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Inspirujące możliwości w korpusie, który ciągle chce fotografować
Poznaj nowy aparat Nikon D7000, który możesz zabrać wszędzie tam, gdzie chcesz fotografować lub kręcić filmy.

zobaczysz dokładnie to, co fotografujesz. Jeżeli chcesz wykonywać zdjęcia i kręcić filmy, funkcja nagrywania filmów D-Movie

Doświadcz zachwycających obrazów o wysokiej rozdzielczości i płynnych przejściach tonalnych dzięki przetwornikowi

aparatu D7000 obejmuje teraz nagrywanie w pełnej rozdzielczości HD 1080p z ciągłym autofokusem.

obrazu formatu DX o rozdzielczości 16,2 mln pikseli i wydajnemu mechanizmowi przetwarzania obrazu

Te wszystkie zaawansowane funkcje obrazowania są bezpieczne pod pokrywami wykonanymi z magnezowych

EXPEED 2. Wykorzystaj szeroki zakres czułości od 100 do 6400 ISO oraz niewiarygodnie niski poziom
szumów. Dzięki 39-polowemu systemowi AF i systemowi rozpoznawania scenerii wykorzystującemu
2016-pikselowy czujnik RGB matrycowego pomiaru ekspozycji oczekuj precyzyjnie naświetlonych
zdjęć o znakomitej ostrości. A dzięki wynoszącemu ok. 0,052 opóźnieniu migawki i prędkości fotografowania
ok. 6 klatek na sekundę nie przegapisz ważnych chwil. Dzięki ok. 100% pokryciu kadru w wizjerze

odlewów, okrywającym od góry i z tyłu kompaktowy korpus, którego uszczelnienia zostały solidnie przetestowane na
działanie wilgoci i kurzu. Aparat D7000 jest gotowy do fotografowania we wnętrzach i w plenerze, a dzięki trwałej
migawce, testowanej do 150 000 cykli, zapewni długą pracę. Po połączeniu tych wszystkich cech z niezrównaną ofertą
obiektywów NIKKOR oraz kreatywnym systemem oświetlenia (CLS) otrzymujesz wszystko, co potrzebne, aby w pełni
wykorzystać swoją wyobraźnię. Dokąd zabierze Cię taka swoboda kreatywności? Aparat D7000 daje odpowiedź na to pytanie.

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/160 sekundy, f/4,5 • Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 640 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

16,2 mln pikseli oraz EXPEED 2
Bogactwo szczegółów i płynność przejść tonalnych
w dowolnych warunkach oświetleniowych

Zachwycające szczegóły obrazu:
16,2 mln efektywnych pikseli
Niezależnie od tego, czy chcesz wydrukować
duże odbitki czy wykonać ciasne kadrowanie
obrazu, aparat D7000 zapewnia potrzebną
rozdzielczość. Jego sercem jest przetwornik
obrazu CMOS formatu DX z 16,2 mln efekty
wnych pikseli, optymalnie zaprojektowany do
uzyskania lepszej jakości dzięki ostrym
obiektywom NIKKOR. Sprzężony z 14-bitową
konwersją analogowo-cyfrową (do wyboru
12-bitów), aparat D7000 daje zachwycające
obrazy o przejściach tonalnych oraz szczegółach
bogatszych niż było to wcześniej możliwe
w formacie DX. Konwersja analogowo-cyfrowa
ma miejsce w przetworniku zachowując
wyjątkową spójność obrazu, nie ograniczając
szybkości fotografowania czy oszczędności
energii. Połączenie tych cech ze zgrabnym
formatem DX oraz 1,5-krotnie większą
efektywną ogniskową teleobiektywu pozwala
wyobrazić sobie, co dają takie możliwości
fotografowania.
Lepsza jakość zdjęcia i szybkość:
Mechanizm obróbki zdjęcia EXPEED 2
Niekiedy chcesz uchwycić subtelne tony
zachodu Słońca. Innym razem pragniesz
zamrozić akcję. Dzięki nowszej generacji
mechanizmu przetwarzania obrazu EXPEED 2,
który szybciej i lepiej wykonuje wiele zadań,
aparat D7000 umożliwia jedno i drugie.
Oczekuj gładszych przejść tonalnych, nawet
w trudnych rozjaśnionych i zacienionych
obszarach kadru,
uzyskując lepszą głębię
swoich zdjęć.
Wykonuj zdjęcia seryjne
z szybkością ok. 6 klatek
na sekundę, aby
uchwycić umykającą
akcję.

Standardowa czułość od 100 do 6400 ISO
z możliwością zwiększenia do odpowiednika
25 600 ISO
Dzięki poprawionej jakości pikseli przetwornika
obrazu, dostępny jest szerszy zakres czułości
ISO formatu DX — standardem w aparacie
D7000 stała się czułość od 100 do 6400 ISO,
co pozwala poradzić sobie z szerszym zakresem
sytuacji oświetleniowych: od jasnych
i słonecznych plenerów po słabo oświetlone
wieczory i wnętrza. Ceniona technologia
redukcji szumów firmy Nikon została
udoskonalona w jeszcze większym stopniu.
Aparat D7000 daje w całym zakresie ostre
obrazy o minimalnym szumie koloru. A dzięki
wyższej szybkości przetwarzania można
bezstresowo wykonywać zdjęcia seryjne, nawet
przy włączonej funkcji redukcji szumów dla
wysokich czułości. Jakość obrazu przy wysokiej
czułości ISO może także znacznie poprawić
rezultaty podczas kręcenia filmów, umożliwiając
uchwycenie nastroju sceny wykorzystując
wyłącznie światło zastane.

Uchwyć film w pełnej rozdzielczości HD
1080p za pomocą funkcji nagrywania
filmów D-Movie
Aparat D7000 wita w nowej erze kręcenia filmów:
Full HD 1080p i funkcje edycji filmów dające
wyjątkową jakość oraz reprodukcję kinową.
Aparat nie tylko płynnie kręci filmy, ale może też
kompensować dystorsję i inne wady pogarszające
jakość obrazu. Oprócz trybu automatycznej
ekspozycji aparat D7000 oferuje tryb ekspozycji
manualnej, który blokuje wartość ekspozycji
podczas kręcenia scen o różnych poziomach
oświetlenia, takich jak panoramowanie z jasnego
okna na ciemne wnętrze. Aparat D7000 jest
wyposażony w monofoniczny mikrofon wbudowany
oraz gniazdo mikrofonu zewnętrznego, który
umożliwia rejestrowanie wysokiej jakości dźwięku
stereofonicznego.
Lepsza jakość w najjaśniejszych
i najciemniejszych obszarach:
Aktywna funkcja D-Lighting
Unikatowa aktywna funkcja D-Lighting firmy
Nikon oferuje możliwość zachowania szczegółów
w najjaśniejszych i zacienionych partiach zdjęć
scenerii o dużym kontraście.
Bez względu na to, czy fotografujesz zacieniony
motyw na tle jasnego nieba, czy też ciemne
miejsce bez możliwości użycia błysku,
mechanizm przetwarzania obrazu EXPEED 2
wygładza przejścia tonalne tych scen — nawet
w najtrudniejszych warunkach. Po prostu wybierz
tryb automatyczny aktywnej funkcji D-Lighting,
a aparat będzie mógł ustawić parametry dla
poziomów kontrastu sceny lub zastosować
braketing na trzech zdjęciach o różnym
kontraście. Nawet przy włączonej aktywnej
funkcji D-Lighting
nadal można
wykonywać
zdjęcia seryjne.
Aktywna funkcja D-Lighting wyłączona

ISO 100

ISO 6400

Aktywna funkcja D-Lighting [Zwiększona]
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• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/1600 sekundy, f/4,5 • Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 100 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

39-polowy autofokus oraz
2016-pikselowy czujnik RGB
Skup się na tym, co najważniejsze

Teraz jeszcze dokładniej:
System rozpoznawania scenerii
Aparat D7000 jest wyposażony we wbudowany
czujnik pomiaru ekspozycji zawierający o wiele
większą liczbę pikseli niż jakakolwiek
wcześniejsza cyfrowa lustrzanka jednoobiekty
wowa. 2016-pikselowy czujnik
RGB mierzy jasność i kolory
sceny jeszcze dokładniej,
a następnie wykorzystuje
wynik pomiaru nie tylko do
optymalizacji automatycznej
ekspozycji, ale także pracy autofokusa,
automatycznego balansu bieli i obliczeń mocy
błysku w trybie i-TTL — wszystko w przeciągu
milisekund przed właściwą ekspozycją. Dzięki
większej liczbie pikseli, aparat D7000 może
rozpoznać jeszcze mniejsze obiekty — zarówno
ruchome, jak również stacjonarne. Nowo
udoskonalony system rozpoznawania scenerii
zapewnia lepsze zdjęcia.
Pokrycie szerokiego obszaru, wydajny
39-polowy AF
Strategicznie rozmieszczone 39 pól AF aparatu
D7000 pokrywa szeroki obszar kadru dając
elastyczne możliwości kompozycyjne. Dziewięć
środkowych pól AF wykorzystuje wydajne
czujniki krzyżowe — szczególnie użyteczne,
gdy potrzebna jest wyjątkowa
ostrość np. przy portretach lub
zdjęciach makro. I w odróżnieniu
od systemów innych
producentów, te dziewięć
czujników krzyżowych aparatu D7000 działa
ze wszystkimi obiektywami NIKKOR AF
o otworze względnym f/5,6 lub większym.
Model D7000 oferuje szereg trybów wyboru
pól AF, w tym AF z dynamicznym wyborem
pola przy użyciu 9, 21 lub 39 pól. Przełączanie
między tymi trzema trybami w zależności od
przewidywalności ruchu obiektów i wybranego
pola AF wraz z polami otaczającymi pozwoli
automatycznie śledzić zamierzony obiekt.
Dostępne jest także śledzenie 3D, które ciągle
śledzi obiekty poruszające się w obrębie 39 pól
AF wskazując
w wizjerze aktywne
pole AF.
Wykorzystując
system rozpoznawania
scenerii firmy Nikon,

Zachowanie ciepłych
i żywych kolorów

Normalny

fotografowania przy różnych źródłach światła,
takich jak np. próżniowe lampy rtęciowe.
D7000 wyposażono także w inny tryb AWB,
który zachowuje na zdjęciach ocieplenie światła
żarowego.
automatyczny wybór pola AF prawidłowo
ocenia główny obiekt w obrębie 39 pól
i ustawia na nim ostrość. Dlatego bez względu
na sytuację lub kompozycję, system autofokusa
aparatu D7000 będzie gotowy zaspokoić Twoje
potrzeby.
Zaawansowana automatyka ekspozycji
dzięki 2016-pikselowemu czujnikowi RGB
Gdy niezwykle precyzyjny 2016-pikselowy
czujnik RGB zmierzy informacje o oświetleniu
sceny, takie jak jasność i kolory, aparat D7000
porównuje to, co widzi z danymi pochodzącymi
z szerokiego wyboru rzeczywistych sytuacji
zdjęciowych. W ten sposób unikatowy matry
cowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix daje
ekspozycje, które wiernie oddają grę świateł
i cieni, nawet w trudnych sytuacjach oświet
leniowych. Ta inteligentna technika pomiaru
dostarcza także wyjątkowo dokładnych
ekspozycji światłem błyskowym w trybie i-TTL,
a wszystko to odbywa się szybko i precyzyjnie
w ciągu milisekund.
Skuteczny automatyczny balans bieli AWB
(Auto white balance)
Na podstawie ogromnego zbioru informacji
o zdjęciu uzyskanych dla różnych źródeł światła,
inteligentny algorytm AWB aparatu D7000
czyni biel prawdziwie białą — nawet podczas

Autofokus z wykrywaniem kontrastu dla
funkcji nagrywania filmów D-Movie i trybu
podglądu na żywo
Użytkownicy funkcji podglądu na żywo i funkcji
nagrywania filmów D-Movie mogą się
ucieszyć, ponieważ AF z wykrywaniem kontrastu
jest w modelu D7000 jeszcze szybszy. Ponadto
AF z priorytetem twarzy może wykryć do 35 osób.
W przypadku obiektów ruchomych, takich jak
zwierzęta, AF śledzący obiekt utrzymuje na
nich ostrość. Opcja Normalne pole AF jest
zalecana w celu ustawiania ostrości z maksy
malną precyzją zaś Szerokie pole AF przy
fotografowaniu z ręki. Oba tryby działają
zarówno podczas fotografowania w trybie na
żywo oraz podczas rejestrowania filmów.
Szybsza reakcja mechaniki
Pożegnaj się ze straconymi szansami.
D7000 wyposażono w nowy mechanizm
umożliwiający bardzo szybkie i precyzyjne ruchy
lustra zapewniające około 0,052 s opóźnienie
wyzwolenia migawki i ok. 0,13 s czas
uruchamiania.* Co więcej: zdjęcia seryjne
z szybkością ok. 6 klatek na sekundę przy
14 lub 12 bitowej konwersji analogowocyfrowej możesz wykonywać podczas foto
grafowania w formacie RAW.
* Zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association.
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• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/1000 sekundy, f/8 • Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 320 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

Około 100-procentowe pokrycie kadru
w wizjerze i korpus ze stopu magnezu
Idealne widoki w wytrzymałym korpusie

Wyświetlacz LCD o przekątnej 7,5 cm
(3 cale), rozdzielczości 921 tys. punktów
i kącie oglądania 170 stopni
Wytrzymały i zabezpieczony: kompaktowy korpus ze stopu
magnezu oraz uszczelnienie chroniące go przed kurzem i wilgocią
Dzięki górnej i tylnej pokrywie ze stopu magnezowego, aparat D7000 jest
gotowy do zdjęć w plenerze. Inżynierowie firmy Nikon drobiazgowo zajęli się
miejscami połączeń części zewnętrznych stosując niezawodne uszczelnienia
chroniące przed wilgocią i kurzem. Kompaktowy korpus przeszedł różnorodne
testy środowiskowe, aby zapewnić niezawodność.

Około 100-procentowe pokrycie kadru
w wizjerze
Dzięki około 100% pokryciu kadru w wizjerze, to,
co widzisz jest dokładnie tym, co uchwycisz na
zdjęciu. Specjalnie powlekany szklany pryzmat
pentagonalny i precyzyjnie wykonany celownik
oferują nie tylko jasny obraz w wizjerze, ale także
umożliwiają łatwe potwierdzenie, że ostrość ustawiona jest poprawnie.

Precyzja i wytrzymałość: migawka
testowana przez 150 000 cykli pracy
D7000 ma zakres czasów otwarcia migawki od
1/8000 s. do 30 sekund, a najkrótszy czas
synchronizacji z lampą błyskową to 1/250
sekundy. I podobnie jak w modelach profesjonal
nych, migawka jest przetestowana dla 150 000
cykli zapewniając precyzję i trwałość w trudnych warunkach.

Intuicyjna obsługa: strategicznie
rozmieszczone pokrętła, przyciski
i przełączniki
Każdy element sterujący został strategicznie
umieszczony, aby zapewnić sprawną obsługę.
Pokrętła trybu pracy oraz trybu wyzwalania
migawki ułożono pionowo w tej samej osi, aby
umożliwić do nich łatwy dostęp. Do pokrętła trybu pracy można przypisać dwa
nowe ustawienia użytkownika. Pokrętło trybu wyzwalania migawki oferuje
teraz tryb cichej migawki umożliwiający niemal bezgłośną pracę.
Intuicyjna struktura przełączników i przycisków ułatwia płynne nagrywanie
filmów i aktywację trybu podglądu na żywo jednym przyciskiem.

Aparat D7000 wyposażono w duży monitor LCD
z hartowanego szkła o rozdzielczości VGA i
przekątnej 7,5 cm (3 cale). Jego rozdzielczość ok.
920 tys. punktów zapewnia wyraźne i szczegółowe
wyświetlanie obrazów, co jest bezcenne w przypadku potwierdzania ostrości
lub oceny wyostrzenia zdjęcia. Szeroki kąt oglądania wynoszący 170° i jasny
obraz ułatwiają przeglądanie fotografii i sprawdzanie ustawień menu podczas
wykonywania zdjęć w plenerze.
Elektroniczny wirtualny horyzont
Wyświetlany na wyświetlaczu LCD wirtualny
horyzont, który jest szczególnie przydatny
podczas fotografowania krajobrazów, wskazuje
poziome ustawienie aparatu. Może być także
wyświetlany podczas fotografowania w trybie
na żywo. Ponadto przy pomocy wirtualnego
horyzontu można potwierdzić poziome ustawienie aparatu także w wizjerze
optycznym.
Dwa gniazda kart pamięci SD
Dwa gniazda kart pamięci oferują szereg zalet:
rejestrowanie sekwencyjne, rejestrowanie
tych samych obrazów na dwóch kartach,
równoczesne rejestrowanie zdjęć w formatach
RAW i JPEG na oddzielnych kartach oraz
kopiowanie zdjęć między kartami. Można także
wyznaczyć określoną kartę pamięci o większej pojemności do użytku podczas
nagrywania filmów.

Inteligentne zarządzanie zasilaniem
Po uważnym zbadaniu układów elektronicznych
aparatu, inżynierowie firmy Nikon opracowali
model D7000 pod kątem maksymalnej
wydajności i minimalnego zużycia energii.
Dzięki nowo opracowanemu akumulatorowi
jonowo-litowemu EN-EL15, po każdorazowym
naładowaniu można wykonać do ok. 1050 zdjęć*.
* Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
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• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6 G ED VR • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/200 sekundy,
f/7,1 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 200 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/800 sekundy, f/6,3
• Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 100 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 14–24 mm f/2,8G ED • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/1000 sekundy, f/6,3 • Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 800 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24–70 mm f/2,8G ED • Lampa błyskowa: SB-900 • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M]
1/160 sekundy, f/5,6 • Balans bieli: Direct sunlight (Światło słoneczne) • Czułość: ISO 200 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

• Obiektyw: NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5-4,5G ED • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/100 sekundy, f/3,5
• Balans bieli: Automatyczny • Czułość: ISO 6400 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis
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Obiektywy NIKKOR i kreatywny sys tem oświetlenia (CLS) firmy Nikon
Ostre, precyzyjne i inspirujące:
Obiektywy NIKKOR
Wybierane przez wiodących profesjonalistów świata
z powodu niezrównanej ostrości i precyzji wykonywania
zdjęć, obiektywy NIKKOR należą do najlepszej optyki
na świecie. Od szerokokątnych po teleobiektywy, od
jasnych stałoogniskowych po optykę typu makro, seria
wymiennych obiektywów NIKKOR oferuje więcej
wyborów do zobaczenia i uchwycenia świata ze
swojej własnej, zaskakującej perspektywy.

NIKKOR AF-S DX 10–24 mm f/3,5-4,5G ED
Ten ultraszerokokątny obiektyw,
opracowany specjalnie dla formatu DX,
zapewnia uniwersalną perspektywę
zooma szerokokątnego oraz
ograniczoną dystorsję nawet na
skrajnie szerokim końcu.

Micro Nikkor AF-S DX 85 mm f/3,5G ED VR
Obiektyw do makrofotografii Micro
NIKKOR formatu DX jest idealny do
wyjątkowo dużych zbliżeń oraz fotografii
ogólnej z możliwością ustawiania
ostrości od nieskończoności do rozmiaru
rzeczywistego (powiększenie 1x). Zapewnia dużą odległość
roboczą, a dzięki mechanizmowi redukcji drgań VR II także
stabilne zdjęcia z ręki.

NIKKOR AF-S DX 55–300 mm f/4,5–5,6G ED VR II
Ten superteleobiektyw o 5,5-krotnym
zoomie jest kompaktowy i lekki.
Zastosowano w nim wyjątkowe soczewki
HRI (High Refractive Index), które
w układzie optycznym daja większy efekt
niż kilka tradycyjnych soczewek.. Obiektyw zapewnia także
doskonały efekt kompresji perspektywy i stabilne ujęcia z ręki
dzięki mechanizmowi redukcji drgań VR II.

• Obiektyw: NIKKOR AF-S 24–70 mm f/2,8G ED • Lampa błyskowa: SB-900
• Jakość obrazu: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M] 1/60 sekundy, f/2,8
• Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 1000 • Picture Control: Neutralny ©Chase Jarvis

Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Aparat D7000 ma wbudowaną podnoszoną lampę
błyskową, która bez winietowania oświetla pole
widzenia obiektywu o ogniskowej 16 mm.
Lampa błyskowa jest w pełni zgodna z kreatywnym
systemem oświetlenia (CLS) firmy Nikon i zapewnia
dobrze zrównoważone ekspozycje błysku dzięki
innowacyjnemu sterowaniu lampą w trybie i-TTL.
Wbudowana lampa błyskowa oferuje także
tryb sterownika, aby wyzwalać zdalne lampy
błyskowe podczas korzystania z zaawansowanego
bezprzewodowego systemu oświetlenia. Połączenie
zalet technologii i-TTL oraz funkcji
SB-700
bezprzewodowych sprawiają,
że wyrafinowane sterowanie błyskiem
bezprzewodowym jest proste i inspirujące.
Jeden bezprzewodowo wyzwolony błysk przy
użyciu SB-910 lub SB-700 tworzy lepszą
fakturę, głębię i nastrój w sposób niedostępny
przy świetle zastanym.
Do bardziej wyrafinowanych efektów
kreatywnych opracowano niewielką
i inteligentną lampę SB-700,
która jeszcze bardziej ułatwia
sterowanie wieloma lampami.

ViewNX 2 — twoje narzędzia wyobraźni

Capture NX 2 — efektywne narzędzia
do szybkiej i łatwej edycji zdjęć

Ustawienia Picture Control i akcesoria
Rozwiń swoje zdjęcia

Ustawienia Picture Control
Wygląd zdjęcia można zmienić po prostu wybierając opcję z menu
Picture Control aparatu. Można wybrać jedno z następujących ustawień:
Standardowy, Neutralny, Żywy, Monochromatyczny, Krajobraz i Program
portretowy. Można nawet ustawić parametry, takie jak ostrość
i nasycenie, a następnie zapisać
je jako osobiste ustawienia
Picture Control.

Oprogramowanie do obróbki obrazu
Capture NX 2 firmy Nikon daje
bezprecedensową swobodę kreatywności,
zwłaszcza podczas pracy z plikami NEF —
własnym formatem zdjęć firmy Nikon.
Format NEF daje największą swobodę
kreatywności, pomagając wyciągnąć
najwięcej informacji z twoich plików cyfrowych. Technologia U-Point® firmy Nik Software
upraszcza korektę zdjęć dając niezrównany potencjał obrazowania. Zamiast stosowania
skomplikowanych warstw i zapamiętywania wartości w celu ponownego przetworzenia
zdjęcia, oprogramowanie Capture NX 2 pozwala użytkownikowi po prostu umieścić
punkty sterowania kolorem w dowolnym miejscu. Za pomocą suwaków można sterować
odcieniem, nasyceniem, jasnością, kontrastem, poziomami odcienia czerwonego,
zielonego i niebieskiego oraz temperaturą barwową. Wybór można następnie zastosować
do odpowiedniego koloru w wyznaczonym obszarze. Wystarczy kliknąć i przesunąć
suwak, aby wprowadzić korektę: cudowne doświadczenie wizualne umożliwiające
szybkie dokonanie zarówno subtelnych jak i radykalnych zmian. Aby usunąć przebarwienia
i inne niedoskonałości zdjęcia, użyj pędzla do automatycznego retuszu. Po prostu kliknij
i przeciągnij elementy rozpraszające uwagę na zdjęciu, a znikną one. Wszystkie te zmiany
są nieinwazyjne dając swobodę eksperymentowania bez martwienia się o zepsucie
oryginalnego obrazu.

Dzięki oprogramowaniu ViewNX2 możesz łatwo
i sprawnie przeglądać oraz organizować zdjęcia.
Ten dołączony zintegrowany pakiet oprogramo
wania pomaga przeglądać, edytować, przechowywać i udostępniać zdjęcia oraz filmy. Dodaj do
zdjęć etykiety, aby je prościej wyszukiwać i
przeglądać lub wybierz z szerokiego asortymentu
funkcji edycyjnych, takich jak zmiana rozmiaru,
przycięcie, obracanie, prostowanie i automatyczna redukcja efektu czerwonych oczu.
Dostępne są również funkcje edytowania filmów odpowiadające funkcjom w aparacie
D7000. Oprogramowanie ViewNX 2 współpracuje też bezproblemowo z witryną
udostępniania zdjęć firmy Nikon, my Picturetown, umożliwiając wysyłanie i przeglądanie
swoich zdjęć, dając więcej radości niż kiedykolwiek wcześniej.
Camera Control Pro 2 — zdalna kontrola nad fotografowaniem
Wykorzystując połączenie USB, oprogramowanie Camera Control Pro 2 pozwala
zdalnie sterować aparatem D7000 m.in. trybem ekspozycji, czasem otwarcia migawki
i przysłoną. Możliwe jest nawet zdalne kręcenie filmów. Integracja z funkcją podglądu
na żywo aparatu D7000 czyni z niego idealną pomoc w studio i w plenerze.
Dzięki opcjonalnemu przekaźnikowi bezprzewodowemu WT-4A/B/C/D/E* istnieje
możliwość użycia bezprzewodowego (Wi-Fi) lub przewodowego (Ethernet) połączenia
sieciowego.
*Nazwa produktu różni się w poszczególnych regionach i zależy od dostępności lokalnych kanałów częstotliwości.

Wymagania systemowe programu Capture NX 2
Program portretowy

Windows
Macintosh
Fabrycznie zainstalowane wersje systemów Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/
Mac OS X (wersja 10.4.11, 10.5.8 i 10.6.4)
Professional/Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/		
Ultimate (z dodatkiem Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (z dodatkiem Service Pack 3)**			
Procesor
Pentium 4 lub szybszy
Power PC G4/G5; Intel Core lub Xeon
Pamięć RAM
Wymagane co najmniej 768 MB (zalecany co najmniej 1 GB)
Miejsce na dysku twardym
200 MB wymagane na potrzeby instalacji
Rozdzielczość monitora 1024 × 768 pikseli (zalecana 1280 × 1024 lub większa) z 16-bitową głębią kolorów
1024 x 768 pikseli (zalecana co najmniej 1280 x 1024 piksele), co najmniej 64 tys. kolorów
(zalecana głębia 32-bitowa)
(zalecane co najmniej 16,7 mln kolorów)
Inne
• Podczas instalacji wymagany jest napęd CD-ROM
• Składnik Nikon Message Center 2 wymaga połączenia z Internetem
• Importowanie/eksportowanie osobistych ustawień Picture Control wymaga środowiska umożliwiającego rozpoznawanie kart pamięci o gwarantowanym współdziałaniu
Szczegółowe informacje na temat wymagań systemowych i zgodności funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.
System operacyjny

14
Monochromatyczny

Krajobraz
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* Obsługiwane są wersje 32- i 64-bitowe. Mimo to w systemach 64-bitowych oprogramowanie jest uruchamiane jako aplikacja 32-bitowa.
** Obsługiwane są tylko 32-bitowe wersje systemu Windows XP.

SCHEMAT SYSTEMU
AKCESORIA DO WIZJERA

Standardowy

Żywy

Neutralny

Okular
powiększający
DG-2

Soczewki korekcyjne
okularu DK-20C
(od –5 do +3 dptr.)
Adapter wizjera DK-22

Lampa błyskowa
SB-910

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D11
Dedykowany pojemnik na baterie MB-D11
zapewnia dłuższe zasilanie bateryjne. Możliwe
jest wykonanie do ok. 2100 zdjęć*. Pojemnik
MB-D11 wyposażono w spust migawki, pokrętło
sterowania oraz wybierak wielofunkcyjny
przydatny podczas fotografowania w pionie.
Zapewnia on także lepszą równowagę aparatu
podczas korzystania z długich teleobiektywów.
*Przy użyciu dwóch akumulatorów
EN-EL15 (jeden w aparacie
i jeden w pojemniku MB-D11),
zgodnie ze standardami
stowarzyszenia Camera &
Imaging Products
Association.

Moduł GPS GP-1
Dzięki modułowi GP-1 możesz geotagować
informacje o swoim położeniu, takie jak
szerokość i długość geograficzna oraz czas
uniwersalny UTC (Universal Coordinated Time)
w danych EXIF zdjęcia. Moduł GP-1 automatycznie
koryguje wbudowany zegar aparatu. Moduł
można zamontować na sankach mocujących
aparatu lub na jego pasku.

Lampa
błyskowa
SB-700

Lampa
błyskowa
SB-400

Wziernik
kątowy
DR-6

Przewód zdalnego
sterowania TTL SC-28, 29

Muszla
oczna
DK-21*

AKCESORIA DO TELEWIZORA

Telewizor**

AKCESORIA DO
DIGISKOPINGU

Kabel HDMI**

AKCESORIA DO ZDALNEGO STEROWANIA I NAWIGACJI

Przystawka FSA-L1 do mocowania
lunety na lustrzance cyfrowej

Kabel audio-wideo EG-D2*

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM
Moduł GPS
GP-1

Przewód zdalnego
sterowania MC-DC2

Pilot ML-L3

ZASILACZE, AKUMULATORY I POJEMNIKI NA BATERIE

Karta pamięci SD**

FUTERAŁ

Kabel USB UC-E4*

Złącze zasilacza
EP-5B

Capture NX 2

Przekaźnik bezprzewodowy
MIKROFON
Mikrofon zewnętrzny
ME-1

Zasilacz EH-5b

Komputer**

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

Wzmocniony
futerał CF-DC3

Akumulator
jonowo-litowy EN-EL15*

Ładowarka MH-25*

[Po]

Zestaw R1C1 do
makrofotografii
ze sterownikiem
błysku

Pokrywka wizjera
DK-5*

Wielofunkcyjny
pojemnik na
baterie MB-D11

[Przed]

Lampy błyskowe
Nikon SB-910/700/400

Szyna z uchwytem
na baterie SK-6/6A

Pojemnik na
baterie SD-9

Okular powiększający
DK-21M

Retusz zdjęcia w aparacie
Wybierz z bogatego asortymentu opcji
dostępnych w menu Retuszu. Wyprostuj
zbieżność perspektywy, dostosuj kolory lub
skorzystaj z innych zabawnych i wydajnych
efektów, aby poprawić zdjęcia bez użycia
komputera. Aparat utworzy kopie zdjęcia
z zamierzonymi efektami i pozostawi oryginał
nietknięty. Funkcje edycji filmów umożliwiają
przycinanie długości filmów oraz wycinanie
z nich zdjęć.

Rysowanie w kolorze

OBIEKTYWY NIKKOR

LAMPY BŁYSKOWE

Kabel USB
UC-E4*

Akumulator
litowo-jonowy
EN-EL3e
Zasilacz
EH-6a/EH-6b

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*
Przekaźnik bezprzewodowy WT-4A/B/C/D/E

* Dostarczone akcesoria

** Produkty innych firm niż Nikon

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D7000 — dane techniczne
Rodzaj aparatu

Jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa

Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Efektywne piksele
Przetwornik obrazu
System usuwania kurzu

Mocowanie bagnetowe typu F (połączenie autofokusa za pośrednictwem bagnetu i styków AF)
Około 1,5x długości ogniskowej obiektywu (format Nikon DX)
16,2 mln
CMOS o wymiarach 23,6 x 15,6 mm; całkowita liczba pikseli: 16,9 mln
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga opcjonalne
go programu Capture NX 2)
Rozmiar obrazu (w pikselach) 4928 × 3264 [L], 3696 × 2448 [M], 2464 × 1632 [S]
Format plików
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub stratną
• JPEG: zgodność z formatem JPEG Baseline, ustawienia kompresji: Fine (około 1:4), Normal (około 1:8)
i Basic (około 1:16); dostępne opcje kompresji: (Priorytet wielkości) i (Optymalna jakość)
• NEF (RAW) + JPEG: pojedyncze zdjęcia zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
System Picture Control
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz; możliwość zmiany wybranych
ustawień Picture Control, przechowywanie niestandardowych ustawień
Nośnik danych
Karty pamięci SD (Secure Digital), SDHC i SDXC
Dwa gniazda
Z gniazda 2 można korzystać do zapisywania zdjęć w przypadku przepełnienia karty
w pierwszym porcie, w celu tworzenia kopii zapasowych lub do oddzielnego zapisywania zdjęć
w formatach NEF i JPEG; zdjęcia można kopiować między kartami
System plików
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, system DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
Około 100% w pionie i w poziomie
Powiększenie
Około 0,94x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; –1,0 dptr.)
Dystans widzenia całej
19,5 mm (–1 dptr.)
matówki
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 dptr.
Matówka
BriteView typu B z matówką Clear Matte typu II i ramkami pól AF (można wyświetlić siatkę kadrowania)
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości
Po naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości przysłona obiektywu jest przymykana do wartości
wybranej przez użytkownika (w trybach A i M) lub przez aparat (w pozostałych trybach)
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, samopowrotna
Zgodne obiektywy
• DX AF NIKKOR: obsługiwane wszystkie funkcje, • obiektywy AF NIKKOR typu G lub D: obsługiwane
wszystkie funkcje (obiektyw PC Micro-NIKKOR nie obsługuje niektórych funkcji); obiektywy NIKKOR IX
nie są obsługiwane, • pozostałe obiektywy AF NIKKOR: obsługiwane wszystkie funkcje z wyjątkiem
matrycowego pomiaru ekspozycji 3D Color Matrix II; nie są obsługiwane obiektywy do aparatu F3AF,
• obiektywy AI-P NIKKOR: obsługiwane wszystkie funkcje z wyjątkiem matrycowego pomiaru
ekspozycji 3D Color Matrix II, • obiektywy bez procesora: można używać w trybach A i M; obsługa
matrycowego pomiaru światła (Color Matrix) i wyświetlania wartości przysłony pod warunkiem
wprowadzenia danych obiektywu przez użytkownika (tylko obiektywy AI); wskaźnik ustawiania ostrości
dostępny przy maksymalnym otworze przysłony f/5,6 lub większym
Rodzaj migawki
Sterowana elektronicznie szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie fokalnej
Czas otwarcia migawki
Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czas B, czas (z opcjonalnym pilotem zdalnego
sterowania ML-L3), X250
Czas synchronizacji
X = 1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/320 s lub dłuższego (zasięg lampy
błysku
błyskowej zmniejsza się dla czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/250 do 1/320 s)
Tryb wyzwalania migawki S (zdjęcia pojedyncze), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka),
(zdalne stero
wanie),
(pilot), MUP (podnoszenie lustra)
Szybkość rejestracji zdjęć Od ok. 1 do 5 kl./s (CL) lub ok. 6 kl./s (CH) (wytyczne stowarzyszenia Camera & Imaging Products
Association)
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; ekspozycje 1–9 przy interwałach 0,5, 1, 2 lub 3 s
Tryb zdalnego wyzwalania Zdalne wyzwolenie z opóźnieniem, natychmiastowe zdalne wyzwolenie, zdalne podnoszenie lustra
migawki
Pomiar ekspozycji
System pomiaru ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika RGB
Metoda pomiaru
• Matrycowy: Matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix II (obiektywy typu G i D);
ekspozycji
matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix II (inne obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar
ekspozycji Color Matrix jest dostępny w przypadku obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik
wprowadzi ich dane. • Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 8 mm na
środku kadru (średnicę koła można zmienić na 6, 10 lub 13 mm) lub ważenie na podstawie uśrednie
nia całego kadru (w przypadku używania obiektywu stała średnica 8 mm). • Pomiar punktowy: pomiar
w kole o średnicy 3,5 mm (około 2,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF (w centralnym
polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora).
Zakres pomiaru
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV, • pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
(ISO 100 dla obiektywu f/1,4, 20°C)
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Tryb ekspozycji
Automatyczne (automatyczny, automatyczny — bez błysku), programy tematyczne (Portret, Pejzaż,
Dziecko, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret nocny, Pejzaż nocny, Przyjęcia/wnętrza, Plaża/śnieg, Zachód
słońca, Świt/zmierzch, Portret zwierzęcy, Blask świec, Kwiaty, Barwy jesieni, Żywność, Sylwetka,
Rozjaśnienie i Przyciemnienie), automatyka programowa z fleksją programu (P), automatyka
z preselekcją czasu (S), automatyka z preselekcją przysłony (A), manualny (M), U1 (ustawienia
użytkownika 1), U2 (ustawienia użytkownika 2)
Kompensacja ekspozycji
Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Braketing ekspozycji
Od 2 do 3 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1 lub 2 EV
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej wartości jasności przyciskiem AE-L/AF-L
Czułość ISO
Od ISO 100 do ISO 6400 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; można również ustawić wartość o około 0,3, 0,5,
0,7, 1 lub 2 EV powyżej wartości ISO 6400 (odpowiednik ISO 25 600), dostępny również automatyczny
dobór ISO (Zalecany indeks ekspozycji)
Aktywna funkcja
Dostępne są następujące ustawienia: Automatyczne, Bardzo wysokie, Zwiększone, Normalne,
D-Lighting
Umiarkowane lub Wyłączone.
Braketing ADL
2 kadry przy użyciu wybranej wartości dla jednego kadru lub 3 kadry przy użyciu wstępnie ustawionych
wartości dla wszystkich kadrów
Autofokus
Moduł autofokusa Nikon Multi-CAM 4800DX z detekcją fazową TTL, dokładną regulacją,
39 polami AF (w tym 9 czujników krzyżowych) i diodą wspomagania AF (zasięg około 0,5–3 m)
Zakres działania
Od -1 do +19 EV (ISO 100, +20°C)
Silnik ustawiania ostrości • Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); automatyczny dobór AF-S/AF-C (AF-A);
wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu,
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Pole AF
Możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF
Tryb pól AF
Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-punktowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny
wybór pola AF
Blokada ostrości
Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego
AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L
Wbudowana lampa
• i, k, p , n, o , s , w : automatyka lampy błyskowej z automatycznym podnoszeniem • P, S, A,
błyskowa
M, 0 : manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
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Wydrukowano w Holandii Code No. 6CO10080 (1209/D) K

Liczba przewodnia
Sterowanie błyskiem

Tryb lampy błyskowej

Kompensacja błysku
Braketing mocy błysku
Wskaźnik gotowości
lampy
Sanki mocujące
Kreatywny system
oświetlenia firmy Nikon
(CLS)

Gniazdo synchronizacyjne
Balans bieli

Silnik ustawiania ostrości
w trybie podglądu na żywo
Tryb pól AF
Autofokus

Około 12/39 , 12/39 z manualną lampą błyskową (m, ISO 100, 20˚C)
• TTL: zrównoważony błysk wypełniający i-TTL i standardowy błysk i-TTL dla lustrzanek cyfrowych
z użyciem 2016-pikselowego czujnika RGB są dostępne 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 jest
dostępny, jeśli wybrano matrycowy pomiar światła lub pomiar ekspozycji centralnie ważony), • Automatyka
przysłony: dostępna w lampach błyskowych SB-910, SB-900/SB-800 i obiektywach z procesorami,
• Automatyczny bez TTL: do obsługiwanych lamp błyskowych należą modele SB-910, SB-900, SB-800,
SB-28, SB-27 i SB-22S, • Tryb manualny z priorytetem odległości: dostępny w przypadku lamp SB-910,
SB-900, SB-800 i SB-700
• i, k, p , n, s , w: automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, wyłączony; błysk
wypełniający i redukcja efektu czerwonych oczu są dostępne w przypadku stosowania opcjonalnej lampy
błyskowej • o : automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu oraz wyłączony; synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji oraz synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu
są dostępne w przypadku stosowania opcjonalnych lamp błyskowych • l , m , r, , u, v , x, y, z, 1, 2 ,
3 :błysk wypełniający i redukcja efektu czerwonych oczu są dostępne w przypadku stosowania
opcjonalnych lamp błyskowych • 0 : błysk wypełniający • P, A: błysk wypełniający, synchronizacja
z długimi czasami ekspozycji, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji na tylną
kurtynkę migawki, • S, M: błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 EV lub co 1/2 EV
Od 2 do 3 kadrów w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1 lub 2 EV
Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lampy błyskowej lub opcjonalnej lampy, np.
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX lub SB-50DX; miga przez 3 s po
wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą
zabezpieczającą
Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany przez wbudowaną lampę
błyskową, lampę SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 lub SU-800 w charakterze sterownika błysku oraz
lampy SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 lub SB-R200 działające jako zdalne lampy; automatyczna
synchronizacja z krótkimi czasami migawki oraz oświetlenie modelujące, obsługiwane w przypadku
wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej
błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku lampy wbudowanej i wszystkich lamp zgodnych
z systemem CLS
Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)
Automatyczny (2 rodzaje), Światło żarowe, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Światło słoneczne, Lampa
błyskowa, Pochmurno, Cień, Pomiar manualny (można zapisać maks. 5 wartości)
i Wybór temp. barwowej (od 2500 do 10 000 K) z dokładną regulacją; braketing balansu bieli:
od 2 do 3 klatek w krokach co 1, 2 lub 3
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S), ciągły AF (AF-F), • Ręczne ustawianie ostrości (M)

AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, śledzenie obiektów w ruchu AF
AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po włączeniu opcji
AF z priorytetem twarzy lub opcji śledzenia obiektów w ruchu AF)
Pomiar ekspozycji filmów Pomiar ekspozycji TTL korzystający z przetwornika obrazu
Metoda pomiaru ekspozycji Matrycowy
Rozmiar (w pikselach)
[NTSC] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) kl./s • 1280 × 720 (30p); 30 (29,97) kl./s • 1280 × 720 (24p);
24 (23,976) kl./s • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) kl./s
[PAL] • 1920 × 1080 (24p); 24 (23,976) kl./s • 1280 × 720 (25p); 25 kl./s • 1280 × 720 (24p);
24 (23,976) kl./s • 640 × 424 (25p); 25 kl./s
Możliwość wyboru normalnej lub wysokiej jakości
Maksymalna długość
Ok. 20 min
Format plików
MOV
Kompresja wideo
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format nagrywania dźwięku Liniowy PCM
Urządzenie nagrywające
Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereo; możliwość regulowania
dźwięk
czułoście
Monitor
3-calowy (7,5 cm), niskotemperaturowy, polisilikonowy wyświetlacz LCD z matrycą TFT
o rozdzielczości około 921 tys. punktów (VGA) z kątem oglądania 170°, około 100-procentowym
pokryciem kadru i regulacją jasności
Odtwarzanie
Widok pełnoekranowy lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia naraz lub widok kalendarzowy) z powiększeniem
w trybie odtwarzania, wyświetlaniem filmów pokazem slajdów, wyświetlaniem histogramów,
wskazywaniem najjaśniejszych obszarów, automatycznym obracaniem zdjęć i wprowadzaniem komentarzy
do zdjęć (o maks. długości 36 znaków)
USB
Hi-Speed USB
Wyjście wideo
NTSC i PAL; zdjęcia można wyświetlać na zewnętrznym urządzeniu, gdy jest włączony monitor aparatu
Wyjście HDMI
Złącze mini HDMI typu C; monitor aparatu wyłącza się po podłączeniu kabla HDMI
Gniazdo akcesoriów
Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (dostępny oddzielnie), moduł GPS GP-1 (dostępny oddzielnie)
Wejście dźwięku
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
Obsługiwane języki
Arabski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski,
niemiecki, indonezyjski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański,
szwedzki, tajski, turecki
Bateria
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Pojemnik na baterie
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D11 z jednym akumulatorem jonowo-litowym
EN-EL15 lub z sześcioma bateriami alkalicznymi, niklowo-wodorkowymi, lub litowymi typu R6/AA
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga złącza zasilania EP-5B dostępnego oddzielnie)
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) Około 132 × 105 × 77 mm

Waga

Środowisko pracy
Dostarczone akcesoria
(mogą się zmieniać
w zależności od kraju
lub regionu)

Około 780 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu; waga korpusu
około 690 g;
0-40°C, wilgotność: poniżej 85% (bez kondensacji)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25, pokrywka okularu DK-5, gumowa
muszla oczna DK-21, kabel USB UC-E4, kabel audio-wideo EG-D2, pasek aparatu AN-DC1,
osłona monitora LCD BM-11, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka sanek mocujących
BS-1, płyta CD-ROM z oprogramowaniem ViewNX 22

• Microsoft, Windows i Windows 7 są zarejestrowanymi 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) innych krajach.
• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi stowarzyszenia SD Card Association. • PictBridge jest znakiem
towarowym. • HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC. • Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. • Obrazy w wizjerach, na wyświetlaczach i monitorach LCD
pokazane w niniejszej ulotce to symulacje. • Przykładowe zdjęcia: ©Chase Jarvis.

