycisk trybu ekspozycji,
przycisk przysłony, przycisk
kompensacji mocy błysku

16

Przycisk powiększenia w trybie
odtwarzania

5

Spust migawki

17

Przycisk edycji informacji

6

Włącznik zasilania

18

Okular wizjera

7

Dioda wspomagania AF/
samowyzwalacza/redukcji
efektu czerwonych oczu

19

Pokrętło korekcji dioptrażu

20

Przycisk AE-L/AF-L/ochrony

21

Pokrętło sterowania

22

Przycisk podglądu na żywo

23

Przycisk nagrywania filmu

24

Wybierak wielofunkcyjny

15
16

25

17

26

28

Udostępnianie zdjęć i filmów w Internecie

Przycisk trybu lampy błyskowej/
kompensacji mocy błysku

10

Mikrofon

25

Przycisk OK

11

Przycisk funkcyjny

26

Przycisk usuwania

12

Przycisk zwalniania obiektywu

27

Głośnik

28

Monitor

Zatwierdzone karty pamięci
Przedstawione poniżej karty pamięci SD zostały przetestowane i zatwierdzone do użytku z aparatem
D3100. W przypadku nagrywania filmów zalecane są karty o szybkości zapisu klasy 6. Nagrywanie
może zakończyć się w nieoczekiwany sposób, jeśli używane są karty o mniejszej szybkości zapisu.

Rozmiar pliku*1

Liczba zdjęć*1

Pojemność bufora*2

NEF (RAW) +
JPEG Fine*3

L

19,8 MB

151

9

NEF (RAW)

−

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB
0,5 MB

226
460
815
1700
914
1500
3300
1700
3000
6000

13
100
100
100
100
100
100
100
100
100

JPEG Normal

JPEG Basic

L
M
S
L
M
S
L
M
S

*1 Wszystkie wartości mają charakter przybliżony. Rozmiar pliku zależy od zarejestrowanego obrazu.
*2 Maksymalna liczba zdjęć, jakie można zapisać w buforze pamięci przy czułości ISO 100.
Zmniejsza się po włączeniu redukcji szumów.

Uwaga: Projekt witryny może ulec zmianie bez
powiadomienia.

9

Pojemność karty pamięci*1

JPEG Fine

i przechowywanie obrazów

Sanki mocujące (do
opcjonalnych lamp błyskowych)

W poniższej tabeli przedstawiono przybliżoną liczbę zdjęć, które można zapisać na
karcie pamięci SanDisk Extreme (SDHC) o pojemności 4 GB dla różnych ustawień
jakości i rozmiaru.
Jakość zdjęcia Wielkość zdjęcia

	Usługa my Picturetown — bezpłatne udostępnianie

8

24

http://www.capturenx.com

Witryna do udostępniania zdjęć firmy Nikon ułatwia przechowywanie, porządkowanie oraz udostępnianie obrazów rodzinie i znajomym z całego świata. Członkostwo jest bezpłatne i umożliwia przesłanie do 2 GB zdjęć i/lub filmów. (Przy niewielkiej opłacie dodatkowej możesz zyskać
do 200 GB pojemności*). Usługa obsługuje pliki filmów w formatach MOV i AVI oraz pliki zdjęć
w formatach JPEG i RAW (NEF, NRW). Ciesz się dodatkowymi możliwościami dzięki usłudze my Picturetown!
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Przełącznik trybu wyzwalania
migawki

22

27

•

Pokrętło trybu pracy

2

18

5

Łatwe do opanowania funkcje edycji dostępne w programie Capture NX 2 uwalniają
dodatkowy potencjał zdjęć bez negatywnego wpływu na jakość oryginalnych
fotografii. Oprogramowanie znakomicie nadaje się do
Original
optymalizowania plików Nikon NEF (RAW) oraz
zdjęć w formatach JPEG i TIFF. Dzięki wielokrotnie
nagradzanej technologii U Point® żmudne
procedury są łatwiejsze niż kiedykolwiek.

1

*3 Wielkość zdjęć dotyczy tylko plików w formacie JPEG. Nie można zmienić rozmiaru plików ze zdjęciami w formacie
NEF (RAW). Rozmiar pliku jest łączną wartością dla skompresowanego obrazu NEF (RAW) oraz obrazu JPEG.

SanDisk
Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA
Platinum II
Professional

Karty pamięci SD
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1

Karty pamięci SDHC*2
4 GB, 8 GB, 16 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Karty pamięci SDXC*3
64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB
-

* 1 Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy sprawdzić, czy obsługuje ono karty o pojemności 2 GB.
* 2 Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy sprawdzić, czy obsługuje ono karty zgodne ze standardem SDHC.
* 3 Jeśli karta ma być użyta w czytniku kart lub podobnym urządzeniu, należy sprawdzić, czy obsługuje ono karty zgodne ze standardem SDXC.

Uwagi:
• Funkcje, dane techniczne, gwarancję i inne elementy należy sprawdzić u producenta karty SD.
Firma Nikon nie może zapewnić zgodności z kartami SD niewymienionymi powyżej.
• Zgodność ograniczona do kart przetestowanych do momentu wydrukowania broszury. Inne karty mogą być w pełni kompatybilne.
Informacje kontaktowe można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Nikon.

Wytrzymały akumulator litowo-jonowy
Dostarczony akumulator litowo-jonowy EN-EL14 pozwala
wykonać około 550 zdjęć po jednokrotnym naładowaniu*.
* Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association

* Dostępność i opłaty mogą być różne w poszczególnych krajach lub regionach.
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Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D3100 — dane techniczne
Sterowanie błyskiem

Typ

Typ
Mocowanie obiektywu
Kąt widzenia

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie bagnetowe typu F (ze stykami AF)
Odpowiadający obiektywowi o ogniskowej 1,5x dłuższej (format Nikon DX)

Efektywne piksele

Rozdzielczość

14,2 miliona

Przetwornik obrazu

Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania kurzu

Typu CMOS, 23,1 x 15,4 mm
14,8 mln
Czyszczenie matrycy, system sterowania przepływem powietrza, zbieranie danych porównawczych funkcji
usuwania kurzu (wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)

Zapis danych

Rozmiar obrazu (w pikselach) • 4608 x 3072 [L] • 3456 x 2304 [M] • 2304 x 1536 [S]
Format plików
• NEF (RAW)
• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG; ustawienia dla kompresji: fine (ok. 1:4), normal (ok. 1:8) i
basic (ok. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System Picture Control

Ustawienia Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz; możliwość modyfikowania
wybranych ustawień Picture Control

Nośnik
System plików

Karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC i SDXC
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image
File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Wizjer

Wizjer
Wizjer z pentagonalnym układem luster z poziomu oka, przeznaczony do lustrzanek jednoobiektywowych
Pokrycie kadru
Około 95% w poziomie i w pionie
Powiększenie
Około 0,8x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; –1 dptr.)
Dystans widzenia całej matówki18 mm (–1 dptr.)
Korekcja dioptrażu
Od –1,7 do +0,5 dptr.
Matówka
Matówka BriteView Clear Matte Mark VII typu B
Lustro
Szybkopowrotne
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, automatyczna
Obiektyw

Kompatybilne obiektywy

• AF-S i AF-I: dostępne wszystkie funkcje
• NIKKOR AF typu G lub D bez wbudowanego silnika autofokusa: Dostępne wszystkie funkcje oprócz autofokusa. Nie są
obsługiwane obiektywy NIKKOR IX.
• Inne obiektywy NIKKOR AF: Dostępne wszystkie funkcje oprócz autofokusa i matrycowego pomiaru ekspozycji 3D Color
Matrix II. Obiektywy do aparatu F3AF nie są obsługiwane.
• PC NIKKOR typu D: Obsługa wszystkich funkcji z wyjątkiem autofokusa i niektórych trybów fotografowania.
• NIKKOR AI-P: Dostępne wszystkie funkcje oprócz autofokusa i matrycowego pomiaru ekspozycji 3D Color Matrix II.
• Obiektywy bez procesora: Autofokus nie działa. Takich obiektywów można używać w trybie ekspozycji M, ale nie działa
wówczas światłomierz.
Uwaga: Wskaźnik ustawienia ostrości może być używany, jeśli obiektyw ma maksymalny otwór przysłony f/5,6 lub
większy.

Migawka

Typ
Czasy otwarcia
Czas synchronizacji błysku

Tryb lampy błyskowej

Kompensacja mocy błysku
Wskaźnik gotowości lampy

Od –3 do +1 EV w krokach co 1/3 EV
Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, np. SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 lub SB-400; miga przez 3 s po wyzwoleniu błysku z pełną mocą

Sanki mocujące
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system oświetlenia Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany w przypadku lamp SB-910, SB-900, SB-800,
firmy Nikon (CLS)
SB-700 lub SU-800 jako sterownika. Informowanie o temperaturze barwowej błysku obsługiwane w przypadku
wbudowanej lampy błyskowej i wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacji

Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)

Balans bieli

Balans bieli

Automatyczny, światło żarowe, światło jarzeniowe (7 typów), światło słoneczne, światło błyskowe, pochmurno,
cień, pomiar manualny (wszystkie tryby z dokładną regulacją oprócz pomiaru manualnego).

Podgląd na żywo

Silnik ustawiania ostrości

• Tryb autofokusa (AF): Pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-F)
• Manualne ustawianie ostrości (MF):

Tryb wyboru pola AF
Autofokus

AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole, śledzenie obiektów w ruchu AF
Autofokus z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (po włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub Śledzenie
obiektów w ruchu)

Automatyczne wybieranie
programów

Dostępne w trybach automatycznym i ogólnym z wyłączonym błyskiem

Filmy

Pomiar ekspozycji
Metoda pomiaru ekspozycji
Rozmiar (w pikselach) oraz
liczba klatek na sekundę

System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z przetwornika obrazu aparatu
Matrycowy
• 1920 x 1080 (24p): 24 kl./s (23,976 kl./s) • 1280 x 720 (30p): 30 kl./s (29,97 kl./s)
• 1280 x 720 (25p): 25 kl./s • 1280 x 720 (24p): 24 kl./s (23,976 kl./s) • 640 x 424 (24p): 24 kl./s (23,976 kl./s)

Maksymalny czas nagrania
Format plików
Kompresja video
Formaty zapisu
Zapis dźwięku

10 min
MOV
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Liniowy PCM (Linear PCM)
Wbudowany mikrofon monofoniczny

Monitor

Monitor LCD

Monitor LCD z matrycą TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cali), około 230 tys. punktów z regulacją jasności

Odtwarzanie

Sterowana elektronicznie, szczelinowa, o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości
Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 EV, czas B
X=1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/200 s lub dłuższego

Funkcja odtwarzania

Widok pełnoekranowy lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia naraz lub widok kalendarza) z powiększeniem w trybie
odtwarzania, wyświetlaniem filmów, pokazem slajdów, wyświetlaniem histogramów, wskazywaniem prześwietlonych
obszarów, automatycznym obracaniem zdjęć i wprowadzaniem komentarzy do zdjęć (o maks. długości 36 znaków)

Interfejs

Spust migawki

Tryb wyzwalania migawki
Szybkość rejestracji zdjęć

zdjęcia pojedyncze,
seryjne, samowyzwalacz,
ciche wyzwalanie migawki
Maks. 3 kl./s (manualne ustawianie ostrości, tryb ekspozycji M lub S, czas otwarcia migawki 1/250 s lub krótszy,
a dla pozostałych ustawień wprowadzone wartości domyślne)

Samowyzwalacz

2 s, 10 s

USB
Wyjście wideo
Wyjście HDMI
Gniazdo akcesoriów

Ekspozycja

Pomiar ekspozycji
Metoda pomiaru ekspozycji

System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z 420-pikselowego czujnika RGB
• Matrycowy: 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D); Color Matrix II (pozostałe obiektywy z procesorem)
• Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 8 mm na środku kadru
• Punktowy: pomiar z obszaru o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni kadru) na środku wybranego punktu ostrości

Obsługiwane języki

Zakres pomiaru (ISO 100,
obiektyw f/1,4, +20oC)

• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV

Zasilanie

Sprzężenie światłomierza
Tryb ekspozycji

Za pośrednictwem procesora
Tryby automatyczne (automatyczny, ogólny — błysk wyłączony), programy tematyczne (Portret, Krajobraz, Dziecko,
Sport, Makro, Portret nocny), automatyka programowa z fleksją programu (P), automatyka z preselekcją czasu (S),
automatyka z preselekcją przysłony (A), manualny (M)

Kompensacja ekspozycji
Blokada ekspozycji
Czułość ISO
(zalecany indeks ekspozycji)

Od –5 do +5 EV w krokach co 1/3 EV
Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem AE-L/AF-L
Od ISO 100 do ISO 3200 w krokach co 1 EV; czułość można też zmniejszać o 1 EV powyżej ISO 3200 (odpowiednik
ISO 6400) zwiększać o około 2 EV powyżej wartości ISO 3200 (odpowiednik ISO 12800), dostępne automatyczne
ustawianie czułości ISO

Aktywna funkcja D-Lighting

włączona / wyłączona

Ostrość

Autofokus

Moduł czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 1000 z detekcją fazową TTL, 11 polami ostrości (w tym 1 czujnik
krzyżowy) i diodą wspomagającą AF (zasięg około 0,5–3 m)

Zakres działania
Silnik ustawiania ostrości

-1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
• Tryb autofokusa (AF): autofokus pojedynczy (AF-S), autofokus ciągły (AF-C), automatyczny wybór AF-S/AF-C
(AF-A), wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu
• Manualne ustawianie ostrości (MF): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości.

Pole ostrości
Tryb wyboru pola AF
Blokada ostrości

Można wybierać spośród 11 pól ostrości
Pojedyncze pole AF, Dynamiczny wybór pola AF, wskaźnik automatycznego wyboru pola AF, śledzenie 3D (11 punktów)
Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego autofokusa)
lub naciskając przycisk AE-L/AF-L

Lampa błyskowa

Wbudowana lampa błyskowa W programach tematycznych Automatyczny, Portret, Dziecko, Makro i Portret nocny: automatyczny tryb pracy z
samoczynnym podnoszeniem lampy
Tryby ekspozycji P, S, A i M: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
Liczba przewodnia

• TTL: Dostępne są zrównoważony błysk wypełniający i-TTL oraz standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
z użyciem 420-pikselowego czujnika RGB w przypadku wbudowanej lampy błyskowej oraz lamp SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 i SB-400 (zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dostępny, jeśli wybrano matrycowy
pomiar światła lub pomiar centralnie ważony)
• Tryb automatyki przysłony: dostępny podczas korzystania z lampy SB-910, SB-900 lub SB-800 i obiektywu z
procesorem
• Automatyka bez TTL: do obsługiwanych lamp błyskowych należą SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX,
SB-28DX, SB-28, SB-27 i SB-22S
• Tryb manualny z priorytetem odległości: Dostępny podczas korzystania z lamp SB-910, SB-900, SB-800 i SB-700
Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, błysk wypełniający, automatyczna
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i korekcją
efektu czerwonych oczu oraz synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji

Około 12, 13 m w trybie manualnym (ISO 100, m, +20°C)

Obsługiwane języki

Bateria
Zasilacz sieciowy

Hi-Speed USB
NTSC, PAL
Złącze MiniHDMI (typu C).
Przewód zdalnego sterowania: MC-DC2 (dostępny osobno)
Odbiornik GPS: GP-1 (dostępny osobno)

Języki: chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki,
indonezyjski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański, szwedzki, turecki
Jeden akumulator litowo-jonowy EN-EL14
Zasilacz sieciowy EH-5b — wymaga opcjonalnego gniazda zasilania EP-5A (dostępnego oddzielnie)

Gniazdo mocowania statywu

Gniazdo mocowania statywu

6,3 mm (1/4 cala) (ISO 1222)

Wymiary/masa

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Około 124 x 96 x 74,5 mm
Masa
Około 455 g (tylko korpus); 505 g z akumulatorem i kartą pamięci, bez osłony bagnetu
Środowisko pracy

Temperatura
Wilgotność

Od 0 do 40°C
Poniżej 85% (bez skraplania pary wodnej)

Akcesoria

Akcesoria dostarczone w
Akumulator litowo-jonowy EN-EL14, ładowarka MH-24, pokrywka okularu DK-5, gumowa muszla oczna DK-20,
zestawie (mogą się różnić w
pasek aparatu AN-DC3, pokrywka sanek mocujących BS-1, osłona bagnetu BF-1B, dysk CD z oprogramowaniem
zależności od kraju lub obszaru) ViewNX 2, rdzeń ferrytowy (2 rodzaje)

• Microsoft, Windows i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Macintosh i QuickTime są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
• Logo SD jest znakiem handlowym stowarzyszenia SD Card Association.
• Logo SDXC jest znakiem handlowym.
• PictBridge jest znakiem handlowym.
• HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC.
• Nazwy produktów i marek są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich firm.
• Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD pokazane w niniejszej ulotce to symulacja.

Dane techniczne i sprzęt mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia i bez jakichkolwiek zobowiązań ze strony producenta. Wrzesień 2012
© 2012 Nikon Corporation NIKKOR jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Nikon Corporation w Japonii i Stanach Zjednoczonych.
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