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WITAMY W ŚWIECIE NIEZWYKŁYCH MOŻLIWOŚCI FORMATU FX
Przygotuj się na fotografię na nowym poziomie. Aparat D610 otwiera nowe możliwości fotografowania w formacie FX. Jakość zdjęć
uzyskanych za pomocą aparatu z dużą matrycą formatu FX zadziwi każdego. Efekt, jaki zapewnia imponująca rozdzielczość 24,3 mln pikseli,
najlepiej dopełnić, stosując jasne obiektywy NIKKOR. W ten sposób można uzyskać płynne i naturalne przejścia tonalne, niezwykle ostre
odwzorowanie szczegółów i niski poziom szumów przy wysokiej czułości ISO. Takie właśnie są możliwości aparatu o zdumiewająco małym
i lekkim korpusie, który w celu uchwycenia optymalnego ujęcia pozwala też rejestrować zdjęcia seryjne ze zwiększoną szybkością 6 kl./s.
To aparat, który można zabrać w każde ciekawe miejsce, by rozwijać swoją pasję fotografowania.

„Aparat D610 umożliwia subtelniejsze odwzorowanie
obiektu z uchwyceniem bogatych odcieni i wiernym
oddaniem szczegółów w światłach i cieniach”.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Jakość zdjęcia:
14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/10 s, f/11 • Balans
bieli: Światło słoneczne • Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture
Control: Standardowe © Takashi Yamaguchi

Zalety formatu FX: ostrzejsze, wyraźniejsze zdjęcia i więcej
szczegółów – nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych
FORMAT

FX
24,3

Matryca formatu FX o rozdzielczości 24,3 mln
pikseli: imponujący potencjał

Aparat D610 daje zupełnie nowe możliwości wzbogacenia
warsztatu fotograficznego i filmowego. Większa matryca
mln pikseli jest w stanie zarejestrować większą ilość padającego
światła, co przekłada się na znaczną poprawę
jakości zdjęcia. Niewielki korpus aparatu D610
mieści matrycę formatu FX o wymiarach
35,9 × 24,0 mm – ponad dwukrotnie większą
od odpowiednika formatu DX. Rozdzielczość
24,3 mln efektywnych pikseli gwarantuje
doskonałą ostrość zdjęć, a efekt bokeh – kolejna zaleta formatu FX –
zapewnia wrażenie naturalnej głębi, z ostro zarysowanym obiektem
i rozmytym tłem oraz pierwszym planem zdjęcia. Dzięki charakterystyce
formatu FX przy dużej liczbie pikseli i wysokiej czułości ISO nie występują
szumy, co pozwala na fotografowanie nawet przy bardzo słabym
oświetleniu. Matryca aparatu D610 wyróżnia się
znakomitym zakresem dynamiki. Jest to bardzo
istotne przy fotografowaniu pejzaży, gdzie żądany
Format DX
efekt może zależeć od płynnych przejść tonalnych
Format FX
oraz bogactwa szczegółów w jasnych i ciemnych
obszarach. Kolejną jej zaletą jest zwiększona głębia koloru, niezwykle
ważna dla odwzorowania naturalnych, ciepłych odcieni skóry w fotografii
portretowej. Zdjęcia wykonane w dobrym świetle zachwycają jakością, a te
zarejestrowane w trudnych warunkach oświetleniowych są jeszcze bardziej
efektowne. Przekonaj się, jaki efekt można uzyskać dzięki matrycy formatu
FX w aparacie D610.

AWB

Bardziej precyzyjne działanie automatycznego
balansu bieli

Automatyczny balans bieli w aparacie D610 działa
niezawodnie w każdej sytuacji. Najczęściej – nie tylko w pomieszczeniach,
ale i w plenerze – funkcja AWB odwzorowuje kolory tak, jak je
widzimy, znacząco skracając czas późniejszej obróbki zdjęć. Aparat
D610 umożliwia też wybór pomiędzy ustawieniem Automatyczny 1
(Normalny), które całkowicie kompensuje dominanty barwne światła
otoczenia, a Automatyczny 2 (Zachowaj
ciepłe barwy światła), które umożliwia
zachowanie ciepłego odcienia światła
podczas fotografowania przy oświetleniu
żarowym.

Automatyczny 1 (Normalny)
© Hideki Kono
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Perfekcyjne połączenie matrycy formatu FX,

główne procesora przetwarzania obrazu EXPEED 3, ustawień
4korzyści

Picture Control oraz obiektywów NIKKOR

Teraz możesz uzyskać ostre, wyraziste
zdjęcia i filmy o nasyconych kolorach,
które zadowolą nawet najbardziej
wymagających amatorów fotografii.
Ogromne możliwości matrycy
formatu FX aparatu D610 można
w pełni wykorzystać przy zastosowaniu
pozostałych kluczowych elementów
warsztatu fotografa. Słynne z niedoścignionej ostrości i precyzji
obiektywy NIKKOR prowadzą światło do matrycy bez zniekształceń
i z minimalnymi wewnętrznymi odbiciami. To właśnie podstawowy
warunek, aby uzyskać zdjęcia znakomitej jakości.
Przy starannej eliminacji szumów światło padające
na matrycę jest rejestrowane w postaci danych
cyfrowych, które następnie trafiają do 16-bitowego
procesora przetwarzania obrazu EXPEED 3, takiego
samego, jak w sztandarowych modelach D4
i D800. Ponadto w trakcie przetwarzania obrazu można łatwo dopasować
wygląd i charakter zdjęć oraz filmów, precyzyjnie regulując ich parametry
za pomocą systemu Picture Control opracowanego przez firmę Nikon.
Doskonała jakość rejestrowanych w ten sposób zdjęć jest
wynikiem współdziałania całego zestawu unikatowych
technologii firmy Nikon.

Czułość

ISO

Zdjęcia bez szumów w standardowym zakresie
czułości od ISO 100 do 6400

Z aparatem D610 fotografowanie w subtelnym świetle
poranka lub zachodzącego słońca, w ciemnych wnętrzach lub w nocy
sprawia wyjątkową satysfakcję. Aparat zaprojektowano tak, aby doskonale
radził sobie z redukcją szumów w całym standardowym zakresie
czułości ISO od 100 do 6400 – zarówno przy jasnym, jak i przy bardzo
słabym oświetleniu. W razie potrzeby zakres ten można poszerzyć
do odpowiednika ISO 50 (Lo 1) lub
ISO 25600 (Hi 2). Nawet jeśli przy wyso
kiej czułości ISO zaczynają pojawiać się
szumy, są one minimalizowane przez
zaawansowany system redukcji szumów
firmy Nikon. Dzięki temu można
zachować doskonałą szczegółowość
i ostrość zdjęć i filmów.

Odpowiednik ISO 6400
© Sergey Gorshkov

„Obiekt rysuje się wyraziście przy małej głębi ostrości, z łagodnie rozmytym
pierwszym planem i pięknym efektem bokeh w tle”.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/2,8 • Balans bieli: temperatura barwowa (5000 K)
• Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture Control: Standardowe © Hideki Kono
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Dostosowywanie parametrów bez uszczerbku dla jakości zdjęć
Picture Control: rejestrowanie takich zdjęć, jakie dyktuje wyobraźnia
Dzięki perfekcyjnej współpracy obiektywów NIKKOR, matrycy formatu FX i procesora przetwarzania obrazu
EXPEED 3 otrzymujemy zdjęcia formatu FX zawierające ogromną ilość danych. To jednak tylko początek.
Za pomocą systemu Picture Control można łatwo uzyskać żądany wygląd i charakter zdjęć oraz filmów –
wystarczy nacisnąć przycisk.

STANDARDOWE: Pozwala uzyskać zrównoważone zdjęcia
bez niespójności ostrzenia, kontrastu, jasności, nasycenia
czy kolorystyki. Teraz praktycznie bez przygotowania
można rejestrować piękne, efektowne zdjęcia.

NEUTRALNE: Przy tym ustawieniu uzyskuje się zdjęcia
najwierniej odzwierciedlające rzeczywiste warunki. Zdjęcie
jest tylko nieznacznie modyfikowane, dzięki czemu
dokładnie odwzorowuje prawdziwe kolory i przejścia
tonalne obiektu.

ŻYWE: Zdjęcia uzyskane przy tym ustawieniu są bardziej
efektowne niż te wykonane z ustawieniem Standardowe.
Wyróżniają się nasyconą kolorystyką i świeżością.
Ustawienie Żywe znakomicie przydaje się w sytuacjach,
kiedy fotografowi zależy na większym nasyceniu kolorów.

Oprogramowanie firmy Nikon: pełne wykorzystanie
możliwości formatu NEF – odpowiednika formatu RAW
w urządzeniach firmy Nikon

Program ViewNX 2
(w pakiecie)
Uniwersalne oprogramowanie
o intuicyjnym interfejsie.
Oprogramowanie ViewNX 2
pozwala m.in. na przeglądanie
i edytowanie zdjęć oraz filmów,
a także na publikowanie ich przy
użyciu usługi udostępniania
i przechowywania zdjęć firmy
Nikon – NIKON IMAGE SPACE.

Jeśli zamierzasz poddać wykonane zdjęcia pełnej i szczegółowej obróbce,
fotografowanie w formacie NEF/RAW będzie niezwykle satysfakcjonujące ze
względu na ogromną ilość danych rejestrowanych przez matrycę formatu FX.
Subtelne szczegóły zacienionych i prześwietlonych obszarów kadru, które można
utracić w skompresowanych plikach JPEG, będą zachowane w formacie NEF,
a tym samym na finalnym zdjęciu. Dwie aplikacje oferowane wyłącznie przez
firmę Nikon pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości formatu NEF.
Dostarczone oprogramowanie ViewNX 2 umożliwia importowanie i przeglądanie
zdjęć oraz korzystanie z popularnych funkcji edycji. Jeśli wymagana jest
całościowa obróbka zdjęć, można edytować je za pomocą punktów sterowania
kolorem dostępnych w oprogramowaniu Capture NX 2. W ten sposób
wykorzystuje się różnorodne wydajne funkcje. Niezależnie od sposobu edycji
pliku NEF można mieć pewność, że oryginalne zdjęcie pozostanie nietknięte
w całym procesie obróbki. Oprogramowanie firmy Nikon pozwala wykorzystać
dane rejestrowane przez aparat lepiej niż inne aplikacje, ponieważ uwzględnia
specyficzną charakterystykę matrycy aparatu D610 oraz parametry obiektywów
NIKKOR i lamp błyskowych. Dzięki temu zapewnia ono optymalne wyniki
obróbki zdjęć.

Aktywna funkcja D-Lighting: zachowanie szczegółów
w obszarach prześwietlonych i zacienionych
Aktywna funkcja D-Lighting jest niezwykle przydatna podczas pracy
z oświetleniem o wysokim kontraście, przekraczającym zakres dynamiczny
aparatu, oraz obiektami i sceneriami wiążącymi się nieodłącznie z ruchem.
Pomaga ona zachować szczegóły zarówno najjaśniejszych, jak i najciemniejszych
elementów fotografii – wystarczy wybrać intensywność odpowiadającą
poziomowi kontrastu na zdjęciu.

Oprogramowanie Capture
NX 2 (opcjonalne)
Do bardziej zaawansowanej edycji
zdjęć doskonale nadaje się program
Capture NX 2 z wbudowaną intuicyjną
funkcją Color Control Point (Punkt
sterowania kolorem), która istotnie
upraszcza wiele czynności wykonywanych podczas korekty zdjęć.
Bieżąca wersja oprogramowania jest
zgodna z 64-bitowymi systemami
operacyjnymi.

Funkcja HDR do fotografowania pejzaży o wysokim kontraście
Funkcja HDR (wysoki zakres dynamiki) dostępna w aparacie D610 jest
doskonałym narzędziem dla fotografów plenerowych, którzy często borykają
się z trudnymi warunkami oświetleniowymi charakteryzującymi się wysokim
kontrastem. Umożliwia ona wykonanie dwóch zdjęć za jednym zwolnieniem
migawki – jaśniejszego i ciemniejszego. Następnie aparat automatycznie łączy
te zdjęcia w jeden obraz pokrywający większy zakres dynamiczny, zachowując
przy tym pełne nasycenie i przejścia tonalne.
Uwaga: zalecane jest użycie statywu.

MONOCHROMATYCZNE: Ogranicza zakres odcieni
i pozwala uzyskać np. zdjęcia czarno-białe lub w sepii, aby
stworzyć lub podkreślić szczególny nastrój. Efekty filtrów
pozwalają uzyskać efekt filtru barwnego na czarno-białych
fotografiach.

PORTRET: Podstawą jest tutaj ustawienie Neutralne, lecz
pozwala uzyskać bardziej naturalny wygląd skóry. Odcienie
kolorystyczne skóry wyglądają bardziej autentycznie,
a efekt końcowy jest wyrazisty i naturalny, z wrażeniem
prawdziwej głębi.

Po wybraniu żądanego efektu można od razu zacząć fotografować – ustawienia
będą dobierane automatycznie, gwarantując doskonale zrównoważone zdjęcia,
optymalnie dopasowane do tematyki. W celu uzyskania szczególnych efektów
i subtelnych zmian można dostosowywać ustawienia poprzez dokładną regulację
parametrów. Przy ustawieniach Standardowe, Żywe, Portret i Krajobraz można
skorzystać z szybkiej korekty – wyostrzanie, kontrast, jasność, nasycenie i odcień
można tu regulować za pomocą suwaków*. Można też zapisywać wprowadzone
korekty pod wybraną nazwą jako osobiste ustawienia Picture Control, a następnie
stosować je w określonych sytuacjach. W przypadku zapisu zdjęć w formacie
RAW (NEF) dodatkową korzyść stanowi możliwość zastosowania ustawień
Picture Control po wykonaniu zdjęcia za pomocą oprogramowania ViewNX 2 lub
Capture NX 2 firmy Nikon. Można zmieniać ustawienia ze Standardowego na
Monochromatyczne i z Monochromatycznego na Portret. Efekt zmiany ustawień
można obserwować w podglądzie na żywo, zarówno w przypadku zdjęć, jak
i filmów.
*W przypadku ustawienia Neutralne szybka korekta nie jest dostępna, lecz można
osobno regulować poszczególne parametry (wyostrzanie, kontrast, jasność, nasycenie
i odcień). W ustawieniu Monochromatyczne, poza pierwszymi parametrami ustawienia
Neutralne, dostępne są Efekty filtrów oraz Zabarwienie i Nasycenie tonalne.
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KRAJOBRAZ: W porównaniu z ustawieniem Żywe
uzyskuje się tu łagodniejszą, spokojniejszą kolorystykę.
Efektowne, bogate przejścia tonalne podnoszą
atrakcyjność pejzaży, zdjęć przyrody, a nawet scen
miejskich.

Jaśniejsze zdjęcie

Bardzo wysoki

Ekran Szybka korekta

Specjalny przycisk Picture Control zapewnia
bezpośredni dostęp do menu.

Przy ustawieniu Neutralne
szczegóły obiektu są
dokładnie odwzorowywane
W przypadku obiektów
o nasyconych kolorach szczegóły
często zanikają przy wzmocnieniu
kontrastu i konturu. Ustawienie
Neutralne pozwala jednak
dokładnie odtworzyć szczegóły
obiektu.

Wyłączona

Finalny obraz HDR

Ciemniejsze zdjęcie

Zmniejszenie poprzecznej aberracji chromatycznej

Większa efektywność automatycznego ustawiania czułości ISO

Inteligentne procesy przetwarzania obrazu firmy Nikon skutecznie zmniejszają
ryzyko wystąpienia poprzecznej aberracji chromatycznej wynikającej
z niedoskonałości obiektywu. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod
korekcji, które usuwają tylko aberrację chromatyczną, mechanizm firmy Nikon
kompensuje różnice wskaźników rozdzielczych każdego koloru, dzięki czemu
jest szczególnie skuteczny przy uzyskiwaniu równomiernie wysokiej ostrości
całego ujęcia. Ponieważ zmiany te są wprowadzane niezależnie od używanego
obiektywu NIKKOR, funkcja pozwala uzyskiwać zdjęcia o najwyższej możliwej
jakości przy użyciu każdego z posiadanych obiektywów NIKKOR.

Przy korzystaniu z funkcji automatycznego doboru czułości ISO* model D610
automatycznie ogranicza najdłuższy czas otwarcia migawki, dostosowując
go do ogniskowej używanego obiektywu. Podniesienie czułości ISO w celu
zapewnienia wystarczająco krótkiego czasu
otwarcia migawki może się bardzo przydać
do zmniejszenia efektów drgania aparatu,
szczególnie przy korzystaniu z obiektywu
zmiennoogniskowego w słabym oświetleniu.
*Tylko w trybach P, S, A i M.
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„Funkcja zdjęć seryjnych z prędkością 6 kl./s i doskonały system autofokusa
w aparacie D610 pozwalają zarejestrować nawet najbardziej nieuchwytne obiekty”.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF)
• Ekspozycja: tryb [M], 1/1250 s, f/7,1 • Balans bieli: Auto 1 • Czułość: ISO 100
• Ustawienia Picture Control: Standardowe © Robert Bösch

Góra: • Obiektyw: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/2500 s, f/5,6 • Balans bieli: Auto 1 • Czułość: ISO 1600 • Ustawienia Picture Control: Standardowe © Sergey Gorshkov
Dół: • Obiektyw: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/2000 s, f/5,6 • Balans bieli: Auto 1 • Czułość: ISO 400 • Ustawienia Picture Control: Standardowe © Sergey Gorshkov
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Innowacyjny charakter podstawowych funkcji aparatu zwiększa wszechstronność formatu FX
6

Uchwyć idealny moment w formacie FX

Ulotne momenty nie powtarzają się. Aby ułatwić uchwycenie
tej jedynej chwili, konstruktorzy firmy Nikon zwiększyli prędkość
fotografowania w aparacie D610, nawet w przypadku zdjęć formatu FX
o rozdzielczości 24,3 mln pikseli. Aparat może teraz rejestrować zdjęcia
z prędkością do ok. 6 kl./s*1 przez maksymalnie 100 kolejnych zdjęć*2. Jest to
możliwe dzięki imponującej szybkości procesora przetwarzania obrazu EXPEED 3
oraz jedynemu w swoim rodzaju mechanizmowi niezależnego sterowania
lustrem. Zarówno w formacie FX, jak i DX można fotografować z tą samą
prędkością. Tak duża prędkość wpływa na efektywniejsze śledzenie obiektów
w trybie AF z dynamicznym wyborem pola. Zarówno podczas fotografowania
dynamicznych sportów, jak i zwierząt w naturalnym środowisku, aparat D610
zapewnia doskonałe wyniki dzięki wysokiej prędkości fotografowania.

kl./s

*1 Na podstawie wytycznych stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
*2 Wyłącznie w trybie JPEG, z wyłączeniem ustawień
Fine/Duża w formacie FX (maksymalnie 51 zdjęć)
i Normal/Duża w formacie FX (maksymalnie
90 zdjęć).

Tryb zdjęć seryjnych
z prędkością 6 kl./s

Qc

Cicha rejestracja zdjęć w trybie seryjnego
wyzwalania migawki Qc [NOWOŚĆ]

Nowy tryb Qc (ciche
wyzwalanie migawki w trybie zdjęć
seryjnych) dostępny w modelu D610
gwarantuje dyskrecję np. podczas
fotografowania płochliwych, trudno
uchwytnych obiektów lub w miejscach,
gdzie dźwięki migawki mogą przeszkadzać, np. na koncertach.
Ten tryb wyzwalania migawki przy cichej pracy lustra z prędkością
do 3 kl./s* jest pokazany na pokrętle trybu pracy.
*Zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.

Błyskawiczna reakcja na polecenia fotografa
Fotografowanie można rozpocząć od razu po włączeniu urządzenia, gdyż
włącznik zasilania jest dogodnie usytuowany wokół spustu migawki.
Aparat D610 jest gotowy do rejestrowania zdjęć po ok. 0,13 s*
od włączenia, a opóźnienie migawki zostało zredukowane do
ok. 0,052 s*. Jest to wynik bliski osiągom flagowego modelu
Nikon D4, w którym czas ten wynosi ok. 0,042 s*. Dzięki
bezpiecznemu, pewnemu uchwytowi można łatwo i szybko
przygotować się do wykonania idealnego zdjęcia.
*Zgodnie z wytycznymi stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.
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Wszechstronny autofokus

Niezwykłą skuteczność działania autofokusa aparatu D610
zapewnia 39 gęsto rozmieszczonych pól AF, w tym dziewięć
pól krzyżowych, dodatkowo poprawiających dokładność i wydajność systemu
rozpoznawania obiektu. W systemie tym dostępnych jest szereg trybów pól AF,
stosowanych w zależności od typu obiektu lub scenerii. Tryb AF z dynamicznym
wyborem pola to potężne narzędzie umożliwiające śledzenie poruszających
się obiektów za pomocą jednego priorytetowego pola AF i otaczających je pól
pomocniczych. Można przełączać między trybem 9-, 21- i 39-polowym w zależności
od rozmiaru, szybkości i typu ruchu fotografowanego obiektu. Inteligentna funkcja
śledzenia 3D pozwala na nieustanne śledzenie obiektów poruszających się
w obrębie 39 pól AF, co przekłada się na większą elastyczność kompozycji kadru.
Jednopolowy AF stosuje się do ustawiania ostrości na obiekcie nieruchomym,
takim jak krajobraz lub martwa natura. W modelu D610 jest również dostępny
automatyczny wybór pola AF, w którym obiekt jest wykrywany automatycznie za
pomocą wszystkich 39 pól ostrości – znakomity do portretów dynamicznych.
pól AF

Współpraca
z obiektywami
o otworze
przysłony do

dłuższych ogniskowych lub podkreślenia efektu zastosowania teleobiektywu.
Na przykład stosując obiektyw 70–200 mm f/4 z telekonwerterem 2x, można
uzyskać efekt jak przy użyciu obiektywu 400 mm. Jest to niezwykle przydatne
do fotografowania sportów, przyrody i innych scenerii wymagających użycia
teleobiektywu.
Pola AF dostępne zależnie od otworu względnego

39 pól: współpraca
z otworem względnym
f/5,6 lub większym
(

Działają jako pola krzyżowe)

33 pola: współpraca
z otworem względnym
mniejszym niż f/5,6
i większym niż f/8

7 pól: współpraca
z otworem względnym
f/8

Siedem pól AF współpracujących z obiektywami
o otworze względnym f/8

Aparat D610 umożliwia automatyczne ustawianie ostrości
za pomocą siedmiu środkowych pól AF z zastosowaniem
obiektywów o małym otworze względnym przysłony – nawet f/8. Sytuacja
taka występuje przy zastosowaniu telekonwertera „2x” w celu uzyskania

f/8

Obiektyw AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + telekonwerter AF-S TC-20E III
Przy otworze względnym przysłony f/8 uzyskuje się automatyczne ustawienie ostrości
w zakresie ogniskowych 140–400 mm w formacie FX (210–600 mm w formacie DX).

© Junichi Noguchi

Ok. stupro Łatwe kadrowanie zdjęć w wizjerze
centowe Precyzyjne odwzorowanie podglądu obrazu
pokrycie w wizjerze na gotowym zdjęciu. Wizjer optyczny ze
kadru

szklanym pryzmatem w aparacie D610 zapewnia ok.
stuprocentowe pokrycie kadru. Dzięki temu można rozpoznać każdy
element kadru i uzyskać kompozycję idealnie odpowiadającą wizji
twórczej fotografa. Dzięki dużemu rozmiarowi matówki obraz
w wizjerze jest jasny i wyraźny. Matówkę starannie zaprojektowano
pod kątem szybkiego i intuicyjnego
ręcznego ustawiania ostrości.
Duża prędkość fotografowania przy
użyciu wizjera przydaje się również
wtedy, gdy potrzebne są szybkie
decyzje – przy portretach, ujęciach
spontanicznych czy zdjęciach
w ruchu.

Opcje obszaru zdjęcia
W aparacie D610 dostępne są dwa różne obszary zdjęcia: format
FX (35,9 × 24,0 mm) oraz format DX (23,5 × 15,7 mm). Zaletą
fotografowania w formacie DX jest
efekt kadrowania o współczynnik
ok. 1,5x, przydatny do większych
powiększeń. Duża liczba pikseli
w modelu D610 pozwala na
uzyskanie wysokiej jakości zdjęć
o rozdzielczości 10,4 mln pikseli
Format FX
również w formacie DX.

Format DX
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Unikatowy system firmy Nikon zapewnia
System
rozpoznawania zwiększoną dokładność w szerszym zakresie
zautomatyzowanych operacji
scenerii

obiektów w ruchu” wspiera tryb śledzenia 3D w precyzyjnym podążaniu za
ruchomymi obiektami. „Identyfikacja źródeł światła” zwiększa dokładność
automatycznego balansu bieli oraz współpracuje z funkcją „analizy obszarów
prześwietlonych” w celu obliczenia właściwej ekspozycji, nawet przy
sterowaniu lampą w trybie i-TTL. Z kolei funkcja „wykrywanie twarzy na
zdjęciu” umożliwia pracę w trybie AF z priorytetem twarzy w podglądzie na
żywo lub podczas nagrywania filmów.

System rozpoznawania scenerii firmy Nikon to
wszechstronne rozwiązanie, zwiększające precyzję działania automatycznych
operacji aparatu, takich jak ustawianie ekspozycji, ostrości i balansu bieli.
Przed każdym wyzwoleniem migawki aparat D610 dokładnie analizuje
obiekt i scenerię za pomocą dużej matrycy o wysokiej
2016-pikselowy
rozdzielczości i 2016-pikselowego czujnika pomiaru
czujnik RGB
ekspozycji RGB. System ten nie tylko przetwarza informacje
o jasności, kolorze czy pozycji obiektu i elementów scenerii,
lecz również wykrywa obecność ludzkich postaci lub
Śledzenie
Identyfikacja
obiektów w ruchu
obiektu
twarzy. Informacje te pozwalają zwiększyć dokładność
automatycznych ustawień przed ekspozycją. Na przykład
Autofokus
podczas korzystania z wizjera „identyfikacja obiektu”
Aktywna
z detekcją fazy
ułatwia automatyczne wykrycie osoby w kadrze w trybie
funkcja
Automatyczny wybór
pola AF
D-Lighting
automatycznego wyboru pola AF, natomiast „śledzenie
Śledzenie 3D

Matryca

Analiza obszarów
prześwietlonych

Ustalenie ekspozycji
Pomiar matrycowy
Zrównoważony błysk
wypełniający i-TTL
Redukcja migotania

Identyfikacja źródeł
światła

Automatyczny
balans bieli

Wykrywanie twarzy
na zdjęciu

Odtwarzanie
Powiększenie
twarzy w trybie
odtwarzania

Śledzenie obiektów
w ruchu

AF z detekcją kontrastu
AF z priorytetem twarzy
AF ze śledzeniem
obiektów w ruchu
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Płynne i niezawodne działanie oraz niezrównane możliwości

Menu Tryb sterownika

Dwa gniazda kart SD zapewniające
niezawodną obsługę danych

Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia: jedna lampa błyskowa
i nieograniczone możliwości
Skorzystaj z magii światła do tworzenia portretów o zupełnie nowej jakości. Model D610 zaprojektowano
z myślą o współpracy z kreatywnym systemem oświetlenia firmy Nikon (CLS), zapewniającym niezrównany
poziom dokładności, wszechstronności i mobilności. Jego zalety są widoczne zwłaszcza podczas korzystania
z zaawansowanego bezprzewodowego systemu oświetlenia. Dzięki możliwości używania wbudowanej lampy
błyskowej aparatu D610 jako sterownika służącego do bezprzewodowego wyzwalania zewnętrznych lamp
błyskowych (SB-700 lub SB-910) można tworzyć warunki oświetleniowe, które ogranicza jedynie wyobraźnia.
To element nieodzowny w fotografii portretowej i w niezliczonych innych sytuacjach zdjęciowych.

Lampę SB-700 umieszczono w przenośnym softboksie w celu
równomiernego rozproszenia światła, a wyzwalacz jest uruchamiany
bezprzewodowo za pomocą wbudowanej lampy błyskowej aparatu
D610.

SB-300

SB-700

Bezpieczne i szybkie operacje odczytu i zapisu
karty mają kluczowe znaczenie dla tempa
i wydajności fotografowania, zwłaszcza podczas
sesji o krytycznym znaczeniu. Dwa gniazda kart SD
zapewniają szereg zaawansowanych opcji zapisu
danych. Możliwe jest jednoczesne zapisywanie
plików RAW i JPEG na osobnych kartach,
przesyłanie danych między kartami i wybieranie
gniazda w zależności od ilości pozostałego miejsca
podczas rejestrowania filmu. Gniazda są zgodne ze
standardem UHS-I, co gwarantuje szybszy transfer
danych; obsługują też standard kart SD o dużej
pojemności – SDXC.

Ergonomia gwarantująca komfort obsługi
Prawy uchwyt modelu D610 został starannie
zaprojektowany, tak aby ta mała lustrzanka
formatu FX pasowała do każdej dłoni – małej
i dużej. Spłaszczony włącznik zasilania i pochylony
spust migawki umożliwiają bardziej naturalne
ruchy palca przy obsłudze, dzięki czemu nawet
długotrwałe sesje zdjęciowe nie są męczące
dla użytkownika. Antypoślizgowe gumowe
wykończenie spodu aparatu zapewnia stabilniejszy
kontakt ze statywem podczas fotografowania
w kadrze pionowym. Pokrętła trybu pracy oraz
trybu wyzwalania migawki ułożono w tej samej osi,
aby umożliwić łatwy dostęp do często używanych
trybów i funkcji.

Funkcja wirtualnego horyzontu dostępna w modelu
D610 znacznie ułatwia komponowanie zdjęć.
Umożliwia ona sprawdzenie na wyświetlaczu
LCD zarówno położenia aparatu w płaszczyźnie
poziomej, jak i jego nachylenia w przód lub w tył.
Informacja o położeniu aparatu w płaszczyźnie
poziomej jest też widoczna w wizjerze. Funkcja ta
jest szczególnie przydatna podczas fotografowania
martwej natury, wnętrz czy architektury.

SB-910

Uwaga: lampa SB-300 nie współpracuje z zaawansowanym
bezprzewodowym systemem oświetlenia.

Czujnik jasności otoczenia do automatycznego
sterowania jasnością monitora

Zaawansowany bezprzewodowy
system oświetlenia jest
obsługiwany przez wbudowaną
lampę ze sterownikiem.

Inteligentne zarządzanie energią i długi
czas działania akumulatora
Efektywny system zarządzania energią, energooszczędny
procesor przetwarzania obrazu EXPEED 3 oraz inne
funkcje modelu D610 wpływają na zmniejszenie zużycia
energii. Aparat może być zasilany akumulatorem jonowolitowym EN-EL15, podobnie jak modele z serii D800 oraz
D7100. Można wykonać ok. 900 zdjęć* bez konieczności
doładowania akumulatora, nawet gdy przy każdym
zdjęciu używa się lampy błyskowej. Jako źródło zasilania
można zastosować jeden akumulator jonowo-litowy
EN-EL15, zasilacz sieciowy EH-5b (ze złączem zasilania
EP-5B) lub wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D14.
*Zgodnie ze standardami stowarzyszenia Camera & Imaging
Products Association.
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Wirtualny horyzont wskazujący kierunek
przechyłu w przód i w tył oraz na boki

Duży, innowacyjny wyświetlacz LCD
Duży wyświetlacz LCD o przekątnej 8 cm/3,2 cala
i ok. 921 000 pikseli zapewnia jasny, wyrazisty
obraz. Przeciwodblaskowa konstrukcja umożliwia
wyświetlanie czystego obrazu bez odbić nawet
w jasnym świetle. Jeśli ustawiono automatyczny
tryb jasności monitora LCD, po jego włączeniu
aparat automatycznie dostosowuje jasność do
warunków oświetleniowych otoczenia. Ułatwia
to sprawdzenie wykonanego zdjęcia zarówno
w jasnych, jak i słabo oświetlonych miejscach.

Wytrzymały korpus ze stopu magnezu
i migawka przetestowana pod kątem
niezawodności działania przez 150 000 cykli

zwalniania, aby zapewnić najwyższy poziom jej
trwałości i niezawodności. Dostępne czasy otwarcia
migawki zawierają się w przedziale od 1/4000 s do
30 s. Inteligentny układ testowy migawki z funkcją
samodzielnej diagnostyki automatycznie wykrywa
i koryguje możliwe odchylenia między wyznaczonym
a rzeczywistym czasem otwarcia migawki przez
cały okres jej eksploatacji. Ponadto dzięki osobnym
mechanizmom napędu migawki, lustra i przysłony
można wykonywać zdjęcia seryjne z prędkością do
6 kl./s. Teraz można swobodnie fotografować nawet
w trudnych warunkach oświetleniowych.

Górną i tylną pokrywę modelu D610 wykonano
z lekkiego, wytrzymałego stopu magnezu, co
gwarantuje ochronę delikatnych komponentów
aparatu przed skutkami przypadkowego wstrząsu.
Kompleksowe uszczelnienie – również pokrywek
styków – zabezpieczające aparat przed niekorzyst
nymi warunkami atmosferycznymi, kurzem i wilgocią
jest tak samo niezawodne jak w przypadku wyższej
klasy modeli z serii D800. Migawkę modelu D610
przetestowano pod kątem dokładności działania w
całkowicie zmontowanym aparacie przez 150 000 cykli
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Nagrywanie filmów Full HD D-Movie z wysokiej jakości dźwiękiem stereo
Proste rejestrowanie zdjęć poklatkowych
Rejestrowanie zdjęć poklatkowych to oryginalna technika, różniąca się
od fotografowania i filmowania. Pozwala ona rejestrować
zdjęcia automatycznie w określonych interwałach i zapisać serię zdjęć
w postaci filmu w celu odtworzenia powolnego ruchu
z dużą prędkością. Wykonywanie zdjęć poklatkowych wymagało
niegdyś skomplikowanych obliczeń i montażu. Teraz można po prostu

Mikrofon stereofoniczny
ME-1 (opcjonalny)

ustawić w menu interwał i czas fotografowania w celu wygenerowania
filmu w przyspieszonym tempie – od 24 do 36 000 razy szybszym niż
przy normalnym odtwarzaniu. Można w ten sposób zarejestrować
efektowne zjawiska przyrodnicze, takie jak przepływ chmur, ruch
gwiazd i rozwijanie się kwiatów, jak również pędzące samochody
i przemieszczające się tłumy ludzi w scenerii miejskiej.
Uwaga: współczynnik proporcji filmu poklatkowego zapisanego jako plik filmowy wynosi 16:9.

W celu uzyskania lepszej jakości
dźwięku warto skorzystać
z opcjonalnego mikrofonu
stereofonicznego ME-1,
który umożliwia nagrywanie
wysokiej jakości dźwięku przy
minimalnym poziomie szumów
pochodzących od obiektywu.

Całkowita liczba klatek w filmie wynikowym jest obliczana
automatycznie jako iloraz czasu nagrywania i interwału (np.
25 min. × 60 ÷ 5 s = 300 klatek).
Nagrywanie filmu poklatkowego z domyślnym
interwałem 5 s i czasem rejestracji filmu 25 min.

Słuchawki pokazane na tej stronie pochodzą
od innego producenta

Jakość Full HD z wykorzystaniem 24,3 mln efektywnych pikseli

Stała jakość filmów dzięki opcjom sterowania dźwiękiem

Aparat D610 zapewnia rozdzielczość Full HD 1920 × 1080; 30p. Dzięki wydajnej
pracy procesora przetwarzania danych EXPEED 3 z obrazów o rozdzielczości
ok. 24,3 mln pikseli powstają filmy wysokiej jakości ze zredukowanym efektem
mory i poruszenia. Funkcja redukcji szumów, zoptymalizowana pod kątem
filmów, skutecznie eliminuje zakłócenia przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej rozdzielczości i płynnych przejść tonalnych z minimalizacją szumów
blokowych wynikających z kompresji oraz szumów losowych przy wysokiej
czułości ISO. Skompresowane filmy są zapisywane w formacie H.264/
MPEG-4 AVC. Maksymalny czas nagrywania pojedynczego filmu to 29 min
59 s*. Ustawienie 1280 × 720; 60p umożliwia uchwycenie błyskawicznie
rozgrywających się wydarzeń. Przycisk nagrywania filmów jest umieszczony
tuż obok spustu migawki, dzięki czemu można rozpoczynać i zatrzymywać
filmowanie równie swobodnie jak rejestrować zdjęcia.

Aparat D610 jest wyposażony w gniazdo słuchawek, umożliwiające
monitorowanie nagrywanego dźwięku za pomocą opcjonalnych
słuchawek stereofonicznych. Wskaźnik poziomu dźwięku na
wyświetlaczu LCD informuje o poziomie dźwięku podczas
filmowania. Głośność słuchawek można precyzyjnie regulować
w 30 krokach, a czułość mikrofonu – w 20 krokach. Niewielki
opcjonalny mikrofon stereofoniczny ME-1 pozwala nagrać dźwięk
o wysokiej jakości ze znaczną redukcją hałasu mechanicznego.
Uwaga: podczas nagrywania filmu nie
można regulować czułości mikrofonu
i głośności słuchawek.

Jednoczesne wyświetlanie filmu oraz podglądu na żywo na
zewnętrznym monitorze za pośrednictwem połączenia HDMI

Funkcja nagrywania filmów Full HD D-Movie w trybie
wielokadrowym

Dzięki zastosowaniu złącza HDMI mini (typu C)
w aparacie D610 istnieje możliwość jednoczesnego
wyświetlania filmów na wyświetlaczu LCD i monitorze zewnętrznym.
Podczas filmowania można wyświetlać wynikowy materiał w tej samej
rozdzielczości, co rejestrowany film (maksymalnie 1920 × 1080*). Podczas
filmowania można zrezygnować z wyświetlania widocznych na wyświetlaczu
LCD informacji o ustawieniach na ekranie urządzenia podłączonego za
pośrednictwem złącza HDMI. Jest to wygodny sposób na wyświetlenie
całego kadru, gdy podczas filmowania konieczne jest sprawdzenie obrazu na
dużym monitorze zewnętrznym. Można też rejestrować nieskompresowane
dane podglądu na żywo na urządzeniu zewnętrznym zamiast zapisywać
je na karcie pamięci SD w celu uzyskania nieskompresowanego
materiału filmowego o wysokiej jakości, co jest przydatne do zastosowań
profesjonalnych. W przypadku podłączenia aparatu do telewizora z obsługą
funkcji HDMI-CEC można też odtwarzać zarejestrowany film, sterując
aparatem za pomocą pilota telewizora.

Aparat D610 umożliwia filmowanie w dwóch obszarach kadru, dobieranych
w zależności od inwencji twórczej fotografa. Format FX* pozwala wykorzystać
duży rozmiar matrycy i uzyskać małą głębię ostrości z efektownie rozmytym
tłem. W przypadku formatu DX możliwe jest uzyskanie większych powiększeń
(o około 1,5x), niż ma to miejsce w formacie FX. Dostępność dwóch formatów
w jednym aparacie oraz szeroki wybór obiektywów NIKKOR, w tym obiektywów
DX NIKKOR, zapewnia ogromną swobodę twórczej ekspresji.

*Podczas filmowania za pośrednictwem interfejsu HDMI obraz wynikowy może być mniejszy, niż wynika
to z wybranego ustawienia „Rozmiar
klatki/liczba klatek na sekundę”.

*Maksymalny czas nagrywania zależy od liczby klatek na sekundę, rozmiaru klatki oraz ustawień jakości
obrazu. Maksymalny czas nagrywania dla zdjęć poklatkowych wynosi 20 min.

Rozmiar klatki

Liczba klatek na sekundę

Rozmiar klatki

60 kl./s (59,94 kl./s)

30 kl./s (29,97 kl./s)
1920 × 1080

25 kl./s

Złącze słuchawkowe (po lewej stronie) i złącze
mikrofonu stereofonicznego (po prawej stronie)

Liczba klatek na sekundę

1280 × 720

24 kl./s (23,976 kl./s)

50 kl./s (50 kl./s)
30 kl./s (29,97 kl./s)
25 kl./s

Uwaga: zapis filmów zarówno w wysokiej, jak i w standardowej jakości obrazu.

Czułość mikrofonu można regulować nawet
podczas podglądu filmu na żywo oraz
korzystania ze słuchawek i wskaźników
poziomu dźwięku.
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Menu czułości mikrofonu

Na przykład film składający się z 300 klatek,
zarejestrowany przy ustawieniu 1920 × 1080; 30 kl./s
będzie miał długość ok. 10 sekund.

Monitor zewnętrzny ukazany na zdjęciu powyżej pochodzi od innego producenta.

*Współczynnik proporcji kadru w filmach wynosi zawsze 16:9, niezależnie od wybranego formatu.

Elementy sterujące w podglądzie
na żywo: kontrola obrazu w dużym
powiększeniu
Aparat D610 jest wyposażony w niezależne
elementy sterujące w podglądzie na żywo,
zaprojektowane specjalnie do fotografowania
i filmowania. Ułatwia on też precyzyjne
ustawienie ostrości, wyświetlając obraz
w ok. 19-krotnym powiększeniu. Podczas
fotografowania podgląd na żywo oferuje szybki
AF z detekcją kontrastu działający z taką samą
prędkością, jak ten w modelach D4 lub serii
D800. Podczas filmowania zaawansowane
funkcje ustalenia ekspozycji umożliwiają
jej płynniejszą regulację przy nagrywaniu
poruszających się obiektów. Po zakończeniu sesji
można wyświetlić wyniki nawet w 38-krotnym
powiększeniu*, aby upewnić się, że uzyskany
efekt końcowy jest zgodny z zaplanowanym.

Widok normalny

Podczas fotografowania/filmowania
( jest powiększony 19x)

Odtwarzanie na ekranie
jest powiększony 38x)*
(

*Tylko w przypadku odtwarzania zdjęć (przy ustawieniu wielkości Duża oraz w formacie FX)
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Obiektywy NIKKOR: klucz do pełnego wykorzystania
możliwości aparatu D610
Wraz ze wzrostem rozdzielczości matrycy kluczowego znaczenia nabiera jakość
optyczna używanego obiektywu. Jako producent optyki firma Nikon spełnia
najwyższe standardy zgodnie z wszystkimi kryteriami jakości obiektywu,
takimi jak ostrość, odwzorowanie kolorów i przejść tonalnych, a nawet
niuanse efektu bokeh. Najnowsze obiektywy NIKKOR pozwalają
w pełni wykorzystać potencjał imponującej rozdzielczości
aparatu D610. Większość zestawów aparatu

z obiektywem wyróżnia się lekkością i niewielkimi rozmiarami, ułatwiającymi
fotografowanie bez statywu. Od jasnych obiektywów stałoogniskowych po
wszechstronne obiektywy zmiennoogniskowe, obiektywy NIKKOR pozwalają
na swobodną realizację twórczej wizji, zapewniając najwyższą jakość
zdjęć. Wszystkie obiektywy są zoptymalizowane pod kątem fotografii
cyfrowej, a niektóre z nich są przy tym zadziwiająco małe.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NOWOŚĆ]

Jasny obiektyw szerokokątny pozwalający na uzyskanie
dynamicznych ujęć także przy słabym oświetleniu.
Dzięki dobrej korekcji dystorsji obiektyw wyróżnia się
odwzorowaniem bez zniekształceń. Zastosowana powłoka
nanokrystaliczna umożliwia uzyskanie kontrastowych
zdjęć z minimalnymi odblaskami i poświatą. Idealny do
fotografowania krajobrazów i wnętrz.

Niewielki i lekki standardowy obiektyw
stałoogniskowy z soczewkami asferycznymi
korygującymi aberrację sferyczną, pozwalający
uzyskać zdjęcia o niezwykłej ostrości i efektownym
rozmyciu tła. Obiektyw ten szczególnie dobrze
radzi sobie w słabym oświetleniu. Znakomity do
fotografowania praktycznie każdego tematu – od
portretów i martwej natury po pejzaże.

Niewielki obiektyw stałoogniskowy
zapewniający wysoką rozdzielczość, piękne
rozmycie tła i wrażenie naturalnej głębi. Również
odległe punktowe źródła światła będą wiernie
odwzorowane jako obrazy punktowe. Dobry
wybór do portretów i martwej natury.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

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

Uniwersalny, kompaktowy obiektyw do
makrofotografii z powłoką nanokrystaliczną.
Zapewnia doskonałą ostrość obiektu przy
efektownym rozmyciu tła. Doskonale nadaje
się również do portretów i martwej natury.

Jasny obiektyw stałoogniskowy o krótkiej ognisko
wej – niewielki i lekki, a przy tym pozwalający
uzyskać niezwykle ostre i kontrastowe zdjęcia.
Umożliwia tworzenie kreatywnych portretów
z efektownie rozmytym tłem.

Kompaktowy i wszechstronny obiektyw o najpopularniejszym zakresie ogniskowych. System
redukcji drgań (VR), pozwalający stosować czasy
otwarcia migawki dłuższe nawet o 4 stopnie*,
zwiększa możliwości wykonywania zdjęć bez
użycia statywu, pozwalając na fotografowanie
różnorodnych tematów – od portretów i martwej
natury po pejzaże.

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

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

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Wszechstronny, zaawansowany obiektyw
z 11-krotnym zoomem i systemem redukcji
drgań (VR) pozwalającym stosować czasy
otwarcia migawki dłuższe nawet o 3,5 stopnia*.
Gwarantuje doskonałą jakość zdjęć w pełnym
zakresie ogniskowych. Idealny w podróży.

Ten zmiennoogniskowy teleobiektyw ze skutecznym
systemem redukcji drgań (VR), pozwalającym stosować
czasy otwarcia migawki dłuższe nawet o 4 stopnie*,
zwiększa możliwości wykonywania zdjęć bez użycia
statywu. Przy minimalnej odległości zdjęciowej 1,0 m
tworzy piękny efekt bokeh, a powłoka nanokrystaliczna
skutecznie ogranicza powstawanie refleksów i flary.

Wszechstronny superteleobiektyw z 5-krotnym zoomem
i systemem redukcji drgań (VR) pozwalającym stosować czasy
otwarcia migawki dłuższe nawet o 4 stopnie*. Jego doskonałe
parametry optyczne wynikają z zastosowania jednej soczewki
Super ED, czterech soczewek ze szkła ED oraz powłoki nano
krystalicznej. Zapewnia niezrównaną jakość zdjęć, szczególnie
w przypadku fotografii sportowej, przyrodniczej i podróżniczej.

• Obiektyw: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + telekonwerter AF-S TC-14E Ⅱ • Jakość zdjęcia: 12-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [A], 1/125 s, f/8 • Balans bieli: temperatura barwowa (5000 K) • Czułość: ISO 1600 		
• Ustawienia Picture Control: Standardowe © Junichi Noguchi

*Zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association. Wartość ta jest osiągana w przypadku obiektywu zamocowanego w lustrzance cyfrowej formatu FX i przy ustawieniu najdłuższej ogniskowej.

Możliwość zastosowania obiektywów DX zapewnia dodatkową elastyczność
DX
FX
Kadr formatu DX jest
wyświetlany w wizjerze.
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Dzięki mocowaniu F firmy Nikon model D610 współpracuje również z obiektywami formatu DX. Obiektywy przeznaczone do formatu DX
są z reguły mniejsze, co przyczynia się do zmniejszenia całkowitej masy i rozmiarów zestawu. To zdecydowana zaleta, gdy priorytetem
jest swoboda fotografowania lub podróż z lekkim bagażem. Zaraz po podłączeniu obiektywu aparat automatycznie rozpoznaje obiektyw
DX i ustawia odpowiedni obszar. Uzyskane zdjęcia charakteryzują się doskonałą jakością przy rozdzielczości ok. 10 mln pikseli.
• Obiektyw: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Jakość zdjęcia: 14-bitowy RAW (NEF) • Ekspozycja: tryb [M], 1/125 s, f/4 • Balans bieli: temperatura barwowa (5000 K) • Czułość: ISO 100 • Ustawienia Picture Control: Standardowe © Hideki Kono
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Więcej możliwości i funkcji dzięki unikatowym akcesoriom firmy Nikon
Opcjonalny mobilny adapter bezprzewodowy WU-1b umożliwia zdalne sterowanie aparatem i przesyłanie
zdjęć do urządzenia inteligentnego

Mobilny adapter
bezprzewodowy WU-1b

Podłączenie opcjonalnego mobilnego adaptera bezprzewodowego WU-1b do złącza USB aparatu D610 umożliwia dwukierunkowe
przesyłanie danych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej między aparatem a smartfonem lub tabletem. Można w ten sposób
zwolnić migawkę z odległości lub skorzystać z monitora urządzenia inteligentnego w celu wyświetlenia podglądu na żywo
i fotografowania pod optymalnym kątem. Zdjęcia można przesłać bezprzewodowo do urządzenia inteligentnego, a następnie do
serwisu społecznościowego lub załączyć do wiadomości e-mail. Adapter WU-1b współpracuje z urządzeniami inteligentnymi
z systemem operacyjnym Android™ oraz iOS.
Uwaga: przed użyciem należy zainstalować na urządzeniu inteligentnym aplikację Wireless Mobile Utility.

CZĘŚCI I PRZYCISKI STERUJĄCE
^ ] \[ @

Aplikacja Wireless
Mobile Utility

Uwaga: dostępna do pobrania bezpłatnie ze sklepu z aplikacjami.

>
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Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-R10 (nadajnik/odbiornik)

Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania WR-T10 (przekaźnik)

Uwaga: opcja filmowania jest dostępna w przypadku korzystania z aparatów D4, serii D800 oraz D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A i COOLPIX P7700.

7

8
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Moduł GPS GP-1A (opcjonalny) do zapisywania informacji o lokalizacji

Dzięki opcjonalnemu modułowi GPS GP-1A do danych Exif zdjęć wykonanych aparatem D610 można dołączyć takie informacje,
jak długość i szerokość geograficzna, wysokość oraz czas uniwersalny UTC. Zdjęcia z informacjami o położeniu można
wyświetlić w widoku GeoTag dołączonego programu ViewNX 2. Informacje te można również wykorzystać w serwisie NIKON
IMAGE SPACE, który umożliwia zapisywanie i udostępnianie zdjęć, a także w innych podobnych serwisach lub w dostępnym
na rynku oprogramowaniu do cyfrowego mapowania.
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Wyświetlacz wizjera
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Wyświetlacz LCD
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Przycisk nagrywania filmu
Wyświetlacz LCD
Znacznik płaszczyzny ogniskowej
Przycisk zwolnienia blokady
pokrętła trybu wyzwalania
migawki
Przycisk odtwarzania
Przycisk menu
Przycisk retuszu/Picture Control
Przycisk pomocy/ochrony/
balansu bieli
Przycisk powiększenia w trybie
odtwarzania/przycisk jakości/
wielkości zdjęcia
Przycisk pomniejszenia
w trybie odtwarzania/widoku
miniatur/czułości ISO/reseto
wania dwoma przyciskami
Gniazdo mocowania statywu
Monitor
Przycisk informacji
Osłona styków opcjonalnego
pojemnika na baterie MB-D14
Pokrywa komory akumulatora
Zatrzask pokrywy komory akumulatora
Głośnik
Odbiornik podczerwieni (tył)
Dioda dostępu do karty pamięci
Wybierak podglądu na żywo
Przycisk podglądu na żywo
Czujnik jasności otoczenia
Pokrywa gniazda karty pamięci
Blokada wybieraka pól AF
Przycisk OK
Wybierak wielofunkcyjny
Główne pokrętło sterowania
Złącze mikrofonu zewnętrznego
Złącze słuchawek
Złącze USB
Złącze mini HDMI (typ C)
Gniazdo akcesoriów

Szkła korekcyjne wizjera DK-20C (od
-5 do +3 m-1)
Okular
powiększający
DG-2

Bezprzewodowy
sterownik błysku
SU-800

Wysokowydajny
pojemnik na baterie
SD-9

Adapter do okularu DK-22

Lampa błyskowa
SB-910

Okular powiększający
DK-21M

Lampa błyskowa
SB-700
Lampa błyskowa Lampa błyskowa
SB-400
SB-300

Pokrywka okularu
DK-5*

Lupa kątowa
DR-6

OBIEKTYWY NIKKOR

Zestaw
bezprzewodowych
lamp błyskowych ze
sterownikiem błysku
R1C1

Studyjne lampy
błyskowe**

Adapter z gniazdem
synchronizacyjnym AS-15

Lampy
błyskowe SB910/700/400/300

Przewód zdalnego
sterowania TTL SC-28, 29

Gumowa muszla
oczna DK-21*

AKCESORIA DO ZDALNEGO
STEROWANIA I GPS

AKCESORIA DO
DIGISCOPINGU
MIKROFON

Adapter FSA-L2 do lunet
EDG / EDG VR

Mikrofon stereofoniczny ME-1

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-T10

Bezprzewodowy
pilot zdalnego
sterowania WR-1

Adapter FSA-L1 do lunet
IIIED, 82ED

AKCESORIA TV I WIDEO

Kabel HDMI ze złączem mini
HDMI (typ C) do podłączenia
do aparatu**

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania WR-1

Telewizor**

SŁUCHAWKI
Nagrywarka wideo
ze złączem HDMI**

Moduł GPS
GP-1A

Przewód zdalnego
sterowania
MC-DC2

Pilot zdalnego
sterowania
ML-L3

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania
WR-T10 (przekaźnik)

Bezprzewodowy pilot
zdalnego sterowania WRR10 (nadajnik/odbiornik)

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ
INTELIGENTNYCH

ZASILACZE, AKUMULATORY I POJEMNIKI NA BATERIE
Akumulator
jonowo-litowy
EN-EL15*

Ładowarka
MH-25*

Złącze zasilania
EP-5B

FUTERAŁ

Aplikacja Wireless
Mobile Utility†

Wielofunkcyjny pojemnik
na baterie MB-D14
Sześć baterii typu
R6/AA**

Zasilacz sieciowy EH-5b

Mobilny adapter
bezprzewodowy
WU-1b

Wzmocniony
futerał CF-DC5

Urządzenie
inteligentne**
(z systemem
iOS/Android)

* Akcesoria dostarczone w zestawie
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LAMPY BŁYSKOWE

Moduł GPS GP-1A

NIKON IMAGE SPACE to bezpłatny serwis online do przechowywania
i udostępniania zdjęć. Korzystając z szybkiego i wygodnego interfejsu
oraz uproszczonych operacji, można przesyłać, pobierać, przeglądać, organizować i udostępniać zdjęcia oraz filmy, a także
koordynować zawartość z serwisami społecznościowymi. „Konto podstawowe”, zapewniające maksymalnie 2 GB wolnego
miejsca, jest dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Dodatkowe „Konto specjalne”, z którego mogą korzystać
posiadacze aparatów firmy Nikon, zapewnia nawet 20 GB przestrzeni oraz różne przydatne funkcje, w tym ochronę
hasłem. Dostępna jest również aplikacja do smartfonów.
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SCHEMAT SYSTEMU

Wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D14 (opcjonalny), ułatwiający fotografowanie w kadrze pionowym

Wielofunkcyjny pojemnik
na baterie MB-D14
(zamontowany na aparacie D610)

v

" # $ %&

AKCESORIA DO WIZJERA

Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D14 współpracuje z jednym akumulatorem jonowo-litowym EN-EL15 lub
sześcioma bateriami alkalicznymi, niklowo-wodorkowymi albo litowymi typu R6/AA oraz z zasilaczem sieciowym EH-5b (ze
złączem zasilania EP-5B). Istnieje możliwość płynnego przełączania źródła zasilania z akumulatora aparatu D610 na pojemnik
na baterie MB-D14 przy umieszczeniu w każdym z urządzeń akumulatora EN-EL15, co pozwala wykonać ok. dwukrotnie
większą liczbę zdjęć niż za pomocą samego akumulatora aparatu. Pojemnik MB-D14 jest wyposażony w przyciski i pokrętła
do fotografowania w kadrze pionowym i zapewnia wygodny uchwyt, szczególnie ważny przy fotografii portretowej. Obudowa
pojemnika na baterie jest wykonana ze stopu magnezu.
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Jeszcze większa wygoda obsługi przy zastosowaniu opcjonalnego bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

t
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Opcjonalne bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania WR-1 i WR-R10/WR-T10, działające w paśmie częstotliwości fal
radiowych 2,4 GHz, znacznie zwiększają swobodę zdalnej obsługi aparatu. W odróżnieniu od podobnych urządzeń działających na
podczerwień umożliwiają one zdalne sterowanie aparatem ze znacznej odległości nawet wtedy, gdy na drodze stoją przeszkody,
takie jak drzewa. Możliwe jest też automatyczne ustawianie ostrości i wykonywanie zdjęć seryjnych. Piloty te umożliwiają
wyzwalanie kilku aparatów jednocześnie, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w wielu sytuacjach – można na przykład
rejestrować zdjęcia lub filmy jednocześnie za pomocą kilku aparatów z różnymi obiektywami lub za pomocą aparatów ustawionych
pod różnymi kątami. Istnieje też możliwość podziału aparatów na grupy i przydzielenia każdej z nich osobnego kanału. W ten
sposób można niezależnie sterować każdą grupą – na przykład wykonywać zdjęcia aparatami z jednej, a zaraz potem filmować
sceny przy użyciu aparatów z innej grupy.

1 Przycisk kompensacji
ekspozycji/resetowania dwoma
przyciskami
2 Spust migawki
3 Włącznik zasilania
4 Przednie pokrętło sterujące
5 Przycisk podglądu głębi ostrości
6 Osłona złącza zasilania
7 Przycisk usuwania/
formatowania kart pamięci
8 Gumowa muszla oczna
9 Przycisk Fn (funkcji)
! Okular wizjera
" Pokrętło korekcji dioptrażu
# Lustro
$ Przycisk blokady AE/AF
% Dźwignia sprzężenia
światłomierza
& Mocowanie obiektywu
( Wybierak trybu ustawiania
ostrości
) Przycisk trybu autofokusa
~ Przycisk zwalniania obiektywu
+ Znacznik pozycji mocowania
obiektywu
, Przycisk braketingu
- Wbudowany mikrofon
. Przycisk trybu lampy błyskowej/
kompensacji mocy błysku
/ Odbiornik podczerwieni (przedni)
: Zaczep paska
; Pokrętło trybu wyzwalania
migawki
< Pokrętło trybu pracy
= Przycisk zwolnienia blokady
pokrętła trybu pracy
> Sanki mocujące (do opcjonalnych lamp błyskowych)
? Wbudowana lampa błyskowa
@ Dioda wspomagająca AF/dioda
samowyzwalacza/lampa redukcji efektu czerwonych oczu
[ Przycisk pomiaru ekspozycji/
formatowania kart pamięci

=

<
;
:
/
.
,
+

Aplikacja Wireless Mobile Utility
Aplikacja Wireless Mobile Utility umożliwia przesłanie zdjęć z aparatu do urządzenia inteligentnego lub użycie urządzenia
inteligentnego do sterowania aparatem za pośrednictwem mobilnego adaptera bezprzewodowego WU-1b. Adapter WU-1b
współpracuje z urządzeniami inteligentnymi z systemem operacyjnym Android™ oraz iOS.

?

Słuchawki**

AKCESORIA ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM
Karta pamięci SD**

Komputer**

Adapter do kart PC**/czytnik
kart pamięci SD**

Drukarka**
Kabel USB UC-E15*

Program Capture NX 2

Program ViewNX 2*

Program Camera Control Pro 2

** Produkty firm innych niż Nikon † Możliwość pobrania ze sklepu z aplikacjami dla danego urządzenia (bezpłatnie).
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Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa Nikon D610 – dane techniczne
Rodzaj aparatu
Mocowanie obiektywu
Rozdzielczość
Matryca
Całkowita liczba pikseli
System usuwania kurzu

#

Cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa
Mocowanie F firmy Nikon (napęd autofokusa za pośrednictwem silnika wbudowanego w korpus i styków CPU)
24,3 mln pikseli
Matryca CMOS, 35,9 × 24,0 mm (format FX firmy Nikon)
24,7 mln
Czyszczenie matrycy, zbieranie danych porównawczych dla funkcji usuwania kurzu (wymaga
opcjonalnego programu Capture NX 2)
• format FX (36×24): 6016 × 4016 (L), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (S) • format DX (24×16):
Wielkość zdjęcia
3936 × 2624 (L), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (S) • zdjęcia w formacie FX wykonane w trybie
(w pikselach)
podglądu filmu na żywo: 6016 × 3376 (L), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (S) • zdjęcia w formacie
DX wykonane w trybie podglądu filmu na żywo: 3936 × 2224 (L), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (S)
Format plików
• NEF (RAW): 12- lub 14-bitowy z kompresją bezstratną lub stratną • JPEG: zgodność z podstawowym formatem
JPEG z kompresją fine (około 1:4), normal (około 1:8) lub basic (około 1:16); dostępne opcje Priorytet wielkości,
Optymalna jakość • NEF (RAW) + JPEG: jedno zdjęcie zapisywane jednocześnie w formatach NEF (RAW) i JPEG
Ustawienia Picture Control Standardowe, Neutralne, Żywe, Monochromatyczne, Portret i Krajobraz; 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
Standard DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, standard DPOF (Digital Print Order
Format), Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Wizjer
Wizjer z pryzmatem pentagonalnym z poziomu oka
Pokrycie kadru
• FX (36×24): ok. 100% w poziomie i 100% w pionie w formacie FX • DX (24×16): ok. 97%
w poziomie i 97% w pionie
Powiększenie
Ok. 0,7× (obiektyw 50 mm f/1,4 ustawiony na nieskończoność; –1,0 dptr.)
Dystans widzenia całej matówki 21 mm (-1,0 dptr.; od okularu wizjera)
Korekcja dioptrażu
Od -3 do +1 m -1
Matówka
BriteView Clear Matte Mark VIII typu B z ramkami pól AF (można wyświetlić linie kadrowania)
Lustro
Szybkopowrotne
Podgląd głębi ostrości Po naciśnięciu przycisku podglądu głębi ostrości przysłona obiektywu jest przymykana do
wartości wybranej przez użytkownika (w trybach A i M) lub przez aparat (w pozostałych trybach)
Przysłona obiektywu
Sterowana elektronicznie, automatyczna
Współpracujące obiektywy Obiektywy AF NIKKOR, w tym obiektywy typu G, E i D (pewne ograniczenia w przypadku obiektywów PC), obiektywy DX
[z obszarem zdjęcia formatu DX (24 × 16)], obiektywy NIKKOR AI-P i obiektywy AI bez procesora (tylko tryby ekspozycji
A i M); brak współpracy z obiektywami IX NIKKOR, obiektywami do aparatu F3AF i obiektywami innymi niż AI. Wskaźnika
ustawienia ostrości można używać z obiektywami o otworze względnym f/8 lub większym (wskaźnik ustawienia ostrości
współpracuje z 7 polami AF na środku kadru w wypadku używania obiektywów o otworze względnym f/8 lub większym
oraz 33 polami AF na środku kadru w przypadku używania obiektywów o otworze względnym f/6,8 lub większym).
Typ migawki
Sterowana elektronicznie, szczelinowa o pionowym przebiegu szczeliny w płaszczyźnie ostrości
Czas otwarcia migawki Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 lub 1/2 EV, Czas B, Czas T (wymaga opcjonalnego
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania ML-L3), X200
Czas synchronizacji błysku X = 1/200 s; synchronizacja dla czasu otwarcia migawki 1/250 s lub dłuższego (zasięg lampy
błyskowej zmniejsza się dla czasów otwarcia migawki z zakresu od 1/200 do 1/250 s)
Tryby wyzwalania migawki S (pojedyncze zdjęcie), CL (seryjne wolne), CH (seryjne szybkie), Q (cicha migawka),
Qc (cicha migawka w trybie zdjęć seryjnych), E (samowyzwalacz), (zdalne sterowanie),
MUP (podnoszenie lustra)
Szybkość rejestrowania zdjęć Ok. 1–5 kl./s (CL ), ok. 6 kl./s (CH ) lub 3 kl./s (Qc)
Samowyzwalacz
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji co 0,5, 1, 2 lub 3 s
Tryby zdalnego wyzwalania migawki Zdalne wyzwolenie z opóźnieniem, natychmiastowe zdalne wyzwolenie, zdalne podnoszenie lustra
Pomiar ekspozycji
Pomiar ekspozycji TTL korzystający z 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB
Metoda pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy: matrycowy pomiar ekspozycji 3D Color Matrix II przy obiektywach typu G, E i D; matrycowy pomiar
ekspozycji Color Matrix II dostępny w przypadku innych obiektywów z procesorem; matrycowy pomiar ekspozycji Color
Matrix dostępny w przypadku obiektywów bez procesora, jeśli użytkownik wprowadzi dane obiektywu • Centralnie ważony:
przypisanie 75% wagi pomiaru do koła o średnicy 12 mm na środku kadru (średnicę koła można zmienić na 8, 15 lub 20
mm) lub ważenie na podstawie uśrednienia całego kadru (w przypadku stosowania obiektywu bez procesora używane jest
koło o średnicy 12 mm lub wartość uśredniona 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 przy stosowaniu obiektywu bez procesora)
Zakres pomiaru ekspozycji • Pomiar matrycowy lub centralnie ważony: od 0 do 20 EV
(ISO 100, obiektyw f/1,4, 20°C) • Pomiar punktowy: od 2 do 20 EV
Sprzężenie światłomierza Zarówno przez CPU, jak i metodą AI
Automatyczny (i automatyczny, j automatyczny [błysk wyłączony]), programy tematyczne (k portret, l krajobraz, p dziecko,
Tryby ekspozycji
m zdjęcia sportowe, n makro, o portret nocny, r krajobraz nocny, s przyjęcia/wnętrza, t plaża/śnieg, u zachód słońca,
v zmierzch/świt, w portret zwierzaka, x blask świec, y kwiaty, z barwy jesieni, 0 żywność, 1 sylwetka, 2 rozjaśnienie,
3 przyciemnienie); automatyka programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu otwarcia migawki (S);
automatyka z preselekcją przysłony (A); manualny (M); U1 (ustawienia użytkownika 1); U2 (ustawienia użytkownika 2)
Kompensacja ekspozycji Regulacja w zakresie od –5 do +5 EV w krokach co 1/3 lub 1/2 EV w trybach P, S, A i M
Braketing ekspozycji
Od 2 do 3 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Blokada ekspozycji
Blokada zmierzonej ekspozycji za pomocą przycisku AE-L/AF-L
Czułość ISO
Od ISO 100 do ISO 6400 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 25 600) powyżej czułości ISO 6400; dostępny automatyczny dobór ISO
Aktywna funkcja D-Lighting Automatyczna, Bardzo wysoka, Wysoka, Normalna, Niska, Wyłączona
Braketing ADL
2 zdjęcia przy użyciu wybranej wartości dla jednego zdjęcia lub 3 zdjęcia przy użyciu wstępnie
ustawionych wartości dla wszystkich zdjęć
System detekcji fazowej TTL przy użyciu modułu czujnika autofokusa Nikon Multi-CAM 4800 z dokładną
Autofokus
korektą, 39 polami AF (w tym 9 pól krzyżowych; 33 pola na środku kadru są dostępne przy przysłonie od
f/5,6 do f/8, a 7 pól jest dostępnych przy przysłonie f/8) oraz diodą wspomagającą AF (zasięg ok. 0,5–3 m).
Zakres czułości autofokusa Od -1 do +19 EV (ISO 100, 20°C)
• Autofokus (AF): pojedynczy AF (AF-S); tryb ciągłego AF (AF-C); automatyczny dobór AF-S/AF-C (AF-A);
Ustawianie ostrości
wyprzedzające śledzenie ostrości włączane automatycznie przy zmianie stanu fotografowanego obiektu
• ręczne ustawianie ostrości (M): można korzystać z elektronicznego wskaźnika ustawienia ostrości
Pole AF
Możliwość wyboru jednego z 39 lub 11 pól AF

Tryby pól AF
Blokada ostrości

Jednopolowy AF, 9-, 21- lub 39-polowy AF z dynamicznym wyborem pola, śledzenie 3D, automatyczny wybór pola AF
Ustawienie ostrości można zablokować, wciskając spust migawki do połowy (w trybie
pojedynczego AF) lub naciskając przycisk AE-L/AF-L
Wbudowana lampa błyskowa i, k, p, n, o, s, w: automatyka lampy błyskowej z samoczynnym podnoszeniem lampy
P, S, A, M, 0 : ręczne podnoszenie lampy za pomocą przycisku
Liczba przewodnia
Około 12 m w trybie manualnym (m, ISO 100, 20°C)
TTL: sterowanie lampą w trybie i-TTL za pomocą 2016-pikselowego czujnika pomiaru ekspozycji RGB możliwe w przypadku wbudowanej
Sterowanie błyskiem
lampy błyskowej oraz lamp SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 lub SB-300; zrównoważony błysk wypełniający i-TTL
w przypadku cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych jest używany z matrycowym lub centralnie ważonym pomiarem ekspozycji;
standardowy błysk i-TTL w przypadku cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych 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 kurtynę migawki i synchronizacja na tylną kurtynę 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 3 zdjęć w krokach co 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 lub 3 EV
Wskaźnik gotowości lampy Świeci po pełnym naładowaniu wbudowanej lub opcjonalnej lampy błyskowej, błyska po
wyzwoleniu błysku z pełną mocą
Sanki mocujące
Standardowe gniazdo gorącej stopki ISO 518 ze stykami synchronizacji i danych oraz blokadą zabezpieczającą
Kreatywny system oświetlenia Zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia obsługiwany przez wbudowaną lampę błyskową i lampy SB-910, SB-900,
firmy Nikon (CLS)
SB-800 lub SB-700 działające jako główny moduł lampy błyskowej, lampy SB-600 lub SB-R200 działające jako lampy zdalne albo
przez wyzwalacz SU-800 działający w charakterze oświetlenia modelującego; wbudowana lampa błyskowa może działać jako
główna lampa błyskowa w trybie sterownika; automatyczna synchronizacja z krótkimi czasami migawki i błysk modelujący są
obsługiwane przez wszystkie lampy błyskowe zgodne z systemem CLS z wyjątkiem modelu SB-400; informowanie o tempera
turze barwowej błysku i blokada mocy błysku są obsługiwane przez wszystkie lampy błyskowe zgodne z systemem CLS
Gniazdo synchronizacyjne Adapter z gniazdem synchronizacyjnym AS-15 (sprzedawany oddzielnie)
Balans bieli
Automatyczny (2 rodzaje), światło żarowe, światło jarzeniowe (7 rodzajów), światło słoneczne,
lampa błyskowa, pochmurno, cień, pomiar manualny (można zapisać maks. 4 wartości) i wybór
temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K) – z dokładną regulacją wszystkich opcji
Braketing balansu bieli
Od 2 do 3 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 w trybie • Autofokus (AF), pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-F) • Ręczne ustawianie ostrości (M)
podglądu na żywo
Tryby pól AF
AF z priorytetem twarzy, szerokie pole AF, normalne pole AF, AF ze śledzeniem obiektu
Autofokus
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 Matrycowy
w trybie filmowania
Rozmiar klatki (w pikselach) • 1920 × 1080; 30p (progresywny), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p. Rzeczywista
oraz liczba klatek na sekundę liczba klatek na sekundę dla szybkości 60p, 50p, 30p, 25p i 24p to odpowiednio 59,94; 50;
29,97; 25 i 23,976 kl./s; obsługiwana jest zarówno wysoka H, 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 dźwięku Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości
Maksymalny czas ujęcia Około 29 min 59 s (20 min, zależnie od rozmiaru klatki i liczby klatek na sekundę oraz ustawień jakości filmu)
Inne opcje filmów
Oznaczanie indeksów, film poklatkowy
Monitor
Wyświetlacz LCD z niskotemperaturową, polisilikonową matrycą TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i
rozdzielczości ok. 921 000 punktów (VGA), z kątem oglądania ok. 170°, ok. 100-procentowym pokryciem
kadru i automatycznym sterowaniem jasnością monitora z użyciem czujnika jasności otoczenia
Odtwarzanie
Pełnoekranowe lub widok miniatur (4, 9 lub 72 zdjęcia oraz kalendarz), powiększenie w trybie
odtwarzania, odtwarzanie filmów, pokaz slajdów obejmujący zdjęcia i filmy, wyświetlanie histogramów,
obszary prześwietlone, informacje o zdjęciu, wyświetlanie danych GPS i automatyczny obrót zdjęć.
USB
Interfejs Hi-Speed USB
Wyjście HDMI
Złącze mini HDMI (typ C)
Gniazdo akcesoriów
Przewód zdalnego sterowania MC-DC2 (sprzedawany oddzielnie), odbiornik GPS GP-1/GP-1A (sprzedawany oddzielnie)
Wejście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm, obsługa zasilania po podłączeniu)
Wyjście audio
Stereofoniczne typu mini-jack (średnica 3,5 mm)
Języki menu
angielski, arabski, chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, duński, fiński, francuski, grecki,
hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski,
portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński,
węgierski, włoski
Akumulator
Jeden akumulator jonowo-litowy EN-EL15
Pojemnik na baterie
Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie MB-D14 z jednym akumulatorem jonowo-litowym ENEL15 lub z sześcioma bateriami alkalicznymi, akumulatorami niklowo-wodorkowymi lub litowymi typu AA
Zasilacz sieciowy
Zasilacz sieciowy EH-5b (wymaga dostępnego osobno złącza zasilania EP-5B)
Gniazdo mocowania statywu 1/4 cala (ISO 1222)
Wymiary (szer. × wys. × gł.) Ok. 141 × 113 × 82 mm
Masa
Ok. 850 g (z akumulatorem i kartą pamięci, ale bez pokrywki bagnetu korpusu); masa samego
korpusu: około 760 g
Środowisko pracy
Temperatura: od 0 do 40°C, wilgotność 85% lub mniej (bez kondensacji)
Akcesoria dostarczone
Akumulator jonowo-litowy EN-EL15, ładowarka MH-25, pokrywka okularu DK-5, gumowa muszla oczna DK-21,
w zestawie (dostępność może kabel USB UC-E15, pasek aparatu AN-DC10, osłona monitora LCD BM-14, pokrywka bagnetu korpusu BF-1B, pokrywka 		
się różnić zależnie od kraju lub regionu) sanek mocujących BS-1, płyta CD-ROM z pakietem oprogramowania ViewNX 2
•
•
•
•
•
•

Logo SD, SDHC i SDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.
PictBridge jest znakiem towarowym.
HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
AndroidTM jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
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.
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