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Poznaj aparat D810

Rozdzielczość 36,3 mln pikseli daje nowe możliwości rejestrowania różnorodnych scen. Udostępniając aparat

zmniejszenie drgań wewnętrznych ułatwiają rejestrowanie zdjęć o doskonałej ostrości przy maksymalnej

D810, firma Nikon ustanawia nowy standard jakości fotografii i filmów rejestrowanych cyfrowymi lustrzankami

rozdzielczości. Wyższa szybkość rejestrowania zdjęć seryjnych – do 5 kl./s w formacie FX i do 7 kl./s w formacie

jednoobiektywowymi. Współpraca nowej matrycy formatu FX i procesora przetwarzania obrazu EXPEED 4

DX – zapewnia większą niż dotąd elastyczność rejestrowania zdjęć o dużej rozdzielczości. Aparat umożliwia też

zapewnia obraz o jeszcze wyższej jakości niż w przypadku aparatu D800/D800E, wyróżniający się niezwykle

rejestrowanie doskonale ostrych filmów jakości 1080/60p ze znaczną redukcją efektu mory i szumów.

szerokim zakresem dynamiki i skutecznie ograniczonymi szumami. Wyjątkowo precyzyjny autofokus i znaczne

W jaskrawym świetle czy w cieniu z tym aparatem stworzysz kolejne dzieło fotograficzne lub filmowe.

Zatrzymaj idealny moment w zbliżeniu, fotografując z szybkością nawet 7 kl./s1
1 W formacie DX podczas korzystania z pojemnika na baterie MB-D12 i źródła zasilania innego niż akumulator EN-EL15.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Ekspozycja: tryb [A], 1/8000 s, f/5,6
• Balans bieli: Światło słoneczne
• Czułość: ISO 800
• Ustawienia Picture Control: Żywe
©Lucas Gilman

Odkryj perfekcyjną jakość zdjęć przy czułości podstawowej ISO 64

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Ekspozycja: tryb [M], 1/10 s, f/11
• Balans bieli: Auto
• Czułosc: ISO 64
• Ustawienia Picture Control: Zywe
©Lucas Gilman

Odkryj większą głębię zdjęć dzięki nowej matrycy i procesorowi
przetwarzania obrazu EXPEED 4

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Ekspozycja: tryb [M], 1,6 s (elektroniczna przednia
kurtynka migawki), f/5
• Balans bieli: ustawienie temperatury barwowej 5500 K
• Czułość: ISO 64
• Ustawienia Picture Control: Standardowe
©Shinichi Sato

Za zezwoleniem TOKYO TOWER

EXPEED 4: błyskawiczne przetwarzanie danych
Ogromna ilość danych zarejestrowanych
dzięki matrycy aparatu D810 wymaga
zaawansowanego procesora. Model D810,
w yposażony w najnowszy procesor
przetwarzania obrazu EXPEED 4, wykonuje
skomplikowane operacje szybciej niż jego
poprzednik. Dzięki tej zwiększonej
w ydajności można uzyskać bardziej
wyraziste zdjęcia i filmy w jakości 1080/60p,
jak również większą szybkość rejestrowania
zdjęć seryjnych – do 5 kl./s w formacie FX
i do 7 kl./s w formacie DX 2. Zastosowano
także nowe, zaawansowane algorytmy
redukcji szumów w całym zakresie czułości,
zapewniające klarowność, większą płynność przejść tonalnych i wyjątkową głębię
ujęć.
• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/4
• Balans bieli: ustawienie temperatury barwowej 4760 K • Czułość: ISO 64
• Ustawienia Picture Control: Równomierne (zastosowane w późniejszej obróbce)
©Miss Aniela
Zastosowano retusz przy użyciu oprogramowania innej firmy.

• Obiektyw: AF-S Nikkor 24mm f/1,4G ED * Ekspozycja: tryb [A], 1/13s, f/6,3 * Balans bieli: światło słoneczne * Czułość ISO: 400 * Ustawienia Picture Control: Żywe

©Lucas Gilman

Jeszcze wyższa jakość zdjęć dzięki nowej konstrukcji

Nawet 7 kl./s w trybie zdjęć seryjnych
Szybkość i elastyczność, z jaką aparat D810
rejestruje dynamiczne sceny, otwierają
zupełnie nowe możliwości w zakresie
w y ko n y w a n i a z d j ę ć w w y s o k i e j
rozdzielczości. Nawet fotografując w trybie
pełnoklatkowym, można zarejestrować
w ydarzenia na zdjęciach ser yjnych
z szybkością do 5 kl./s. Jeśli ta prędkość nie
w ystarcza, można też fotografować
z szybkością do 6 kl./s w trybie kadrowania
1,2x lub do 7 kl. /s w formacie DX 2 .
Ten wszechstronny aparat o rozdzielczości
36,3 mln pikseli poradzi sobie z każdym
zadaniem, rejestrując zarówno subtelne
tekstury, jak i dynamiczny ruch.

Wyjątkowe sceny wymagają odpowiedniego aparatu fotograficznego. Subtelne tekstury,
drobne szczegóły, soczyste kolory i szybki ruch – wszystko to aparat D810 pozwala uchwycić
z niezrównaną wiernością. Jeszcze nigdy aparat Nikon nie gwarantował takiej jakości obrazu
– to nowy standard doskonałości fotograficznej.

Zupełnie nowa matryca: zdjęcia bogate w szczegóły od czułości ISO 64
Eksploruj nowe obszar y fotografii. Udoskonalona
matryca aparatu D810 otrzymuje więcej światła, dzięki
czemu jest to pierwsza lustrzanka cyfrowa Nikon
oferująca czułość podstawową ISO 64. Tak niska czułość
podstawowa pozwala wykonywać bardziej wyraziste
zdjęcia przy silnym świetle. Można fotografować
z czułością do ISO 12 800 lub rozszerzyć jej zakres

do odpowiednika ISO 32 – 51 200. Ale to nie wszystko.
Matryca bez optycznego filtra dolnoprzepustowego
współpracuje z procesorem przetwarzania obrazu
EXPEED 4, zapewniając wyjątkowo ostre zdjęcia i filmy
o jako ś ci nieosi ą galnej dla cy frowej lustr zanki
jednoobiektywowej.

D810

Model konwencjonalny

Mikrosoczewki

Fotodiody

Fotodiody gromadzą więcej informacji o świetle
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Schemat ideowy

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Ekspozycja: tryb [M], 1/2000 s, f/5,6 • Balans bieli:
Automatyczny 1 • Czułość: ISO 400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe
©Lucas Gilman

2 W formacie DX podczas korzystania z pojemnika na baterie
MB-D12 i źródła zasilania innego niż akumulator EN-EL15.
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Ewolucja ustawień Picture Control
Ustawienia Picture Control drugiej generacji firmy Nikon
stanowią nieodzowne narzędzie fotografa i operatora
filmowego, przydatne przed sesją i po jej zakończeniu.
Specjalny przycisk na korpusie aparatu pozwala przejść
bezpośrednio do menu ustawień Picture Control, gdzie
użytkownik może przejąć pełną kontrolę nad wyostrzaniem,
kontrastem, jasnością, odcieniem i nasyceniem. Teraz

dostępna jest precyzyjniejsza
regulacja obrazu w krokach
co 0,25 3 , a jasność można
dopasować w szersz ym
zakresie ±1,5.
3 Oprócz opcji „Szybka korekta”.
Bardziej precyzyjna kontrola parametrów
w krokach co 0,25

Standardowe

Żywe

Monochromatyczne

©Hisao Asano

Nowe ustawienie – „Przejrzystość”
• 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Ekspozycja: tryb [A], 1/250 s (elektroniczna przednia kurtynka migawki), f/11 • Balans bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 400 • Ustawienie Picture Control: Standardowe
©Hisao Asano

Pokonywanie ograniczeń fotografii o wysokiej rozdzielczości

Nowe ustawienie „Przejrzystość” podkreśla lub zmniejsza
wyrazistość zdjęć poprzez regulację kontrastu lokalnego.
Za pomocą tego ustawienia można uzyskać większą
głębię i dramatyczny efekt krajobrazów lub nadać większą

wyrazistość portretom. Można też pójść w przeciwnym
kierunku i użyć ustawienia „Przejrzystość” w celu
osiągnięcia subtelniejszego, impresjonistycznego efektu.

Maksymalne wykorzystanie potencjału aparatu o dużej rozdzielczości wymaga możliwości technicznych
gwarantujących nie tylko doskonałą jakość zdjęcia. D810 to wszechstronny i solidny aparat, zaprojektowany
pod kątem maksymalnej niezawodności i stabilności obrazu. Dzięki doskonałej sprawności jego autofokusa,
redukcji wstrząsów i ustawień Picture Control 2.0 z tym aparatem można urzeczywistnić każdą wizję twórczą.

Doskonała precyzja ustawiania ostrości
Przy fotografowaniu w wysokiej rozdzielczości niezwykle
ważna jest poprawnie ustawiona ostrość, a model D810
daje użytkownikowi niespotykany dotąd poziom kontroli nad
nią. 51-polowy moduł autofokusa Multi-CAM 3500FX
z możliwością wyboru 9-, 21- lub 51-polowego AF działa

nawet przy poziomie oświetlenia -2 EV (ISO 100, 20°C).
Nowy tryb wyboru pola AF z grupy pozwala na szybkie
namierzanie obiektów i lepsze wyodrębnianie ich z tła,
nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
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Przejrzystość 0

Przejrzystość +4

©Hisao Asano

Ustawienia Picture Control: Równomierne

Redukcja wstrząsów wywołanych przez mechanizmy aparatu pozwala zachować każdy szczegół
Nawet najsłabsze drgania mechaniczne mogą niekorzystnie wpłynąć na jakość zdjęć o dużej rozdzielczości.
Dlatego aparat D810 wyposażono w zaprojektowaną od
nowa migawkę/komorę lustra oraz funkcję elektronicznej przedniej kurtynki. Mechanizm migawki / lustra
p r ze p rojek towan o w c elu minim aliz a c ji d rg a ń ,
zapewniając stabilny obraz w wizjerze z minimalnym
pr zes ł onię ciem p o dczas fotografowania z duż ą
częstotliwością zdjęć. Nowa elektroniczna przednia kur-

Przejrzystość -4

tynka migawki zmniejsza ryzyko efektu nieznacznych
poruszeń nawet w najdrobniejsz ych szczegó ł ach,
minimalizując drgania
wewnętrzne podczas ekspozycji.

Fotografowanie z ustawieniem „Równomierne” zapewnia
pełną swobodę późniejszej obróbki. W porównaniu
z ustawieniem „Neutralne” zapewnia ono wierniejsze
odtworzenie wszystkich szczegółów oraz informacji

o zakresach tonalnych w światłach i cieniach. Nawet po
korekcie zmniejsza to ryzyko utraty szczegółowości
w zacienionych i jasnych obszarach zdjęcia.
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Szeroki zakres czułości ISO
Czułość można ustawić w zakresie od ISO 64 do
odpowiednika wartości ISO 51 200 podczas filmowania
w trybie [M], a funkcja automatycznego doboru ISO
pozwala określić maksymalną wartość ISO, która ma być
stosowana. Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4

Swoboda filmowania
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Świat kreatywnego filmowania stoi przed Tobą otworem. Dzięki ulepszonej jakości obrazu i obsłudze oraz
małym wymiarom, to potężne i wszechstronne narzędzie zadowoli nawet najbardziej wymagających
operatorów. Materiał filmowy jest bardziej wyrazisty i zachwyca ostrością oraz bogactwem przejść
tonalnych. Dzięki możliwości użycia setek różnych obiektywów NIKKOR, tych starszych i tych najnowszych,
operator zyskuje dodatkowe narzędzia pomocne w realizacji twórczej wizji.

Aparat D810 ma dwa nowe tryby pomiaru ekspozycji
przeznaczone do rejestrowania filmów z pł ynnymi
zmianami ekspozycji. Gdy filmowany obiekt znajduje się
w centrum kadru, pomiar centralnie ważony zapewnia

Nagrywanie znakomitych filmów Full HD z szybkością do 60p

Nagrywanie dźwięku w wysokiej jakości

Filmowanie tak zaawansowanym aparatem jak Nikon D810
to doświadczenie, które wzbogaca warsztat fotografa i daje
swobodę tworzenia. Aparat D810 zapewnia lepszą jakość
filmów niż wcześniejsze modele, korzystając z całkowicie
nowej metody przetwarzania sygnału wideo przy
rejestrowaniu filmów Full HD (1080p) z szybkością 50p/60p
(przez maksymalnie 20 minut4 ), która zapewnia znaczną

Rozszerzone opcje sterowania zapewniają lepszą
jakość nagrań audio wykonanych za pomocą aparatu
D810 i większą ogólną elastyczność. Wejście mikrofonu
stereofonicznego i wyjście audio umożliwiają precyzyjną
regulację poziomów dźwięku przed nagrywaniem. Aparat
pozwala też na wybór zakresu dźwięku (szeroki/głos)
oraz redukcję szumu wiatru przy nagrywaniu za pomocą
wbudowanego mikrofonu stereofonicznego, dzięki czemu

redukcję szumów, efektu mory i zafałszowania kolorów.
Procesor przetwarzania obrazu EXPEED 4 doskonale
rejestruje płynne zmiany ekspozycji i piękne przejścia
tonalne z mniejszą liczbą stopni w nieskompresowanym
materiale uzyskanym z wyjścia HDMI.
4 Dwadzieścia minut przy ustawieniu wysokiej jakości obrazu.

minimalizuje szumy w całym zakresie czułości, umożliwiając
rejestrowanie filmów o wysokiej jakości przy słabym
oświetleniu i filmowanie scen w jaskrawym świetle
z zachowaniem bogactwa przejść tonalnych.

Precyzyjny i przewidywalny pomiar ekspozycji
wskazania niepodatne na nagłe zmiany jasności. Z kolei
pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem
pozwala uniknąć niepożądanych prześwietleń podczas
filmowania obiektów oświetlonych punktowo.

można uz yskać materiał
dź więkow y
o
wyższej jakości w trudnych warunkach.
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Nieograniczona kreatywność
Pliki RAW w rozmiarze S: przyspieszenie pracy
Aparat zapisuje w formacie RAW także w rozmiarze S,
który pozwala na zapis nieskompresowanych 12-bitowych
plików Nikon NEF z płynnymi przejściami tonalnymi, co
przyspiesza przesyłanie zdjęć oraz usprawnia proces ich
obróbki 5 . Pliki RAW w rozmiarze S charakteryzują się

Nowy tryb pomiaru chroniącego jasne obszary przed prześwietleniem
dwukrotnie mniejszym rozmiarem i czterokrotnie niższą
rozdzielczością niż nieskompresowane pliki R AW
w rozmiarze L przy zachowaniu bogactwa szczegółów
i możliwości modyfikacji typowych dla formatu RAW.
5 Nie można stosować opcji wbudowanego menu retuszu.

Spróbuj sfotografować baletnicę w białym kostiumie,
oświetloną punktowym reflektorem na ciemnym tle –
nawet doświadczonemu fotografowi sprawi trudność
uniknięcie niepożądanych prześwietleń podczas
fotografowania z konwencjonalnym pomiarem punktowym.

Nowy tryb pomiaru chroniący jasne obszary przed
prześwietleniem automatycznie ustala ekspozycję
i zapobiega powstawaniu prześwietleń, nadając priorytet
jasnym fragmentom sceny.

Zdjęcia seryjne bez ograniczeń
Aparat D810 pozwala tworzyć niezwykłe zdjęcia
w technice rysowania światłem dzięki funkcji rejestrowania
zdjęć seryjnych. W trybie zdjęć seryjnych z czasem
otwarcia migawki 4 s i dłuższym jedyne ograniczenie liczby
rejestrowanych zdjęć wysokiej jakości w formacie JPEG
wynika z pojemności karty pamięci i wydajności zasilania.
Dzięki temu, że kolejne zdjęcia są wykonywane w bardzo
małych odstępach czasowych, można uzyskać piękne
efekty. Oprogramowanie innych firm
umożliwia łączenie zdjęć
przedstawiających ślady
gwiazd przesuwających się
po nocnym niebie czy
smugi świateł
samochodowych.

Zoom podzielonego obrazu na wyświetlaczu: wyrównaj kadr
Zoom podzielonego obrazu na wyświetlaczu w trybie
podglądu na żywo umożliwia precyzyjne poziomowanie
aparatu i sprawdzanie ostrości. Funkcja ta pozwala
porównać dwa punkty obrazu – każdy punkt jest
powiększany i wyświetlany na ekranie z podzielonym
obrazem; można jednocześnie uzyskać takie samo
powiększenie obu punktów. Funkcja ta, włączana
przyciskiem „P” w aparacie, doskonale nadaje się do
fotografowania architektury i produktów do katalogów.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Ekspozycja: tryb [A], 1/320 s, f/5,6 • Balans bieli: Lampa błyskowa
• Czułość: ISO 1600 • Ustawienia Picture Control: Żywe
©Miss Aniela
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D810 w terenie
Miss Aniela
Sztuka/moda
Jestem zachwycona aparatem D810: wszystkie moje ulubione funkcje modelu D800E
występują tu w ulepszonej wersji. Szczegółowość obrazu jest na podobnym poziomie jak
w przypadku aparatów średnioformatowych, lecz zaletą tego modelu jest ergonomia,
przystępność i funkcjonalność typowa dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych.
Z czułością ISO 64 mogę fotografować przy maksymalnym otwarciu przysłony nawet
w jaskrawym świetle i uzyskać doskonałą jakość bez utraty zakresu dynamiki. Muszę mieć
nieograniczone możliwości obróbki zdjęcia, co często oznacza duże modyfikacje w celu
zastosowania elementów surrealistycznych. Zdjęcie musi nadawać się do tak zaawansowanej
obróbki, a aparat D810 gwarantuje uzyskanie takich zdjęć.

Lucas Gilman
Sporty ekstremalne/film
Gdy pierwszy raz wziąłem do ręki aparat D810, odniosłem wrażenie solidności, elegancji
i wyrafinowania. Ale jego prawdziwa magia ujawniła się dopiero wtedy, gdy zacząłem z nim
pracować. Zdjęcia zarejestrowane aparatem D810 odznaczają się niespotykanym dotąd
bogactwem i jakością. Szczegółowość i zakres dynamiki fotografii surferów i kajakarzy, które
zarejestrowałem w Islandii i na Hawajach, nie mają sobie równych. Co więcej, autofokus działa
tak szybko i płynnie, że mogę skupić się całkowicie na energii fotografowanej sceny.
Najważniejsze chwile imprez sportowych rozgrywają się w tysięcznych częściach sekundy,
więc niezawodność działania autofokusa i szybkość zdjęć seryjnych, jaką zapewnia model
D810, są dla mnie ogromnie ważne.

Hisao Asano
Krajobraz
Praca z modelem D810 przypomina mi początek mojej kariery, gdy używałem aparatu 4x5.
Potwierdzając ustawienie ostrości w podglądzie na żywo, ustawiając tryb „Podnoszenie lustra”
i korzystając z elektronicznej przedniej kurtynki migawki, jestem w stanie uzyskać równie ostre,
o ile nie ostrzejsze zdjęcia. Aparat D810 idealnie leży w dłoni, a dzięki wyjątkowo cichej pracy
migawki przyjemnie się z nim pracuje. Ustawienie czułości ISO 64 przypomina mi pracę
z diapozytywem, a regulując takie parametry, jak „Przejrzystość” w ustawieniach Picture
Control, mam wrażenie wybierania różnych typów błony fotograficznej. Jednak z tym aparatem
można dużo łatwiej uzyskać pożądany efekt. Model D810 otworzył przede mną nowe możliwości.
Nie mogę się doczekać ich zbadania.

DREAM PARK – specjalny film D-Movie zarejestrowany aparatem D810
Film Dream Park, którego scenarzystą i reżyserem jest
Sandro, to historia o inspiracji i podążaniu za marzeniami.
Mądre i inspirujące słowa wypowiedziane przez babkę Eshy
stanowią dla niej motywację do dążenia do jej upragnionej
kariery reżysera filmowego. Aspiracje te szybko zmieniają się
w zaraźliwy entuzjazm, który ogarnia też przyjaciół Eshy

z placu zabaw i umożliwia urzeczywistnienie ich dziecięcych
marzeń. Dream Park, zarejestrowany wyłącznie przy użyciu
aparatu Nikon D810 i różnych obiektywów NIKKOR, to film
klasy kinowej, ustanawiający nowy standard filmowania za
pomocą cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej.
Film można obejrzeć na stronie http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, reżyser
Shinichi Sato
Fotografia miejska/architektura
W moich fotografiach chodzi przede wszystkim o obecność: pragnę przekazać uczucie
związane z przebywaniem w danym miejscu. Jestem pod wrażeniem możliwości oddania
efektu głębi za pomocą modelu D810, podobne jak w przypadku aparatów wielkoformatowych
4x5” i 8x10” i diapozytywów, z którymi zazwyczaj pracuję. Z punktu widzenia fotografa
architektury przydatnym dodatkiem jest zoom podzielonego obrazu na wyświetlaczu w
podglądzie na żywo, umożliwiający idealne ustawienie aparatu według poziomych elementów
budynku. Zmiany wprowadzone w aparacie D810 mogą wydawać się niewielkie, ale w
rzeczywistości są naprawdę radykalne. To innowacyjny model.
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Kręcenie filmu Dream Park to była świetna zabawa: dzięki aparatowi D810 obraz był tak ostry i piękny, że nawet
sceny w słabym oświetleniu wyszły rewelacyjnie. Udało nam się uzyskać romantyczne, kinowe wrażenie, niezależnie
od typu zarejestrowanej sceny. Aparat D810 spisał się fenomenalnie zarówno przy filmowaniu najciemniejszych alei
i stref przemysłowych, jak i tego jasnego, prześwietlonego basenu.

Anthony Arendt, operator filmowy
Sądzę, że aparat D810 zdobędzie tak dużą popularność w kręgach filmowych, jak D800 wśród fotografów.
Filmowaliśmy wyłącznie z nową opcją „Równomierne” ustawień Picture Control – był to świetny sposób na
poszerzenie zakresu dynamiki i wydobycie szczegółów w obszarach zacienionych przy zachowaniu kolorystyki.
A jeśli podobnie jak ja cenisz sobie obiektywy NIKKOR, przekonasz się, że D810 pozwala w pełni wykorzystać ich
możliwości.
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AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Jasny obiektyw stałoogniskowy: wyjątkowa jakość optyczna przy maksymalnym otwarciu przysłony

Obiektyw ten, zaprojektowany z myślą o zapewnieniu
wysokiej jakości obrazu przy maksymalnie otwartej
przysłonie, ustanawia nowe standardy jakości obrazu.
Idealnie nadaje się on do fotografowania w nocy. Punktowe

Za zezwoleniem TOKYO TOWER

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II

Jakość optyczna na miarę aparatu o dużej rozdzielczości

źródła światła, takie jak latarnie uliczne, są odwzorowywane
na zdjęciach w sposób punktow y, bez śladów
zniekształcających aberracji, nawet w narożnikach kadru.
Efekt bokeh jest doskonale płynny, bez ostrych krawędzi.

©Shinichi Sato

©Hisao Asano

Uniwersalny teleobiektyw zmiennoogniskowy

Ten niezawodny teleobiektyw zmiennoogniskowy o stałym
otworze względnym f/2,8 poszerza możliwości fotografowania w trudnych warunkach. Zaprojektowano go
z myślą o rejestrowaniu zdjęć o doskonałej szczegółowości
i kontraście na całym obszarze kadru. Wyposażono go

zatem w funkcję redukcji drgań (VR), która umożliwia
stosowanie czasu otwarcia migawki dłuższego nawet
o 3,5 stopnia6, oraz powłokę nanokrystaliczną, skutecznie
ograniczającą powstawanie refleksów i flary.
6 Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Aparat o tak wysokiej rozdzielczości wymaga optyki najwyższej klasy. Szeroka gama obiektywów NIKKOR
pozwoli w pełni wykorzystać możliwości drzemiące w 36,3-megapikselowej matrycy zastosowanej
w modelu D810. Dzięki wyjątkowej jakości optycznej tych obiektywów każdy element kadru jest oddany
bardzo wiernie i w bardzo wysokiej rozdzielczości – masz pewność uzyskania pięknego efektu bokeh
i odpowiedniej ostrości nawet na obrzeżach kadru. Aparat umożliwia każdemu fotografowi dotarcie do
sedna zamysłu twórczego i oddanie go przy zachowaniu wszystkich subtelnych odcieni i niuansów.

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Ten obiektyw klasy profesjonalnej o stałym otworze
względnym f/2,8 zapewnia ostrość obrazu na całym
obszarze kadru. Powłoka nanokrystaliczna znacznie
ogranicza refleksy i efekt flary nawet podczas fotografowania
pod światło, a soczewki ze szkła ED redukują aberrację

chromatyczną, pozwalając uzyskać doskonały kontrast. Ten
wytrzymały i niezawodny obiektyw świetnie sprawdza się
w każdej sytuacji, z którą może mieć do czynienia zawodowy
fotograf.

©Hisao Asano
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©Lucas Gilman

Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy o stałym otworze przysłony f/2,8 i znakomitej jakości obrazu

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

©Hisao Asano

Teleobiektyw o najdłuższej ogniskowej w ofercie firmy Nikon

Ten znakomity obiektyw o najdłuższej ogniskowej ze
wszystkich obiektywów NIKKOR to doskonały wybór dla
fotografów specjalizujących się w zdjęciach sportowych
i przyrodniczych. W jego konstrukcji zastosowano soczewki
z fluorytu i szkła ED oraz powłokę nanokrystaliczną, które

zapewniają niezwykle ostry obraz o minimalnej aberracji
chromatycznej, refleksach i flarze. Obiektyw jest
d o s t a rc z a ny ze s p e c j a l n i e z a p ro j e k to w a ny m
telekonwerterem 1,25x umożliwiającym wydłużenie
ogniskowej do 1000 mm.

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman
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Wszechstronne akcesoria opcjonalne
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1
Zaawansowany wielofunkcyjny pilot WR-1 umożliwia zdalne
sterowanie kluczowymi funkcjami aparatu, takimi jak filmowanie
i fotografowanie z interwalometrem. Można równocześnie zwolnić
migawki kilku aparatów, korzystając z samego pilota WR-1 lub
synchronizując je z aparatem głównym z podłączonym pilotem.
Możliwe jest też osobne sterowanie grupami aparatów7. Poszczególne
moduły WR-1 komunikują się ze sobą w zasięgu do 120 m 8 .
Dostępnych jest 15 kanałów łączności.

Wbudowana lampa błyskowa i kreatywny
system oświetlenia (CLS)
Aparat D810 wyposażono we wbudowaną lampę błyskową
o liczbie przewodniej 12 (m, ISO 100, 20°C) z funkcją
sterownika. Dzięki czujnikowi RGB 91K, zapewniającemu
precyzyjne wykrywanie twarzy oraz analizę obszarów
prześwietlonych, użycie tej lampy może zapewnić świetne
efekty. Więcej możliwości twórczego użycia błysku
zapewnia wszechstronny kreatywny system oświetlenia
(CLS) firmy Nikon – opcjonalne lampy błyskowe firmy
Nikon12 można wyzwalać za pomocą funkcji sterownika
wbudowanej lampy błyskowej, swobodnie dobierając moc
i zasięg błysku.
12 Lampy błyskowe SB-910, SB-700 lub SB-R200.
Uwaga: zasięg diody wspomagającej AF może być mniejszy od oczekiwanego zależnie od
warunków fotografowania.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Ekspozycja: tryb [M], 1/80 s, f/6,3
• Balans bieli: Lampa błyskowa • Czułość: ISO 100 • Ustawienie Picture Control: Portret
©Miss Aniela

Schemat systemu
Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania
WR-R10/WR-T10
Dzięki przekaźnikowi bezprzewodowemu Nikon WR - R10
i nadajnikowi bezprzewodowemu WR-T10 można zdalnie sterować
kluczowymi funkcjami aparatu9, nawet jeśli między użytkownikiem
a aparatem znajdują się przeszkody. Użycie obu urządzeń daje zasięg
roboczy co najmniej 20 m. Przekaźnika WR-R10 i nadajnika WR-T10
można używać jednocześnie do sterowania jednym aparatem. Inną

LAMPY BŁYSKOWE

Zewnętrzny pojemnik
na baterie SD-9

Lampa
błyskowa SB-910

Lampa
błyskowa
SB-910

Lampa
błyskowa SB-700

Lampa
błyskowa
SB-700

Nieparujący okular wizjera
DK-17A

Lupa kątowa
DR-5
Okular
DK-17*

Szkła korekcyjne wizjera DK-17C
(-3, -2, 0, +1, +2 dpt.)

Lampa
błyskowa SB-300

Przewód zdalnego
sterowania TTL
SC-28/29

Przewód zdalnego
sterowania MC-30A

Wielofunkcyjny
pojemnik na
baterie MB-D12

Moduł komunikacyjny UT-1
UT-1 to uniwersalny moduł komunikacyjny zapewniający szybkie
przesyłanie danych z aparatu do sieci. Umożliwia on pracę aparatu
w sieciach z możliwością zdalnego przeglądania i pobierania zdjęć
oraz zdalne sterowanie ustawieniami aparatu i wyświetlanie podglądu

Ładowarka
MH-25a*

Przedłużacz do
zdalnego
sterowania MC-21A
Przewód
połączeniowy
MC-23A

Pokrywa komory
akumulatora BL-5

na żywo za pomocą komputera10. Moduł ma jedynie funkcję obsługi
przewodowej sieci LAN, ale może zostać rozszerzony o obsługę
bezprzewodowej sieci LAN przez połączenie z przekaźnikiem
bezprzewodowym WT-511.

Złącze
zasilania
EP-5B

8 baterii R6
typu AA**

Zasilacz
sieciowy EH-5b

Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL18a

Ładowarka
MH-26a

AKCESORIA DO
TELEWIZORA I WIDEO

SŁUCHAWKI
Słuchawki**

Zatrzask kabla HDMI*
Kabel HDMI HC-E1
(złącze typu C
nzłącze typu A)

Adapter
MC-25/25A
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Telewizor**

Nagrywarka wideo
ze złączem HDMI**

Zatrzask kabla USB*

Karta pamięci
CompactFlash**
Karta pamięci SD**

Kabel USB UC-E22*

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-1

Przewód zdalnego sterowania
MC-36A
2-stykowe akcesoria do
zdalnego sterowania
Przewód
zdalnego
sterowania
MC-DC2

Adapter
MC-35 GPS

Wzmocniony
futerał CF-DC4

Odbiornik GPS**

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

Przewód zdalnego sterowania
MC-30A
Przewód zdalnego sterowania
MC-22A
Zestaw modulite do zdalnego
sterowania ML-3
Przewód połączeniowy MC-23A
Adapter MC-25/25A

AKCESORIA ZWIĄZANE
Z KOMPUTEREM

Drukarka**
Komputer**

MIKROFON

Mikrofon
stereofoniczny
ME-1

Bezprzewodowy Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania
WR-1
WR-T10

Odbiornik GPS
GP-1A

FUTERAŁ

Kabel LAN**

Moduł komunikacyjny
UT-1
7 Z funkcji grupowania nie można korzystać, gdy moduły WR-R10 są używane jako odbiorniki.
8 Przybliżony zasięg na wysokości do ok. 1,2 m, zależny od warunków pogodowych i obecności przeszkód.
9 Do podłączenia do aparatu D810, wyposażonego w 10-stykowe gniazdo, wymagany jest adapter WR-A10.
10 Zgodny ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Wymaga zainstalowania na komputerze oprogramowania Nikon Camera Control Pro 2.

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-R10

Przewód zdalnego pilot zdalnego
sterowania MC-22A sterowania

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

Adapter WR-A10

Przewód zdalnego
sterowania MC-36A

Zestaw bezprzewodowych
lamp błyskowych ze
sterownikiem błysku R1C1

aparatami w celu uchwycenia różnych ujęć tej samej sceny.

Adapter do
okularu DK-18

AKCESORIA DO ZDALNEGO
STEROWANIA I GPS

Zestaw modulite do
zdalnego sterowania
ML-3

Bezprzewodowy
sterownik błysku SU-800

możliwością jest połączenie przekaźnika WR-R10 z wieloma

Lupa
powiększająca DG-2

Okular
powiększający DK-17M

OBIEKTYWY NIKKOR

Lampa
błyskowa
SB-300

AKCESORIA DO WIZJERA

Gumowa muszla
oczna DK-19

Przekaźnik bezprzewodowy
WT-5A/B/C/D

Akumulator jonowo-litowy
EN-EL15

Program Capture NX-D†

Złącze zasilania EP-5B

Program Camera
Control Pro 2

Zasilacz sieciowy EH-5b

Program ViewNX 2*

* Dostarczane akcesoria .** Produkty firm innych niż Nikon. † Aplikację można pobrać z witryny internetowej firmy Nikon (bezpłatnie).
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Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D810 – dane techniczne
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu
Efektywny kąt widzenia
Rozdzielczość
Matryca

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pomocą silnika AF w korpusie i styków CPU)
Format FX firmy Nikon
36,3 mln pikseli
Matryca CMOS o wymiarach 35,9 × 24,0 mm

System usuwania kurzu

Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga programu
Capture NX-D)
• Format FX (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S)
• 1,2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S)
• Format DX (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Zdjęcia formatu FX wykonane w trybie filmowania z podglądem na żywo: 6720 × 3776 (L), 5040 ×
2832 (M), 3360 × 1888 (S)
• Zdjęcia formatu DX wykonane w trybie filmowania z podglądem na żywo: 4800 × 2704 (L), 3600 ×
2024 (M), 2400 × 1352 (S)

Całkowita liczba pikseli
Wielkość zdjęcia
(w pikselach)

37,09 mln

Uwaga: zdjęcia wykonane w trybie filmowania z podglądem na żywo mają proporcje 16:9. Format DX jest używany dla zdjęć
wykonanych przy użyciu obszaru zdjęcia DX (24 x 16) 1,5×; format FX jest używany dla pozostałych zdjęć.

Format plików

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowe, skompresowane bezstratnie, skompresowane lub
nieskompresowane; dostępny mały rozmiar (tylko w trybie nieskompresowanym 12-bitowym)
• 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: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Ustawienia Picture Control Dostępne opcje: 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; karty pamięci
CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA)
Dwa gniazda kart pamięci Każda karta może zostać użyta na potrzeby zapisu podstawowego lub zapasowego albo osobnego
zapisu danych w formacie NEF (RAW) i JPEG; można kopiować zdjęcia 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): ok. 100% w poziomie i 100% w pionie
• 1,2× (30×20): ok. 97% w poziomie i 97% w pionie
• DX (24×16): ok. 97% w poziomie i 97% w pionie
• 5:4 (30×24): Około 97% w poziomie i 100% w pionie
Powiększenie
Około 0,7× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; -1,0 dpt.)
Dystans widzenia
17 mm (-1,0 dpt.; od okularu wizjera)
całej matówki
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 dpt.
Matówka
BriteView Clear Matte Mark VIII typu B z ramkami pól AF i liniami 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 trybach P i S).
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)), obiektywy AI-P NIKKOR i obiektywy AI bez
procesora (tylko tryby ekspozycji 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 ostrości działa z obiektywami o otworze względnym
f/8 lub większym).
Typ migawki
Mechaniczna, sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie
ostrości; elektroniczna przednia kurtynka migawki (dostępna w trybie podnoszenia lustra)
Czas otwarcia migawki
Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B, ustawienie T, X250
Czas synchronizacji błysku X = 1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/320 s lub dłuższego (zasięg lampy błyskowej
zmniejsza się dla czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/250 do 1/320 s)
Tryby wyzwalania migawki S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (pojedyncze ciche), QC (ciągłe
ciche), E (samowyzwalacz), MUP (podnoszenie lustra)
Częstotliwość
• Z akumulatorami EN-EL15
rejestrowania zdjęć
(FX/5:4) CL: ok. 1–5 kl./s, CH: ok. 5 kl./s, QC: ok. 3 kl./s
(DX/1,2×) CL: ok. 1–6 kl./s, CH: ok. 6 kl./s, QC: ok. 3 kl./s
• Inne źródła zasilania
(FX/5:4) CL: ok. 1–5 kl./s, CH: ok. 5 kl./s, QC: ok. 3 kl./s
(1,2×) CL: ok. 1–6 kl./s, CH: ok. 6 kl./s, QC: ok. 3 kl./s
(DX) CL: ok. 1–6 kl./s, CH: ok. 7 kl./s, QC: ok. 3 kl./s
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji TTL z wykorzystaniem czujnika RGB 91K
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 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 korzystania z 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 chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: dostępny z obiektywami typu G, E i D
(równoważnik pomiaru centralnie ważonego w przypadku używania innych obiektywów).
Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub pomiar ekspozycji chroniący jasne obszary przed
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C) prześwietleniem: od 0 do 20 EV
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez CPU, jak i metodą AI
Tryby ekspozycji
Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka
z preselekcją przysłony (A); manualny (M)
Kompensacja ekspozycji Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
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 ekspozycji za pomocą przycisku AE-L/AF-L
Czułość ISO
Od ISO 64 do ISO 12800 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV; czułość można też zmniejszać o około 0,3, 0,5,
0,7 lub 1 EV (odpowiednik ISO 32) poniżej wartości ISO 64 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub
2 EV (odpowiednik ISO 51200) powyżej wartości ISO 12800; dostępny automatyczny dobór ISO.
Aktywna funkcja
Do wyboru są następujące ustawienia: Automatyczna, Bardzo wysoka, Zwiększona, Normalna,
D-Lighting
Zmniejszona i Wyłączona.
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 3500FX z detekcją fazową TTL, dokładną regulacją, 51 polami AF
(w tym 15 polami krzyżowymi; działanie 11 pól AF przy przysłonie f/8) i diodą wspomagającą AF (zasięg
około 0,5–3 m).
Zakres czułości autofokusa
Od -2 do +19 EV (ISO 100, 20°C)

Ustawianie ostrości

• 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
Pola 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 AE-L/AF-L.
Wbudowana lampa
Manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; liczba przewodnia ok. 12, 12 w trybie
błyskowa
manualnym (m, ISO 100, 20°C)
Sterowanie błyskiem
TTL: TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika RGB 91K możliwe dla
wbudowanej lampy błyskowej; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych jest używany z pomiarem matrycowym, centralnie ważonym i pomiarem
ekspozycji chroniącym jasne obszary przed prześwietleniem; standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych
lustrzanek jednoobiektywowych jest używany z pomiarem punktowym.
Tryby lampy błyskowej
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, wyłączona; obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi
czasami migawki
Kompensacja błysku
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 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
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i komunikacji oraz blokadą
zabezpieczającą
Kreatywny system oświet- Lampy współpracujące w systemie Nikon CLS; dostępna opcja trybu sterownika
lenia firmy Nikon (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. 6 wartości; punktowy balans
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 9 klatek w krokach co 1, 2 lub 3
Tryby podglądu na żywo Fotografia w trybie podglądu na żywo (zdjęcia), podgląd filmu na żywo (filmy)
Ustawianie ostrości
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-F)
w podglądzie na żywo
• Ręczne ustawianie ostrości (M)
Tryby pól AF
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
w podglądzie na żywo
Autofokus w trybie
AF z detekcją kontrastu w dowolnej części kadru (aparat automatycznie wybiera pole AF po
podglądu na żywo
włączeniu opcji AF z priorytetem twarzy lub AF ze śledzeniem obiektu)
Filmy – pomiar ekspozycji Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
Filmy – sposób pomiaru
Pomiar matrycowy, centralnie ważony lub pomiar ekspozycji chroniący jasne obszary przed
ekspozycji
prześwietleniem
Rozmiar klatki
• 1920 × 1080; 60p (progresywnie), 50p, 30p, 25p, 24p
(w pikselach)
• 1280 × 720; 60p, 50p
oraz liczba klatek
Rzeczywista liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to odpowiednio
na sekundę
59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976 kl./s; we wszystkich opcjach możliwość zapisu zarówno w wysokiej,
jak i normalnej jakości obrazu
Filmy – 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
Filmy – czułość ISO
• Tryby ekspozycji P, S i A: automatyczny dobór ISO (od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru
maksymalnej wartości
• Tryb ekspozycji M: dostępny automatyczny dobór ISO (od ISO 64 do Hi 2) z możliwością wyboru
maksymalnej wartości; wybór ręczny (od ISO 64 do 12 800 z krokiem 1/3, 1/2 i 1 EV) z możliwością
zwiększenia o około 0,3, 0,5, 0,7, 1 lub 2 EV (odpowiednik ISO 51 200) powyżej wartości ISO 12 800
Inne opcje filmów
Oznaczanie indeksów, film poklatkowy
Monitor
Wyświetlacz LCD typu TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości ok. 1229 tys. punktów (VGA;
640 x RGBW x 480 = 1 228 800 punktów) z kątem oglądania 170°, ok. 100-procentowym pokryciem
kadru i regulacją jasności
Odtwarzanie
Pełnoekranowe lub widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72), powiększenie w trybie odtwarzania,
odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów, obszary
prześwietlone, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych pozycji i automatyczny obrót zdjęć
USB
USB SuperSpeed (złącze USB 3.0 Mikro-B); zalecane połączenie z wbudowanym portem USB
Wyjście HDMI
Złącze HDMI typu C
Wejście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, zasilanie po podłączeniu)
Wyjście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
10-stykowe gniazdo
Do podłączania opcjonalnego modułu zdalnego sterowania, opcjonalnego bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania
zdalnego sterowania WR-R10 (wymagany jest adapter WR-A10) lub WR-1, odbiornika GPS GP-1/GP1A lub innego zgodnego ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 (wymagany jest opcjonalny
adapter GPS MC-35 i kabel z 9-stykowym złączem typu D-sub)
Języki menu (w zależności Angielski, arabski, bengalski, bułgarski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński,
od kraju lub regionu)
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-D12
z jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* lub ośmioma bateriami
alkalicznymi, akumulatorami niklowo-wodorkowymi lub litowymi typu AA
Zasilacz sieciowy
Gniazdo mocowania statywu
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Masa
Środowisko pracy

* Sprzedawane oddzielnie; wymagana jest opcjonalna pokrywa komory akumulatora BL-5.

Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
1/4 cala (ISO 1222)
Około 146 × 123 × 81,5 mm
Około 980 g (z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu); masa samego
korpusu: około 880 g
Temperatura: Od 0 do 40°C; Wilgotność: 85% lub mniej (bez kondensacji)

• PictBridge jest znakiem towarowym.
• CompactFlash jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SanDisk Corporation.
• 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 LCD i monitorach pokazane w niniejszych materiałach to symulacje.
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