Dane techniczne cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej Nikon D4
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (połączenie autofokusa za pośrednictwem bagnetu i styków AF)

Efektywne piksele
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania kurzu

16,2 mln
Matryca CMOS, 36,0 x 23,9 mm (format FX firmy Nikon)
16,6 mln
Czyszczenie matrycy, wzorzec do usuwania kurzu (wymaga opcjonalnego programu
Capture NX 2)

Wielkość zdjęcia
(w pikselach)

• Format FX (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)
• 1,2× (30×20): 4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S)
• Format DX (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)
• 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S)
• Zdjęcia w formacie FX wykonane w widoku podglądu filmu na żywo (16:9): 4928 × 2768 (L),
3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S)
• Zdjęcia w formacie DX wykonane w widoku podglądu filmu na żywo (16:9): 3200 × 1792 (L),
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S)
• Zdjęcia w formacie FX wykonane w widoku podglądu filmu na żywo (3:2): 4928 × 3280 (L),
3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)
• Zdjęcia w formacie DX wykonane w widoku podglądu filmu na żywo (3:2): 3200 × 2128 (L),
2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

Pole AF
Tryby pola AF
Blokada ostrości

Format DX jest stosowany w wypadku zdjęć wykonanych za pomocą obszaru fotografowania DX 1,5x (24x16), format FX jest używany w
wypadku wszystkich innych zdjęć.

Format plików

System Picture Control
Nośnik danych
Dwa gniazda kart pamięci
System plików

• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub stratną albo bez kompresji • TIFF (RGB) • JPEG:
zgodność z podstawowym formatem JPEG, ustawienia kompresji: Fine (około 1:4), Normal (około 1:8)
i Basic (około 1:16); dostępna opcja kompresji optymalna jakość • NEF (RAW)+JPEG: pojedyncze zdjęcia
zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Dostępne opcje: Standardowy, Neutralny, Żywy, Monochromatyczny, Program portretowy i Krajobraz; możliwość zmiany wybranych ustawień Picture Control, przechowywanie osobistych ustawień Picture Control
Karty pamięci CompactFlash typu I i XQD (zgodne ze standardem UDMA)
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
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable
image file format for digital still cameras) 2.3, PictBridge

Wizjer
Pokrycie kadru

Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
• FX (36×24): Ok. 100-procentowe w poziomie i 100-procentowe w pionie • 1,2× (30×20): Ok. 97-procentowe w poziomie i 97-procentowe w pionie • DX (24×16): Ok. 97-procentowe w poziomie i 97-procentowe
w pionie • 5:4 (30×24): Ok. 97-procentowe w poziomie i 100-procentowe w pionie
Powiększenie
Ok. 0,7× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność, korekcja dioptrażu ustawiona na -1,0 dpt.)
Dystans widzenia całej matówki 18 mm (-1,0 m -1; od centralnego punktu soczewki okularu wizjera)
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 m -1
Matówka
Typu B BriteView z matówką Clear Matte Mark VIII, ramkami pól AF i liniami kadrowania
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości
Po naciśnięciu przycisku podglądu 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, samopowrotna
Współpracujące obiektywy

Typ migawki
Czas otwarcia migawki
Czas synchronizacji błysku
Tryby wyzwalania migawki
Szybkość rejestrowania zdjęć
Samowyzwalacz
Pomiar ekspozycji
Metoda pomiaru ekspozycji

Zakres pomiaru ekspozycji
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C)

Sprzężenie światłomierza
Tryby ekspozycji
Kompensacja ekspozycji
Braketing ekspozycji
Blokada ekspozycji
Czułość ISO

Aktywna funkcja D-Lighting
Braketing ADL
Autofokus

Zakres czułości autofokusa

Styczeń 2012

Współpraca z obiektywami AF NIKKOR, również typu G i D (pewne ograniczenia dotyczą obiektywów
P C-NIKKOR), obiektywami DX (pozwalającymi uzyskać zdjęcia w formacie DX, 24×16), obiektywami AI-P
NIKKOR oraz obiektywami AI bez procesora (tylko w trybach ekspozycji A i M); nie można używać obiektywów IX-NIKKOR, obiektywów do aparatu F3AF oraz obiektywów non-AI.
Wskaźnika ustawienia ostrości można używać przy maksymalnym otworze przysłony f/5,6 lub większym
(wskaźnik ustawienia ostrości współpracuje z 11 polami AF w wypadku używania obiektywów o otworze
względnym f/8 lub większym).
Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu w płaszczyźnie obrazu
Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B (bulb), X250
X=1/250 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego
S (pojedyncze zdjęcia), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka),
MUP (podnoszenie lustra)
Maks. 10 kl./s (CL) lub 10–11 kl./s (CH)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji przy interwałach 0,5, 1, 2 lub 3 s

Zaawansowany moduł autofokusa Nikon Multi-CAM 3500FX z detekcją fazową TTL; dokładna regulacja i 51
pól AF (w tym 15 czujników krzyżowych dostępnych przy wartości otworu przysłony f/8 wspomaganych
przez 11 czujników)
od -2 do +19 EV (ISO 100, 20°C)

Weidź na stronę: www.nikon.pl

Łopuszańska 38b, 02-232 Warszawa, Polska
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(samowyzwalacz),

Pomiar ekspozycji TTL korzystający z czujnika RGB 91K
• Matrycowy: Matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III (obiektywy typu G 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. • Pomiar centralny:
przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm na środku kadru (średnicę koła można zmienić na
8, 15 lub 20 mm) lub uśrednienie na podstawie całego kadru (w przypadku obiektywu bez procesora używane jest koło o średnicy 12 mm lub średnia z całego kadru) • Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm
(około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF (w centralnym polu AF, gdy jest używany
obiektyw bez procesora)
• Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od -1 do 20 EV
• Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Zarówno przez procesor, jak i metodą AI
Automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z preselekcją
przysłony (A); manualny (M)
Od -5 do +5 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Od 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV
Blokada zmierzonej wartości jasności za pomocą środkowej części wybieraka dodatkowego
Od ISO 100 do ISO 12 800 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 50) poniżej wartości ISO 100 oraz zwiększać o około 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 lub 4 EV
(odpowiednik ISO 204 800) powyżej wartości ISO 12 800, dostępne automatyczne ustawianie czułości ISO
Do wyboru są następujące ustawienia: Automatyczna, Bardzo wysoka +2/+1, Zwiększona, Normalna,
Umiarkowana i Wyłączona
2 zdjęcia przy użyciu wybranej wartości dla jednego kadru lub 3–5 zdjęć przy użyciu zmierzonych wartości
dla wszystkich zdjęć

2012

Wydrukowano w Holandii No. 6CO10030 (1201/A)K

Ustawianie ostrości

Sterowanie błyskiem

Tryby lampy błyskowej

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

Gniazdo synchronizacji
Balans bieli

Braketing balansu bieli

• Autofokus (AF): Pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu • Manualny (M): można korzystać ze wskaźnika ustawienia ostrości
Możliwość wyboru jednego z 51 lub 11 pól AF
Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 51-polowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, wskaźnik automatycznego wyboru pola AF
Ustawienie ostrości można zablokować, naciskając spust migawki do połowy (w trybie pojedynczego AF)
lub naciskając środkową część wybieraka dodatkowego.
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą czujnika pomiaru ekspozycji RGB 91K (91 000 pikseli) jest
dostępne w wypadku lamp SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 i SB-400; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL dla lustrzanek cyfrowych jest używany w przypadku pomiaru matrycowego oraz centralnie
ważonego; standardowy błysk i-TTL dla cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych z punktowym pomiarem ekspozycji.
Synchronizacja na przednią kurtynkę migawki, synchronizacja z długimi czasami ekspozycji, synchronizacja
na tylną kurtynkę migawki, redukcja efektu czerwonych oczu, redukcja efektu czerwonych oczu przy synchronizacji z długimi czasami ekspozycji; synchronizacja z długimi czasami ekspozycji na tylną kurtynkę migawki, obsługa automatycznej synchronizacji z krótkimi czasami migawki
Od -3 do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV
Od 2 do 9 klatek w krokach co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV
Świeci po pełnym naładowaniu opcjonalnej lampy błyskowej, miga po wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany przez lampę SB-910, SB-900, SB-800
lub SB-700 jako główną lampę błyskową, lampę SB-600 lub SB-R200 jako zdalne lampy bądź wyzwalacz
SU-800 jako sterownik błysku; automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki oraz oświetlenie
modelujące obsługiwane w przypadku wszystkich lamp zgodnych z systemem CLS oprócz SB-400; informowanie o temperaturze barwowej błysku i blokada mocy błysku obsługiwane w przypadku wszystkich lamp
zgodnych z systemem CLS
Gniazdo synchronizacji ISO 519 z gwintem blokującym
Automatyczny (2 rodzaje), Światło żarowe, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Światło słoneczne, Lampa
b łyskowa, Pochmurno, Cień, ustawienia manualne (można zapisać maks. 4 wartości) i wybór temperatury
barwowej (od 2500 do 10 000 K) — precyzyjna korekta dostępna przy każdym z ustawieniu.
Od 2 do 9 klatek w krokach co 1, 2 lub 3

Tryby podglądu na żywo
Ustawianie ostrości w trybie
podglądu na żywo
Tryby pola AF
Autofokus

Fotografowanie w trybie podglądu na żywo (ciche lub bezgłośne); podgląd na żywo filmów
• Autofokus (AF): Pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F), • ręczne ustawianie
ostrości (M)
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF śledzenia obiektów w ruchu
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
Rozmiar klatki (w pikselach
oraz liczba klatek na sekundę)

Pomiar ekspozycji TTL za pomocą matrycy
• 1920 × 1080; 30 kl./s (progresywnie), 25 kl./s, 24 kl./s • Kadr 1920 × 1080; 30 kl./s, 25 kl./s, 24 kl./s
• 1280 × 720; 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s • 640 × 424; 30 kl./s, 25 kl./s Rzeczywista liczba klatek na
sekundę dla szybkości 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s i 24 kl./s to odpowiednio 59,94, 50, 29,97, 25 i
23,976 kl./s; w każdym wypadku obsługiwana jest zarówno wysoka, jak i normalna jakość zdjęć
MOV
H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding)
Liniowy PCM
Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości
Ustawiana automatycznie w zakresie ISO od 200 do 12 800 oraz od ISO 200 do Hi 4
Ok. 29 min 59 s
Oznaczanie indeksów, film poklatkowy

Format plików
Kompresja wideo
Formaty zapisu dźwięku
Zapis dźwięku
Czułość ISO
Maksymalny czas ujęcia
Inne opcje filmów
Monitor

Odtwarzanie

USB
Wyjście HDMI
Wejście audio
Wyjście audio
10-stykowe gniazdo
zdalnego sterowania
Ethernet
Złącze do podłączania
urządzeń peryferyjnych
Obsługiwane języki

Wyświetlacz LCD o przekątnej 8 cm (3,2 cala), matryca TFT o rozdzielczości ok. 921 tys. punktów (VGA) z
kątem oglądania 170°, ok. 100-procentowym pokryciem kadru i funkcją automatycznego sterowania jasnością
monitora za pomocą czujnika jasności otoczenia
Widok pełnoklatkowy i widok miniatur (liczba zdjęć: 4, 9 lub 72) z powiększeniem w trybie odtwarzania,
odtwarzanie filmów, pokazy slajdów zdjęć i/lub filmów, wyświetlanie histogramu, miganie obszarów prześwietlonych, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych GPS, automatyczny obrót zdjęć, wprowadzanie i
odtwarzanie notatek g łosowych oraz osadzanie i wyświetlanie informacji IPTC
Hi-Speed USB
Złącze mini HDMI typu C; może być używane równolegle z wyświetlaczem aparatu
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, obsługa zasilania po podłączeniu)
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
Umożliwia podłączenie opcjonalnego zdalnego sterowania, modułu GPS GP-1 lub odbiornika GPS zgodnego
ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 (wymaga opcjonalnego przewodu adaptera GPS MC-35 i
kabla z 9-stykowym złączem typu D-sub).
Złącze RJ-45
Do przekaźnika
bezprzewodowego WT-5A/B/C/D
angielski, arabski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski,
indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, szwedzki,
tajski, turecki, ukraiński, włoski

Akumulator
Zasilacz sieciowy

Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL18
Zasilacz sieciowy EH-6b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-6)

Gniazdo mocowania statywu
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Masa

1/4 cala (ISO 1222)
Ok. 160 × 156,5 × 90,5 mm
Ok. 1340 g z akumulatorem/baterią i kartą pamięci XQD, ale bez pokrywki bagnetu korpusu i pokrywki sanek
mocujących; ok. 1180 g (sam korpus aparatu)

Środowisko pracy
Dostarczone akcesoria

Temperatura: Od 0 do 40°C; wilgotność: poniżej 85% (bez kondensacji)
Akumulator jonowo-litowy EN-EL18, ładowarka MH-26, kabel USB UC-E15, zatrzask kabla USB, pasek
aparatu AN-DC7, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka sanek mocujących BS-2, dysk CD-ROM z
oprogramowaniem ViewNX 2

(mogą się zmieniać w zależności
od kraju lub regionu)

• XQD jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. • 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 i monitorach LCD pokazane w niniejszej broszurze to symulacje.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR
400 mm f/2,8 G ED VR
• Ekspozycja: tryb [M],
1/1000 s, f/5,6
• Balans bieli: automatyczny 1
• Czułość: ISO 12800
• Picture Control: Standardowe
©Bill Frakes

• Obiektyw: AF-S NIKKOR
70-200 mm f/2,8 G ED VR II
• Ekspozycja: tryb [M],
1/1250 s, f/4
•B
 alans bieli: Temperatura
barwowa (5000 K)
• Czułość: ISO 6400
• Picture Control: Standardowe
©Matthias Hangst

• Obiektyw: AF-S NIKKOR
14-24 mm f/2,8 G ED
• Ekspozycja: tryb [M],
1/60 s, f/4,5
• Balans bieli: automatyczny 1
• Czułość: ISO 100
• Picture Control: Standardowe
©Joe McNally

Niezrównana jakość obrazu oraz szybkość działania
Wysoka jakość zdjęć wykonywanych w bardzo zróżnicowanych warunkach

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ BEZ KOMPROMISÓW

Nowo opracowana matryca formatu FX o
rozdzielczości 16,2 mln pikseli
Aparat D4 został stworzony, by ułatwiać
wykonywanie zdjęć o najwyższej możliwej jakości
nawet w najbardziej zróżnicowanych i trudnych
warunkach oświetleniowych. Jest to możliwe
dzięki udanemu kompromisowi między rozmiarem
matrycy formatu FX (36,0 x 23,9 mm) a
rozdzielczością 16,2 mln pikseli. Niezrównana
szybkość odczytu danych pozwala fotografować
z szybkością 11 kl./s w formacie FX – szybciej niż
w jakimkolwiek innym aparacie firmy Nikon.
16,2 mln pikseli zapewnia nie tylko zachwycającą
głębię i odwzorowanie szczegółów, ale również
większą elastyczność podczas przycinania na
etapie obróbki materiałów przeznaczonych do
DX Format 1.2x crop
FX Format 5:4
druku w wysokiej rozdzielczości lub do
publikowania w Internecie. Jakość obrazu, która
zapewnia taką wszechstronność, jest efektem podejścia firmy Nikon do projektowania
matryc. Każdy piksel ma wymiar 7,3 µm. Dzięki precyzyjnej konstrukcji wszystkie
piksele rejestrują maksymalną ilość światła oraz zapewniają najlepszą możliwą jakość
obrazu zarówno w dobrym, jak i słabym oświetleniu. Zoptymalizowana redukcja
szumów oraz 14-bitowa konwersja analogowo-cyfrowa w matrycy pozwalają
uzyskiwać niesamowicie czyste obrazy z płynnymi przejściami tonalnymi nawet przy
wysokich wartościach czułości ISO. Aparat D4 daje ogromną swobodę dzięki
możliwości fotografowania w czterech różnych obszarach kadru: format FX (36,0 x
23,9 mm), tryb kadrowania 5:4 (29,9 x 23,9 mm), tryb kadrowania 1,2x (29,9 x 19,9
mm) i format DX (23,4 x 15,5 mm). Aparat udostępnia również trzy opcje obszaru
obrazu dla filmów wideo w formacie Full HD, trzykrotnie zwiększając tym samym
potencjał kręcenia filmów.
Superwydajny mechanizm przetwarzania
zdjęć EXPEED 3
Dzięki doświadczeniu inżynierów firmy Nikon
oraz dbałości o szczegóły mechanizm EXPEED 3
wykonuje wiele zadań z zapierającą dech w
piersiach szybkością. Ten zoptymalizowany pod
kątem jednoobiektywowych lustrzanek cyfrowych
mechanizm przetwarzania obrazu umożliwia
uzyskiwanie wiernych barw o prawidłowym
nasyceniu, naturalnej głębi oraz szerokim zakresie
dynamicznym. Dzięki temu odcienie — od głębokiej
czerni do czystej bieli — są subtelne i pełne niuansów. Nawet w wypadku
fotografowania przy słabym oświetleniu z wysokimi wartościami czułości ISO
inteligentny system redukcji szumów aparatu minimalizuje szumy bez szkody dla
ostrości obrazu. Zaawansowane, błyskawicznie działające 16-bitowe przetwarzanie
obrazu pozwala uzyskiwać płynne, niezwykle szczegółowe przejścia tonalne. Dzięki
temu zdjęcia charakteryzują się najwyższą jakością odpowiednią się do różnych
zastosowań. Fotografie w formacie JPEG są gotowe do publikowania w magazynach,
gazetach oraz Internecie bezpośrednio po przesłaniu z aparatu. Dzięki
zoptymalizowanemu pod kątem kręcenia filmów mechanizmowi EXPEED 3 możliwe
jest ograniczenie efektu mory, fałszywego odwzorowania kolorów oraz poruszeń.

Wysoka czułość 12 800 ISO w standardzie
Aparat D4 zapewnia niski poziom szumów przy ustawieniu czułości ISO 12800 i — w
porównaniu z aparatem D3S — rozszerza zakres o jeden krok EV, czyniąc wartość ISO
100 standardem. To bardzo przydatne podczas fotografowania w jasnym świetle
słonecznym z długimi czasami otwarcia migawki. W trudniejszych warunkach można
korzystać z odpowiednika ISO 50 i ISO 204 800. Aparat D4 umożliwia wykonywanie
zdjęć i kręcenie filmów* charakteryzujących się wysoką jakością i ostrością niemal w
każdych warunkach oświetleniowych. Doskonałe ustawienia czułości ISO aparatu
umożliwiają fotografom pracę w każdych warunkach: w ostrym świetle słonecznym,
o zmierzchu, w kameralnie oświetlonym wnętrzu, a nawet w lesie oświetlonym
blaskiem księżyca.
*Standardowa czułość ISO filmów D-Movie od ISO 200 do ISO 12 800, wyższe ustawienia czułości do Hi 4.

Uwiecznianie ważnych chwil z ponadprzeciętną szybkością i precyzją
Szybsze wykonywanie doskonałych zdjęć — możliwość wykonania w formacie
FX nawet 200 zdjęć seryjnych z szybkością 10–11 kl./s
Aparat D4 reaguje błyskawicznie, ale szybkość nie jest jego jedyną zaletą. Dzięki
niezrównanej precyzji wyboru czasów otwarcia migawki, wartości przysłony,
wykrywania twarzy i śledzenia ostrości, automatycznej ekspozycji, automatycznego
balansu bieli oraz innych ustawień D4 jeszcze bardziej ułatwia fotografom uwiecznianie
ważnych chwil. AF i AE zachowują pełną wydajność podczas wyzwalania migawki z
szybkością 10 kl./s w formacie FX. W formacie FX dostępna jest opcja zwiększenia
liczby klatek na sekundę do 11 kl./s*1. Duży bufor pamięci aparatu umożliwia
wykonanie do 100*2 zdjęć w formacie RAW i do 200 zdjęć*3 w formacie JPEG (z
zastosowaniem karty pamięci Sony XQD o pojemności 32 GB) bez konieczności
czekania — jak kiedyś — na opróżnienie bufora pamięci. To niezrównana zaleta, której
nie da się zmierzyć tylko liczbą klatek na sekundę.
*1 Zależnie od obiektu może nie nastąpić włączenie AE/AF
*2 Jakość zdjęcia: 12-bitowe skompresowane pliki RAW
*3 Jakość zdjęcia: JPEG (FINE/Medium)

Szybsza praca na każdym etapie
Szybkość aparatu D4 jest odczuwalna na każdym etapie pracy. Zdjęcia można
zacząć wykonywać po ok. 0,12 s* od włączenia, a opóźnienie migawki zostało
zminimalizowane do zaledwie ok. 0,042 s*. Precyzyjny sekwencyjny mechanizm lustra
został przeprojektowany tak, aby umożliwiać fotografowanie z szybkością 10–11 kl./s.
D4 pozwala wykonywać bez opóźnienia doskonałe zdjęcia, które zachwycą
wydawców oraz szerokie grono odbiorców. Zaawansowany system sterowania i
przesyłania danych ułatwia przewodowe oraz bezprzewodowe przesyłanie plików i
skraca jego czas.
* Zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Wyjątkowa precyzja i szybkość
Zaawansowany system rozpoznawania scenerii

Niezrównana wszechstronność spełnia oczekiwania zawodowców

Zaawansowany moduł autofokusa Multi-CAM 3500FX

Jeszcze wyższa precyzja automatycznego sterowania dzięki czujnikowi
RGB 91K
Dzięki oryginalnemu, opracowanemu przez firmę Nikon zaawansowanemu systemowi
rozpoznawania scenerii aparat D4 wyznacza nowe standardy precyzji działania
autofokusa, automatycznej ekspozycji, błysku i-TTL, aktywnej funkcji D-Lighting oraz
automatycznego balansu bieli. Sercem systemu jest precyzyjny czujnik RGB, który
przy użyciu 91 tys. pikseli dokładnie odczytuje każdą scenę. Dane zebrane piksel po
pikselu są następnie używane do niezwykle dokładnego mierzenia i analizowania
koloru oraz poziomów jasności sceny. Podczas fotografowania z wizjerem optycznym
system rozpoznaje też twarze. Te starannie przeanalizowane dane pikseli powodują
następnie automatyczne uruchomienie wielu ustawień aparatu, które pomagają
nadawać zdjęciom bardziej naturalny i atrakcyjny wygląd. Zaawansowany system
rozpoznawania scenerii, który gwarantuje niebywałą precyzję różnych ustawień
automatycznych, z najwyższą dokładnością przetwarza ogromne ilości danych
dotyczących ujęcia w tempie do 10 kl./s.

Szybsze i dokładniejsze wykrywanie obiektów we wszystkich 51 polach AF
za pomocą każdego obiektywu NIKKOR AF, nawet przy słabym oświetleniu

Uwiecznianie szybko poruszających się obiektów z dużą ostrością wymaga niebywałej
szybkości działania. Zaawansowany moduł autofokusa Nikon Multi-CAM 3500FX
korzysta z 51 rozmieszczonych strategicznie pól AF, które pomagają uwieczniać
wybrane obiekty według potrzeb. Niczym sieć pomagają one (pojedynczo lub jako
całość) uchwycić poruszający się obiekt. Pojedynczy AF umożliwia dokładne
ulokowanie pola AF na obiekcie, zapewniając tym samym doskonałą precyzję.
Wszystkie 51 pól AF aparatu D4 działa w połączeniu z każdym obiektywem NIKKOR
AF o otworze przysłony f/5,6 lub większym. D4 gwarantuje wysoką wydajność nawet
przy bardzo słabym oświetleniu. Autofokus działa szybko i precyzyjnie nawet do
wartości -2 EV (ISO 100, 20ºC), która jest szacunkową granicą fizyczną dla ludzkiego
oka podczas korzystania z wizjera optycznego. Użytkownik może liczyć na równie
wysoką wydajność podczas fotografowania nocą na stadionach, jak i sesji
realizowanych w słabo oświetlonych salach, kinach bądź w innych miejscach
charakteryzujących się podobnymi warunkami oświetleniowymi.

Wykrywanie twarzy w ulepszonych programach AF, AE, zrównoważonego
błysku wypełniającego i-TTL oraz z aktywną funkcją D-Lighting
Zaawansowany system rozpoznawania scenerii zapewnia najwyższą skuteczność po
ustawieniu priorytetu twarzy. Program automatycznego wyboru pola AF precyzyjnie
rozpoznaje twarze i natychmiast automatycznie ustawia na nich ostrość. Ta funkcja jest
niezwykle przydatna, kiedy fotograf nie ma czasu na ręczny wybór pola AF. Gdy twarz
znajduje się poza polem AF, ostrość jest ustawiana na postaci. Opracowany przez
firmę Nikon matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix III zapewnia lepszą
automatyczną ekspozycję nawet w sytuacjach wymagających kompensacji
ekspozycji, na przykład podczas fotografowania ciemnej ludzkiej twarzy na jasnym tle
lub jasnej twarzy na ciemnym tle. Połączenie dostępnego w modelu D4 ulepszonego
zrównoważonego błysku wypełniającego i-TTL oraz lampy błyskowej pozwala
niezwykle precyzyjnie oświetlać twarze zależnie od tła. Ponadto połączenie funkcji
wykrywania twarzy z aktywną funkcją D-Lighting pozwala odwzorowywać na zdjęciach
wysokie światła i cienie przy dużym kontraście. Dzięki temu twarze będą wyglądać na
zdjęciach tak, jak w rzeczywistości, niezależnie od tego, czy uwieczniono je w pełnym
słońcu, czy w cieniu.

Szybkie wstępne wykrywanie pola AF
Autofokus aparatu D4 został zaprojektowany tak, aby dorównywać szybkością
refleksowi zawodowca. Szybsze wstępne wykrywanie pola AF pozwala uwieczniać
ważne chwile z niespotykaną wcześniej prędkością. To niezwykle ważne zwłaszcza w
fotografii sportowej. Siatkówka, piłka nożna, bieg przez płotki oraz pływanie — aparat
D4 ma doskonałe osiągi we wszystkich dyscyplinach. Nowa opcja Ostrość + spust
migawki, dostępna w ramach opcji ustawiania priorytetu autofokusa ciągłego (AF-C),
zapewnia wysoką ostrość zdjęć seryjnych od pierwszej klatki. Nawet jeśli
nieoczekiwanie zmieni się położenie obiektu lub jego odległość od aparatu — tak jak
w trakcie meczu — tryb ciągłego AF pozostaje aktywny podczas ciągłego wyzwalania
migawki i szybko ponownie wykrywa umiejscowienie obiektu.
15 czujników krzyżowych w centrum wizjera oraz 11 pól AF działających nawet
przy otworze względnym f/8
15 czujników krzyżowych w centrum wizjera aparatu D4 wykrywa zarówno kontrast
linii poziomych, jak i pionowych, gwarantując jeszcze większą dokładność działania
autofokusa. Każdy czujnik krzyżowy zachowuje swoją moc niezależnie od
stosowanego obiektywu NIKKOR AF o otworze przysłony f/5,6 lub większym.
Ponadto pięć środkowych pól AF oraz po trzy pola po obu bokach zapewniają działanie
AF z obiektywami o otworze względnym f/8. Niezwykle dokładne ustawienie ostrości
jest uzyskiwane nawet przy efektywnym otworze przysłony f/8 — jest to możliwe
dzięki połączeniu telekonwertera 2x oraz któregoś z superteleobiektywów NIKKOR
często używanych na potrzeby fotografii sportowej. Stwarza to wiele nowych
możliwości podczas fotografowania odległych obiektów, takich jak sportowcy czy
przyroda.

Wideo o profesjonalnej jakości
Trzy opcje obszaru kadru w trybie
wielopolowego ustawiania ostrości podczas
nagrywania filmów Full HD z funkcją D-Movie
Aparat D4 może nagrywać filmy Full HD o
rozdzielczości 1080p z szybkością 30, 25 lub 24 kl./s
w formacie H.264/MPEG-4 AVC. Profesjonalna
jakość gwarantuje odwzorowanie najdrobniejszych
Format FX
Format DX
niuansów oraz naturalnych kolorów. Specjalny
Kadr 1920 x 1080
przycisk nagrywania umieszczony obok spustu
migawki ułatwia obsługę aparatu i czyni ją bardziej
intuicyjną. Maksymalna długość pojedynczego nagrania
wynosi 29 min 59 s. Dzięki opracowanym przez firmę
Nikon najnowszym algorytmom przetwarzania obrazu
filmy nagrane aparatem D4 charakteryzują się większą
płynnością i mniejszymi drganiami. Ponadto
możliwe jest zachowanie ostrych krawędzi przy
mniejszym efekcie mory, nawet w bardzo
niesprzyjających warunkach oświetleniowych
— to wszystko dzięki technologii redukcji
szumów opracowanej specjalnie z myślą o
filmach. D4 pozwala nagrywać filmy w formacie
Full HD w trzech formatach: FX, DX oraz kadru 1920 x 1080.
Format FX doskonale odwzorowuje niewielką głębię ostrości, a także szerokie ujęcia.
Umożliwia on kręcenie pięknych filmów nawet przy wysokiej czułości ISO i minimalnym
szumie. Format DX jest wybierany automatycznie po zamocowaniu obiektywu DX. Ten
format pozwala wydłużać efektywną ogniskową używanego obiektywu. Format kadru
1920 x 1080 zapewnia jeszcze silniejszy efekt teleobiektywu dzięki kątowi widzenia
zwiększonemu o czynnik 2,7x, gwarantując przy tym ponadprzeciętnie wysoką jakość
wideo oraz odwzorowanie szczegółów w celu uzyskania rozdzielczości 1080p Full HD.
Dzięki takiej wszechstronności oraz szerokiej gamie obiektywów NIKKOR możliwe
jest wykonywanie zdjęć utrzymanych w różnym nastroju.

Najwyższa jakość dźwięku

Dzięki wbudowanemu złączu zewnętrznego mikrofonu stereofonicznego aparat D4
umożliwia rejestrowanie dźwięku stereo o najwyższej jakości. Wystarczy podłączyć
do korpusu niewielki mikrofon stereofoniczny ME-1, aby nagrać czysty dźwięk ze
znacznie ograniczonymi hałasami mechanicznymi. Gniazdo zewnętrznych słuchawek
umożliwia podłączenie słuchawek w celu efektywnego monitorowania jakości
dźwięku i jej regulowania. Wskaźniki przedstawiają informacje o poziomie dźwięku w
sposób wizualny, czułość mikrofonu można natomiast precyzyjnie kontrolować
w 20 krokach.

Pola AF dostępne zależnie od wartości przysłony

Czujnik RGB 91K

Śledzenie
obiektów
w ruchu

System wykrywania twarzy
korzystający z czujnika RGB 91K

Matryca

Analiza wysokich świateł

Identyfikacja źródeł
światła

Wykrywanie twarzy na
obrazie

Śledzenie
obiektów
w ruchu
Współdziałające z obiektywami o otworze względnym f/8. Działa jako czujnik krzyżowy.
Współdziałające z obiektywami o otworze względnym f/8. Działa jako czujniki krzyżowy przy
otworach przysłony większych niż f/8 i jako czujniki liniowe przy otworach przysłony f/8.

Autofokus z
detekcją fazy
Automatyczny
wybór pola AF
Śledzenie 3D

Ustalenie ekspozycji

Matrycowy pomiar ekspozycji
3D Color Matrix III
Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL

Aktywna
funkcja
D-Lighting

AWB

Odtwarzanie
Powiększenie twarzy
w trybie odtwarzania

Sterowanie ekspozycją AF z detekcją kontrastu
w trybie podglądu na żywo AF z priorytetem twarzy
Pomiar ekspozycji w
AF ze śledzeniem
trybie podglądu na żywo
obiektów
Redukcja migotania
w ruchu

Współdziałające z obiektywami o otworze względnym f/8. Działają jako czujniki liniowe.
Zgodne z otworem względnym większym niż f/8. Działają jako czujniki krzyżowe.
Współdziałające z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub większym. Działają jako czujniki krzyżowe.
Współdziałające z obiektywami o otworze względnym f/5,6 lub większym. Działają jako
czujniki liniowe.

Wizjer optyczny z liniami siatki
D4 zapewnia ok. 100-procentowe pokrycie kadru w formacie FX, wizjer został zaś
opracowany tak, aby minimalizować zmęczenie wzroku podczas długiego używania.
Około 0,7-krotne powiększenie ułatwia sprawdzanie, czy wszystkie elementy w
kadrze wyglądają tak, jak powinny. Wizjer dający jasny obraz oraz matówka zostały
starannie opracowane w celu ułatwienia precyzyjnego ustawiania ostrości zarówno w
trybie manualnym, jak i automatycznym. Dodatkowo można włączyć funkcję
wyświetlania w wizjerze linii siatki, co ułatwia wyrównywanie kadru w pionie i w
poziomie.

Profesjonalna zgodność
Przewodowe i bezprzewodowe przesyłanie danych
Aparat D4 umożliwia przewodowe przesyłanie danych w
standardzie IEEE802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX). Jest
on również zgodny z niewielkim, łatwym do podłączenia,
nowo opracowanym przekaźnikiem bezprzewodowym
WT-5A/B/C/D* (dostępnym opcjonalnie), który
gwarantuje szybką bezprzewodową transmisję danych. Do
zapisanych w aparacie zdjęć można też automatycznie
Przekaźnik
dodawać dane IPTC (International Press
Telecommunications Council). Oprócz tego dostępna jest bezprzewodowy
WT-5A/B/C/D
opcja szybkiego dodawania informacji do serii zdjęć za
pomocą utworzonego wcześniej na komputerze pliku IPTC.
*Przekaźnik bezprzewodowy WT-4A/B/C/D/E również jest zgodny z aparatem.

Profesjonalna niezawodność

Zaawansowany system rozpoznawania scenerii

Wytrzymałość w trudnych warunkach
Korpus aparatu D4 został wykonany z
wytrzymałego, a zarazem lekkiego stopu
magnezu. Gwarantuje on ponadprzeciętną
niezawodność urządzenia nawet w niezwykle
trudnych warunkach środowiskowych. Migawka
użyta w aparacie D4 została poddana testom w
zmontowanych już urządzeniach. Testy
obejmowały 400 000 nieprzerwanych cykli zdjęć
seryjnych wykonywanych przez dłuższy czas.
Zadbano też o dokładne zabezpieczenie aparatu przed działaniem wilgoci, kurzu, a
nawet zakłóceń elektromagnetycznych. Kompleksowy zestaw uszczelek oraz
dodatkowe rozwiązania konstrukcyjne firmy Nikon umożliwiają korzystanie z
urządzenia w trudnych warunkach. Co więcej, dzięki skrupulatnemu dopracowaniu
konstrukcji w najdrobniejszych szczegółach aparat D4 jest tak samo wytrzymały, jak
model D3S, a przy tym lżejszy.

Łatwiejsza obsługa w każdych warunkach
Obsługa aparatu D4 w orientacji pionowej i poziomej jest w
najwyższym stopniu intuicyjna. Elementy sterujące — główne
pokrętło sterowania, przednie pokrętło sterujące, przycisk AF-ON
oraz nowo dodany wybierak — są rozmieszczone tak samo w obu
orientacjach. Dzięki nowemu uchwytowi na kciuk oraz większemu
uchwytowi na palce aparat można wygodniej trzymać w orientacji
pionowej. W wypadku częstego fotografowania w orientacji
pionowej można dostosować przycisk funkcji tak, aby umożliwiał
on szybki dostęp do wybranych funkcji, na przykład kompensacji ekspozycji. W
wypadku fotografowania w ciemności podświetlane przyciski ułatwiają szybkie i
niezawodne znajdowanie funkcji. Dwa gniazda kart dostępne w aparacie D4
usprawniają przesyłanie danych.

Dzieła sztuki optycznej – obiektywy NIKKOR
Dzięki szerokiej gamie obiektywów NIKKOR można wyzwolić pełen potencjał aparatu
D4. Każdy obiektyw gwarantuje ostrość, precyzję oraz niezawodność pracy w terenie.
Ponadto wszystkie zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z
rozdzielczością oraz wysoką jakością zapewnianą przez model D4. Obiektywy
NIKKOR pozwalają odwzorowywać delikatne tony oraz niuanse, dzięki czemu
doskonale sprawdzają się zarówno podczas wykonywania zdjęć, jak i kręcenia filmów.
Od jasnych obiektywów f/1,4 przez jasne zoomy f/2,8 po zoomy f/4 z mechanizmem
redukcji drgań VR – najnowsza linia obiektywów w formacie FX została w pełni
zoptymalizowana tak, aby gwarantować wysoką jakość
zdjęć wykonywanych aparatem D4, nawet w
trudnych warunkach oświetleniowych. W wielu
modelach obiektywów dostępna jest ceniona
powłoka nanokrystaliczna.

