I AM THE NIKON D3400

D3400

I AM WHAT I SHARE
Suositellut lisävarusteet

EN-EL 14a

Kauko-ohjain ML-L3

Nyt on oikea hetki. D3400-kameralla saat loistavia kuvia ja voit jakaa ne
välittömästi. D3400-kameralla laadukkaiden valokuvien kuvaaminen ja jakaminen
on huolettoman helppoa. SnapBridge-tuen ansiosta kameran voi liittää älylaitteeseen,
joten voit välittömästi jakaa ottamasi valokuvat. Eivätkä ne ole mitä tahansa kuvia. Ne
ovat kuvia, jotka tekevät ystäviisi syvän vaikutuksen. NIKKOR-objektiivin ja kameran
tehokkaan D-video-toiminnon ansiosta voit pitää tuplasti hauskaa ja kuvata myös
videoita.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Aina vaikuttava: digitaalisen järjestelmäkameran kuvanlaatu. Suuri 24,2
megapikselin DX-kokoinen kenno, tehokas EXPEED 4 kuvankäsittelyjärjestelmä ja
NIKKOR-objektiivi tuottavat myös heikossa valaistuksessa selkeitä valokuvia ja
taustaltaan kauniisti sumennettuja, taiteellisia muotokuvia.
	
Jaa välittömästi SnapBridgellä1: aina käytettävissä oleva yhteys
älylaitteisiin. Synkronoi kuvat automaattisesti kuvaushetkellä ja tuo eloa
yhteisöpalvelujen syötteisiin muutamassa sekunnissa. SnapBridge hyödyntää
Bluetooth® Low Energy (BLE) tekniikkaa2, jolla D3400 ylläpitää vakaan, vain vähän
virtaa kuluttavan yhteyden älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.
Digitaalisen Nikon-järjestelmäkameran edut: nopeus, tarkkuus ja
käsiteltävyys. Nauti valokuvauksesta uudella tavalla äärimmäisen tarkan
automaattitarkennusjärjestelmän, Nikonin kuuluisan ergonomisen suunnittelun ja
kirkkaan optisen etsimen ansiosta.

Salamalaite SB-300
 3400-kamerassa ei ole Wi-Fi-tukea, joten seuraavat SnapBridge-toiminnot eivät ole käytettävissä: etäkuvaus älylaitteella,
D
valokuvien siirto alkuperäisessä koossa ja elokuvien siirto.
2
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Nikon ja sen
tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.
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D3400
TEKNISET TIEDOT
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
OLPF (optinen alipäästösuodin)
Etsin
Näyttö
Suljinaika
Sarjakuvaus
ISO-herkkyys
Automaatti-tarkennus
Valotuksen mittaus
Yhdysrakenteinen salama
Opastila
Erikoistehostetila
Muokkausvalikot
Kuvankäsittely
Video
Äänentallennus-laite
Langaton yhteys
HDMI
Tallennusvälineet/tiedostomuoto
Mitat (L x K x S) / paino
Vakiovarusteet

24,2 miljoonaa
Nikon DX -koon CMOS-kuvakenno
Ei. Vain optinen suodin.
Pentapeilietsin, noin 95 %:n kuva-ala, noin 0,85-kertainen suurennus
7,5 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 pisteen TFT-nestekidenäyttö, jossa 170 asteen katselukulma
1/4 000–30 s; Bulb-aikavalotus; Time-aikavalotus (Salamatäsmäysnopeus: X = 1/200 sekuntia; täsmää sulkimen kanssa
enintään nopeudella 1/200 s)
Enintään noin 5 kuvaa sekunnissa, kuvien määrä (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO 100–25 600
Kuvattaessa etsimellä: 11 tarkennuspistettä (yksi ristikkäistyyppinen tunnistin keskellä) / kuvattaessa reaaliaikanäkymässä:
kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
420 kuvapisteen RGB-kenno, aiheentunnistusjärjestelmä
Ohjeluku: noin 7, käsisäätöisellä salamalla 8 (metreinä, ISO 100, 20 °C), objektiivin polttoväli: 18 mm
Käytettävissä
10 vaihtoehtoa
20 vaihtoehtoa
EXPEED 4 -kuvaprosessori, Picture Control, aktiivinen D-Lighting
• Tiedostomuoto: MOV (Videon pakkaus: H.264 / ääni: LPCM) • Käsisäätöasetukset videokuvausta varten
• Videokuvaus: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; valittavissa oleva kuvanlaatu: laadukas tai normaali
Sisäänrakennettu yksikanavainen mikrofoni / yksikanavainen kaiutin
Sisäinen Bluetooth (SnapBridge-tuki)
• HDMI-lähtö (HDMI-lähtö ei ole käytettävissä 60p- ja 50p-videoiden tapauksessa), tyypin C HDMI-liitin • HDMI-CEC-tuki
SD (Secure Digital)- ja UHS -I-yhteensopivat SDXC-muistikortit / 12-bittinen RAW, JPEG, RAW+JPEG
Noin 124 × 98 × 75,5 mm / 395 g (noin 445 g*)
Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24, kameran hihna AN-DC3, rungon suojus BF-1B, kuminen silmäsuppilo DK-25

* Mukaan lukien akku ja muistikortti, ilman rungon suojusta; perustuu CIPA-ohjeisiin.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.

