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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/500 s, f/4 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 800 • Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski

BEZ OGRANICZEŃ
Uwolnij swoją wizję
Idź dalej. Mierz wyżej. Niech natchnienie płynie swobodnie. Mając w rękach
aparat D750, nareszcie uwolnisz się od kompromisów ograniczających
kreatywność. Pora zapomnieć o ograniczeniach i realizować swój pełny
potencjał. Rozwijaj pomysły zgodnie ze swoją wizją i rejestruj je wyraźniej niż
kiedykolwiek. To Twój aparat. To Twoja wizja.
Pora uwolnić wyobraźnię.
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Swoboda

Odwagi

Wprowadzaj pomysły w życie dzięki wyjątkowej rozdzielczości i szybkości
Prezentujemy najmniejszy i najlżejszy aparat formatu FX*1, wyposażony w głęboki uchwyt zapewniający pewny chwyt.
Nikon D750 wyróżnia się mocą procesora przetwarzania obrazu i szybkością działania, rejestrując dynamiczną akcję z
rozdzielczością 24,3 megapiksela. Twój instynkt fotografa dodatkowo wspomagają inne funkcje, w tym sprawdzony 51-polowy
system autofokusa firmy Nikon z funkcją wyboru pola AF z grupy oraz szybkie zdjęcia seryjne nawet do ok. 6,5 kl./s*2. Dzięki temu
możesz się skoncentrować na uchwyceniu właściwego momentu i kadrowaniu, a aparat zajmie się resztą.
*1 Wśród modeli z wbudowaną lampą błyskową i funkcją nagrywania filmów.
*2 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Wyjątkowo poręczny aparat formatu FX
o rozdzielczości 24,3 mln pikseli

Szybsze reagowanie: gęsty układ 51 pól AF
porównywalny ze sztandarowym aparatem Nikon D4S

Szybsze i pewniejsze ustawianie ostrości: wybór pola AF
z grupy w celu szybkiego ustawiania na ruchomych obiektach

Model D750 wyróżnia się najmniejszym i najlżejszym korpusem
ze wszystkich aparatów formatu FX*1. Jest smukły i wyposażony
w wygodny uchwyt, pasujący idealnie niemal do każdej ręki.
Łatwiejsze operowanie aparatem w połączeniu z wysoką
rozdzielczością 24,3 mln pikseli daje użytkownikom większą
swobodę w terenie. Aparat może też rejestrować zdjęcia seryjne
z szybkością ok. 6,5 kl./s*2 (do 100 zdjęć w formacie JPEG*3 )
zarówno w formacie FX, jak i DX, co jeszcze bardziej ułatwia
uchwycenie dynamicznej akcji.

Podobnie jak w modelach D4S i D810, w aparacie D750
zastosowano gęstą sieć 51 pól AF, która dokładnie pokrywa
środek kadru, pozwalając na doskonałe uchwycenie obiektu. 15
krzyżowych pól AF rozmieszczono w sposób zapewniający szybką
detekcję fazową zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wszystkie
pola AF reagują sprawnie nawet przy przysłonie f/5,6.

Szybsze i pewniejsze ustawianie ostrości: wybór pola AF z grupy w
celu szybkiego ustawiania ostrości na ruchomych obiektach
Poza trybami jednopolowego AF, AF z dynamicznym wyborem
pola, śledzenia 3D i automatycznego wyboru pola AF, aparat D750
wyposażono też w tryb wyboru pola AF z grupy, identyczny jak
w modelach D4S i D810. W odróżnieniu od AF z dynamicznym
wyborem pola, w którym wykorzystywane jest tylko jedno wstępne
pole AF, tryb wyboru pola AF z grupy używa pięciu pól AF naraz, aby
precyzyjnie ustawiać ostrość nawet na obiekcie poruszającym się w
nieprzewidziany sposób, a nie na tle.

*1 Dotyczy lustrzanek z wbudowaną lampą błyskową i funkcją nagrywania filmów.
*2 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products
Association.
*3 Poza wielkością JPEG fine/Duża w formacie FX (maks. 87 zdjęć).

Z obiektywami o otworze względnym między f/5,6 a f/8 działa
łącznie 15 pól AF (dziewięć centralnych i po trzy wokół osi
poziomej z każdej strony), ale 11 pól można używać również
przy otworze względnym f/8. Pozwala to automatycznie
ustawiać ostrość podczas korzystania z telekonwertera 1,4×
lub 1,7×, nawet przy efektywnym otworze przysłony f/8, jaki
daje połączenie teleobiektywów NIKKOR z telekonwerterem
2,0×. Kombinacja kompaktowego i lekkiego aparatu D750 z
najnowszymi obiektywami formatu FX i telekonwerterami
tworzy system fotograficzny o ogromnych możliwościach. Dzięki
wyjątkowo niewielkim rozmiarom dodatkowo poszerza opcje
fotografowania.

Fotografowanie w trybie AF nawet przy efektywnym
otworze względnym f/8

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G EDVR
+TELEKONWERTER AF-STC-20EIII + D750

* Współpracujące
z obiektywami
o otworze
względnym
f/5,6.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/4 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 400 • Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski
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Działają jako pola krzyżowe.

Działają jako pola liniowe.

* Współpracujące
z obiektywami
o otworze
względnym
mniejszym niż
f/5,6 większym
niż f/8.

*Współpracujące
z obiektywami o
otworze względnym
f/8.
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Osiągnięć

Uwolnij swój potencjał
Fotografowie oczekują idealnie wiernego odwzorowania obrazu w szerokim zakresie czułości ISO. Dlatego też model D750
zaprojektowano z myślą o wolnej od szumów reprodukcji obrazów w dużym zakresie typowych czułości, od ISO 100 do
12800. Nawet przy wysokich czułościach szumy są niewielkie, co w połączeniu ze szczegółowością i ostrością uzyskiwaną
dzięki rozdzielczości 24,3 mln pikseli daje przy wysokich wartościach ISO jakość zdjęć lepszą nawet od modelu D810. By
uwolnić potencjał fotograficznej kreatywności, aparat D750 umożliwia korzystanie z autofokusa nawet w oświetleniu na
poziomie -3 EV*, przesuwając granice możliwości fotografowania w słabym świetle.*
**ISO 100, 20°C.

Zupełnie nowa matryca i procesor EXPEED 4 pozwalają
robić przy wysokiej czułości jeszcze epsze zdjęcia niż
model D810
Aparat D750 oferuje wyważone połączenie rozdzielczości aż
24,3 megapiksela i formatu FX, dzięki czemu można wyraźnie
uchwycić szczegóły przy zapewnieniu doskonałej jakości całego
zdjęcia. Nowo opracowana matryca ma duże piksele i szeroki
zakres dynamiczny, co umożliwia uzyskiwanie bogatych i płynnych
przejść tonalnych oraz wyjątkowo dobrych technicznie zdjęć z
mniejszą ilością szumów przy wysokiej czułości. Dane są
przetwarzane przez procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4
z wykorzystaniem nowo opracowanego algorytmu, który
zapewnia wierniejsze odwzorowanie kolorów i mniej szumów przy
wysokiej czułości. Delikatne faktury powierzchni są oddawane z
olśniewającą szczegółowością i ostrością zarówno w obszarach
jasnych, jak i w cieniach, nawet w przypadku mało kontrastowych
obiektów, na przykład włosów lub trawy. Jednocześnie eliminowane
są szumy barwne na zdjęciach i szumy losowe w filmach. Jakość
zdjęć wykonywanych z wysokim ustawieniem czułości przekracza
nawet możliwości modelu D810. Parametry pracy z wysoką
czułością ISO przekładają się też na świetne nagrania wideo.
.

Wyjątkowa jakość zdjęć w szerokim zakresie czułości

Szybki i niezawodny autofokus przy słabym świetle

Aparat D750 skonstruowano zgodnie z rygorystycznymi
wymaganiami co do jakości obrazu. Standardowy zakres czułości
ISO wynosi od 100 do 12800, ale można go rozszerzać w obu
kierunkach, maksymalnie od Lo 1 (odpowiednik ISO 50) do Hi 2
(odpowiednik ISO 51200). Duże wymiary pikseli matrycy CMOS
formatu FX zapewniają świetne wyniki w trudnych warunkach
oświetleniowych, w tym
w ostrym świetle słonecznym,
o zachodzie słońca, o zmierzchu,
w słabo oświetlonych wnętrzach
i podczas fotografowania
krajobrazów nocnych.
Niezależnie od sytuacji można
zawsze oczekiwać dobrych
technicznie zdjęć o jedynie
ISO 6400
minimalnie pogorszonej jakości
obrazu.

Sprawdzony 51-polowy system AF został dodatkowo
udoskonalony i obecnie jest nawet lepszy niż
w aparatach D4S i D810. Nowo opracowany
moduł czujnika autofokusa Advanced MultiCAM 3500 II wyróżnia się większą skutecznością
ustawiania ostrości nawet przy bardzo słabym
świetle rzędu -3 EV (ISO 100, 20°C), przy którym
ludzkie oko z trudem rozróżnia szczegóły. Szybka
i niezawodna praca autofokusa
w całym zakresie, nawet
przy słabym oświetleniu,
przekłada się na bezstresowe
fotografowanie. Połączenie
doskonałych wyników przy
wysokich czułościach ISO
ze sprawnym działaniem
autofokusa w słabym
Zdjęcie wykonane w ciemnej
świetle pozwala modelowi
kawiarni po zmroku
D750 tchnąć nowe życie w
fotografowanie w trudnych
warunkach oświetleniowych.

ISO 12800
Hi 1 (odpowiednik ISO 25600)
Zdjęcie wykonane w świetle księżyca

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/2.8 • Balans bieli: Temperatura barwowa (2700 K) • Czułość: ISO 1600 • Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski
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Filmowania

Lepsza jakość wideo, większa kreatywność i funkcjonalność
Znalezienie idealnie skomponowanego ujęcia jest teraz łatwiejsze dzięki odchylanemu monitorowi.
Możliwości ekspresji w formacie filmowym dodatkowo zwiększa funkcja wyboru dwóch obszarów obrazu
oraz dostępność szerokiej gamy doskonałych obiektywów NIKKOR. Twoje techniczne i artystyczne
umiejętności filmowe są wspomagane przez ulepszone sterowanie dźwiękiem i piękne obrazy w wysokiej
rozdzielczości ze skuteczną redukcją szumów, schodkowania i efektu mory. Jest też osobne menu
nagrywania filmów i funkcja wyświetlania obszarów prześwietlonych – wszystko po to, by skutecznie
wspomagać ambicje filmowe..
Większy potencjał kadrowania dzięki odchylanemu
monitorowi LCD

Wydajniejsza obsługa dzięki osobnemu menu
nagrywania filmów [Nowość]

Połączenie odchylanego monitora z niewielką masą korpusu
daje znacznie większe możliwości filmowania z nietypowych
pozycji, a tym samym wypracowania charakterystycznego
i niepowtarzalnego stylu.

Aparat D750 wyposażono w osobne
menu nagrywania filmów, które
gromadzi w jednym miejscu najczęściej
używane funkcje filmowania. Teraz
możesz w prosty sposób wybierać
odpowiednie funkcje filmowania
z indeksu po lewej stronie ekranu,
dokładnie tak samo, jak przy fotografowaniu. Opcje filmowe
można konfigurować w celu osiągnięcia zamierzonego efektu.

Funkcja nagrywania filmów Full HD D-Movie w trybie
wielokadrowym w jakości 1080/60p
Rejestruj płynne ujęcia w rozdzielczości Full HD (1920 × 1080)
przy 60 kl./s. Połączenie procesora przetwarzania obrazu
EXPEED 4 z nowo opracowaną matrycą pozwala wyjątkowo
skutecznie przetwarzać dane wideo w wysokiej rozdzielczości
w celu zwiększenia ostrości, ograniczenia efektu mory i tłumienia
efektu schodkowania, dzięki czemu można swobodnie rozwijać
swoje pomysły filmowe w nowych, fascynujących kierunkach.
Optymalizacja redukcji szumów specjalnie pod kątem nagrywania
filmów pozwala rejestrować wyraźniejsze i ostrzejsze ujęcia
przy wysokich czułościach ISO. Przycisk „P” umożliwia szybkie
przełączanie między dwoma dostępnymi obszarami obrazu. Dzięki
temu można wybrać format najlepiej pasujący do wizji twórczej:
na filmach w formacie FX można uzyskać piękne rozmycie tła
filmowanych obiektów, podczas gdy format DX daje znacznie
większe możliwości zbliżeń. Dostępność dwóch obszarów obrazu
oraz szeroki wybór obiektywów NIKKOR, w tym obiektywów
formatu DX, dają swobodę wszechstronnej ekspresji twórczej.

Format filmu FX
Format filmu DX
Uwaga: na zdjęciu
przedstawiono dwie
opcje obszaru zdjęcia
(o współczynniku proporcji
16:9) na obszarze
zdjęcia w formacie
FX w przypadku
fotografowania za pomocą
wizjera lub w trybie
podglądu na żywo.
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Tryby pomiaru ekspozycji na każdą okazję
Podczas nagrywania filmów aparatem D750 można używać
nie tylko wszechstronnego pomiaru matrycowego, ale również
pomiaru centralnie ważonego, który pozwala uzyskać stabilną
ekspozycję bez gwałtownych zmian jasności obiektów na środku
kadru. Jest też pomiar ekspozycji z ochroną świateł, który pozwala
uniknąć niepożądanych prześwietleń.

Płynna regulacja elektrycznie sterowanej przysłony,
również podczas nagrywania filmów
W menu ustawień osobistych aparatu
D750 można przypisać funkcję
elektrycznie sterowanej przysłony*
do przycisku funkcji (Fn) lub przycisku
podglądu głębi ostrości (Pv). Ciesz
się płynnym i ciągłym sterowaniem
przysłoną podczas podglądu filmu
na żywo oraz nagrywania filmów.
Dane wideo można zapisywać na zewnętrznym urządzeniu
nagrywającym podłączonym do gniazda HDMI, a dla wygodniejszej
obsługi można w aparacie D750 przypisać tę funkcję do wybieraka
wielofunkcyjnego. Przycisk „P” umożliwia szybkie i łatwe
wprowadzanie ustawień, nawet podczas nagrywania filmów.

Automatyczny dobór ISO podczas filmowania ze stałym
czasem otwarcia migawki i stałą przysłoną w trybie M
Gdy ujęcie przechodzi między miejscami jasnymi i ciemnymi,
utrzymywanie prawidłowej ekspozycji jest zawsze trudnym
zadaniem. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się
automatyczne ustalenie ekspozycji w modelu D750. Na przykład
podczas filmowania ujęcia, na którym główny bohater wybiega
z ciemnego korytarza w jasne południowe słońce, funkcja
automatycznego doboru ISO pozwala utrzymywać odpowiednią
ekspozycję przy zachowaniu ustawionych ręcznie parametrów
dających zamierzoną głębię ostrości i rozmycie w ruchu. Aby
uniknąć ustawienia zbyt wysokiej czułości, można ustawić górny
limit czułości między ISO 200 a Hi 2. Bywa to bardzo przydatne,
gdy spodziewamy się radykalnych zmian oświetlenia.

Wysoka jakość dźwięku z możliwością monitorowania
i korygowania poziomu dźwięku podczas filmowania
Aparat D750 wyposażono w dwa mikrofony wewnętrzne, które są
teraz szerzej rozstawione, aby rejestrować bardziej przestrzenny dźwięk
stereofoniczny. Po dodaniu opcjonalnego mikrofonu stereofonicznego
ME-1 można się cieszyć jeszcze lepszym dźwiękiem przy minimum
odgłosów mechanicznych. Podczas filmowania można ustawiać
poziom czułości mikrofonu w 20 stopniach. Bieżące ustawienie jest
wyświetlane, a z regulacji można korzystać zarówno podczas podglądu
na żywo, jak i faktycznego nagrywania. Po podłączeniu słuchawek
podczas filmowania lub planowania ujęcia z podglądem na żywo można
monitorować poziom dźwięku. Dostępnych jest 20 kroków
regulacji poziomu. Wybierz odpowiednią do sytuacji
charakterystykę częstotliwościową: ustawienie
„szeroka” służy do nagrywania instrumentów
muzycznych lub odgłosów miasta, podczas
gdy ustawienie „głos” jest zoptymalizowane
do nagrywania mowy. Przy nagrywaniu z
użyciem wbudowanego mikrofonu dostępna jest
też funkcja redukcji szumu wiatru. Głośność w
słuchawkach można regulować przyciskiem „P”
podczas podglądu na żywo, natomiast
czułość mikrofonu, charakterystykę
częstotliwościową i redukcję szumu
wiatru można dostosowywać
również podczas nagrywania
filmu.

Jednoczesne nagrywanie w rozdzielczości Full HD na
urządzeniu zewnętrznym podłączonym do wyjścia
HDMI oraz na karcie pamięci
Opcjonalny kabel HDMI HC-E1
może posłużyć do przesyłania
nieskompresowanych danych filmu
w jakości 1080/60p do zewnętrznego
rejestratora podłączonego do
wyjścia HDMI. Zastosowanie
nieskompresowanych lub bezstratnie
skompresowanych formatów filmu
umożliwia montaż filmów w profesjonalnej
jakości. Jednocześnie można też zapisywać na wewnętrznej
karcie pamięci zapasową kopię materiału w jakości 1080/60p
(w formacie MOV, H.264/MPEG-4 AVC).

Wizualna identyfikacja
najjaśniejszych miejsc dzięki
funkcji wyświetlania obszarów
prześwietlonych
Funkcja wyświetlania obszarów
prześwietlonych nanosi na obraz
w podglądzie na żywo deseń paskowy
wskazujący obszary prześwietlone.
Zależnie od ustawień zaznaczenie
może być widoczne na obrazie nagrywanym na zewnętrznym
urządzeniu HDMI. Przycisk „P” umożliwia szybkie ustawianie
funkcji wyświetlania obszarów prześwietlonych, nawet
podczas nagrywania filmów.
Mikrofon
stereofoniczny ME-1

Wbudowane mikrofony stereofoniczne

Szybkie i efektywne montowanie filmów w aparacie
dzięki oznaczaniu indeksów
W menu ustawień osobistych można
przypisywać często używane funkcje
do przycisku podglądu głębi ostrości
(Pv) podczas podglądu filmu na
żywo. Domyślnie przypisana jest do
niego funkcja oznaczania indeksów,
która umożliwia zaznaczanie
ważnych klatek w trakcie nagrywania, aby później błyskawicznie
lokalizować kluczowe momenty podczas montażu. Pozycje
znaczników indeksu są w czytelny sposób pokazywane na pasku
postępu na wyświetlaczu. Funkcję można też przypisać do
przycisku funkcji (Fn).

Płynniejsza zmiana ekspozycji podczas rejestrowania
zdjęć poklatkowych i fotografowania z interwalometrem
Funkcja zdjęć poklatkowych aparatu D750 pozwala w efektowny
sposób filmować różne obiekty, od sunących po niebie chmur
i rozwijających się kwiatów po sceny miejskie, takie jak ruch
uliczny i przemieszczający się przechodnie. Aparat wykonuje
całą pracę: wystarczy ustawić interwał i czas trwania, aby
uzyskać rewelacyjny materiał bez żadnej postprodukcji ani
montażu. Zastosowanie wewnętrznego przetwarzania w
aparacie pozwala przy tym automatycznie uzyskać płynne zmiany
ekspozycji. Aparat D750 skutecznie redukuje niepożądane
efekty migotania, które mogą niekiedy powstawać w wyniku
drobnych różnic w ekspozycji poszczególnych klatek filmu
poklatkowego rejestrowanego przy stopniowej zmianie jasności
otoczenia, na przykład o świcie lub zmierzchu. Takie samo
wygładzanie ekspozycji jest stosowane podczas fotografowania
z interwalometrem, dając w efekcie podobną redukcję wahań
ekspozycji po wygenerowaniu ze
zdjęć filmu poklatkowego. Funkcja
fotografowania z interwalometrem
pozwala teraz zarejestrować nawet
9999 zdjęć.

Bez kontroli wygładzania ekspozycji

*Funkcje dostępne tylko w trybach ekspozycji A i M. Używanie mikrofonu wewnętrznego może
powodować rejestrowanie odgłosów pracy. Zalecamy korzystanie z mikrofonu zewnętrznego.

Z kontrolą wygładzania ekspozycji
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Wyobraźni

Wykorzystaj nowe sposoby fotografowania i udostępniania
Wystarczy drobna zmiana kąta, aby zwyczajna ulica zamieniła się w świeże i egzotyczne miejsce. Wielu współczesnych
fotografów lubi od razu dzielić się swoimi zdjęciami ze światem. Z aparatem D750 jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek –
zrobione nim z zdjęcia można udostępniać niemal w czasie rzeczywistym. Korzystaj z kreatywnych efektów, aby obudzić
w sobie nowe możliwości twórcze. Jedynym ograniczeniem jest teraz Twoja wyobraźnia.

Pierwszy aparat formatu FX z odchylanym monitorem
LCD pozwalającym fotografować pod nietypowymi
kątami [Nowość]
D750 to pierwszy aparat formatu FX z odchylanym
monitorem LCD. Teraz możesz szybko zmieniać kąt
nachylenia od ok. 90° do góry po ok. 75° w dół, aby
znacznie poszerzyć swoje możliwości fotografowania
i nagrywania filmów z podglądem na żywo. Specjalnie
zaprojektowana konstrukcja monitora jest wytrzymała, lekka i w
pełni zintegrowana z korpusem, aby nie zwiększać bryły aparatu.
Sam monitor jest zawsze ustawiony w osi optycznej obiektywu,
co ułatwia trzymanie aparatu i komponowanie ujęcia oraz pozwala
korzystać z monitora jak z wizjera. Kompaktowy monitor zawsze
pozostaje blisko korpusu aparatu, umożliwiając zwiększenie
zakresu dostępnych kątów ujęcia przy intuicyjnej obsłudze.
Płynne i lekkie odchylanie w dół do 75° jest możliwe również
wtedy, gdy aparat zamocowano na statywie.

Efekty specjalne do szybkiej zmiany
wyglądu i atmosfery zdjęć
Siedem opcji efektów specjalnych pozwala w prosty sposób
stosować wyjątkowe, kreatywne efekty cyfrowe bez
dodatkowego oprogramowania. W połączeniu z odchylanym
monitorem LCD można dzięki nim uzyskać najróżniejsze zdjęcia
i filmy o wyjątkowym wyglądzie. Gdy aparat D750 pracuje
w trybie podglądu na żywo, można zobaczyć działanie efektu
w czasie rzeczywistym i dobrać najlepsze ustawienia przed jego
zatwierdzeniem. Wyjątkowy tryb efektów specjalnych firmy
Nikon rozbudzi kreatywność w każdym, od początkujących po
zaawansowanych fotoamatorów.
Efekty specjalne dostępne w aparacie D750:
Noktowizor, Szkic kolorowy*1, Efekt miniatury*2, Kolor selektywny,
Sylwetka, High key i Low key.
*1 Filmy nakręcone w tym trybie są odtwarzane jako pokaz slajdów składający się
z serii zdjęć.
*2 Filmy z efektem miniatury są odtwarzane ze zwiększoną szybkością.

Pierwszy aparat formatu FX z wbudowaną
obsługą sieci Wi-Fi do przesyłania zdjęć i zdalnego
fotografowania z użyciem urządzenia inteligentnego
Aparat D750 ma wbudowaną obsługę sieci Wi-Fi, co umożliwia
interaktywną komunikację bezprzewodową ze smartfonem lub
tabletem. Zdjęcia są automatycznie przesyłane na urządzenie
inteligentne, można więc dzielić się wysokiej jakości
obrazami ze znajomymi na całym świecie. To kolejny krok
w kreatywnej komunikacji, który może dodatkowo rozbudzić
pasję fotografowania. Można przy tym używać urządzenia
inteligentnego jako zdalnego monitora z podglądem na
żywo do robienia zdjęć oraz sprawdzania kąta i momentu
wyzwolenia migawki. Zwiększa to wygodę używania
aparatu D750 do autoportretów, zdjęć grupowych i
zdalnego fotografowania ptaków i innych zwierząt.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/200 s, f/2,2 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: Automatyczna (ISO 4500) • Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ryo Ohwada
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Uwaga: korzystanie z funkcji Wi-Fi wymaga pobrania na
urządzenie inteligentne aplikacji Wireless Mobile Utility
(kompatybilnej z systemami iOS i AndroidTM ). Aplikację
Wireless Mobile Utility można pobrać bezpłatnie ze sklepu
z aplikacjami dla odpowiedniego systemu.

Sylwetka

High key

Szkic kolorowy

Kolor selektywny
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Swoboda

Poznawania

Rozwijaj swój potencjał i rozbudzaj ciekawość
Kiedyś aparat musiał być ciężki i nieporęczny, jeśli miał pomieścić bogactwo zaawansowanych funkcji. To już przeszłość.
Zaawansowane funkcje znane z profesjonalnych aparatów Nikon oraz zapewniającą wysoką jakość zdjęć matrycę
o rozdzielczości 24,3 megapiksela zmieściliśmy w lekkim, smukłym i poręcznym korpusie, który zapewnia większą
swobodę ruchu i obsługi.

Lekki, smukły i poręczny korpus o trwałej i wytrzymałej
konstrukcji
D750 to pierwszy aparat Nikon formatu FX o monolitycznej
budowie korpusu. Solidna, w pełni zamknięta konstrukcja
nie wymaga osobnej ramy, a gwarantuje odpowiednią
wytrzymałość przy mniejszych rozmiarach i wadze.
Stworzenie smukłego korpusu umożliwiło umieszczenie
matrycy w jednej płaszczyźnie z płytą układów scalonych.
Łączny rozmiar zmniejszył się dzięki temu do około 70%
konwencjonalnej konstrukcji, a miejsce zajmowane przez
samą elektronikę – o połowę. Sekwencyjny zespół napędowy
w komorze lustra wykorzystuje cztery silniki, podobnie
jak w modelu D810. Umieszczono go w taki sposób, aby
pozostawić miejsce na obszerny uchwyt, ale z zachowaniem
ergonomii i wytrzymałości niezbędnej do obsługi wygodnych
funkcji – wbudowanej lampy błyskowej i nagrywania filmów
oraz wielu funkcji profesjonalnych. Przód korpusu wykonano
z nowego materiału na bazie włókien węglowych, natomiast
tył i górną pokrywę z odlewu magnezu, dzięki czemu powstał
wytrzymały, lekki i solidny szkielet.

Sprawniejsza praca dzięki uchwytowi
pasującemu do każdej dłoni
Smukła konstrukcja korpusu aparatu obejmuje nowy, głębszy
uchwyt zapewniający bezpieczniejsze trzymanie – teraz nawet
w najmocniejszym uścisku mały palec jest ułożony wygodnie.
Zaokrąglony kształt gwarantuje wygodny chwyt niezależnie
od wielkości dłoni. Uchwyt aparatu D750 jest pokryty takim
samym materiałem o fakturze sztucznej skóry jak w modelach
D4S i D810, natomiast pokrywa gniazda karty pamięci na
uchwycie jest wykonana z gumy, co zapewnia maksymalny
komfort trzymania.

Format FX

1,2×

Format DX

Zmień punkt widzenia dzięki trzem
opcjom obszaru zdjęcia
Aparat D750 oferuje trzy wielkości zdjęcia do wyboru:
ustawienie [FX (36 × 24) 1,0×] odpowiada formatowi
FX (35,9 × 24,0 mm) z kątem widzenia odpowiadającym
aparatowi formatu małoobrazkowego (35 mm), ustawienie
[1,2× (30 × 20) 1,2×] daje rozmiar 29,9 × 19,9 mm, a
ustawienie [DX (24 × 16) 1,5×] odpowiada formatowi
DX (23,5 × 15,7 mm). Faktyczny kąt widzenia obiektywu
będzie odpowiadać ogniskowej dłuższej o 1,2× lub
1,5×. Mając do dyspozycji formaty FX i DX w jednym
lekkim i poręcznym aparacie z potężnym obiektywem
zmiennoogniskowym, można w pełni korzystać z zalet tego
wszechstronnego i poręcznego systemu. Używanie formatu
DX ma tę dodatkową zaletę, że 51 pól AF pokrywa niemal
cały kadr, ułatwiając rejestrowanie szybko poruszających
się obiektów. Z chwilą zamocowania obiektywu DX aparat
automatycznie wybierze ustawienie [DX (24 × 16) 1,5×].

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/5 s, f/9 • Balans bieli: Pochmurno • Czułość: ISO 100 • Ustawienie Picture Control: Neutralne ©Joshua Cripps
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Podstawy swobody:

Wizjer optyczny z pokryciem kadru około 100%
zapewnia doskonały komfort kadrowania

Błyskawiczne reagowanie

W wizjerze optycznym modelu D750 zastosowano nowo
zaprojektowany okular pasujący do smukłej konstrukcji całego
korpusu. Szklany pryzmat pentagonalny daje pokrycie kadru ok.
100%, a nowa matówka poprawia widoczność obrazu. Podobnie
jak w modelach D4S i D810 lustro główne jest wielowarstwowo
powlekane w celu neutralizacji efektów barwnych.

Większa elastyczność tworzenia zdjęć i filmów

Zaawansowany, trójosiowy mechanizm ruchu lustra
Wbudowana obsługa sieci Wi-Fi w celu sprawnej
integracji z urządzeniami inteligentnymi

Sprawny przepływ pracy dzięki
profesjonalnej transmisji zdjęć

W połączeniu z aplikacją Nikon Wireless Mobile Utility aparat
D750 może przesyłać zdjęcia na urządzenie inteligentne, a
samego urządzenia można używać do zdalnego sterowania
aparatem. Pomimo zastosowania pokrywy górnej z odlewu
magnezu zasięg transmisji radiowej wynosi ok. 30 m* (w linii
prostej). Przesyłanie zdjęć nie wpływa na działanie migawki,
dzięki czemu można fotografować bez zakłóceń.

Fotoreporterzy i dokumentaliści docenią w aparacie D750
znaną już z profesjonalnego modelu D4S możliwość transmisji
danych z użyciem opcjonalnego modułu komunikacyjnego UT-1
i przekaźnika bezprzewodowego WT-5A/B/C/D. Po podłączeniu
modułu UT-1 aparat D750 może korzystać z połączenia Ethernet
z przewodową siecią LAN. Podłącz do modułu UT-1 przekaźnik
WT-5, aby uzyskać połączenie przez bezprzewodową sieć LAN*1
z serwerem FTP lub komputerem PC*2. Na serwer FTP lub
komputer można przesyłać zarówno pliki zdjęć i filmów zapisane
na karcie pamięci aparatu, jak i obrazy rejestrowane na bieżąco.
Opcjonalne oprogramowanie Camera Control Pro 2 umożliwia
zdalne sterowanie aparatem oraz przesyłanie zdjęć i filmów na
komputer. Dodatkowo można przeglądać zdjęcia zapisane na
karcie pamięci aparatu lub sterować aparatem z przeglądarki
internetowej uruchomionej na komputerze lub urządzeniu
iPhone*3.

*Przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału i ewentualnych przeszkód.
•Korzystanie z funkcji Wi-Fi wymaga pobrania na urządzenie inteligentne aplikacji Wireless
Mobile Utility (kompatybilnej z systemami iOS i AndroidTM ). Aplikację Wireless Mobile
Utility można pobrać bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami dla odpowiedniego systemu.
•Wbudowana funkcja Wi-Fi nie jest kompatybilna z programem Camera Control Pro 2.

Aplikacja Wireless Mobile Utility
do transmisji Wi-Fi

*1 Na podstawie standardu IEEE802.11a/b/g/n.
*2 Aplikację Wireless Transmitter Utility można pobrać z witryny firmy Nikon,
korzystając z instalatora na dołączonym dysku CD z oprogramowaniem ViewNX 2.
*3 iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.

Ta specjalna aplikacja umożliwia aparatom cyfrowym Nikon
nawiązywanie połączeń bezprzewodowych ze smartfonami i
tabletami z systemem iOS lub AndroidTM w celu przesyłania
zdjęć i zdalnego sterowania. Aplikację Wireless Mobile
Utility można pobrać bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami dla
odpowiedniego systemu.
UT-1

WT-5
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Modul UT-1 zamocowany
do aparatu D750 z
podłączonym kablem LAN

Moduł UT-1 oraz
przekaźnik WT-5A/B/
C/D zamocowane do
aparatu D750

Model D750 wyposażono w odchylany monitor LCD, który można
szybko przechylić do 90° w górę lub 75° w dół. Dzięki specjalnie
opracowanemu przez firmę Nikon przegubowi trójosiowemu
monitor wysuwa się nieco na zewnątrz, co pozwala uniknąć
zasłonięcie części monitora przez okular wizjera, gdy monitor
jest wychylony o 90°. Z kolei przy odchyleniu w dół o pełne 75°
monitor cofa się, aby nie dotykać podstawy statywu. Dzięki temu
monitor można swobodnie odchylać nawet wtedy, gdy aparat jest
zamocowany na statywie.

Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości z możliwością
dostosowywania kolorów
Monitor LCD o przekątnej 3,2 cala (8 cm) ma rozdzielczość ok.
1229 tys. punktów. W połączeniu z układem pikseli RGBW oraz
zintegrowaną strukturą szkła ochronnego i panelu pozwala to
uzyskać ostry i wyraźny obraz rejestrowanych ujęć. Szeroki kąt
oglądania wynoszący aż 170° ze wszystkich czterech stron bardzo
zwiększa wygodę obsługi aparatu D750. Można też skalibrować
odwzorowanie barw na monitorze LCD, aby lepiej odpowiadało
profilowi monitora komputera, zwiększając tym samym
wydajność pracy.

Camera Control Pro 2 – oprogramowanie
do zdalnego sterowania (opcjonalne)
Program Camera Control Pro 2 do zdalnego sterowania
pozwala obsługiwać wiele funkcji aparatu D750 z komputera.
Dostępne są między innymi zaawansowane funkcje monitora i
podglądu na żywo. Z komputera można zdalnie sterować
większością ustawień cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych
Nikon, którymi zazwyczaj steruje się za pośrednictwem kabla
USB, w tym trybem ekspozycji, czasem otwarcia migawki i
przysłoną. Po podłączeniu opcjonalnego przekaźnika
bezprzewodowego do kompatybilnego aparatu możliwe jest
korzystanie z bezprzewodowego (Wi-Fi) lub przewodowego
(Ethernet) połączenia sieciowego.

Bezprzewodowe sterowanie wieloma lampami
błyskowymi z wbudowanej lampy błyskowej
z funkcją sterownika
Wbudowana lampa błyskowa modelu D750 o liczbie przewodniej
ok. 12 (m, ISO 100, 20°C) i szerokim kącie rozproszenia
światła, obejmującym pole widzenia obiektywu o ogniskowej
24 mm, ma wiele możliwości. Zintegrowane sterowanie
lampą w trybie i-TTL nie tylko daje błysk wypełniający
przy obiektach fotografowanych pod światło, ale też
zapewnia profesjonalną kontrolę natężenia błysku.
Równie ważna jest współpraca z opracowanym
przez firmę Nikon zaawansowanym
bezprzewodowym systemem oświetlenia,
w ramach którego wbudowana lampa
błyskowa może bezprzewodowo sterować
nawet dwiema grupami opcjonalnych lamp
błyskowych.
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Podstawy swobody:

Jakość i ekspresja zdjęć

Bogate, doskonałe techniczne i wyrafinowane obrazy dające maksimum swobody twórczej
Cztery kluczowe technologie i oryginalne
oprogramowanie do tworzenia zdjęć o legendarnej
jakości Nikona
Wyjątkowe parametry optyczne obiektywów NIKKOR pozwalają
wykorzystać pełen potencjał wysokiej rozdzielczości matrycy aparatu
D750. Nowo opracowana przez firmę Nikon matryca CMOS formatu
FX o rozdzielczości 24,3 mln megapiksela wyróżnia się wyjątkowo
szerokim zakresem dynamicznym i wysokim stosunkiem sygnału do
szumu, dzięki czemu rejestrowane nią zdjęcia są wyraźne i zrównoważone, a szumy są skutecznie minimalizowane nawet przy wysokiej
czułości. Szybki procesor przetwarzania obrazu Nikon EXPEED 4
pozwala uzyskać nieosiągalny dotąd poziom redukcji szumów, precyzyjny balans bieli i możliwość nagrywania filmów 1080/60p. Zastosowanie oryginalnych ustawień Picture Control otwiera przy tym drogę
do robienia zdjęć lepiej odpowiadających oczekiwaniom fotografa.
Połączenie wszystkich tych funkcji przekłada się na najwyższą jakość
obrazu zarówno na zdjęciach, jak i w filmach. W porównaniu z modelem D810 aparat D750 zapewnia lepszą jakość obrazu przy w
 ysokich
czułościach, a przy tym również lepszą definicję, głębię, jakość przejść
tonalnych i czystość kolorów. Uwolnij swoją kreatywność na pięknie
zrównoważonych, wysokiej jakości zdjęciach JPEG i filmach w postaci
zarejestrowanej przez aparat lub sięgaj głębiej, przetwarzając pliki NEF
(RAW) w aplikacji Capture NX-D firmy Nikon.

Większa swoboda twórcza dzięki ulepszonym
ustawieniom Picture Control
Opracowane przez firmę Nikon ustawienia Picture Control umożliwiają
swobodne dostosowywanie wyglądu filmów i zdjęć. Niezależnie od
tego, czy chcesz rejestrować piękne zdjęcia i filmy od razu w postaci
docelowej, czy też rozwijać swoją kreatywność w fazie postprodukcji,
wystarczy wybrać ustawienie Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz lub Równomierne. Podobnie jak
w modelu D810 odpowiednim ustawieniem przejrzystości*1 można
nadać zdjęciu niepowtarzalny szlif. Wartość każdego parametru można
precyzyjnie ustawiać w krokach co 0,25*2. Najnowszym dodatkiem do
systemu Picture Control jest ustawienie „Równomierne”, które daje
krzywą tonalną jeszcze bliższą linii prostej niż ustawienie Neutralne.
Ustawienie Równomierne minimalizuje też sztuczne modyfikacje
obrazu, umożliwiając wierniejsze zachowanie oryginalnych informacji
o obiekcie. Przy korygowaniu zdjęć nie musisz już poświęcać tyle
uwagi przesadnym prześwietleniom, zlewającym się cieniom czy
przesyconym kolorom. Dzięki temu możesz się skupić na wydobyciu
ze zdjęcia maksymalnej ekspresji z szerokim zakresem stopni szarości
i odcieni barwnych. Jeśli będziesz przetwarzać zdjęcia rejestrowanie
w formacie NEF (RAW) w aplikacji Capture NX-D*3, używaj ustawienia
Równomiernie podczas fotografowania lub zastosuj to ustawienie do
zdjęcia wykonanego z innymi ustawieniami Picture Control, aby móc
łatwiej dostosować krzywą tonalną do swoich intencji.
*1 Może być stosowane tylko do zdjęć.
*2 Oprócz opcji Szybka korekta i efektów filtrów.
*3 Aplikację można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej firmy Nikon.

Aplikacja Picture Control Utility 2 do tworzenia i
organizowania własnych ustawień Picture Control
(dostarczona na dołączonym dysku CD-ROM z oprogramowaniem ViewNX 2)
Dysponując tym oprogramowaniem, możesz tworzyć nowe ustawienia Picture Control odpowiadające Twoim preferencjom. Aplikacja
umożliwia korygowanie parametrów za pomocą niestandardowych
krzywych tonalnych. Na ekranie podglądu można w czasie rzeczywistym zobaczyć efekt wprowadzanych zmian i powiększyć wybrane
miejsce, zmieniając wielkość okna. Można też korygować ekspozycję
i balans bieli obrazu widocznego na podglądzie, a w razie potrzeby
nawet skopiować nowe ustawienia do aparatu za pośrednictwem
karty pamięci. Utworzone ustawienia osobiste Picture Control mogą
być automatycznie rejestrowane na liście Picture Control w aplikacjach
ViewNX 2 i Capture NX-D na tym samym komputerze, co usprawnia
ich stosowanie do plików w formacie NEF (RAW).
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Zdjęcie wykonane przy ustawieniu
Picture Control: Krajobraz

Zdjęcie wykonane przy
ustawieniu Portret

Oryginalne oprogramowanie Nikon do tworzenia zdjęć
o charakterystycznej legendarnej jakości
Program Capture NX-D do obróbki plików NEF (RAW)
(do bezpłatnego pobrania)
Oprogramowanie Capture NX-D opracowano specjalnie do obróbki
stosowanego w aparatach Nikon formatu RAW o nazwie NEF (Nikon
Electronic Format), dzięki czemu może ono w pełni korzystać z bogactwa danych zapisanych w takich plikach. Poza kompensacją ekspozycji
i łatwym korygowaniem balansu bieli oraz odcieni, dostępne są liczne
funkcje związane z ustawieniami Picture Control. Nowe ustawienie
Równomierne i korekty przejrzystości można stosować do wszystkich
zdjęć w formacie NEF (RAW), również zrobionych aparatami starszymi
od D810. Niezależnie od użytego aparatu można precyzyjnie dostroić
każdy parametr w krokach co 0,25*. Program Capture NX-D umożliwia
też zapisywanie uzyskanych parametrów, w tym zmodyfikowanych
ustawień Picture Control, a następnie stosowanie ich do innych zdjęć.
*Oprócz opcji Szybka korekta i efektów filtrów.
Uwaga: aplikację Capture NX-D można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej firmy
Nikon. http://nikonimglib.com/ncnxd/

Oprogramowanie ViewNX 2 do przeglądania i
edytowania zdjęć (w zestawie)
Program ViewNX 2 pozwala importować, przeglądać i edytować zdjęcia i filmy oraz korzystać z typowych funkcji obróbki, takich jak zmiana
rozmiaru czy regulacja jasności. Dostępne funkcje edycji zdjęć są analogiczne do wbudowanych funkcji lustrzanek cyfrowych, a dodatkowo
można w prosty sposób stosować, modyfikować i korygować ustawienia Picture Control na zdjęciach w formacie NEF (RAW) zrobionych
lustrzankami cyfrowymi firmy Nikon.

Unikatowy zaawansowany system
rozpoznawania scenerii firmy Nikon

Naturalne odwzorowanie jasności dzięki aktywnej
funkcji D-Lighting

Aparat D750 jest wyposażony w zaawansowany system rozpoznawania scenerii firmy Nikon, zapewniający precyzyjne wyniki dzięki
zastosowaniu czujnika RGB 91K. Na podstawie danych z 91 tysięcy
pikseli czujnika odczytywana jest jasność, kontrast, kolor, rozmieszczenie jasnych obszarów i obecność (lub brak) ludzkich twarzy*.
Zarejestrowane informacje służą do automatycznego ustawiania
licznych parametrów, w tym autofokusa, automatycznej ekspozycji,
automatycznego balansu bieli i ekspozycji błysku i-TTL. Umożliwia
to precyzyjne śledzenie obiektów z dokładniejszym autofokusem,
ustaleniem ekspozycji, sterowaniem błyskiem oraz dodatkowym priorytetem ostrości twarzy, a także zrównoważone ustalenie ekspozycji z
uwzględnieniem najmocniej oświetlonych obszarów, oraz precyzyjny
balans bieli.. Informacje z czujnika zaawansowanego systemu rozpoznawania scenerii są dodatkowo używane do usprawnienia całego
procesu fotografowania, między innymi do szybszego powiększania
twarzy w trybie odtwarzania oraz dokładniejszego ustalania ekspozycji
i ostrości podczas podglądu na żywo i nagrywania filmów.

Aktywna funkcja D-Lighting pozwala w
naturalny sposób odwzorować szczegóły w obszarach ciemnych i prześwietlonych, nawet na silnie kontrastowych
ujęciach. W niektórych przypadkach,
na przykład przy zdjęciach pod światło,
skrajne wartości jasności w światłach
i cieniach mogą wykraczać nawet poza szeroki zakres dynamiczny aparatu
D750, ale procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 umożliwia szybkie i
dokładnie przetwarzanie takich scenerii w czasie rzeczywistym, dodatkowo poprawiając przy tym reprodukcję kolorów. Wystarczy wybrać jeden
z poziomów: auto, bardzo wysoka, wysoka, normalna lub niska (funkcję
można też całkowicie wyłączyć). Aktywna funkcja D-Lighting skutecznie
współpracuje z pomiarem matrycowym i w odróżnieniu od funkcji HDR
nie wymaga łączenia kilku zdjęć, dzięki czemu sprawdza się również przy
zdjęciach z ręki i fotografowaniu ruchomych obiektów.

*Nie ma możliwości potwierdzania wyników wykrywania twarzy podczas korzystania
z wizjera.

Precyzyjny automatyczny balans bieli z bardzo
dokładną identyfikacją źródła światła dzięki
zaawansowanemu systemowi rozpoznawania scenerii
Dzięki dostarczanym przez zaawansowany system rozpoznawania
scenerii danym identyfikacji źródła światła i wykrywania twarzy aparat
określa parametry koloru i jasności źródła światła, wspomagając się
przy tym ogromnym zestawem danych referencyjnych. W modelu
D750 jest też dostępny drugi tryb automatycznego balansu bieli, Auto
2, który pozwala utrzymać cieplejszą atmosferę zdjęć wykonywanych
przy świetle żarowym.

Elastyczność we wszystkich aspektach korekty obrazu
Ustawienia Picture Control firmy Nikon umożliwiają nie tylko dostosowanie wyglądu i klimatu zdjęcia do osobistej wizji fotografa, ale
również łatwe korygowanie parametrów: przejrzystości*, wyostrzania,
kontrastu, nasycenia i odcienia (kolorystyki). Każdy parametr można
precyzyjnie ustawiać w krokach co 0,25. Ustawianie balansu bieli
odbywa się w krokach co 0,5 na osi A-B (czerwony-niebieski) i 0,25 na
osi G-M (zielony-purpurowy). Przekłada się to na praktycznie nieograniczone możliwości korygowania ustawień w celu uzyskania idealnej
reprodukcji kolorów.
*Może być stosowane tylko do zdjęć

Zapanuj nad kontrastem w trybie HDR
(wysoki zakres dynamiki)
Aparat D750 może łączyć dwa zdjęcia wykonane z różną ekspozycją podczas jednego zwolnienia migawki, uzyskując w ten sposób
niezwykle szeroki zakres dynamiczny. Zdjęcia rejestrowane tą metodą
mają mniejszy szum i bogate przejścia tonalne zarówno w cieniach, jak
i w jasnych obszarach, nawet przy silnie kontrastowej scenerii. Stopień
wygładzania krawędzi styku obszarów o dwóch różnych ekspozycjach
jest ustawiany automatycznie odpowiednio do wybranej wcześniej
siły efektu (auto, bardzo wysoka, wysoka, normalna lub niska). Tryb
HDR sprawdza się najlepiej w przypadku nieruchomych obiektów, na
przykład zdjęć krajobrazu lub martwych natur.
Uwaga: zalecane jest użycie statywu.
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Łatwość operowania i niezawodność

Wsparcie twórcze pod każdym względem

Pomiar ekspozycji z ochroną świateł pozwala
uniknąć niepożądanych prześwietleń

Na zdjęciu wykonanym z pomiarem
matrycowym widać prześwietlenia

Po włączeniu tego trybu
aparat D750 automatycznie
wykrywa najjaśniejsze
obszary ujęcia i dobiera
ekspozycję zapobiegającą
prześwietleniu. Nowy pomiar
ekspozycji z ochroną świateł
jest szczególnie przydatny
przy fotografii teatralnej, gdy
główny obiekt jest skąpany
w świetle jupiterów.

Punktowy balans bieli do błyskawicznego pomiaru
manualnego podczas podglądu na żywo
Aparat D750 umożliwia błyskawiczne dokonanie ręcznego
pomiaru balansu bieli
poprzez wskazanie białego
lub szarego obszaru kadru
podczas podglądu na żywo.
Dane pomiaru ręcznego są
zachowywane również przy
maksymalnym powiększeniu
obrazu na podglądzie na żywo,
co pozwala uzyskać precyzyjny Zdjęcie wykonane z użyciem danych
balans bieli na mniejszych
ręcznego pomiaru
obszarach. Jeśli wynik nie
jest zadowalający, wystarczy po prostu
przesunąć obszar pozyskiwania danych,
bez potrzeby wykonywania od początku
całego procesu pomiaru.
• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/400 s, f/3,2 • Balans bieli: Temperatura barwowa (2700 K) • Czułość: ISO 3200
• Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski

Zdjęcie wykonane z pomiarem ekspozycji z ochroną świateł.

Zdjęcie wykonane z
ustawieniem
Automatyczny 1

Programy tematyczne zapewniają optymalne
ustawienia do poszczególnych scenerii

Intuicyjny przycisk „P” daje bezpośredni dostęp do
często używanych funkcji.

Niezawodna ochrona przed pyłem i deszczem dzięki
solidnemu korpusowi i uszczelnieniom

Aparat D750 może automatycznie dobierać najlepsze
ustawienia do rodzaju scenerii
lub obiektu. Wystarczy wybrać
odpowiedni program tematyczny, a aparat zajmie się całą
resztą. Podczas korzystania
z programów tematycznych
można ustawiać kompensację
ekspozycji i błysku.

Czy korzystasz z wizjera, czy
fotografujesz z podglądem na
żywo, uzyskanie dostępu do
najczęściej używanych funkcji
jest teraz kwestią naciśnięcia
jednego przycisku. Można
też przeskoczyć do menu
retuszu podczas odtwarzania
lub wskazywać zdjęcia, które
mają być przesłane na smartfon lub tablet.

- podobnie jak model D810 Korpus aparatu jest dokładnie
uszczelniony, aby zapewnić
wysoki poziom ochrony przed
pyłem i wilgocią. Równie
dokładnie uszczelniony jest
wielofunkcyjny pojemnik na
baterie MB-D16 (opcjonalny).

Zdjęcie wykonane przy ustawieniu
Zmierzch/świt

Programy tematyczne dostępne w aparacie D750:
Portret, Krajobraz, Dziecko, Zdjęcia sportowe, Makro, Portret nocny,
Krajobraz nocny, Przyjęcie/wnętrza, Plaża/śnieg, Zachód słońca,
Zmierzch/świt, Portret zwierzaka, Blask świec, Kwiaty, Barwy
jesieni i Żywność

Wizjer optyczny z organicznym wyświetlaczem
elektroluminescencyjnym zapewnia lepszą widoczność
nawet w ostrym świetle
Do pokazywania informacji
w wizjerze pod obszarem
zdjęcia zastosowano
organiczny wyświetlacz
elektroluminescencyjny o
dużym kontraście i niskim
poborze mocy. Zapewnia on
doskonałą widoczność nawet w ostrym świetle słonecznym,
a jednocześnie szybciej reaguje w niskich temperaturach.

Wygodna i intuicyjna obsługa z ulepszonym interfejsem
Model D750 wyposażono
w nowy, bardziej intuicyjny
graficzny interfejs
użytkownika. W celu
uzyskania maksymalnej
czytelności niezależnie od
oświetlenia kolor tekstu
można zmieniać ręcznie lub
automatycznie, przy czym
zmiany automatyczne zależą od natężenia światła w otoczeniu.
Górny wyświetlacz LCD został przeprojektowany, aby lepiej
pasował do smukłego korpusu, a niezbędne informacje są
na nim wyświetlane w wygodniejszym i bardziej czytelnym
formacie.

Wydajne zarządzanie pamięcią dzięki dwóm
gniazdom kart SD
Aparat D750 ma dwa gniazda
kart pamięci SD z różnymi
opcjami nagrywania, takimi
jak „Przepełnienie”, „Kopia
zapasowa” lub nagrywanie
na osobnych kartach zdjęć w
formacie RAW i JPEG. Można
też kopiować zdjęcia między
dwiema kartami pamięci i
nagrywać filmy na tę kartę, na której jest więcej miejsca. Aparat
D750 obsługuje karty pamięci SDXC UHS-I, co w połączeniu
z przyspieszonym działaniem procesora przetwarzania obrazu
EXPEED 4 pozwala przetwarzać i zapisywać dane obrazów o
ogromnej ilości pikseli z bardzo dużą szybkością.

Wirtualny horyzont pokazujący kierunek
przechylania aparatu
W modelu D750
zastosowano wbudowany
wirtualny horyzont, który
wykrywa przechyły zarówno
na boki, jak i do przodu i do
tyłu. Wskazania wszystkich
kierunków przechylania
są widoczne na monitorze
LCD, natomiast w wizjerze
wyświetlana jest tylko informacja o kierunku przechyłu
bocznego. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas
fotografowania martwej natury, krajobrazów i architektury.

Wytrzymały i precyzyjny mechanizm sekwencyjny
testowany do 150 000 zwolnień migawki
W aparacie D750 zastosowano
szybki i precyzyjny mechanizm
niezależnie kontrolujący
działanie migawki, lustra i
przysłony. Zespół migawki
jest wyjątkowo trwały –
przetestowano go przez
150 000 cykli, przy czym
podczas testów mechanizm
wraz z napędem był faktycznie zamontowany w aparacie. Dostępne
są tryby cichego wyzwalania migawki i cichych zdjęć seryjnych,
umożliwiające bardziej dyskretne wyzwalanie migawki.

Niskie zużycie energii i długi czas działania akumulatora
Zastosowanie ulepszonej elektroniki
w połączeniu z procesorem przetwarzania
obrazu EXPEED 4 pozwoliło stworzyć
wydajny system zasilania, dzięki któremu
można pracować dłużej. Aparat D750 jest
zasilany z akumulatora jonowo-litowego
EN-EL15, podobnie jak modele D810,
D610 i D7100. Umożliwia on zrobienie
ok. 1230* zdjęć przy używaniu lampy
błyskowej co drugie zdjęcie. Zgodnie
z testami firmy Nikon symulującymi
użycie w zastosowaniach profesjonalnych
akumulator wystarcza na. 4420 zdjęć
lub 55 minut nagrywania filmu. Poza
Aparat D750 z zamocoakumulatorem EN-EL15 można też
wanym pojemnikiem
stosować opcjonalne źródła zasilania:
MB-D16
zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga złącza
zasilania EP-5B) lub wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16.
*Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association
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Podstawy swobody:

Obiektywy NIKKOR

Podstawy swobody:

Najwyższa jakość optyki pozwala w pełni skorzystać z potencjału formatu FX

Lampy błyskowe Nikon

Jedyny w swoim rodzaju system sterowania błyskiem, by uzyskać idealne oświetlenie

Kreatywny system oświetlenia firmy Nikon –
oświetlenie studyjnej jakości w dowolnym miejscu
Gdy trzeba zapewnić dokładne i elastyczne oświetlenie
niezależnie od sytuacji, nie ma lepszego rozwiązania niż kreatywny
system oświetlenia firmy Nikon (CLS). Wystarczy dodać do
aparatu D750 dowolną liczbę lekkich, wytrzymałych i poręcznych
lamp błyskowych Nikon (wyposażenie opcjonalne), aby móc w
każdej lokalizacji uzyskać oświetlenie jakości studyjnej.

Lekka i kompaktowa lampa
błyskowa SB-500 z mocną
lampą LED (opcjonalna)
• Obiektyw: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Jakość obrazu: 14-bitowy RAW (NEF) •
Ekspozycja: tryb [A], 1,6 s, f/11 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 100 • Ustawienie
Picture Control: Standardowe ©Ryo Ohwada

Zmiennoogniskowy obiektyw
ultraszerokokątny AF-S NIKKOR 16-35mm
f/4G ED VR z doskonałą redukcją drgań
Zakres tego wyjątkowego obiektywu zmiennoogniskowego rozciąga się od ultraszerokiego kąta 107° do typowych szerokich 63°, co
pozwala w pełni wyeksponować potencjał zdjęć i filmów, jaką daje
połączenie formatu FX i matrycy o rozdzielczości 24,3 megapiksela.
Mechanizm redukcji drgań (VR) zapewnia efekt odpowiadający
czasowi otwarcia migawki krótszemu o 2,5 stopnia*. Śmiało zgłębiaj
możliwości zdjęć szerokokątnych, nawet przy słabym oświetleniu we
wnętrzach lub fotografowaniu krajobrazów o zachodzie słońca.
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• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Jakość obrazu: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/80 s, f/8 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 100 • Ustawienie
Picture Control: Neutralne ©Joshua Cripps

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Jakość obrazu: 14-bitowy RAW (NEF) •
Ekspozycja: tryb [M], 1/640 s, f/5 • Balans bieli: Automatyczny 1 • Czułość: ISO 3200 • Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

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

Praktyczny standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy obejmujący szeroki
zakres ogniskowych

Wielozadaniowy obiektyw zmiennoogniskowy
o potężnym zoomie 10,7×

Standardowy, obiektyw zmiennoogniskowy z 5-krotnym zoomem,
obejmujący kąty widzenia od szerokich 84° po zakres teleobiektywu.
Stały maksymalny otwór względny f/4 zapewnia wysoką jakość
przy szeroko otwartej przysłonie. Zastosowanie powłoki nanokrystalicznej umożliwia rejestrowanie kontrastowych zdjęć z minimum
flary i refleksów. Mechanizm redukcji drgań (VR) skutecznie
niweluje drganie aparatu, dając efekt odpowiadający czasowi
otwarcia migawki krótszemu o 3,5 stopnia*.

Obiektyw zmiennoogniskowy o wyjątkowym zoomie 10,7×
(od 28 do 300 mm) i otworze względnym f/5,6 przy najdłuższej
ogniskowej. Mechanizm redukcji drgań (VR) zapewnia efekt
odpowiadający czasowi otwarcia migawki krótszemu o 3,5 stopnia*.
Wyjątkowa wszechstronność tego obiektywu pozwala uzyskiwać
doskonałe ujęcia w najróżniejszych sytuacjach zdjęciowych.

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

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nowość]

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Wszechstronny standardowy obiektyw
zmiennoogniskowy z redukcją drgań.

Jasny obiektyw stałoogniskowy o wyjątkowo
szerokim kącie widzenia, zapewniający wysoką
jakość zdjęć przy niewielkich rozmiarach i masie.

Jasny obiektyw stałoogniskowy pozwalający
robić dramatyczne zdjęcia o płytkiej głębi ostrości
i naturalnym rozmyciu tła.

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

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Lekki teleobiektyw zmiennoogniskowy
do zastosowań profesjonalnych.

Jasny szerokokątny obiektyw stałoogniskowy,
dający doskonałe odwzorowanie szczegółów i
piękne rozmycie tła.

Obiektyw do makrofotografii zapewniający
ostrą i naturalną reprodukcję obrazu.
*Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
Wartość osiągana po zamocowaniu do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej
formatu FX i ustawieniu zooma na najdłuższą ogniskową.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/1000 s, f/6,3 • Balans bieli: Lampa błyskowa • Czułość: ISO 1250
• Ustawienie Picture Control: Standardowe ©Ray Demski

Aby uzyskać dynamiczny i trójwymiarowy obraz, wbudowana lampa błyskowa
posłużyła tu za sterownik uruchamiający bezprzewodowo dwie zdalne lampy
błyskowe SB-500. Moc błysku każdej z lamp można ustawić ręcznie dla
pożądanego efektu.

SB-500 to lekka, kompaktowa
i poręczna lampa błyskowa o
liczbie przewodniej 24 (m, ISO
100, format FX przy pozycji palnika
lampy 24 mm), zasilana dwiema
bateriami typu R6/AA. Palnik można
przechylać w górę do 90° oraz
obracać w poziomie o 180° w lewo
i w prawo. Temperatura barwowa
nowo zainstalowanej lampy LED
o trzech możliwych poziomach mocy
jest zbliżona do światła słonecznego,
dzięki czemu lampy można używać
jako światła pomocniczego
zarówno przy fotografowaniu, jak
i przy filmowaniu. Gdy lampa nie jest zamocowana
do aparatu, efekt oświetlenia można monitorować na
podglądzie na żywo. Po podłączeniu do aparatu D750
możliwe jest automatyczne dostosowanie balansu
bieli do lampy LED. W ramach zaawansowanego
bezprzewodowego systemu oświetlenia lampa SB-500
może być używana jako sterownik wielu lamp zdalnych
lub jako lampa zdalna, sterowana przez wbudowaną
lampę aparatu. Ustawienia lampy błyskowej SB-500,
w tym ustawienia funkcji sterownika, są dostępne
w menu ustawień osobistych aparatu D750.

Lampa
błyskowa
SB-500
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Akcesoria i oprogramowanie

Nazewnictwo

Schemat systemu
(
)
~
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Zaprojektowane specjalnie do aparatów Nikon

6
5

AKCESORIA DO
WIZJERA

!
"

Szkła korekcyjne wizjera DK20C (od -5 do +3 m-1)

#

Adapter do
okularu DK-22

?
4

Zaawansowany wielofunkcyjny bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-1 (opcjonalny)

Łatwe zdalne sterowanie za pomocą bezprzewodowych
pilotów zdalnego sterowania WR-R10 i WR-T10 (opcjonalnych)

WR-1 to zaawansowany wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania.
Gdy jeden pilot WR-1 jest skonfigurowany jako nadajnik, a drugi
WR-1 (lub WR-R10*1) jako odbiornik i podłączony do aparatu
D750, można przeglądać i zmieniać ustawienia aparatu*2,
korzystając z wyświetlacza w nadajniku (wymagane uaktualnienie
oprogramowania sprzętowego do wersji 2.00). Przekaźniki WR-1
komunikują się za pomocą fal radiowych, a ich zasięg wynosi do
120 m*3. Dostępnych jest 15 kanałów łączności. Poza zdalnym
sterowaniem aparatem z podłączonym pilotem WR-1
ustawionym jako odbiornik za pomocą drugiego WR-1
używanego jako nadajnik*4 dostępne są też inne
konfiguracje zdalnego fotografowania: jednoczesne
zwalnianie migawek w kilku aparatach, zwalnianie
migawek kilku aparatów zsynchronizowanych
z aparatem głównym z podłączonym pilotem
WR-1*5, zdalne sterowanie poszczególnymi
Bezprzewodowy
grupami aparatów oraz fotografowanie
pilot zdalnego
z interwalometrem. Możliwe jest też zdalne
sterowania WR-1
fotografowanie z równoczesnym
wykorzystaniem urządzeń WR-1 oraz
WR-R10/WR-T10*4.

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-R10/WRT10 korzystają z fal radiowych o częstotliwości 2,4 GHz, a ich
zastosowanie znacznie zwiększa swobodę zdalnej obsługi aparatu.
W odróżnieniu od urządzeń na podczerwień kontrolery WR-R10/
WRT10 umożliwiają zdalne sterowanie ze znacznej odległości i
niezależnie od przeszkód, na przykład drzew lub ścian. Maksymalna
odległość komunikacji wynosi 20 m*1, a liczba sterowanych aparatów
jest nieograniczona. Możliwość sterowania wieloma aparatami
otwiera nowe, ekscytujące kierunki twórcze.
Spróbuj na przykład jednocześnie rejestrować
zdjęcia i filmy*2 różnymi aparatami lub po prostu
robić te same zdjęcia kilkoma aparatami o różnych
obiektywach. Można też podzielić aparaty na grupy,
przypisać każdej grupie oddzielny kanał i niezależnie
Bezprzewodowy
sterować poszczególnymi grupami, aby wykonywać pilot zdalnego steronajróżniejsze operacje zgodne ze swoją wizją
wania WR-R10
twórczą. Możliwości są nieograniczone.

*1 Wymagana aktualizacja oprogramowania do wersji
2.00.
*2 Funkcje są ograniczone.
*3 Zasięg w pionie wynosi ok. 1,2 m, zależnie od
warunków pogodowych i obecności ewentualnych
przeszkód.
*4 Używane urządzenia WR-R10 i WR-T10 muszą być
ustawione na ten sam kanał i sparowane, a używany
pilot WR-1 musi również być ustawiony na ten sam
kanał i sparowany lub mieć przypisaną nazwę identyfikującą. Maksymalna liczba kontrolerów: 20 urządzeń WR-1
lub 64 urządzenia WR-R10.
*5 Aparatem głównym do zsynchronizowanego wyzwalania może być jedynie aparat z 10-stykowym gniazdem
zdalnego sterowania.
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*1 Zasięg w pionie wynosi ok. 1,2 m, zależnie od warunków
pogodowych i obecności ewentualnych przeszkód.
*2 Opcja filmowania jest dostępna w przypadku korzystania z
aparatów z serii D4, D810, z serii D800, D750, D610, D600,
D7100, D5300, D5200 i D3300.

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-T10

Moduł GPS GP-1A (opcjonalny)
W przypadku niektórych rodzajów zdjęć bardzo cenne są
informacje o lokalizacji, na przykład długość i szerokość
geograficzna, wysokość nad poziomem morza i bieżąca
godzina (według czasu uniwersalnego UTC). Moduł GP1A pozwala zapisywać te wszystkie informacje w danych
EXIF. Zdjęcia z informacjami o położeniu można wyświetlać
w widoku mapy programu ViewNX
2. Informacje te można również
wykorzystać w serwisie NIKON
IMAGE SPACE, który pozwala
na zapisywanie i udostępnianie
zdjęć, a także w innych podobnych
serwisach oraz oprogramowaniu
do cyfrowego mapowania.

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16 (opcjonalny)
zapewnia wygodny chwyt zarówno w pozycji poziomej,
jak i pionowej [Nowość]
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Okular
powiększający
DG-2

Okular powiększający
DK-21M
Pokrywka okularu
DK-5*

Lupa kątowa
DR-6

Gumowa muszla
oczna DK-21*

LAMPY BŁYSKOWE
Lampa błyskowa SB-910
Wysokowydajny pojemnik na
baterie SD-9
Lampa błyskowa SB-700

AKCESORIA DO
DIGISCOPINGU

Lampa błyskowa SB-500

Adapter FSA-L2 do mocowania
lustrzanki cyfrowej do lunet serii EDG.

Lampa błyskowa SB-300

MIKROFON

>= < ;

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16 obsługuje dwa rodzaje
zasilania bateryjnego: jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
bądź sześć baterii alkalicznych, baterii litowych lub akumulatorów niklowo-wodorkowych typu R6/AA. Można też korzystać z zasilacza
sieciowego EH-5b (ze złączem zasilania EP-5B). W przypadku używania akumulatora EN-EL15 zarówno w aparacie, jak i w pojemniku
MB-D16, następuje płynne przełączanie między źródłami zasilania.
Pozwala to fotografować dwa razy dłużej niż na pojedynczym akumulatorze aparatu D750. Dzięki temu fotograf może się skupić na
zdjęciach i nie myśleć o ograniczonym czasie działania akumulatora. W wytrzymałym
magnezowym korpusie wielofunkcyjnego
pojemnika na baterie MB-D16 umieszczoWielofunkcyjny pojemnik
no intuicyjne elementy sterujące ułatwiające fotografowanie w pionie: spust migawki, na baterie MB-D16
blokadę spustu migawki, przycisk AE-L/AF-L, główne i przednie
pokrętło sterujące oraz wybierak wielofunkcyjny.

NIKON IMAGE SPACE – prosty w obsłudze i bogaty
w możliwości serwis firmy
Nikon do przechowywania i udostępniania zdjęć
Twoje zdjęcia zasługują
na bezpieczne miejsce
w Internecie. Takim miejscem
jest NIKON IMAGE SPACE
– bezpłatny serwis online do
przechowywania i udostępniania
http://nikonimagespace.com
zdjęć. Korzystając z szybkiego
i prostego w obsłudze interfejsu, można przesyłać, pobierać,
przeglądać, organizować i udostępniać zdjęcia oraz filmy, a także
płynnie łączyć się z różnymi serwisami społecznościowymi. Każdy
zarejestrowany użytkownik może korzystać z konta podstawowego,
zapewniającego 2 GB przestrzeni. Dla posiadaczy aparatów cyfrowych
firmy Nikon dostępne są konta specjalne, zapewniające do 20 GB
przestrzeni i szereg przydatnych funkcji, na przykład możliwość
chronienia udostępnianych zdjęć hasłem.
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Bezprzewodowy sterownik
błysku SU-800

Mikrofon
stereofoniczny ME-1

AKCESORIA DO ZDALNEGO
STEROWANIA I GPS

Zestaw bezprzewodowych
lamp błyskowych ze
sterownikiem błysku R1C1
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1�Sanki mocujące (do opcjonalnej lampy
błyskowej)
2 Pokrętło trybu wyzwalania migawki
3�Blokada pokrętła
trybu wyzwalania migawki
4 Zaczep paska
5�Przycisk zwolnienia blokady pokrętła
trybu pracy
6 Pokrętło trybu pracy
7�Przycisk pomiaru ekspozycji/formatowania
kart pamięci
8 Przycisk nagrywania filmu
9 Przednie pokrętło sterujące
! Włącznik zasilania
" Spust migawki
# Przycisk kompensacji ekspozycji/
resetowania dwoma przyciskami
$ Znacznik płaszczyzny ogniskowej
% Główne pokrętło sterowania
& Wyświetlacz LCD
( Wbudowana lampa błyskowa
) Przycisk trybu lampy błyskowej/przycisk
kompensacji błysku
~ Odbiornik podczerwieni (przód)
+ Pokrywka gniazda akcesoriów
, Pokrywka gniazda audio
- Osłona złącza HDMI/USB
. Przycisk zwalniania obiektywu

Przycisk trybu AF
Wybierak trybu ustawiania ostrości
Znacznik pozycji mocowania obiektywu
Przycisk braketingu
Lustro
Dźwignia sprzężenia światłomierza
Gniazdo akcesoriów
Gniazdo słuchawek
Gniazdo mikrofonu zewnętrznego
Złącze HDMI
Złącze USB
Mikrofon stereofoniczny
Styki procesora
Mocowanie obiektywu
Osłona styków opcjonalnego pojemnika na
baterie MB-D16
} Gniazdo mocowania statywu
* Wałek napędu AF
a Przycisk Fn
b Zatrzask pokrywy komory akumulatora
c Pokrywa komory akumulatora
d Osłona złącza zasilania
e Pokrywa gniazda karty pamięci
f Przycisk Pv
g�Dioda wspomagająca AF/dioda
�samowyzwalacza/lampa redukcji efektu
czerwonych oczu
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Studyjne lampy
błyskowe**

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WR-R10
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Wyświetlacz wizjera

Adapter z gniazdem synchronizacyjnym
AS-15
Lampy błyskowe
SB-910/700/500/300

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-T10

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-1 (nadajnik)

Przewód zdalnego sterowania
TTL SC-28, 29

Bezprzewodowy
pilot zdalnego sterowania
WR-1(odbiornik)

APLIKACJE DLA URZĄDZEŃ
FUTERAŁ

Wyświetlacz LCD

Okular wizjera
Gumowa muszla oczna
Pokrętło korekcji dioptrażu
Przycisk blokady AE/AF
Przycisk informacji
Wybierak wielofunkcyjny
Przycisk OK
Blokada wybieraka pól AF
Dioda dostępu do karty pamięci
Odbiornik podczerwieni (tył)
Wybierak podglądu na żywo
Przycisk podglądu na żywo
Głośnik
Odchylany monitor
Przycisk P
Przycisk pomniejszenia w trybie
odtwarzania/widoku miniatur/czułości ISO/
automatycznego doboru ISO/resetowania
dwoma przyciskami
Przycisk powiększenia w trybie odtwarzania/
przycisk jakości/wielkości zdjęcia
Przycisk pomocy/ochrony/balansu bieli
Przycisk menu
Przycisk odtwarzania
Przycisk usuwania/formatowania
kart pamięci

Przewód
zdalnego
sterowania
MC-DC2

Odbiornik GPS GP-1A

Pilot zdalnego
sterowania ML-L3

Wireless Mobile Utility†
Wzmocniony
futerał CF-DC5

Urządzenie inteligentne**
(system iOS lub Android™)

Wzmocniony
futerał CF-DC4

AKCESORIA TV I WIDEO

ZASILACZE SIECIOWE,
AKUMULATORY I ŁADOWARKI
Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL15*

Kabel HDMI HC-E1
(złącze typu C n złącze typu A)

Wielofunkcyjny pojemnik na
baterie MB-D16

Ładowarka
MH-25a*/MH-25

Sześć baterii
typu R6/AA**

Złącze zasilania
EP-5B
Telewizor**

AKCESORIA ZWIĄZANE
Z KOMPUTEREM
Kabel USB UC-E17*

Drukarka**
Kabel LAN**

Moduł komunikacyjny
UT-1

Akumulator jonowo-litowy
EN-EL15*

Przekaźnik bezprzewodowy
WT-5A/B/C/D

Złącze zasilania EP-5B

Nagrywarka wideo ze
złączem HDMI**

Zasilacz sieciowy
EH-5b

Zasilacz sieciowy
EH-5b

Komputer**

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

Program ViewNX 2*
Capture NX-D†
Program Camera Control Pro 2

† Dostarczane akcesoria. **Produkty firm innych niż Nikon. †Aplikację można bezpłatnie pobrać z witryny internetowej firmy Nikon.
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Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D750 – dane techniczne
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za
pośrednictwem bagnetu i styków AF)
Efektywny kąt widzenia
Format FX firmy Nikon
Rozdzielczość
24,3 mln pikseli
Matryca
Matryca CMOS o wymiarach 35,9 × 24,0 mm
Całkowita liczba pikseli
24,93 mln
System usuwania kurzu
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga opcjonalnego
programu Capture NX-D)
Wielkość zdjęcia (w
• Obszar zdjęcia FX (36×24): 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • Obszar zdjęcia 1,2×
pikselach)
(30x20): 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • Obszar zdjęcia DX (24×16): 3936 × 2624
[L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Zdjęcia formatu FX wykonane w trybie filmowania z podglądem
na żywo: 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Zdjęcia formatu DX wykonane w trybie
filmowania z podglądem na żywo: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [S]
Format plików
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją stratną lub bezstratną • 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: jedno zdjęcie zapisywane
jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG.
Ustawienia Picture Control Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret, Krajobraz i Równomierne; 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
Dwa gniazda kart pamięci Z gniazda 2 można korzystać do zapisywania zdjęć w przypadku przepełnienia karty w pierwszym gnieździe,
w celu tworzenia kopii zapasowych lub w celu oddzielnego zapisywania zdjęć w formatach NEF i JPEG;
zdjęcia można kopiować między kartami
System plików
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
• FX (36×24): około 100% w poziomie i 100% w pionie • 1,2× (30×20): około 97% w poziomie i 97%
w pionie • DX (24×16): około 97% w poziomie i 97% w pionie
Powiększenie
Około 0,7× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, -1,0 m-1)
Dystans widzenia całej
21 mm (-1,0 m-1; od okularu wizjera)
matówki
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 m-1
Matówka
BriteView Clear Matte Mark III 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 A i M) lub przez aparat (w pozostałych trybach)
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy Obiektywy AF NIKKOR, w tym obiektywy typu G, E i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów PC),
obiektywy DX (obszar zdjęcia formatu DX (24×16) 1,5×), obiektywy AI-P NIKKOR i obiektywy AI bez
procesora (tylko tryby A i M); brak współpracy z obiektywami IX NIKKOR, obiektywami do aparatu F3AF
i obiektywami non-AI.
Wskaźnik ustawienia ostrości może być używany z obiektywami o otworze względnym f/8 lub większym
(11 pól AF działa z obiektywami o otworze względnym f/8 lub większym)
Typ migawki
Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości
Czasy otwarcia migawki
Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, czas B, X200
Czas synchronizacji błysku X = 1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego (zasięg lampy błyskowej
zmniejsza się w przypadku czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/200 do 1/250 s)
Tryby wyzwalania migawki S (pojedyncze zdjęcie), T (seryjne wolne), U (seryjne szybkie), J (pojedyncze ciche),
M (ciągłe ciche), (samowyzwalacz), V (podnoszenie lustra)
Szybkość rejestrowania
Od 1 do 6 kl./s T, 6,5 kl./s U lub 3 kl./s M
zdjęć
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Tryby zdalnego sterowania Zdalne z opóźnieniem, Zdalne natychmiastowe, Zdalne uniesienie lustra
(ML-L3)
Pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji TTL za pomocą czujnika RGB o rozdzielczości około 91 000 pikseli
Metoda pomiaru ekspozycji • Matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III (obiektywy typu G, E i D); matrycowy
pomiar ekspozycji Color Matrix III (inne obiektywy z procesorem); matrycowy pomiar ekspozycji Color
Matrix jest dostępny w przypadku obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik wprowadzi ich dane
• Centralnie ważony: przypisanie ok. 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
obiektywu bez procesora używane jest koło o średnicy 12 mm)

Metoda pomiaru ekspozycji • Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) ustawionym na wybranym
polu AF (lub centralnym polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora).
• Chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: dostępny z obiektywami typu G, E i D; w przypadku
używania innych obiektywów odpowiednik pomiaru centralnie ważonego
Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub z ochroną świateł: od 0 do 20 EV
(ISO 100, obiektyw f/1,4, • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
20°C)
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji
Tryby automatyczne (i automatyczny; j automatyczny bez błysku); programy tematyczne
(k portret; l krajobraz; p dziecko; m zdjęcia sportowe; n makro; o portret nocny; r krajobraz nocny;
s przyjęcie/wnętrza; t plaża/śnieg; u zachód słońca; v zmierzch/świt; w portret zwierzaka; x blask
świec; y kwiaty; z barwy jesieni; 0 żywność); tryby efektów specjalnych
(% noktowizor; g szkic kolorowy; i efekt miniatury; u kolor selektywny; 1 sylwetka;
2 rozjaśnienie;3 przyciemnienie); automatyka programowa z fleksją programu e; automatyka z preselekcją
czasu f; automatyka z preselekcją przysłony g; ręczny h; j (ustawienia użytkownika 1); k (ustawienia
użytkownika 2)
Kompensacja ekspozycji
Regulacja w zakresie od -5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach e, f, g, h, h i %
Braketing ekspozycji
Od 2 do 9 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV; od 2 do 5 zdjęć w krokach co 2 lub 3 EV
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej jasności przyciskiem A AE-L/AF-L
Czułość ISO
Od ISO 100 do ISO 12800 w krokach co 1/3 lub 1/2 EV; czułość można też zmniejszać o około 0,3, 0,5, 0,7
lub 1 EV (odpowiednik ISO 50) poniżej czułości ISO 100 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV
(odpowiednik ISO 51200) powyżej czułości ISO 12800; dostępny automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczne, Bardzo wysokie, Wysokie, Normalne, Niskie, Wyłączone
Braketing ADL
2 zdjęcia przy użyciu wybranej wartości dla jednego kadru lub 3–5 zdjęć przy użyciu zmierzonych wartości
dla wszystkich zdjęć
Autofokus
Moduł Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II z detekcją fazową TTL, dokładną regulacją, 51 polami AF (w
tym 15 polami krzyżowymi; przy przysłonie f/8 działa 11 pól AF) i diodą wspomagającą AF (zasięg około
0,5–3 m).
Zakres czułości autofokusa Od -3 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
Silnik ustawiania ostrości
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); ciągły AF (AF-C); automatyczny wybór 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 51 lub 11 pól AF
Tryby pola AF
jednopolowy AF; AF z dynamicznym wyborem pola (9, 21 lub 51 pól), śledzenie 3D, wybór pola AF z grupy,
automatyczny wybór pola AF
Blokada ostrości
Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF) lub
naciskając przycisk A AE-L/AF-L
Wbudowana lampa
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatyka lampy błyskowej z samoczynnym podnoszeniem lampy
błyskowa
e, f, g, h, 0: manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
Liczba przewodnia
Około 12, 12 w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB o ok. 91 tys. pikseli możliwe dla wbudowanej
lampy błyskowej; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany z
pomiarem matrycowym, centralnie ważonym i z ochroną świateł; standardowy błysk i-TTL dla lustrzanek
cyfrowych jest używany z pomiarem punktowym
Tryby lampy błyskowej
Automatyczny, automatyczny z redukcją efektu czerwonych oczu, automatyczna synchronizacja z długimi
czasami ekspozycji, automatyczna synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych
oczu, błysk wypełniający, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji,
synchronizacja z długimi czasami ekspozycji i redukcją efektu czerwonych oczu oraz synchronizacja na tylną
kurtynkę migawki i synchronizacja na tylną kurtynkę migawki z długimi czasami ekspozycji, wyłączony;
obsługiwana automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki
Kompensacja błysku
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV
Braketing mocy błysku
Od 2 do 9 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV; od 2 do 5 zdjęć w krokach co 2 lub 3 EV
Wskaźnik gotowości lampy Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku
z pełną mocą
Sanki mocujące
Gniazdo „gorącej stopki” ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system oświetlenia Lampy współpracujące w systemie Nikon CLS; dostępna opcja trybu sterownika
firmy Nikon (CLS)
Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (dostępny oddzielnie)
Balans bieli
Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne, lampa
błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 6 wartości, w trybie podglądu na żywo
dostępny punktowy balans bieli) 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
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Tryby podglądu na żywo
Silnik ustawiania ostrości w
trybie podglądu na żywo
Tryby pola AF
Autofokus

Fotografia w trybie podglądu na żywo (zdjęcia), podgląd filmu na żywo (filmy)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-F) • Ręczne ustawianie ostrości (M)

2014 Nikon Corporation

• Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi SD Association
• PictBridge jest znakiem towarowym
• HDMI, logo HDMI są chronionymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC.
• Google i Android są zarejestrowanymi markami handlowymi Google Inc.
• Nazwy produktów i marek są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm.
• Obrazy na monitorach LCD oraz w wizjerach aparatu w tej broszurze to symulacje.

AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
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 dla filmu Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Metoda pomiaru ekspozycji Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub z ochroną świateł
w trybie filmowania
Rozmiar klatki (w pikselach) • 1920 × 1080; 60p (progresywny), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
oraz liczba klatek na
Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s i 24 kl./s to
sekundę
odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; obsługiwana jest zarówno Hwysoka, jak i normalna
jakość zdjęć
Format plików
MOV
Kompresja wideo
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Format zapisu dźwięku
Liniowy PCM
Urządzenie do zapisu
Wbudowany mikrofon lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości
dźwięku
Maksymalny czas ujęcia
29 min 59 s (10 lub 20 min, zależnie od rozmiaru klatki i liczby klatek na sekundę oraz ustawień jakości
filmów)
Inne opcje filmów
Oznaczanie indeksów, film poklatkowy
Wyświetlacz
Odchylany ekran LCD z niskotemperaturową, polisilikonową matrycą TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala)
i rozdzielczości ok. 1229 tys. punktów (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1 228 800 punktów), z kątem oglądania
ok. 170°, ok. 100% pokryciem kadru oraz regulacją jasności i kąta
Odtwarzanie
Odtwarzanie pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia bądź kalendarz), powiększenie w trybie
odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów,
wskazanie obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych pozycji i automatyczne
obracanie zdjęć
USB
Hi-Speed USB; zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI
Złącze HDMI typu C
Gniazdo akcesoriów
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania: WR-1 i WR-R10, przewód zdalnego sterowania: MC-DC2,
odbiornik GPS: GP-1/GP-1A (wszystkie sprzedawane oddzielnie)
Wejście audio
Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm, obsługa zasilania po podłączeniu)
Wyjście audio
Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm)
Standardy Wi-Fi
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protokoły komunikacyjne
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Częstotliwość pracy
Od 2412 do 2462 MHz (kanały od 1 do 11)
Zasięg (w linii wzroku)
Około 30 m (przy braku zakłóceń; zasięg zależy od siły sygnału i obecności przeszkód)
Szybkość przesyłania
54 Mb/s; maksymalne logiczne szybkości przesyłania danych według standardu IEEE; rzeczywista szybkość
danych
może być inna
Zabezpieczenia
• Uwierzytelnianie: system otwarty, WPA2-PSK • Szyfrowanie: AES
Konfiguracja sieci
Zgodność ze standardem WPS
bezprzewodowej
Protokoły dostępu
Infrastruktura
Języki menu
Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski,
grecki, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, marathi, niemiecki, norweski, perski,
polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, serbski, szwedzki, tajski, tamilski, telugu,
turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Pojemnik na baterie
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D16 z jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15
bądź z sześcioma bateriami alkalicznymi, bateriami litowymi lub akumulatorami niklowo-wodorkowymi
typu R6/AA
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
Gniazdo mocowania
1/4 cala (ISO 1222)
statywu
Wymiary (szer. × wys. × głęb.) Około 140,5 × 113 × 78 mm
Masa
Około 840 g z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu; ok. 750 g (sam korpus)
Środowisko pracy
Temperatura: od 0 do 40°C; wilgotność: do 85% (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone w
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25a, kabel USB UC-E17, pasek aparatu AN-DC14,
zestawie (w zależności od pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka okularu DK-5, gumowa muszla oczna DK-21, płyta CD-ROM
kraju lub regionu)
z oprogramowaniem ViewNX 2

