Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D7000 – tekniset tiedot
Kameratyyppi
Objektiivin kiinnitys
Tehollinen kuvakulma
Teholliset pikselit
Kuvakenno
Pölynpoistojärjestelmä

Digitaalinen järjestelmäkamera
Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja -koskettimet)
Noin 1,5 × objektiivin polttoväli (Nikon DX -koko)
16,2 miljoonaa
23,6 x 15,6 mm:n CMOS-kenno, pikseleitä yhteensä:16,9 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena saatava Capture
NX 2 -ohjelmisto)�
Kuvakoko (pikseleitä)
4 928 × 3 264 [L], 3 696 × 2 448 [M], 2 464 × 1 632 [S]
Tiedostomuoto
• NEF (RAW):12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu tai pakattu • JPEG:JPEG-Baseline-yhteensopiva,
pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) (Pieni koko); optimaalinen laatu -pakkaus käytettävissä • NEF (RAW) + JPEGYksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF
(RAW)- että JPEG-muodossa.
Picture Control
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema; valittua Picture Control
-järjestelmä
-asetusta voidaan muokata; mukautettujen Picture Control -asetusten tallennus
Tallennusvälineet
SD (Secure Digital)-, SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksi muistikorttipaikkaa Muistikorttipaikkaa 2 voidaan käyttää ylivuoto- tai varmuuskopiointitallennukseen tai NEF + JPEG
-kuvien erilliseen tallennukseen; kuvia voidaan kopioida korttien välillä
Tiedostojärjestelmä
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Etsin
Silmän tasolla oleva järjestelmäkameran pentaprismaetsin
Kuva-ala
Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,94-kertainen (äärettömään tarkennettu 50 mm f/1.4 -objektiivi; –1,0 m-1)
Katselupiste
19,5 mm (-1,0 m-1)
Diopterin säätö
-3…+1 m-1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark II, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit (rajausristikon saa näkyviin)
Peili
Pikapalautus
Syväterävyyden
Syväterävyyden esikatselupainiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään
esikatselu
käyttäjän (tilat A ja M) tai kameran (muut tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit • DX AF NIKKOR:Tuki kaikille toiminnoille • G- ja D-tyypin AF NIKKOR:Tuki kaikille toiminnoille
(PC Micro-NIKKOR ei tue kaikkia toimintoja); IX-NIKKOR-objektiiveja ei tueta • Muut AF NIKKOR
-objektiivit:Tuki kaikille toiminnoille paitsi kolmiulotteiselle värimatriisimittaukselle II; F3AF:n
objektiiveja ei tueta • AI-P NIKKOR:Tuki kaikille toiminnoille paitsi kolmiulotteiselle värimatriisimittaukselle II • Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit:Voidaan käyttää tiloissa A ja M; värimatriisimittausta ja aukon arvon näyttämistä tuetaan, jos käyttäjä antaa objektiivin tiedot (vain AI-objektiivit)
Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun suurin aukko on vähintään f/5.6.
Sulkimen tyyppi
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
Suljinaika
1/8 000–30 sekuntia 1/3 tai 1/2 EV:n välein; aikavalotus, aika (edellyttää lisävarusteena saatavaa
kauko-ohjainta ML-L3), X250
Salamatäsmäysnopeus X = 1/250 s; täsmää sulkimen kanssa vähintään suljinajalla 1/320 s (salaman toimintaetäisyys lyhenee suljinajoilla 1/250 ja 1/320 s).
Kuvanottotapa
S (yksittäiskuvaus), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
(itselaukaisin), (kauko-ohjain), MUP (peilin nosto)
Kuvausnopeus
Noin 1–5 kuvaa sekunnissa (CL) tai noin 6 kuvaa sekunnissa (CH) (CIPA-standardit)
Itselaukaisin
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Kauko-ohjaintila
Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu, peilin nosto kauko-ohjauksella
Valotuksen mittaus
TTL-valotuksenmittausjärjestelmä 2 016 pikselin RGB-kennon avulla
Mittaustapa
• Matriisi:kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G- ja D-tyypin objektiivien kanssa); värimatriisimittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus on käytettävissä ei-mikroprosessoriohjatuille objektiiveille, jos käyttäjä antaa objektiivin tiedot • Keskustapainotteinen:75
prosentin painotus kuva-alan keskellä olevalle 6, 8, 10 tai 13 mm:n ympyrälle tai painotus koko
kuva-alan keskiarvon mukaan (kiinteä 8 mm:n ympyrä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu
objektiivi) • Piste:mittaa noin 3,5 mm:n läpimittaisen ympyrän alan (noin 2,5 % kuvasta) valitun
tarkennuspisteen kohdalta (keskellä olevasta tarkennuspisteestä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi)
Mittausherkkyys
• Matriisimittaus ja keskustapainotteinen mittaus:0–20 EV • Pistemittaus:2–20 EV (ISO 100, f/1.4objektiivi, 20 °C)
Valotusmittarin liitäntä Yhdistetty mikroprosessoriohjaus ja AI
Valotustila
Automaattinen (automaattinen, automaattinen [ei salamaa]), kuvausohjelmat (muotokuva, maisema, lapsi, urheilu, lähikuva, yömuotokuva, yömaisema, juhlat/sisätila, hiekka/lumi, auringonlasku,
ilta-/aamurusko, lemmikkikuva, kynttilänvalo, kukinnot, ruska, ruoka, siluetti, yläsävy ja alasävy);
ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P), suljinajan esivalinta-automatiikka (S), aukon
esivalinta-automatiikka (A), käsisäätötila (M), U1 (käyttäjän asetukset 1), U2 (käyttäjän asetukset 2)
Valotuksen korjaus
-5...+5 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Valotuksen haarukointi
2–3 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3, 1 tai 2 EV:n välein
Valotuksen lukitus
Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys
ISO 100–6 400, 1/3 tai 1/2 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV ISO 6
400:aa suuremmaksi (vastaa arvoa ISO 25 600); ISO-herkkyyden automaattinen säätö käytettävissä
(suositeltava valotusindeksi)
Aktiivinen D-Lighting
Valittavissa Automaattinen, Erittäin suuri, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois
ADL-haarukointi
2 kuvaa käyttäen yhden kuvan valittua arvoa tai 3 kuvaa käyttäen kaikille kuville esiasetettuja
arvoja
Automaattitarkennus
Nikon Multi-CAM 4800DX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö,
39 tarkennuspistettä (joista 9 ristikkäistyyppistä tunnistinta) ja tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys
noin 0,5–3,0 m).
Herkkyysalue
-1…+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat
• Automaattitarkennus (AF):kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen tarkennustavan valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen
tilan mukaan. • Käsitarkennus (M):elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
Tarkennuspiste
Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila
Yhden pisteen tarkennus, 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seurantatarkennus, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus
Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla AE-L/AF-Lpainiketta

Yhdysrakenteinen salama • i,k,p,n,o,s,w: Automaattisalama, joka nousee automaattisesti esiin • P, S, A, M, 0:Painikkeella esiin nostettava
Noin 12, käsisäätöisellä salamalla 12 (metreinä, ISO 100, 20 °C)
• TTL:Digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama ja vakio-i-TTL-salama
2 016 pikselin RGB-kennolla ovat käytettävissä yhdysrakenteisella salamalla sekä SB-910-, SB-900-,
SB-800-, SB-700-, SB 600- ja SB-400-salamalaitteella (tasapainotettu i-TTL-täytesalama on
käytettävissä, kun käytetään matriisimittausta tai keskustapainotteista mittausta) • Aukkoa
utomatiikka:käytettävissä SB-910-, SB-900-/SB-800-salamalla ja mikroprosessoriohjatuilla
objektiiveilla. • Ei-TTL-automatiikka:tuettuja salamalaitteita ovat SB-910-,SB-900, SB-800, SB-28,
SB-27 ja SB-22S • Etäisyyden mukainen käsisäätö:käytettävissä SB-910-, SB-900-, SB 800- ja
SB-700-salamalaitteilla
Salamatila
• i,k,p,n,s,w:Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, ei salamaa;
täytesalama ja punasilmäisyyden vähennys ovat käytettävissä lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla • o:Automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, ei salamaa; täsmäys pitkiin suljinaikoihin sekä täsmäys
pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys ovat käytettävissä lisävarusteena saatavilla
salamalaitteilla • l,m,r, ,u,v,x,y,z,1,2,3:Täytesalama ja punasilmäisyyden vähennys
ovat käytettävissä lisävarusteena saatavilla salamalaitteilla • 0:Täytesalama • P, A:Täytesalama,
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin • S, M:Täytesalama,
punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys
Salaman korjaus
-3...+1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman haarukointi
2–3 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3, 1 tai 2 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite, esimerkiksi
SB-910-, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX tai SB-50DX, on latautunut;
valo vilkkuu 3 sekunnin ajan sen jälkeen, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova
Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan käytettäessä yhdysrakenteista salamaa tai SB-910-,
valaistusjärjestelmä (CLS) SB-900-, SB-800-, SB-700- tai SU-800-salamalaitetta ohjaavana laitteena ja SB-910-,SB-900-,
SB-800-, SB-700-, SB-600- tai SB-R200-salamalaitetta kauko-ohjattuna salamana; automaattista
nopeaa salamatäsmäystä ja muotoilusalamaa tuetaan kaikilla CLS-yhteensopivilla salamalaitteilla
paitsi SB-400:lla; salaman väritiedon välitystä ja salamavalon lukitusta tuetaan kaikilla CLSyhteensopivilla salamalaitteilla
Täsmäysliitin
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavana erikseen)
Valkotasapaino
Automaattinen (2 vaihtoehtoa), hehkulamppu, loisteputkilamppu (7 vaihtoehtoa), suora auringonvalo,
salama, pilvinen, varjo, manuaalinen esisäätö (enintään 5 arvoa voidaan tallentaa) ja värilämpötilan
valinta (2 500–10 000 K); kaikissa vaihtoehdoissa on hienosäätömahdollisuus; valkotasapainon
haarukointi:2–3 kuvaa 1, 2 tai 3 välein
Reaaliaikanäkymän
• Automaattitarkennus (AF):kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
tarkennustavat
• Käsitarkennus (M)
Tarkennusaluetila
Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen automaattitarkennus, kohteen seuranta
Automaattitarkennus
Kontrastin havaitseva automaattitarkennus koko kuva-alalla (kamera valitsee tarkennuspisteen
automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
Mittaus, elokuvatila
TTL-valotuksenmittausjärjestelmä ensisijaisen kuvakennon avulla
Mittaustapa
Matriisi
Kuvakoko (pikseleinä)
[NTSC] • 1 920 × 1 080 (24p); 24 (23,976) kuvaa/s • 1 280 × 720 (30p); 30 (29,97) kuvaa/s
ja kuvataajuus
• 1 280 × 720 (24p); 24 (23,976) kuvaa/s • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) kuvaa/s
[PAL] • 1 920 × 1 080 (24p); 24 (23,976) kuvaa/s • 1 280 × 720 (25p); 25 kuvaa/s • 1 280 × 720 (24p);
24 (23,976) kuvaa/s • 640 × 424 (25p); 25 kuvaa/s
Valittavissa normaali ja hyvä laatu
Enimmäispituus
Noin 20 minuuttia
Tiedostomuoto
MOV
Videon pakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänen tallennusmuoto Linear PCM
Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys on säädettävissä
Näyttö
7,5 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 kuvapisteen (VGA) matalalämpötilainen polysilikoni-TFT-nestekidenäyttö, jossa 170 asteen katselukulma, noin 100 %:n kuva-ala ja kirkkauden säätö
Toisto
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) toistozoomauksella, elokuvatoisto,
kuvaesitys, valoalueet, histogramminäyttö, automaattinen kuvan kääntö ja kuvaselitys (enintään
36 merkkiä)
USB
Hi-Speed USB
Videolähtö
NTSC, PAL; kuvia voidaan näyttää ulkoisella laitteella, kun kameran näyttö on päällä
HDMI-lähtö
C-tyypin HDMI Mini -liitin; kameran näytöstä katkeaa automaattisesti virta, kun HDMI-kaapeli
liitetään
Lisälaiteliitäntä
Langallinen kauko-ohjain MC-DC2 (saatavana erikseen), GPS-laite GP-1 (saatavana erikseen)
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (halkaisija 3,5 mm)
Näytön kielet
arabia, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa,
indonesia, italia, japani, korea, norja, puola, portugali, venäjä, espanja, ruotsi, thai, turkki
Akku
Yksi litiumioniakku EN-EL15
Akkuperä
Lisävarusteena saatava MB-D11-monitoimiakkuperä, johon mahtuu yksi EN-EL15-litiumioniakku tai
kuusi R6-/AA-kokoista alkali-, NiMH- tai litiumparistoa
Verkkolaite
EH-5b-verkkolaite; edellyttää verkkolaitteen liitintä EP-5B (saatavissa erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1 222)
Mitat (L x K x S)
Noin 132 × 105 × 77 mm
Paino
Noin 780 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; pelkkä runko noin 690 g
Käyttöympäristö
Lämpötila:0–40 °C, kosteus:alle 85 % (ei tiivistymistä)
Vakiovarusteet
Litiumioniakku EN-EL15, akkulaturi MH-25, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK(saattavat vaihdella
21, USB-kaapeli UC-E4, AV-kaapeli EG-D2, kameran hihna AN-DC1,nestekidenäytön suojus
maittain tai alueittain)
BM-11, rungon suojus BF-1B, varusteluistin suojus BS-1, ViewNX 2 -CD-ROM
• Microsoft, Windows ja Windows 7 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa. • Macintosh ja QuickTime ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa. • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD Card Associationin tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Deﬁnition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. • Tuotteiden nimet ja tuotemerkit ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tämän esitteen etsin- ja näyttökuvat ovat simuloituja. • Kaikki näytekuvat: © Chase Jarvis.
Ohjeluku
Salaman ohjaus
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Innoitusta ja suorituskyky ä pienikokoisessa paketissa
Uusi Nikon D7000 on valmis kaikkeen, mihin valokuvaus- ja videointisuunnitelmasi vievät. Saat upeita

joten kuva on helppo sommitella. D7000 sopii valokuvaajien lisäksi myös videoita kuvaaville käyttäjille,

16,2 megapikselin DX-kokoisen CMOS-

1080p-koon Full HD -videokuvausmahdollisuus,
kokoaikainen automaattitarkennus ja valotuksen käsisäätö. Tätä kaikkea suojaa
pienikokoisen rungon ylä- ja takaosaa peittävä magnesiumseoskuori, jonka tiivisteet ovat testatusti
kosteuden- ja pölynkestäviä. Sulkimen kestävyys on testattu 150 000 laukaisukerran
testeissä. Kun tämä kaikki yhdistetään ainutlaatuiseen NIKKOR-objektiivivalikoimaan ja luovaan

kuvia, joiden tarkkuus ja värit ovat omaa luokkaansa

EXPEED 2-kuvankäsittelyjärjestelmän ansiosta. Hyödynnä laaja ISOherkkyysalue 100–6 400 ja erittäin vähäinen kohinan taso. Kamerassa on 39 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä ja 2 016 pikselin RGB-matriisimittauskennoa
hyödyntävä aiheentunnistusjärjestelmä, joiden ansiosta saat teräviä ja tarkasti valotettuja
kuvia. Laukaisuviive on noin 0,052 sekuntia ja kuvausnopeus noin 6 kuvaa
sekunnissa, joten yksikään hetki ei jää tallentamatta. Etsimen kuva-ala on noin 100% ,
kuvakennon ja tehokkaan

sillä sen ominaisuuksiin kuuluvat nyt

valaistusjärjestelmään, voit toteuttaa villeimmätkin kuvausideasi. Minne tällainen luova vapaus johtaa?
D7000:n avulla saat sen selville.

16,2 megapikseliä ja EXPEED 2
• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/160 sekuntia, f/4.5 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 640 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

Tarkat yksityiskohdat ja pehmeät sävyt
kaikissa valaistusolosuhteissa

Uskomattoman tarkat yksityiskohdat:
16,2 tehollista megapikseliä
D7000-kameran tarkkuus on riittävä
riippumatta siitä, haluatko tehdä suuria
vedoksia vai rajata kuvasta pienen alueen.
Kameran ytimenä on 16,2 tehollisen
megapikselin DX-koon CMOS-kuvakenno,
joka on suunniteltu tallentamaan NIKKORobjektiivien taittamaa valoa entistä
laadukkaammin. 14-bittisen /D-muunnoksen
(12-bittinen valittavissa) ansiosta D7000
tuottaa upeita kuvia, joiden täyteläiset sävyt
ja yksityiskohdat eivät ole aiemmin olleet
mahdollisia DX-koossa. A/D-muunnos
tapahtuu kennossa, joten kuvanlaadusta ja
kuvausnopeudesta ei tarvitse tinkiä.
Näppärä DX-koon kenno ja siihen olennaisesti
kuuluva 1,5-kertainen polttoväli tehostavat
telekuvausmahdollisuuksia. Näin pääset
toteuttamaan luovuuttasi aivan uusilla
tavoilla.
Parannettu kuvanlaatu ja nopeus:
EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmä
Joskus kuvaaja haluaa tallentaa auringonlaskun hennot sävyt. Toisinaan taas liikkeen
pysäyttäminen on tarpeen. D7000-kameralla
kumpikin onnistuu, sillä uusimman sukupolven EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmä
suorittaa useita tehtäviä entistä nopeammin
ja tehokkaammin. Tuloksena ovat pehmeät
värit jopa hankalilla varjo- ja huippuvalo
alueilla, joten kuvien syvyysvaikutelma on
entistä upeampi. Kamera pystyy ottamaan
jopa noin 6 kuvaa sekunnissa, joten nopeatempoisen toiminnan
ratkaisevat hetket eivät
enää jää tallentamatta.

ISO 100–6 400 vakiona, laajennettavissa
vastaamaan herkkyyttä ISO 25 600
DX-koon kuvakennon pikselien laatua on
parannettu, joten myös ISO-herkkyysaluetta
on pystytty laajentamaan. D7000-mallin
myötä herkkyysalueeksi on vakiintunut ISO
100–6 400, mikä mahdollistaa kuvaamisen
entistä monipuolisemmissa valaistusolosuhteissa kirkkaista ja aurinkoisista ulkotiloista
iltahämärään ja heikosti valaistuihin sisätiloihin. Nikonin maineikasta kohinanvähennystekniikkaa on kehitetty edelleen. D7000 tuottaa koko herkkyysalueella tarkkoja kuvia,
joissa esiintyy äärimmäisen vähän väriko
hinaa. Aiempaa suuremman käsittelynopeuden ansiosta voit huoletta käyttää nopeaa
sarjakuvausta myös silloin, kun käytössä on
suurten ISO-arvojen kohinanvähennys. Suurten
ISO-herkkyyksien erinomaisesta tehosta on
hyötyä myös elokuvia kuvattaessa, sillä voit
tallentaa tunnelman pelkkää vallitsevaa valoa
hyödyntäen.

Hyödynnä -videoiden automaatti
tarkennus ja valotuksen käsisäätö
1080p-kokoisten Full HD -elokuvien
tallennuksessa
D7000 vie elokuvien tallennuksen uudelle
aikakaudelle. Full HD 1080p-tarkkuus ja
elokuvan muokkaustoiminnot mahdollistavat
hämmästyttävän laadukkaiden elokuvien
tallentamisen. Sujuvasti liikkuvan kuvan
tallentamisen lisäksi kamera pystyy myös
korjaamaan vääristymiä ja muita kuvanlaatua
heikentäviä ongelmia. Automaattivalotustilan
lisäksi D7000-kamerassa on mahdollisuus
säätää valotusta käsin. Näin valotusarvo saadaan lukittua kuvattaessa kontrastiltaan
vaihtelevia kohteita, kuten panoroitaessa
kirkkaasta ikkunasta hämäriin sisätiloihin.
Kamerassa on yhdysrakenteinen
yksikanavainen mikrofoni ja liitäntä ulkoista
mikrofonia varten, joten myös laadukkaan
stereoäänen tallentaminen on mahdollista.
Huippuvalojen ja varjoalueiden sävyt
talteen: Aktiivinen D-Lighting
Nikonin oma aktiivinen D-Lightning auttaa
tallentamaan suurikontrastisten kohteiden
varjo- ja huippuvaloalueiden yksityiskohdat.
Olivatpa kyseessä kirkas taivas ja tumma
etuala tai jyrkät varjoalueet kohteessa, jossa
salaman käyttäminen ei ole mahdollista,
EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmä tuottaa
kuviin pehmeät sävyt jopa suurimmilla
arvoilla. Kun aktiivinen D-Lighting -asetukseksi valitaan automaattinen, kamera mukautuu kohteen kontrastitasoihin tai haarukoi
kontrastia ottamalla kolme kuvaa. Jatkuvan
kuvauksen kuvausnopeus pysyy ennallaan
myös aktiivinen D-Lighting -toimintoa käytettäessä.

Aktiivinen D-Lighting pois

ISO 100

ISO 6 400

Aktiivinen D-Lighting erittäin suuri
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• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/1 600 sekuntia, f/4.5 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

39 pisteen automaattitarkennus
ja 2 016 pikselin RGB-kenno
Keskity tärkeimpään

Entistäkin tarkempi
aiheentunnistusjärjestelmä
D7000 on varustettu yhdysrakenteisella
valotuksenmittauskennolla, jonka pikselimäärä
on huomattavasti suurempi kuin aiemmissa
malleissa. 2 016 pikselin RGB-kenno analysoi
kohteen kirkkauden ja värit entistä tarkemmin.
Tuloksia sovelletaan automaattisen valotuksen määrittämisen lisäksi automaatti
tarkennuksen, automaattisen
valkotasapainon ja i-TTLsalamanlaskentaan. Kaikki tämä tapahtuu
millisekunneissa juuri ennen varsinaista valotusta. Suuremman pikselimäärän ansiosta
D7000 havaitsee entistä pienemmät kohteet
riippumatta siitä, ovatko ne paikallaan vai liikkeessä. Parannettu aiheentunnistusjärjestelmä
tuottaa kaikin puolin parempia valokuvia.
Laaja tarkennusalue ja
39 tarkennuspistettä
D7000-kameran 39 tarkennuspistettä on
sijoiteltu niin, että ne kattavat huomattavasti
aiempaa suuremman alueen kuvasta. Tämä
puolestaan laajentaa sommittelun vapautta
entisestään.Keskustan yhdeksässä
automaattitarkennuspisteessä hyödynnetään
tehokkaita ristikkäistyyppisiä tunnistimia,
joiden teho on tarpeen erityisesti veitsenterävää tarkennusta edellyttävissä
muotokuvissa ja makrokuvauksessa. Muiden valmistajien
järjestelmistä poiketen
D7000-mallin yhdeksän
ristikkäistyyppistä tunnistinta toimivat kaikkien
AF NIKKOR -objektiivien kanssa, joiden suurin
aukko on vähintään f/5.6. D7000-kamerassa
on useita automaattisia tarkennusaluetiloja.
Näistä dynaaminen tarkennus käyttää 9:ää,
21:tä tai 39:ää tarkennuspistettä. Valitse kolmesta vaihtoehdosta sopivin kohteen liikkeen
ennustettavuuden perusteella, niin valittu
automaattitarkennuspiste ja sitä ympäröivät
pisteet seuraavat kohdetta automaattisesti.
Käytettävissä on myös kolmiulotteinen seuranta, joka seuraa liikkuvia kohteita jatkuvasti
39 automaattitarkennuspisteen
avulla. Käytössä
oleva automaattitarkennuspiste
näytetään etsi

Säilytä lämpimät
värisävyt

Normaali

messä. Nikonin aiheentunnistusjärjestelmän
avulla automaattinen tarkennusalueen valinta
määrittää pääkohteen 39 automaattitarkennuspisteestä ja tarkentaa siihen. Tilanteen ja
sommittelun asettamista vaatimuksista riippumatta D7000-kameran automaattitarkennusjärjestelmä pystyy vastaamaan haasteeseen.
Hienostunut automaattivalotus ja
2 016 pikselin RGB-kenno
Kun äärimmäisen tarkka 2 016 pikselin RGBkenno on analysoinut kohteen valaistustiedot,
kuten kirkkauden ja värit, D7000 vertaa tietoja

lukuisien todellisten kuvaustilanteiden
kuvatietoihin. Näin maineikas kolmiulotteinen
värimatriisimittaus II määrittää hankalissakin
valaistusolosuhteissa valotuksen, minkä ansiosta valon ja varjon leikki toistuu kuvissa juuri
sellaisena kuin kuvaaja näki tilanteen. Älykäs
mittaustekniikka tuottaa myös poikkeuksellisen tarkat i-TTL-salamavalotukset.
Nopeudesta ei tarvitse tinkiä tarkkuuden kustannuksella, sillä kaikki laskelmat suoritetaan
millisekunneissa.
Älykäs automaattinen valkotasapaino
D7000-kameran älykkään, automaattisessa
valkotasapainon määrityksessä käytettävän
algoritmin pohjana on suuri määrä erityyppisissä valaistuksissa otettujen kuvien kuvatie-

toja, joten valkoinen todella toistuu valkoisena
kuvissa käytetystä valonlähteestä riippumatta.
Jopa hankalassa elohopeahöyrylamppujen
valossa saadaan erinomaisia tuloksia.
Kamerassa on myös toinen automaattisen
valkotasapainon tila, joka säilyttää kuvissa
hehkulamppuvalaistuksen lämpimät sävyt.
Kontrastiin perustuva automaatti
tarkennus D-videota ja reaaliaikanäkymää
varten
Reaaliaikanäkymää ja D-videotoimintoa käyttävät kuvaajat hyötyvät D7000-kameran ennennäkemättömän nopeasta kontrastiin perus
tuvasta automaattitarkennuksesta. Lisäksi
automaattinen kasvotarkennus havaitsee jopa
35:t kasvot. Kohteen seuranta pitää lemmikkieläinten kaltaiset liikkuvat kohteet tarkennettuina. Normaalialueen automaattitarkennusta
suositellaan huipputerävän tarkennuksen saamiseksi, ja laaja-alainen automaattitarkennus
sopii käsivaralta kuvaamiseen. Kaikki nämä
ovat käytettävissä reaaliaikanäkymässä ja
elokuvia kuvattaessa.
Entistä herkempi mekanismi
Nyt tilaisuudet eivät enää mene hukkaan.
D7000 on varustettu uudella, peilin liikkeitä
erittäin nopeasti ja tarkasti säätävällä ohjausmekanismilla. Sen ansiosta laukaisuviive on
vain noin 0,052 sekuntia ja käynnistymisaika
noin 0,13 sekuntia*. Lisäksi sarjakuvausnopeus
on noin 6 kuvaa sekunnissa sekä RAWkuvauksen 14- että 12-bittistä A/D-muunnosta
käytettäessä.
* Perustuu CIPA-standardeihin

7

Etsimen kuva-ala lähes 100 %,
suojana magnesiumseosrunko
• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/1 000 sekuntia, f/8 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 320 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

Erinomainen näkyvyys ja vankka rakenne

Tukeva ja turvallinen:pienikokoinen magnesiumseosrunko ja
tiivistys pitävät pölyn ja kosteuden poissa
Ylä- ja takakuori ovat kestävää magnesiumseosta, joten D7000 on
ulkotiloissa kuin kotonaan. Nikonin asiantuntijat ovat kiinnittäneet
erityistä huomiota osien liitoskohtiin ja tiivistäneet ne tehokkaasti
kosteutta ja pölyä vastaan. Pienikokoisen rungon luotettavuus on
varmistettu vaativissa testausolosuhteissa.

7,5 cm:n (3 tuuman), 921 000 pisteen
nestekidenäyttö, jossa laaja
katselukulma
D7000:ssa on laaja-alainen, 7,5 cm:n (3 tuuman) VGA-nestekidenäyttö, jossa on käytetty
vahvistettua lasia. Sen noin 921 000 pisteen
tarkkuus varmistaa, että kuvat näkyvät kirkkaina ja yksityiskohtaisina. Tämä ominaisuus
on tärkeä tarkistettaessa tarkennuksen onnistumista ja arvioitaessa
kuvan terävyyttä. Laaja 170 asteen katselukulma ja kirkas näyttö
helpottavat kuvien katselua ja valikoiden selaamista ulkona kuvattaessa.

Etsimen kuva-ala noin 100 %
Kun etsimen kuva-ala on 100 %, näet
etsimessä juuri tallennettavan alueen.
Erikoispinnoitetusta lasista valmistettu
viisikulmainen prisma ja tarkasti valmistettu
etsinlasi tuottavat kirkkaan etsinkuvan ja
auttavat varmistamaan, että tarkennus on
kohteessa.

Elektroninen näennäishorisontti
Nestekidenäytön näennäishorisontti auttaa
varmistamaan, että kamera on suorassa.
Tämä ominaisuus on erityisen käytännöllinen
maisemakuvauksessa. Sitä voidaan käyttää
myös kuvattaessa reaaliaikanäkymän tilassa.
Etsimen avulla kuvattaessa etsimen
näennäishorisontti auttaa tarkistamaan, että
kamera on suorassa.

Tarkka ja kestäväsuljinyksikkö, joka
kestää testatusti 150 000 laukaisua
D7000-kameran suljinajat ovat 1/8 000–
30 sekuntia. Lyhyin salamatäsmäysaika on
1/250 sekuntia. Ammattilaisille suunnattujen
mallien tapaan kameran suljinyksikkö on
testattu vaativissa olosuhteissa 150 000
laukaisukertaa, mikä takaa tarkkuuden ja
kestävyyden.

Kaksi SD-korttipaikkaa
Kahdesta muistikorttipaikasta on paljon
1hyötyä. Voit tallentaa kuvia ensin toiselle ja
sitten toiselle kortille, tallentaa samat kuvat
kahdelle kortille samanaikaisesti, tallentaa
RAW- ja JPEG-kuvat omille korteilleen tai
kopioida kuvia kortilta toiselle. videotallennusta varten on mahdollista määrittää
se kortti, jolla on enemmän tilaa.

Johdonmukainen kätevästi sijoitettujen
säädinten, painikkeiden ja kytkinten
ansiosta
Kaikki D7000-kameran säätimet on sijoitettu
käytön sujuvuutta ajatellen. Tilanvalitsin ja
kuvanottotavan valitsimet ovat päällekkäin
samalla akselilla, mikä tekee käytöstä helppoa. Tilanvalitsimeen voidaan määrittää kaksi
käyttäjän omaa asetusta. Kuvanottotavan valitsimessa on nyt valittavissa
hiljainen laukaisu -tila, joka mahdollistaa lähes äänettömän kuvaamisen.
Helppokäyttöinen kytkin ja painikerakenne helpottaa elokuvien tallennusta samalla kun se mahdollistaa reaaliaikanäytön käyttöönoton yhdellä
painalluksella.

Älykäs virranhallinta
Nikonin asiantuntijat ovat tutkineet kameran
piirit kaikista näkökulmista ja käyttäneet
saamiaan tietoja D7000-kameran suunnittelussa niin, että kameran teho on huippuluokkaa pienestä virrankulutuksesta huolimatta.
Uudella EN-EL15-litiumioniakulla saat yhdellä
latauskerralla jopa noin 1 050 kuvaa*.
*Käytettäessä EN-EL15-akkua, perustuu CIPA-standardeihin.
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• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/200 sekuntia, f/7.1
• Valkotasapaino: Pilvinen • Herkkyys: ISO 200 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/800 sekuntia, f/6.3
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/1 000 sekuntia, f/6.3 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 800 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Salamalaite: SB-900 • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M] 1/160 sekuntia, f/5.6 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 200 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/100 sekuntia, f/3.5
• Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 6400 • Kuvansäädin: Neutraali ©Chase Jarvis
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NIKKOR ja Nikonin luo va valaistusjärjestelmä
Innostavaa tarkkuutta: NIKKOR-objektiivit
NIKKOR-objektiivit edustavat maailman
hienointa optiikkaa. Maailman johtavat ammattikuvaajat käyttävätkin niitä uskomattoman
tarkoissa kuvissaan. Vaihdettavien NIKKORobjektiivien valikoima kattaa vaihtoehdot laajakulmaisista objektiiveista teleobjektiiveihin – niin
kiinteäpolttoväliset objektiivit kuin mikro-objektiivit – joten jokainen voi kuvata maailmaa
omasta yksilöllisestä näkökulmastaan.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
Tämä erittäin laajakulmainen
objektiivi on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan Nikonin DX-koon kameroissa. Se on monipuolinen laajakulmazoom, jonka tuottamat vääristymät ovat äärimmäisen pieniä myös
laajakulmaisimmassa päässä.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Tämä Micro NIKKOR -objektiivi on DX-koon keskipitkä
teleobjektiivi, joka sopii ihanteellisesti
makrokuvaukseen ja yleiskuvaukseen. Objektiivin jatkuva automaattitarkennus on käytössä äärettömästä
1:1-kuvaussuhteeseen. Erinomaisen
työskentelyetäisyyden tarjoava objektiivi tuottaa VR II
-tärinänvaimennusjärjestelmän ansiosta tarkkoja kuvia
myös käsivaralta kuvattaessa.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Tämä noin 5,5-kertaisella zoomilla
varustettu superteleobjektiivi on
pieni ja kevyt, mikä on NIKKORobjektiiveissa käytettävän suuren
taittokertoimen HRI-lasin ansiota.
Sitä käytettäessä yhdellä linssillä saavutetaan
parempi optinen suorituskyky kuin usealla tavallisella
lasielementillä. Objektiivi tuottaa tehokkaan etäisyyttä
tiivistävän vaikutuksen ja VR II -tärinänvaimennuksen
ansiosta tarkat kuvat myös käsivaralta kuvattaessa.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Salamalaite: SB-900
• Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M] 1/60 sekuntia, f/2.8
• Valkotasapaino: Pilvinen • Herkkyys: ISO 1 000 • Picture Control: Neutraali © Chase Jarvis

Nikonin luova valaistusjärjestelmä
D7000-kameran yhdysrakenteinen salama kattaa
16 mm:n objektiivin kuvakulman ilman vinjetointia.Salama on täysin yhteensopiva Nikonin ainutlaatuisen luovan valaistusjärjestelmän kanssa,
joten i-TTL-salamanohjauksen avulla saadaan tasapainoisia salamavalotuksia. Yhdysrakenteista salamaa voidaan käyttää myös kauko-ohjattavien salamalaitteiden ohjaimena hyödynnettäessä
kehittynyttä langatonta valaistusta. i-TTL-tekniikan ja
langattomuuden tuomat kaksinkertaiset edut tekevät edistyksellisestä etäsalamanohjauksesta helppoa ja innostavaa. Yksi sivulle aseSB-700
tettu salamalaite – SB-910 tai SB-700
– luo kuvaan rakennetta, syvyysvaikutelmaa
ja tunnelmaa tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia vallitsevan valon avulla. Pieni ja näppärä SB-700 tekee
useiden etäsalamoiden ohjaamisesta ja
monipuolisten luovien tehosteiden
käytöstä helppoa.
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Picture Control -järjestelmä ja lisälaitteet
Vie kuvasi uudelle tasolle

Picture Control -järjestelmä
Voit muokata kuvan ulkoasua helposti kameran valikosta valittavien
Picture Control -säädinten avulla. Valittavissa ovat seuraavat asetukset: Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Maisema ja Muotokuva.
Voit säätää myös parametreja, kuten terävyyttä ja värikylläisyyttä, ja
tallentaa ne Picture Control -säätimiksi.

Tehokkaat Capture NX 2 -työkalut
valokuvien nopeaan ja helppoon
muokkaukseen

ViewNX 2 – oma kuvankäsittelytyökalusi

Nikonin Capture NX 2 -kuvankäsittelyohjelmisto tuo kuvaajalle ennennäkemätöntä luovaa vapautta erityisesti
käytettäessä Nikonin omaa NEF-tiedostomuotoa. NEF-muoto takaa laajimman mahdollisen luovan vapauden ja auttaa saamaan kaiken irti digitaalisista kuvatiedostoista. Nik Software on kehittänyt U Point® -tekniikan, joka
helpottaa kuvankäsittelyä ja avaa ainutlaatuisia luovia mahdollisuuksia.
Monimutkainen tasojen käyttö ja muistiinpanojen tekeminen eivät ole
tarpeen Capture NX 2 -ohjelmistossa, vaan siinä yksinkertaisesti asetetaan
värinsäätöpiste muokattavaan paikkaan. Liukusäätimien avulla voidaan säätää
värisävyä, värikylläisyyttä, kirkkautta, kontrastia sekä punaista, vihreää ja
sinistä sävyä ja kuvan lämpöä. Valintaa sovelletaan valittuun alueeseen haluttuun väriin.Säätäminen käy helposti napsauttamalla ja liu’uttamalla säädintä
–kokemus on kokonaisuudessaan visuaalinen. Sekä hienovaraiset että
merkittävät muutokset voidaan tehdä hetkessä. Automaattisen muokkaussiveltimen avulla voit poistaa kuvista läiskiä ja muita häiritseviä kohtia nopeasti.
Häiritsevät kohdat on helppo poistaa kuvasta napsauttamalla ja vetämällä
niiden päältä. Kaikki muutokset ovat tuhoamattomia, joten voi kokeilla eri
toimintoja huolehtimatta alkuperäisen kuvan tuhoutumisesta.

Kuvien selaaminen ja järjestäminen on
helppoa ja tehokasta ViewNX 2 -ohjelmiston avulla. Se on kaikenkattava ohjelmistopaketti, jonka avulla voit katsella, muokata, tallentaa ja jakaa kuvia ja elokuvia.
Voit helpottaa etsimistä ja selaamista
lisäämällä kuviin merkintöjä tai käyttää
erilaisia muokkaustoimintoja. Niiden avulla
on helppoa esimerkiksi muuttaa kuvan kokoa, rajata, kiertää ja suoristaa
kuvaa tai korjata punasilmäisyyttä. Saatavana ovat myös D7000-kameraa
vastaavat videonmuokkaustoiminnot. Lisäksi ViewNX 2 toimii sujuvasti
yhteen kuvien jakamiseen tarkoitetun my Picturetown -verkkosivuston
kanssa. Näin kuvien lataaminen ja katseleminen on entistäkin mukavampaa.
Camera Control Pro 2 mahdollistaa kauko-ohjatun kuvauksen
USB-yhteyden ja Camera Control Pro 2 -ohjelmiston avulla voit kauko-ohjata
D7000-kameraasi ja valita esimerkiksi valotustilan, suljinajan ja aukon. Voit
kuvata kauko-ohjauksen avulla myös videoita. Toiminto on integroitu
D7000-kameran reaaliaikanäkymätoimintoon, joten sitä voidaan käyttää
niin studiossa kuin sen ulkopuolella. Lisävarusteena saatava langaton lähetin
WT-4A/B/C/D/E* mahdollistaa langattoman Wi-Fi-yhteyden tai langallisen
Ethernet-yhteyden.
* Tuotteen nimi vaihtelee alueittain paikallisesti käytettävissä olevien taajuuskanavien mukaisesti.

Capture NX 2 -ohjelmiston järjestelmävaatimukset
Muotokuva

Windows
Macintosh
Esiasennettu Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/ Mac OS X (versio 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)
Ultimate*, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate  
(Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**
Pentium 4 tai tehokkaampi
Power PC G4/G5, Intel Core -sarja / Xeon-sarja
Vähintään 768 Mt, suositus vähintään 1 Gt
Asennukseen tarvitaan 200 Mt
Vähintään 1 024 x 768 pikseliä (suositus vähintään 1 280 x 1 024), vähintään 16-bittiset
Vähintään 1 024 x 768 pikseliä (suositus vähintään 1 280 x 1 024 pikseliä), vähintään 64 000 väriä
värit (suositus 32-bittiset värit)
(suositus vähintään 16,7 miljoonaa väriä)
• CD-asema asennusta varten
• Internet-yhteys Nikon Message Center 2 -ohjelmiston käyttöä varten
• Ympäristö mukautetun Picture Control -toiminnon tiedonsiirrossa tarvittavien toimintavarmojen muistikorttien tunnistamista varten
Lisätietoja järjestelmävaatimuksista ja yhteensopivista toiminnoista on käyttöoppaassa.

Käyttöjärjestelmä

Keskusyksikkö
RAM-muisti
Kiintolevytila
Näytön tarkkuus
Muut
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Yksivärinen

Maisema

* 32- ja 64-bittisten versioiden tuki. 64-bittisissä versioissa ohjelmisto kuitenkin toimii 32-bittisenä sovelluksena. ** Vain Windows XP:n 32-bittisten versioiden tuki.

SYSTEM CHART
ETSIMEN LISÄVARUSTEET

Vakio

Värikäs

Neutraali

Suurentava
okulaari
DG-2

Salamalaite
SB-910

Okulaarisovitin DK-22

Monitoimiakkuperä MB-D11
Monitoimiakkuperä MB-D11 varmistaa, että
akku kestää pidempään. Sitä käyttämällä
saat jopa noin 2 100 kuvaa*. MB-D11 on
varustettu laukaisimella, komentokiekoilla ja
monivalitsimella, joten se helpottaa pystykuvausta. Se parantaa myös kameran tasapainoa käytettäessä pitkiä teleobjektiiveja.
*Kaksi EN-EL15-akkua (toinen kamerassa ja toinen MB-D11monitoimiakkuperässä), perustuu CIPA-standardeihin.

GPS-laite GP-1
GP-1-yksikön avulla paikannustiedot, kuten
leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja UTC
(UniversalCoordinated Time) -aika, voidaan
tallentaa kuvan EXIF-tietoihin. GP-1 pitää
myös kameran yhdysrakenteisen kellon
automaattisesti ajassa. Yksikkö voidaan
kiinnittää kameran lisävarusteluistiin tai
kameran hihnaan.

Close-up
Salamalaiteohjain- sarja R1C1

Salamalaite
SB-700

[Jälkeen]

TTL-kaukolaukaisin
SC-28, 29

Okulaarisuojus DK-5*
Kulmatähtäin
DR-6

Kuminen
silmäsuppilo
DK-21*

TV-KÄYTÖN LISÄVARUSTEET

TV monitor**

DIGISCOPINGLISÄVARUSTE

HDMI-kaapeli**

KAUKO-OHJAUS, GPS-LISÄVARUSTEET
EG-D2-audio/videokaapeli*

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET
GPS-yksikkö
GP-1

MC-DC2kaukolaukaisin

Kauko-ohjain ML-L3

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT

SD-muistikortti**

kotelo

TV-monitori**

USB-kaapeli UC-E4*

Virtaliitin
EP-5B

Capture NX 2

LANGATON LÄHETIN
Litiumioniakku
EN-EL3e

MIkROfon
Stereomikrofoni
ME-1
Verkkolaite EH-5b

Digitaalisen järjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L1

PC-korttisovitin**
SD-muistikortin lukija**

Puolipehmeä
laukku CF-DC3

Ladattava litiumioniakku
EN-EL3a*

Pikalaturi MH-18a*

[Ennen]

Nikonsalamalaitteet
SB-910/700/400

Salamalaite
SB-400

Monitoiminen
paristokotelo
MB-D11

Väriluonnos

Voimakahva
SK-6/6A

SD-9-lisävirtalähde

Suurentava etsin
DK-21M

Kameran sisäinen kuvankäsittely
Kameran muokkausvalikoissa on laaja
valikoima muokkausvaihtoehtoja. Voit
suoristaa vinoja kuvia, säätää värejä tai
hyödyntää muita hauskoja ja tehokkaita
kuvankäsittelymenetelmiä ilman tietokonetta. Kamera luo aina kuvasta muokatun
kopion, joten alkuperäinen kuva pysyy
koskemattomana. Videon muokkaustoimintojen avulla voi muokata elokuvan
pituutta ja tallentaa elokuvasta yksittäisiä
valokuvia.

NIKKOROBJEKTIIVIT

SALAMALAITTEET

Näönkorjauslinssien
sarja DK-20C (-5–+3 m-1)

USB-kaapeli
UC-E4*

Verkkolaite
EH-6a/EH-6b

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Langaton Lähetin WT-4A/B/C/D/E
*Vakiovaruste **Ei Nikonin tuote
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