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Bez pośpiechu
Po kilku godzinach spędzonych w dolinie czuję, jak codzienne troski odpływają,
unoszone górskim wiatrem.
Głęboko oddycham, wspinając się stromą ścieżką. Z dala od prozaicznych
zmartwień, z każdym krokiem i z każdym wykonanym zdjęciem przybliżam
się do swojej prawdziwej, kreatywnej natury.
Nagle pojawia się kobieta z rozwianymi włosami, stojąca bez ruchu,
jakby na mnie czekała.
Uważnie obserwując, analizuję tę scenę i dobieram ustawienia aparatu tak,
aby przedstawić osobistą interpretację tego widoku.
Jestem fotografem, a aparat jest moim narzędziem pracy.
Gdy dotykam pokręteł i przycisków, czuję, jak moje pomysły łączą się ze
zdjęciem w głębszy sposób.
Teraz ruszam w dalszą drogę, z radością myśląc o możliwościach drzemiących
w każdym kadrze.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Wersja Specjalna • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/320 s, f/7,1
• Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 250 • Ustawienie Picture Control: Monochromatyczne
©Jeremy Walker

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/8
• Balans bieli: Automatyczny 1
• Czułość: ISO 2500
• Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Jeremy Walker
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Gdy promienie słońca gasły pod koniec dnia, wiatr zaczął się nasilać. Szedłem dalej, chłonąc atmosferę tego miejsca i próbując wyobrazić
sobie zamek w okresie jego świetności. Gdy dotarłem na szczyt wzgórza, wiatr poruszył kilt starszego mężczyzny stojącego w pobliżu.
W tym samym momencie mężczyzna odwrócił się, a cała scena przeobraziła się w doskonały obraz.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [A], 1/640 s, f/11
• Balans bieli: Automatyczny 1
• Czułość: ISO 400
• Ustawienie Picture Control: Krajobraz
©Jeremy Walker

Gdy w końcu przestało padać, poszedłem na spacer dokoła jeziora i dostrzegłem tę starą, porzuconą łódź.
Kiedy zbliżałem się do niej, nagle się przejaśniło i w spokojnej, nieporuszonej wodzie pojawiło się odbicie chmur, nadając scenerii
magiczny charakter. Czas się zatrzymał, a wokoło nie było żywej duszy – tylko ja z aparatem w dłoniach.
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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/2
• Balans bieli: Automatyczny 2
• Czułość: ISO 3200
• Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Jeremy Walker
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W tych beczkach całymi latami dojrzewa whisky – bez pośpiechu, w niczym niezakłóconym spokoju.
Przechadzałem się powoli po gorzelni pogrążonej w półmroku, spokojnie poszukując takich chwil, jak spotkanie tych
dwóch pracowników zajętych cichą rozmową. Czas i cisza stanowiły tam harmonijną parę.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [A], 1/1250 s, f/5,6
• Balans bieli: Automatyczny 1
• Czułość: ISO 1600
• Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Jeremy Walker

Gdziekolwiek idę, aparat prowadzi mnie do czegoś nowego. Pełen energii i wolny od bagażu problemów,
poszukiwałem nowych możliwości z poczuciem całkowitej swobody. Z każdym krokiem odkrywałem nowe tematy do zdjęć.
Za każdym rogiem czekało niepowtarzalne, warte uwiecznienia ujęcie.
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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Wersja Specjalna
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [A], 1/1250 s, f/8
• Balans bieli: Światło słoneczne
• Czułość: Automatyczny dobór ISO (100)
• Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Takeshi Fukazawa
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Z tego punktu obserwacyjnego kolor i światło zdawały się zmieniać z każdą chwilą,
zwiastując nadejście świtu. Rozległe morze powoli napływających obłoków zakryło świat
leżący poniżej, tłumiąc wszystkie dźwięki oprócz szumu wiatru.

• Obiektyw: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [A], 1/800 s, f/8
• Balans bieli: Światło słoneczne
• Czułość: Automatyczny dobór ISO (800)
• Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Takeshi Fukazawa

Gdy wspinałem się ścieżką, padał łagodny deszcz, a moją uwagę nagle zwróciła plama żywego koloru przebijająca się przez
firanę mżawki. Zboczyłem ze ścieżki i poszedłem brzegiem strumyka, gdzie napotkałem kępę dzikich kwiatów.
Z satysfakcją smakowałem tę chwilę ciszy wśród lasu, a towarzyszył mi tylko szum deszczu.
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Twórczy potencjał można znaleźć wszędzie:
urzeczywistnij swoją wizję dzięki intuicyjnej obsłudze
Ergonomiczna konstrukcja: niepowtarzalne zdjęcia pod pełną i bezpośrednią kontrolą
W górnej części aparatu Df znajdują się duże mechaniczne
pokrętła, dzięki którym można na nowo odkryć przyjemność
tradycyjnej obsługi aparatu i kierowania procesem twórczym.
Ustawienia czułości ISO, czasu otwarcia migawki i wartości
kompensacji ekspozycji są cały czas widoczne i łatwo dostępne
na górnej części korpusu aparatu. Poszczególne parametry
można szybko, w intuicyjny sposób zmieniać. Swobodne
korzystanie z elementów sterujących aparatu Df daje wyjątkową satysfakcję z twórczego
fotografowania. W przypadku wykonywania szybkich zdjęć można zrezygnować z użycia
elementów sterujących, a aparat Df sam zajmie się kontrolą ekspozycji w trybie automatyki
programowej. Jednak z aparatem Df w dłoniach miłośnikom fotografii trudno się będzie
oprzeć pokusie sięgnięcia do mechanicznych pokręteł, które inspirują do nadania zdjęciom
niepowtarzalnego charakteru.
Intuicyjna prostota: klucz do uwolnienia kreatywności
Ustawienie zamierzonej ekspozycji w aparacie Df jest proste i intuicyjne. Każde pokrętło
nastawia tylko jeden parametr: czułość ISO, czas otwarcia migawki lub kompensację
ekspozycji. Przysłonę można ustawić za pomocą pierścienia przysłony obiektywu NIKKOR
lub przy użyciu przedniego pokrętła sterującego*. Wystarczy rzut oka, aby zorientować
się w bieżących ustawieniach i możliwościach ich zmian. Ustawienia można zmieniać
bezpośrednio za pomocą pokręteł, co pozwala pewniej i dokładniej przeanalizować kwestie
kompozycji i ekspozycji. W razie konieczności bardziej precyzyjnej kontroli czasu otwarcia
migawki niż w krokach co 1 EV można ustawić pokrętło czasów otwarcia migawki
w pozycji 1/3 STEP i regulować czas głównym pokrętłem sterowania.

Precyzyjna konstrukcja: wyczuwalnie wyższa klasa
Dzięki bezkompromisowej dbałości o szczegóły aparat Df
idealnie leży w dłoniach. Jego solidna konstrukcja pozwala
zawsze mieć go przy sobie. Elementy korpusu aparatu
są wykonane zez odlewu magnezu z wyrafinowanym
wykończeniem, imitującym fakturę naturalnej skóry na
częściach aparatu o złożonych kształtach, w tym na uchwycie.
Każde pokrętło mechaniczne jest wycięte z litego metalu,
a każdy wskaźnik jest na pokrętle wygrawerowany i pomalowany. Drobne karbowanie na
krawędzi pokrętła zapewnia kontrolowany chwyt, a każde przesunięcie do nowej pozycji
jest sygnalizowane wyraźnym, przyjemnie brzmiącym kliknięciem. Wrażenia dotykowe
przy każdej czynności potwierdzają jakość wykonania aparatu, z której słynie firma Nikon.
Poczucie bliskości obiektu: wizjer optyczny ze szklanym pryzmatem pentagonalnym
zapewnia niemal stuprocentowe pokrycie kadru
Korzystanie z wysokiej jakości wizjera optycznego to nieodłączna część fotografowania
lustrzanką. Dzięki temu można naprawdę poczuć bliskość danego obiektu. Duży obraz
w wizjerze formatu FX o ok. stuprocentowym pokryciu kadru umożliwia precyzyjną
kontrolę rozmieszczenia wszystkich elementów kadru. Około 0,7-krotne powiększenie*
w połączeniu z informacjami wyświetlanymi w wizjerze ułatwia sprawdzanie, czy
wszystkie elementy kadru wyglądają tak, jak powinny. Matówkę oraz wizjer dający duży,
jasny obraz zaprojektowano w taki sposób, aby ułatwić precyzyjne ustawianie ostrości
zarówno w trybie manualnym, jak i w trybie AF. Dodatkowo można włączyć funkcję
wyświetlania w wizjerze linii siatki, co ułatwia wyrównywanie kadru.
* Obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 m-1

* W przypadku obiektywów NIKKOR bez pierścienia przysłony otwór przysłony można ustawić za pomocą przedniego
pokrętła sterującego lub trybów automatycznych. Dotyczy to obiektywów NIKKOR typu G i E (z wyjątkiem obiektywów
PC-E NIKKOR – obiektywy te są wyposażone w całkowicie działający pierścień przysłony).

W pozycji 1/3 STEP można regulować czas otwarcia migawki głównym pokrętłem
sterowania, nie odrywając wzroku od wizjera

Zamocowany obiektyw: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Wersja Specjalna
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Nowa skala kreatywności: połączenie wysokiej jakości zdjęć
charakterystycznej dla modelu D4 z lekkością i mobilnością
Klasyczna sylwetka lustrzanki firmy Nikon:
najbardziej poręczna lustrzanka cyfrowa formatu FX
Od zewnątrz aparat Df jest ucieleśnieniem tradycji i autentyczności.
Dla niektórych użytkowników mniejszy korpus o ostrych kształtach
może być wspomnieniem epoki legendarnych lustrzanek analogowych
Nikon, szczególnie w połączeniu z nowym obiektywem AF-S NIKKOR
50mm f/1.8G Wersja Specjalna o podobnej stylistyce. Jednak dla innych
będzie to unikalny, zupełnie nowy aparat w klasie, jakiej dotąd nie
było. Wystarczy go wziąć do ręki, aby poczuć zmysłową satysfakcję
z trzymania małej, idealnie wyważonej lustrzanki cyfrowej – najmniejszego
i najlżejszego aparatu formatu FX firmy Nikon. Teraz nietrudno wyobrazić
sobie fotografowanie z jeszcze większą pasją, w najróżniejszych warunkach i o wiele godzin
dłużej niż dużym i ciężkim aparatem. To właśnie zalety modelu Df.
Potrójny potencjał: obiektywy NIKKOR, matryca formatu Nikon FX
z modelu D4 i procesor przetwarzania obrazu EXPEED 3
Zalety aparatu Df wykraczają poza wygląd zewnętrzny. Pod względem
jakości zdjęć aparat ten może się równać ze sztandarową lustrzanką
cyfrową firmy Nikon – sprawdzonym w praktyce profesjonalnym
aparatem D4. Serce aparatu stanowi połączenie zaawansowanej
matrycy formatu FX (ponad dwukrotnie większej od formatu DX)
i procesora przetwarzania obrazu EXPEED 3. Aparat Df jest wyposażony
w taką samą matrycę, jak model D4, charakteryzującą się dużym
rozmiarem pikseli (7,3 μm). Dzięki temu, że każdy piksel może przyjąć maksymalną ilość
światła w każdych warunkach, uzyskuje się wysoki stosunek
sygnału do szumu i szeroki zakres dynamiki. Gdy dodać
do tego ostre, innowacyjne obiektywy NIKKOR, zdjęcia
wykonywane aparatem Df o rozdzielczości 16,2 mln pikseli
dają ogromne możliwości oraz są łatwiejsze w obróbce.
Każde zdjęcie odznacza się gładkimi przejściami tonalnymi,
nasyconymi i wiernie odwzorowanymi kolorami oraz głębią osiągalną tylko w formacie FX.
Nowoczesna matryca współpracuje z procesorem przetwarzania obrazu, aby minimalizować
szumy w całym zakresie czułości ISO, dając wyniki znane już z modelu D4,
który zachwycił profesjonalistów na całym świecie. Aparat Df
pozwala zapisywać pliki w skompresowanym lub nieskom
presowanym formacie RAW oraz w formatach JPEG i TIFF.
Łącząc jakość zdjęć znaną z modelu D4 z niespotykaną
dotychczas poręcznością formatu FX, aparat Df daje
zupełnie nowe możliwości fotografowania.
Wymiary rzeczywiste

Nowe oblicze fotografii: jakość zdjęć i zakres czułości ISO jak
w aparacie D4 – przy mniejszych wymiarach
Ogromny potencjał aparatu Df przejawia się przede wszystkim w wyjątkowej wszech
stronności. Niezależnie od poziomu oświetlenia fotografowanej sceny model Df jest zawsze gotów do pracy.
Gdy oświetlenie jest niedostateczne i nie da się użyć
statywu, doskonałe parametry pracy przy wysokich
czułościach ISO pozwalają fotografować z ręki
z krótszym czasem otwarcia migawki, a mimo to cieszyć
się wyraźnymi i ostrymi zdjęciami o bogatym odwzorowaniu szczegółów i nasyconych kolorach przy niewielkim Wykonane przy ustawieniu czułości ISO 6400
©Jeremy Walker
poziomie szumu. Ponadto dzięki doskonałemu zakresowi
dynamiki przy niższych czułościach ISO nadal uzyskuje się subtelne przejścia tonalne,
ostre krawędzie i wyraźne szczegóły zarówno w obszarach oświetlonych, jak i zacienionych –
bez zmniejszenia zakresu dynamicznego nawet przy silnym lub jaskrawym oświetleniu
z wyraźnym kontrastem. Połączenie poręczności z doskonałymi wynikami uzyskiwanymi
w najróżniejszym oświetleniu, pozwala fotografom uwolnić potencjał twórczy i wyobraźnię,
czy to korzystając ze standardowego zakresu czułości ISO od 100 do 12800, czy z zakresu
rozszerzonego od ISO 50 do ISO 204800.
Swoboda fotografowania: ustawienia Picture Control,
aktywna funkcja D-Lighting i funkcja HDR
Dzięki opracowanym przez firmę Nikon ustawieniom Picture Control można cieszyć się zdjęciami
wyglądającymi dokładnie tak, jak je sobie wyobrażaliśmy. W aparacie Df dostępnych jest sześć
wbudowanych ustawień: Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz.
Aby cieszyć się wyjątkowymi, naturalnie wyglądającymi zdjęciami, wybierz ustawienie najlepiej
dopasowane do zamysłu lub warunków ujęcia. W ramach każdej opcji można dodatkowo
korygować takie parametry obrazu, jak wyostrzanie, kontrast i jasność. Możliwość powrotu
w dowolnej chwili do ustawionego stylu fotografowania
zapewnia opcja zapisania parametrów dostosowanych
(osobistych ustawień Picture Control) w postaci plików.
Dzięki aktywnej funkcji D-Lighting podczas fotografowania
silnie kontrastowych obiektów szczegóły są rejestrowane
wyraźnie zarówno w jasnych obszarach oświetlonych,
jak i najciemniejszych, przy jednoczesnym zachowaniu
naturalności zdjęcia. Funkcja HDR (wysokiego zakresu
dynamiki)* rejestruje przy jednym zwolnieniu migawki dwa Aktywna funkcja D-Lighting: Bardzo wysoka 2
©Takeshi Fukazawa
zdjęcia o różnicy ekspozycji do 3 EV, które są następnie
łączone w jeden obraz o zwiększonym zakresie dynamiki.
* Do fotografowania z zastosowaniem funkcji HDR zalecane jest użycie statywu.
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Możliwości ukierunkowane na kreatywność: uwolnij twórczą intuicję
Zdolność uwieczniania
Innowacyjna konstrukcja wewnętrzna aparatu Df powstała
z myślą o dostarczaniu fotografom ciągłej inspiracji.
Moduł czujnika autofokusa Multi-CAM 4800 ma 39 gęsto
upakowanych i inteligentnie rozmieszczonych pól AF, które
współpracują jako sieć śledząca właściwy obiekt i utrzymująca na nim ostrość. Dziewięć centralnych pól krzyżowych
dodatkowo zwiększa dokładność, niezależnie od orientacji
obiektu. Z obiektywami o otworze względnym f/8 (np. przy
użyciu telekonwertera) do dyspozycji nadal pozostaje siedem
pól AF. Gdy trzeba działać szybko, można wykonać serię
zdjęć z prędkością ok.
5,5 kl./s*1 o maksymalnej
długości 100 zdjęć*2. Aby
dokładnie przeanalizować
każdą scenę jeszcze przed
zarejestrowaniem zdjęcia,
opracowany przez firmę Nikon
W przypadku obiektywów z otworem
względnym f/5,6 lub większym
unikatowy system rozpoznaużywanych jest wszystkich 39 pól AF
wania scenerii wykorzystuje
matrycę w połączeniu
z 2016-pikselowym czujnikiem
pomiaru ekspozycji RGB.
Uzyskane dane są następnie
wykorzystywane do precy
zyjnego ustawienia ostrości,
W przypadku otworu względnego
większego niż f/5,6 a mniejszego
automatycznej ekspozycji,
niż f/8 używane są 33 pola AF
zrównoważonego błysku
wypełniającego i-TTL i
automatycznego balansu bieli.
Wynik: imponująca precyzja.

W przypadku otworu względnego
f/8 używanych jest siedem pól AF
Działają jako pola krzyżowe
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*1 Na podstawie wytycznych
stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association
*2 Dotyczy zdjęć zapisywanych
w formacie JPEG

Doskonałe możliwości wyświetlania i edycji
Fotograf może łatwo kontrolować wygląd zdjęć i ustawione
parametry na wyświetlaczu LCD aparatu, zarówno
w jasnym słońcu, jak i w ciemnych wnętrzach. Zastosowany
w modelu Df duży wyświetlacz LCD o przekątnej 8 cm
(3,2 cala), wysokiej rozdzielczości (ok. 921 000 punktów)
i szerokim kącie oglądania (podobny jak w aparacie
D4) zapewnia wyraźny obraz i mniej odblasków dzięki
zastosowaniu zintegrowanego szkła ochronnego.
Rozszerzony zakres reprodukcji kolorów oznacza lepszy
podgląd zdjęć. Korzystając z funkcji powiększenia w trybie
odtwarzania, można powiększyć
zdjęcia w formacie FX podczas
odtwarzania nawet 30-krotnie,
aby szybko i dokładnie sprawdzić
ostrość obrazu. Kolory tekstu i tła
na wyświetlaczu LCD zmieniają
się zależnie od natężenia światła
Podczas fotografowania z wizjerem
optycznym: szybkie zmiany ustawień w otoczeniu, dając wyraźniejszy
można wprowadzać na ekranie
obraz informacji z aparatu.
Informacje nawet przy wyłączonym
wyświetlaczu LCD.
Wygodny przycisk P z tyłu
aparatu daje bezpośredni dostęp
do ustawień menu. Zarówno
podczas fotografowania
z wizjerem optycznym, jak
i w trybie podglądu na żywo
wystarczy go nacisnąć, aby
Podczas fotografowania z
zmieniać ustawienia i tryby
podglądem na żywo:
bez konieczności zaglądania
ustawienia aparatu można
zmieniać na wyświetlaczu.
do menu. Jego naciśnięcie
podczas odtwarzania powoduje
wyświetlenie na monitorze opcji
menu retuszu.

Zdolność adaptacji
Podczas fotografowania z podglądem na żywo aparat
Df umożliwia korzystanie z nowej opcji linii kadrowania
dzielących obraz na dziewięć części (niezależnych od linii
kadrowania dzielących obraz na 16 części) do komponowania kadrów w proporcjach 3:2, jak również w proporcjach
16:9 i 1:1 do przycinania zdjęć po ich wykonaniu. Wirtualny
horyzont pokazuje na monitorze LCD kierunki przechylania
aparatu w przód i w tył oraz na boki, natomiast w wizjerze
są wyświetlane informacje tylko o kierunku przechylania na
boki. Funkcja punktowego balansu bieli pozwala w prosty
sposób pobrać dane pomiaru manualnego z obszaru kadru
wybranego przy podglądzie na żywo. Przesuwając obszar
docelowy w dowolne miejsce kadru przy użyciu wybieraka
wielofunkcyjnego, można szybko uzyskać idealnie wierny
balans bieli dla wybranego obiektu. Eliminuje to konieczność stosowania szarej karty i umożliwia szybkie pozyskanie
danych do ustawienia wstępnego, nawet na podstawie
odległych obiektów. Przydaje
się to zwłaszcza we wnętrzach, gdzie często mieszają się różne źródła światła.

Podczas odtwarzania: szybki
dostęp do menu retuszu.

Wskaźnik proporcji 1:1 umożliwia
przycinanie wykonanych zdjęć na
podglądzie na żywo

Wirtualny horyzont wskazuje kierunek
przechyłu w przód i w tył oraz na boki

Wytrzymała konstrukcja
Aparat Df zaprojektowano z myślą o lekkości i dobrym
wyważeniu, szczególnie w połączeniu z niewielkimi
obiektywami stałoogniskowymi NIKKOR. Nie oznacza
to jednak kompromisów pod względem wytrzymałości,
równie ważnej podczas wypraw fotograficznych. Pokrywę
górną, tylną i dolną aparatu wykonano z lekkiego i moc
nego stopu magnezu, a najważniejsze części korpusu są
dokładnie uszczelnione, co zapewnia taką samą
odporność na kurz i niekorzystne warunki pogodowe,
jak w aparatach z serii D800. W aparacie Df zastosowano
szybki i precyzyjny mechanizm sekwencyjny, kontrolujący
niezależnie działanie migawki, lustra oraz
przysłony. Zespół migawki jest wyjątkowo
trwały – przetestowano go przez 150 000
cykli wyzwoleń. Podczas testów mechanizm wraz z napędem był zamontowany
w aparacie testowym. Aby zapewnić
Kompaktowy i pojemny
maksymalną dokładność,
akumulator jonowow mechanizmie migawki
litowy EN-EL14a
dodatkowo zastosowano
kompaktowy układ auto
diagnostyczny. Użycie
kompaktowego akumu
latora jonowo-litowego
EN-EL14a w połączeniu
z efektywnym zarządzaniem
energią umożliwia wykonaGórna, tylna i dolna pokrywa
nie do ok. 1400 zdjęć*
z lekkiego i trwałego stopu magnezu
po każdym naładowaniu.
* Zgodnie ze standardem
stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association

Linie kadrowania dzielące obraz na
dziewięć części ułatwiają komponowanie
kadru podczas podglądu na żywo

Skuteczna ochrona przed kurzem
i wilgocią.
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Narzędzia realizacji twórczej wizji: obiektywy NIKKOR i akcesoria systemowe firmy Nikon

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Wersja Specjalna

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Obiektyw ten opracowano na podstawie modelu AF-S NIKKOR
50mm f/1.8G specjalnie w celu zastosowania z aparatem Df,
dopasowując jego stylistykę m.in. przy użyciu srebrnego pierścienia
z aluminium. Jest to doskonały obiektyw do fotografowania
portretów, martwej natury i do fotografii podróżniczej, a jego
konstrukcja optyczna, zawierająca soczewkę asferyczną, zapewnia
wyjątkową ostrość i efektowne rozmycie tła. Autofokus tego
lekkiego i niewielkiego obiektywu działa cicho i płynnie.

Mocowanie F firmy Nikon – drugie życie
klasycznych obiektywów NIKKOR
Poza ogromną satysfakcją
fotografowania przy
użyciu najnowszych
modeli NIKKOR aparat
Df daje też niewątpliwą
korzyść, jaką jest współpraca z klasycznymi
obiektywami NIKKOR.
W modelu Df dźwignia
sprzężenia światłomierza może być uniesiona, co umożliwia bezpośrednie zamocowanie niemal
wszystkich obiektywów NIKKOR, w tym obiektywów
non-AI. Dopasowując wartość przysłony ustawioną za
pomocą pierścienia przysłony do aparatu przy użyciu
pokrętła sterowania, można stosować pomiar przy
całkowicie otwartej przysłonie z użyciem klasycznych
obiektywów NIKKOR i uzyskać dokładniejsze wyniki
(współpraca tylko w trybach ekspozycji A i M).
Użytkownicy mogą teraz cieszyć się twórczymi możliwościami, jakie daje korzystanie z klasycznych obiek
tywów z najnowocześniejszym sprzętem cyfrowym.

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Ten obiektyw, gwarantujący doskonałą ostrość i wyrazistość zdjęć,
doskonale sprawdza się w wielu różnych sytuacjach, np. podczas
fotografowania grup ludzi w plenerze, krajobrazów, wnętrz i zdjęć
niepozowanych. Duży otwór względny pozwala uzyskać efektowne
rozmycie tła, a jakość zdjęć dodatkowo podnosi redukcja efektów
poświaty i flary dzięki zastosowaniu powłoki nanokrystalicznej.

Obiektyw ten zapewnia bardziej naturalne odtworzenie wrażenia głębi poprzez łagodne narastanie
efektu bokeh od ostro zarysowanych do całkowicie rozmytych obiektów. Kolejne jego zalety to
precyzyjne ręczne ustawianie ostrości i doskonała ostrość nawet przy maksymalnym otworze przysłony,
dzięki czemu model ten znakomicie nadaje się do fotografowana portretów i pejzażów.

Obiektywy NIKKOR – ostro rysujące, precyzyjne, wszechstronne i niezawodne
Tylko wysokiej klasy obiektyw umożliwi pełne wykorzystanie potencjału aparatu
Df. Obiektywy NIKKOR charakteryzują się doskonałymi parametrami optycznymi,
a ich niezawodność wychwalają profesjonaliści z branży fotograficznej na całym
świecie. Doskonałą jakość zdjęć gwarantują technologie opracowane przez firmę
Nikon, takie jak powłoka nanokrystaliczna skutecznie ograniczająca refleksy
i flary nawet przy jaskrawym oświetleniu oraz redukcja drgań minimalizująca
skutki poruszenia aparatu. Bogaty asortyment obiektywów NIKKOR jest stale
uzupełniany o nowe modele, otwierając przed
użytkownikami lustrzanek cyfrowych Nikon
coraz szersze możliwości.
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©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
To znakomity obiektyw do fotografowania przyrody, pejzaży
i scen nocnych. Zapewnia on niezwykle skuteczną korekcję
aberracji komatycznej, co pozwala uzyskać idealne zdjęcia, nawet
przy całkowicie otwartej przysłonie. Powłoka nanokrystaliczna
znacząco ogranicza refleksy i efekty flary, które są zjawiskiem
typowym przy zastosowaniu obiektywów szerokokątnych.

©Takeshi Fkazawa

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Obiektyw ten jest wyposażony w redukcję drgań VR, ułatwiającą
wykonywanie zdjęć makro z ręki i pozwalającą uzyskać wyraziste
i naturalne zdjęcia w różnorodnych zastosowaniach, w tym w foto
grafii portretowej. Dłuższa ogniskowa daje wygodną odległość
roboczą do fotografowania zbliżeń kwiatów, owadów i innych
drobnych roślin i zwierząt. Powłoka nanokrystaliczna skutecznie
ogranicza efekty flary i powstawanie odblasków.

Ten zaskakująco lekki i niewielki, przystępny cenowo obiektyw
stałoogniskowy o szczególnej konstrukcji optycznej pozwala uzyskać
bogate w szczegóły zdjęcia o efektownie rozmytym tle, dzięki czemu
doskonale nadaje się do portretów. Wykonane nim zdjęcia portretowe
są niezwykle ostre, a zarazem naturalne, nawet w mniej korzystnych
warunkach oświetleniowych.

©Jeremy Walker

Nowe możliwości doskonalenia warsztatu
fotograficznego – lampy błyskowe i kreatywny
system oświetlenia firmy Nikon (CLS)
Czy zależy Ci na oświetleniu studyjnej jakości
w dowolnym miejscu? Taką możliwość daje zastoLampa SB-700
zamocowana na
sowanie lamp błyskowych i kreatywnego systemu
aparacie Df
oświetlenia firmy Nikon (CLS) z aparatem Df. Zarówno
sztandarowy model, zaawansowana lampa SB-910, jak i kompaktowa
lampa SB-700 o intuicyjnej obsłudze umożliwiają sterowanie lampą
w trybie i-TTL, zapewniające łatwe uzyskanie precyzyjnych wyników.
Za pomocą błysku z lampy zamocowanej na gorącej stopce można
wydobyć cienie w fotografowanym obiekcie, a wyzwalając lampę przez
odpowiedni przewód, można łatwo uzyskać oświetlenie boczne, dające
wrażenie głębi i płynne przejścia tonalne. Wystarczy do tego jedna
lampa błyskowa i przewód synchronizacyjny TTL. Natomiast korzystając
z kilku lamp błyskowych współpracujących z zaawansowanym bezprzewodowym systemem oświetlenia, można kształtować nastrój zdjęć
na wiele sposobów. Z aparatem Df
i kreatywnym systemem oświetlenia
(CLS) to naprawdę łatwe.
Sterownik SU-800 montowany na gorącej
stopce steruje bezprzewodowo dwiema
zdalnymi lampami SB-700, z których jedna
oświetla główny obiekt z boku, a druga od
tyłu rzuca światło na górną część beczek.
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Dalsze zastosowania – odbiornik GPS, mobilny adapter
bezprzewodowy i bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
Moduł GPS GP-1/GP-1A (opcjonalny)
Umożliwia dołączenie do danych
Exif takich informacji, jak długość
i szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza oraz
czas uniwersalny UTC. Zdjęcia
z informacjami o położeniu można
wyświetlić w widoku Map (Mapa) programu
ViewNX 2. Informacje te można również wykorzystać
w serwisie NIKON IMAGE SPACE, który umożliwia
zapisywanie i udostępnianie zdjęć, a także w innych
podobnych serwisach lub w dostępnym na rynku
oprogramowaniu do cyfrowego mapowania.
Mobilny adapter bezprzewodowy WU-1a
(opcjonalny)
Umożliwia połączenie między
aparatem a urządzeniem inteligentnym, np. smartfonem lub tabletem,
za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Urządzenia inteligentnego można też
użyć jako zdalnego monitora z podglądem na żywo
w celu sprawdzania ujęcia i wyzwalania migawki.
Zdjęcia przesłane do urządzenia inteligentnego
można błyskawicznie udostępnić. Adapter współpracuje z urządzeniami inteligentnymi z systemem
operacyjnym iOS oraz Android™.
Uwaga: w celu skorzystania z adaptera WU-1a połączonego
z urządzeniem inteligentnym należy najpierw zainstalować w nim
aplikację Wireless Mobile Utility (można ją pobrać ze sklepu
z aplikacjami).

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-1 (opcjonalny)
Po skonfigurowaniu jednego pilota WR-1
jako nadajnika, a drugiego – jako odbiornika podłączonego do aparatu Df można
przeglądać i zmieniać ustawienia aparatu, korzystając z wyświetlacza nadajnika.
Przekaźniki WR-1 komunikują się za
pomocą fal radiowych, a ich maksymalny
zasięg wynosi 120 m. Istnieją różne dostępne opcje
zdalnego fotografowania, takie jak: jednoczesne
zwolnienie migawki w kilku aparatach, zwolnienie
migawek kilku aparatów zsynchronizowanych
z aparatem głównym, do którego podłączono pilota
WR-1, zdalne sterowanie poszczególnymi grupami
aparatów oraz fotografowanie z interwalometrem.
Możliwe jest też zdalne fotografowanie z równo
czesnym wykorzystaniem urządzeń WR-1 oraz
WR-R10/WR-T10.
Bezprzewodowe piloty
zdalnego sterowania WRR10/WR-T10 (opcjonalne)
Dzięki zastosowaniu pilota
WR-T10 jako przekaźnika
można kontrolować jeden lub kilka aparatów, do
których podłączono pilota WR-R10 (liczba aparatów
nie jest ograniczona). Maksymalny zasięg łączności
pomiędzy pilotami WR-R10 i WR-T10 wynosi 20 m.

Oprogramowanie firmy Nikon – pełne wykorzystanie możliwości plików RAW
Znajdujące się w zestawie oprogramowanie ViewNX 2
pozwala łatwo importować i przeglądać zdjęcia oraz korzystać
z popularnych funkcji edycji zdjęć, takich jak zmiana rozmiaru,
prostowanie czy regulacja jasności. Jak wiadomo profesjonalistom i entuzjastom fotografii na całym świecie, pliki formatu
RAW stosowane w aparatach Nikon, czyli pliki NEF (Nikon
Electronic Format) zawierają ogromną ilość danych, które
można poddać prostej obróbce za pomocą oprogramowania
ViewNX 2. Pełne wykorzystanie potencjału zdjęć w formacie
RAW umożliwia opcjonalna aplikacja Capture NX 2, w której
dostępnych jest wiele intuicyjnych narzędzi do edycji, takich
jak Auto Retouch brush (pędzel do automatycznego retuszu),
Batch Processing (przetwarzanie zbiorcze), Quick Fix (szybka
korekta), Straighten Tool (prostowanie), Vignette Control
(korekcja winietowania), Auto Color Aberration Control
(Automatyczna korekcja aberracji kolorów) i Distortion
Control (Korekta dystorsji).
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IIIED, 82ED
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Zaczep paska aparatu
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Przycisk Fn
Dioda samowyzwalacza
Dźwignia sprzężenia światłomierza
(unoszona)
Pokrywka gniazda synchronizacyjnego
lampy błyskowej/gniazdo synchronizacyjne lampy błyskowej
Przycisk zwalniania obiektywu
Mocowanie obiektywu
Lustro
Przycisk menu
Przycisk pomocy/ochrony/balansu bieli
Przycisk powiększenia w trybie odtwarzania/jakości zdjęcia/wielkości zdjęcia
Przycisk pomniejszenia w trybie
odtwarzania/widoku miniatur/trybu
lampy błyskowej/kompensacji mocy
błysku/resetowania dwoma przyciskami
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Przycisk P
Przycisk odtwarzania
Przycisk usuwania
Okular wizjera
Wizjer
Pokrętło korekcji dioptrażu
Przycisk blokady AE/AF
Przycisk AF-ON
Główne pokrętło sterowania
Przełącznik sposobu pomiaru światła
Wybierak wielofunkcyjny
Przycisk OK
Blokada wybieraka pól AF
Dioda dostępu do karty pamięci
Wyświetlacz
Przycisk podglądu na żywo
Przycisk informacji
Przycisk braketingu
Znacznik pozycji mocowania
obiektywu
34. Przycisk trybu AF

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-1
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Wybierak trybu ustawiania ostrości
Pokrywka złącza USB/złącze USB
Pokrywka złącza HDMI/złącze mini HDMI
Pokrywka gniazda akcesoriów/
gniazdo akcesoriów
Włącznik zasilania
Gniazdo wężyka spustowego
Spust migawki
Blokada pokrętła kompensacji ekspozycji
Pokrętło kompensacji ekspozycji
Blokada pokrętła czułości ISO
Pokrętło czułości ISO
Znacznik płaszczyzny ogniskowej
Sanki mocujące (do opcjonalnej
lampy błyskowej)
Pokrętło czasów otwarcia migawki
Blokada pokrętła czasów otwarcia
migawki
Pokrętło trybu wyzwalania migawki
Wyświetlacz LCD
Pokrętło trybów ekspozycji

53. Przycisk podświetlenia LCD/przycisk
resetowania dwoma przyciskami
54. Osłona złącza zasilania
55. Pokrywa komory akumulatora/
pokrywa gniazda karty pamięci
56. Zatrzask pokrywy komory akumulatora/pokrywy gniazda karty pamięci
57. Gniazdo mocowania statywu
58. Wyświetlacz LCD (widok
pełnoekranowy)

Wysokiej jakości pasek skórzany
AN-SPL001 (czarny/brązowy)

WR-1

WR-T10

APLIKACJE DLA URZĄDZEŃ
INTELIGENTNYCH
Wężyk spustowy AR-3

FUTERAŁ

Moduł GPS
GP-1A

Mobilny adapter
bezprzewodowy
WU-1a

Wzmocniony
futerał CF-DC6
(czarny/brązowy)

Przewód zdalnego
sterowania
MC-DC2

Wzmocniony
futerał CF-DC5

Kabel HDMI**

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-T10

ZASILACZE SIECIOWE,
AKUMULATORY I ŁADOWARKI

Urządzenie inteligentne**
(z systemem iOS/Android)
Aplikacja Wireless Mobile Utility†

AKCESORIA DO TELEWIZORA

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-R10

Dołączone akcesoria

Okular
powiększający
DG-2

Telewizor**

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM
Drukarka**
Kabel USB UC-E6*

Ładowarka
MH-24*

Akumulator jonowo-litowy
EN-EL14a*

Karta pamięci SD**

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

Zasilacz sieciowy EH-5b

Pasek aparatu AN-DC9

Złącze zasilania EP-5A

Program Camera Control Pro 2
Uaktualnienie programu
Camera Control Pro 2

† Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie).

Program Capture NX 2
Uaktualnienie programu
Capture NX 2

Program ViewNX 2*

* Dostarczone akcesoria ** Produkty innych firm niż Nikon
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Dane techniczne

Rodzaj aparatu
Lustrzanka cyfrowa
Mocowanie obiektywu Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą silnika AF w korpusie
i styków CPU)
Efektywny kąt widzenia Format FX firmy Nikon
Rozdzielczość
16,2 mln pikseli
Matryca
Matryca CMOS o wymiarach 36,0 × 23,9 mm
Całkowita liczba pikseli 16,6 mln
System usuwania kurzu Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania
kurzu (wymaga opcjonalnego programu Capture NX 2)
Wielkość zdjęcia
Format FX (36 × 24): 4928 × 3280 [L], 3696 × 2456 [M], 2464 × 1640 [S]
(w pikselach)
Format DX (24 × 16): 3200 × 2128 [L], 2400 × 1592 [M], 1600 × 1064 [S]
Format plików
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną, stratną lub bez kompresji
• TIFF (RGB)
• JPEG: zgodność z podstawowym formatem JPEG, ustawienia kompresji:
Fine (około 1:4), Normal (około 1:8) i Basic (około 1:16) (Priorytet wielkości);
dostępna opcja kompresji Optymalna jakość.
• NEF (RAW)+JPEG: każde zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF
(RAW) i JPEG
Ustawienia
Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz;
Picture Control
możliwość zmiany wybranych ustawień Picture Control, przechowywanie
osobistych ustawień Picture Control
Nośnik danych
Karty pamięci SD (Secure Digital) oraz SDHC i SDXC zgodne ze standardem UHS-I
System plików
Standard DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, standard DPOF
(Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital
Still Cameras) 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
FX (36 × 24): ok. 100% w poziomie i 100% w pionie
DX (24 × 16): ok. 97% w poziomie i 97% w pionie
Powiększenie
Ok. 0,7x (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 dptr.)
Dystans widzenia
15 mm (-1,0 dptr.; od okularu wizjera)
całej matówki
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 dptr.
Matówka
BriteView Clear Matte Mark VIII typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić
linie kadrowania)
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości Po naciśnięciu przycisku Pv przysłona obiektywu jest przymykana do wartości
wybranej przez użytkownika (w trybach ekspozycji A i M) lub przez aparat
(w trybach ekspozycji P i S)
Przysłona obiektywu Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące
Współpraca z obiektywami AF NIKKOR, w tym obiektywami typu G, E i D
obiektywy
(pewne ograniczenia dotyczą obiektywów PC), DX (z użyciem obszaru zdjęcia
DX 24 × 16 1,5x), obiektywami NIKKOR AI-P oraz obiektywami bez procesora,
w tym obiektywami non-AI. Nie można używać obiektywów IX NIKKOR ani
obiektywów do aparatu F3AF. Wskaźnika ustawienia ostrości można używać
przy otworze względnym f/5,6 lub większym (wskaźnik ustawienia ostrości
współpracuje z 7 polami AF na środku kadru w wypadku używania obiektywów
o otworze względnym f/8 lub większym oraz 33 polami AF na środku kadru
w przypadku używania obiektywów o otworze względnym f/7,1 lub większym).
Typ migawki
Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny
w płaszczyźnie ostrości
Czas otwarcia migawki Od 1/4000 do 4 s w krokach co 1 EV (od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 EV
ustawianych głównym pokrętłem sterowania), X200 (tylko za pomocą pokrętła
czasów otwarcia migawki), czas B, ustawienie T
Czas synchronizacji
X = 1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego
błysku
(zasięg lampy błyskowej zmniejsza się w przypadku czasów otwarcia migawki
z zakresu od 1/200 do 1/250 s)

Tryby wyzwalania
migawki
Szybkość
rejestrowania zdjęć
Samowyzwalacz
Pomiar ekspozycji
Metoda pomiaru
ekspozycji

Zakres pomiaru ekspozycji
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)
Sprzężenie światłomierza
Tryby ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Braketing ekspozycji
Braketing mocy błysku
Blokada ekspozycji
Czułość ISO

Aktywna funkcja
D-Lighting
Braketing ADL
Autofokus

Zakres czułości autofokusa
Ustawianie ostrości
Pole AF
Tryby pól AF
Blokada ostrości
Sterowanie błyskiem

Tryby lampy błyskowej

S (Pojedyncze zdjęcie), CL (Seryjne wolne), CH (Seryjne szybkie),
Q (Seryjne ciche Qc), E (Samowyzwalacz), Mup (Podnoszenie lustra)
Od 1 do 5 kl./s ( CL ) lub 5,5 kl./s ( CH )
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji przy interwałach 0,5, 1, 2 lub 3 s
Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika RGB
• Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix II w przypadku
obiektywów typu G, E i D; matrycowy pomiar ekspozycji Color Matrix II dostępny
w przypadku innych obiektywów z procesorem; pomiar matrycowy Color Matrix
dostępny w przypadku obiektywów bez procesora po wprowadzeniu danych obiektywu
• Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm
na środku kadru (średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20 mm) lub ważenie
na podstawie uśrednienia całego kadru (w przypadku używania obiektywu bez
procesora używane jest koło o średnicy 12 mm)
• Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku
wybranego pola AF (w centralnym polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora)
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Połączenie użycia procesora i mechanizmu AI (unoszona dźwignia sprzężenia
światłomierza)
Automatyka programowa z fleksją programu (P); Automatyka z preselekcją czasu
otwarcia migawki (S); Automatyka z preselekcją przysłony (A); Manualny (M)
Od -3 do +3 EV w krokach co 1/3 EV
Od 2 do 5 zdjęć z krokiem co 1/3, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Od 2 do 5 zdjęć z krokiem co 1/3, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Blokada zmierzonej ekspozycji za pomocą przycisku AE-L/AF-L
Od ISO 100 do ISO 12800 w krokach co 1/3 EV; czułość można też zmniejszać
o około 0,3, 0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 50) poniżej czułości ISO 100 oraz
zwiększać o około 0,3, 0,7, 1, 2, 3 lub 4 EV (odpowiednik ISO 204800) powyżej
czułości ISO 12800; dostępny automatyczny dobór ISO
Dostępne ustawienia: Automatyczny, Bardzo wysoka +2/+1, Zwiększona,
Normalna, Zmniejszona i Wyłączona
2 zdjęcia przy użyciu wybranej wartości dla jednego kadru lub 3–5 zdjęć przy
użyciu zmierzonych wartości dla wszystkich zdjęć
System detekcji fazowej TTL przy użyciu modułu autofokusa Nikon Multi-CAM
4800 z dokładną korektą i 39 polami AF (w tym 9 pól krzyżowych; 33 środkowe
pola są dostępne przy przysłonie mniejszej niż f/5,6 i większej niż f/8,
a 7 środkowych pól jest dostępnych przy przysłonie f/8).
Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu
• Ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF
Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-polowy AF z dynamicznym wyborem pola,
śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF
Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy
(w trybie pojedynczego AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL z użyciem 2016-pikselowego czujnika RGB
możliwe w przypadku lamp SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400
i SB-300; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest
używany z matrycowym lub centralnie ważonym pomiarem ekspozycji; standardowy błysk i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany z pomiarem punktowym
Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami
ekspozycji, synchronizacja na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych
oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami
ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami ekspozycji na tylną kurtynkę migawki,
obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki
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Wydrukowano w Holandii Nr kodu: 6CO13100(1401/A)K

Kompensacja błysku
Wskaźnik gotowości
lampy
Sanki mocujące

Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 EV
Świeci po pełnym naładowaniu opcjonalnej lampy błyskowej, miga po
wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych
oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system
Obsługa zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia z zastooświetlenia firmy
sowaniem lampy SB-910, SB-900, SB-800 lub SB-700 (lampy SB-600 lub
Nikon (CLS)
SB-R200 wyłącznie jako lampy zdalnej bądź wyzwalacza SU-800 wyłącznie
jako sterownika błysku); funkcje Automatyczna synchronizacja z krótkimi
czasami migawki oraz Oświetlenie modelujące obsługiwane w przypadku
wszystkich lamp błyskowych zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400
i SB-300; Informowanie o temperaturze barwowej błysku i Blokada mocy
błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacyjne Gniazdo synchronizacyjne ISO 519 z gwintem blokującym
Balans bieli
Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów),
światło słoneczne, lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny
(można zapisać maks. 4 wartości, punktowy pomiar balansu bieli dostępny
w trybie podglądu na żywo) i wybór temperatury barwowej (od 2500 do
10 000 K); wszystkie tryby z dokładną regulacją.
Braketing balansu bieli Od 2 do 3 klatek w krokach co 1, 2 lub 3
Ustawianie ostrości
• Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F)
w trybie podglądu
• Ręczne ustawianie ostrości (M)
na żywo
Tryby pola AF w trybie AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem
podglądu na żywo
obiektu
Autofokus w trybie
AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera
podglądu na żywo
pole AF po włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)
Monitor
8 cm/3,2 cala, niskotemperaturowy polisilikonowy wyświetlacz LCD z matrycą
TFT o rozdzielczości około 921 000 punktów (VGA) z kątem oglądania 170°,
ok. 100% pokryciem kadru i regulacją jasności
Odtwarzanie
Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia bądź
kalendarz), powiększenie w trybie odtwarzania, pokaz slajdów ze zdjęć,
wyświetlanie histogramów, wskazanie obszarów prześwietlonych, informacje
o zdjęciu, wyświetlanie danych pozycji i automatyczny obrót zdjęć
USB
Interfejs Hi-Speed USB
Wyjście HDMI
Złącze mini HDMI (typ C)
Gniazdo akcesoriów • Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-R10 i WR-1 (dostępne
osobno) • Przewód zdalnego sterowania: MC-DC2 (dostępny osobno)
• Odbiorniki GPS: GP-1/GP-1A (dostępne osobno)
Języki menu
angielski, arabski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński,
francuski, grecki, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński,
koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia),
rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL14a
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5A)
Gniazdo mocowania 1/4 cala (ISO 1222)
statywu
Wymiary
Ok. 143,5 × 110 × 66,5 mm
(szer. × wys. × gł.)
Masa
Ok. 765 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu;
masa samego korpusu: ok. 710 g
Środowisko pracy
Temperatura: od 0 do 40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone Akumulator jonowo-litowy EN-EL14a, ładowarka MH-24, pokrywka okularu
w zestawie (w zależności DK-26, sznurek do pokrywki okularu, kabel USB UC-E6, pasek aparatu AN-DC9,
od kraju lub regionu)
pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka sanek mocujących BS-1, płyta
CD-ROM z oprogramowaniem ViewNX 2
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• PictBridge jest znakiem towarowym. • Logo SD, SDHC i SDXC są znakami
towarowymi firmy SD-3C, LLC. • 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 broszurze to symulacje.

