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Kuvaa tärkeiden hetkien tunnelma.
D3300 on täydellinen ratkaisu, jos haluat kameraltasi enemmän ilman mitään ylimääräistä. Heikompitehoiset
kamerat, kuten älypuhelimien kamerat, eivät välttämättä ehdi mukaan nopeisiin tilanteisiin, ja hämärässä otetut
kuvat ovat usein epäteräviä. Kuvat myös pikselöityvät kaukaisiin kohteisiin zoomattaessa. Tallenna ikimuistoiset

I AM HAPPY HAPPY BIRTHDAY

hetket yhdistämällä D3300-kameraan NIKKOR-objektiivi. Nikonin digitaalisella järjestelmäkameralla saat
ainutlaatuisen eloisia valokuvia ja elokuvia.
• Erinomainen kuvanlaatu: 24,2 megapikseliä, EXPEED 4 -kuvaprosessori ja ISO 12 800
• Tarkkoja kuvia nopeasti liikkuvista kohteista: sarjakuvausnopeus jopa 5 kuvaa sekunnissa ja 11 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä
• Vaiheittaiset ohjeet: opastila
• Helppoja luovia vaihtoehtoja: 13 upeaa erikoistehostetta valokuviin ja elokuviin
• Laadukasta jakamista: lisävarusteena saatavan langattoman mobiiliyhteyssovittimen ja älylaitteen kautta
• Kevyt järjestelmä: pienikokoinen runko ja pieni vakio-objektiivi.

Kameraa on saatavana kolmea väriä.
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Uskomattoman kaunis

Koe 24,2 megapikselin laatu
Tallenna kaikki yksityiskohdat kuviin
D3300 on tehokas pakkaus, sillä siinä on 24,2 miljoonaa tehollista
kuvapistettä. Kun kameraan yhdistetään tarkka NIKKOR-objektiivi,
saadaan unohtumattomia teräväpiirtoisia kuvia. Kaikki yksityiskohdat
pysyvät kirkkaina ja selkeinä jopa valokuvaa rajattaessa tai
suurennettaessa. Lisäksi uuden EXPEED 4 -kuvaprosessorin ansiosta
myös heikossa valaistuksessa kuvatut kuvat ovat selkeitä.

Puun ja portaikon pintarakenteet pysyvät
selkeinä, vaikka ne leikataan ja suurennetaan
oikealla olevasta kuvasta.
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Uskomattoman kaunis

Kauniiden kuvien salaisuus
Yhdistä D3300
NIKKOR-objektiiviin

Yksityiskohtien ylivoimaa:
DX-kokoinen kuvakenno

Uusi EXPEED 4 -kuvaprosessori takaa hyvin
kirkkaat ja aidon väriset kuvat

Erinomaiseen kuvaan tarvitaan erinomainen
objektiivi. Kaikki Nikonin NIKKOR-objektiivit,
mukaan luettuna vakio-objektiivit, on
suunniteltu hyödyntämään D3300-kameran
suurta kuvapistemäärää, joten voit tallentaa
upeita valokuvia ja elokuvia.

Kuvakenno on kameran sydän, ja D3300kameralla on suuri sydän. Kameran
innovatiivinen kenno toimii ilman optista
alipäästösuodinta, joten se tallentaa
pienimmätkin yksityiskohdat hämmästyttävän
terävinä. Kuvat ovat erittäin kirkkaita erityisesti
NIKKOR-objektiivilla kuvattaessa.

Nikonin nopea ja tehokas kuvaprosessori
tuottaa värit aitoina ja takaa uskomattoman
kirkkaat valokuvat ja vakaat elokuvat. Kuvat
toistuvat kauniisti, värisävyt ovat rikkaita ja
kohinaa on mahdollisimman vähän myös
kuvattaessa heikossa valaistuksessa suurilla
ISO-herkkyyksillä.

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Valotus: [A]-tila, 1/200 sekuntia, f/3,5
• Valkotasapaino: Varjo
• Herkkyys: ISO 200
• Picture Control: Vakio
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Uskomattoman kaunis

Erotu kuvanlaadulla
Upea suorituskyky heikossa valaistuksessa:
ISO-herkkyys 100–12 800
Haluatko välttää epätarkkoja tai rakeisia kuvia
heikossa valaistuksessa kuvatessasi? D3300kameran laajan ISO-herkkyysalueen (100–
12 800, laajennettavissa herkkyyttä 25 600
vastaavaksi) ja EXPEED 4 -kuvaprosessorin
erinomaisen kohinan vähennyksen ansiosta
voit kuvata selkeitä 24,2 megapikselin kuvia
myös heikossa valaistuksessa. Tallenna kaikki
yksityiskohdat hämärässä tai kuvaa upeita
yömaisemia ilman jalustaa.

EXPEED 4 -kuvaprosessorin Aktiivinen
D-Lighting -toiminto tuo lisää yksityiskohtia
vaaleisiin ja tummiin alueisiin
Kun yrität kuvata älypuhelimella keskipäivän
auringossa tai huoneessa, jossa valo tulee
ikkunasta, tuloksena voi olla haalea kuva tai
kuva, jonka yksityiskohdat ovat hävinneet
varjoihin. Kun otat saman kuvan D3300kameralla, sen Aktiivinen D-Lighting -toiminto
toistaa automaattisesti sekä kirkkaiden että
tummien alueiden yksityiskohdat, joten kuvasta
tulee eloisa.

the moment.

Aktiivinen D-Lighting: päällä

Aktiivinen D-Lighting: pois

Kuvattu herkkyydellä ISO 3 200
Kuvattu herkkyydellä ISO 800

9

Helppo ja miellyttävä käyttää

Tallenna tärkeät hetket
Nopeaakin nopeampi ajoitus:
sarjakuvausnopeus 5 kuvaa sekunnissa

Etsimen käyttäminen vähentää myös kameran
tärähtämistä.

Koska kuvattava hetki voi olla ohi sekunnin
murto-osassa, D3300-kamerassa on nopea,
jopa 5 kuvaa sekunnissa ottava sarjakuvaus.
Tällä kuvausnopeudella pysyt vauhdissa
mukana, ja nopeat liikkeet ja ilmeet tallentuvat
juuri oikealla hetkellä.

Nopea ja veitsenterävä 11 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä

Seuraa liikkuvia kuvauskohteita
vaivattomasti etsimellä
Hyödynnä D3300-kameran laajaa optista etsintä
ja tallenna helposti täydellisesti ajoitettuja
valokuvia nopeasti liikkuvista kohteista
etäisyydestä riippumatta. Etsimen kuva
saavuttaa silmäsi valon nopeudella, joten kuvaat
juuri sen, mitä näet painaessasi laukaisinta.

Vaikka kohde liikkuisi kuinka nopeasti tai
arvaamattomasti, D3300 pitää kaiken
tarkkana. Kun otat spontaaneja kuvia
ihmisistä, kameran terävä 11 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä, jonka
keskiosassa on ristikkäistyyppinen tunnistin,
tarkentaa nopeasti kohteeseen. Kameran
aiheentunnistusjärjestelmä varmistaa kohteen
tunnistuksen ja auttaa havaitsemaan muutokset
sommittelussa. Neljä tarkennusaluetilaa
tuottavat tarkan lopputuloksen silloinkin, kun
kohde on muualla kuin kuvan keskellä, liikkuu
nopeasti tai yllättävästi tai on pieni.

Kohteen luotettavan tarkennuksen takaava 11 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
• Valotus: [S]-tila, 1/400 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Automaattinen
• Herkkyys: ISO 800
• Picture Control: Vakio
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Helppo ja miellyttävä käyttää

Yksinkertaisen upeita valokuvia ja elokuvia
Suuri nestekidenäyttö tarjoaa tutun
kuvaustavan

Automaattisen kuvausohjelman ansiosta voit
ottaa kuvauksen rennosti

Täsmällinen tarkennus Reaaliaikanäkymässä:
käytössä on neljä tarkennusaluetilaa

Tutustu Full HD -elokuvien hienouteen
D-video avulla

Kun haluat käyttää D3300-kameraa
kompaktikameran tai älypuhelimen tavoin, vaihda
kuvaustilaksi Reaaliaikanäkymä ja käytä 7,5 cm:n
(3,0 tuuman) nestekidenäyttöä valokuvien ja
elokuvien kuvaamiseen. Reaaliaikanäkymä on
intuitiivinen ja tuttu kuvaustapa, joten voit hallita
kuvausta täysin.

Saat nopeasti täydellisiä kuvia asettamalla
tilanvalitsimen kohtaan Automaattinen tai
Automaattinen (ei salamaa*) ja käyttämällä
Reaaliaikanäkymää. Kamera ottaa automaattisesti
käyttöön automaattisen kuvausohjelman ja
valitsee kuvaustilanteeseen tai -kohteeseen
parhaiten sopivan kuvausohjelman.

Neljä tarkennusaluetilaa helpottavat kohteeseen
tarkennusta kuvattaessa valokuvia tai
elokuvia Reaaliaikanäkymässä. Automaattinen
kasvotarkennus tunnistaa kasvot, Normaali
alue sopii erinomaisesti liikkumattomien
kohteiden kuvaamiseen ja Leveä alue
maisemien kuvaamiseen. Kohteen seuranta
tarkentaa liikkuvaan kohteeseen ja yhdessä
kokoaikaisen automaattitarkennuksen kanssa
säilyttää tarkennuksen kohteissa, jotka liikkuvat
arvaamattomasti sinne tänne.

D3300-kameralla teet upeiden valokuvien lisäksi
erinomaisia elokuvia. Kameran D-videotilassa
voidaan tallentaa Full HD -elokuvia jopa
50p:n tai 60p:n kuvataajuudella kokoaikaista
automaattitarkennusta käyttäen. Näin nopeankin
toiminnan kuvaaminen on nykimätöntä ja saat
kuviin erinomaisen terävyyden ja selkeyden.
Kameran uusi Erikoistehostetila mahdollistaa
ainutlaatuiset elokuvat, ja yhdysrakenteinen
mikrofoni ja yhteensopivuus Nikonin ulkoisen
ME-1-stereomikrofonin kanssa varmistavat, että
elokuvasi eivät ainoastaan näytä hyvältä vaan
myös kuulostavat siltä.

* Kun käytetään automaattitarkennusta
Huomautus: tilanteessa, joka ei vastaa Muotokuva-, Maisema-, Lähikuva- tai
Yömuotokuva-tilaa, valitaan Automaattinen tai Automaattinen (ei salamaa)

Automaattinen Muotokuva
Maisema
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Automaattinen
(ei salamaa)

Lähikuva

Yömuotokuva

Automaattinen kasvotarkennus

Full HD
1920 x 1080/60p

Stereomikrofoni
ME-1 kiinnitettynä
D3300-kameraan

Elokuvien tallennuksen aikana kannattaa käyttää jalustaa, joka
vähentää kameran tärähtämisen aiheuttamaa kuvan epäterävyyttä.
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Helppo ja miellyttävä käyttää

D3300 kulkee mukanasi tärkeissä hetkissä

D3300 ja AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II verrattuna
D3200-järjestelmään (merkitty sinisillä viivoilla ja alueilla)

Vain noin 195 g painava, pienikokoinen
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
-objektiivi takaa kuvien tarkkuuden
• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II
• Valotus: [P] -tila, 1/100 sekuntia, f/6,3
• Valkotasapaino: Automaattinen
• Herkkyys: ISO 400
• Picture Control: Vakio

Kevyt, käytännöllinen, pienikokoinen runko
ja pieni vakio-objektiivi

Erittäin kevyt ja monipuolinen vakio-objektiivi
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Henkilökohtainen valaistusavustajasi:
esiin ponnahtava salama

D3300-kameran pieni koko ja erinomainen
kuvanlaatu tekevät digitaalisen
järjestelmäkameran käytöstä entistä
houkuttelevampaa. Uuden sisäänvedettävän
objektiivin ansiosta kamera on huomattavasti
pienempi kuin monet muut digitaaliset
järjestelmäkamerat. Runko on saatavana
mustana, punaisena ja harmaana. Suuri ja
mukava kahva varmistaa, että kamera
pitäminen vakaana on helppoa.

D3300:n monikäyttöisen vakio-objektiivin
polttoväli on 18–55 mm, joten sillä on
helppo ottaa erinomaisia valokuvia ja
kuvata elokuvia monenlaisissa tilanteissa.
Uskomattoman pienikokoisesta ja kevyestä
rakenteestaan huolimatta 3-kertaisella
zoomilla varustetussa objektiivissa on Nikonin
tärinänvaimennusjärjestelmä. Se takaa selkeät ja
tarkat kuvat riippumatta siitä, kuvaatko nopeaa
toimintaa, otatko laajakulmalla ryhmäkuvaa
heikossa valaistuksessa vai kuvaatko zoomilla
kaukana olevia kohteita.

Kun kuvaat vastavalossa tai varjoisissa
olosuhteissa ja kameran tilana on
Automaattinen, Muotokuva, Lapsi,
Lähikuva tai Yömuotokuva, D3300-kameran
yhdysrakenteinen salama ponnahtaa esiin ja
laukeaa automaattisesti. Näin saat juuri sopivan
määrän lisävaloa kuviin.

Yhdysrakenteisen salaman kanssa

Ilman yhdysrakenteista salamaa
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Helppo ja miellyttävä käyttää

Yksinkertaisen upeita kuvia: anna D3300-kameran opastaa
Opastilassa voit aina katsoa
vaiheittaisia ohjeita

Kuvausohjelmilla saat täydellisiä valokuvia

Muotokuva

Maisema

asetuksia muuttamatta
Kuvausohjelmien ansiosta voit ottaa upeita
kuvia kameran asetuksia säätämättä. Kun kierrät
tilanvalitsimen asentoon Muotokuva, Maisema,
Lapsi, Urheilu, Lähikuva tai Yömuotokuva,
D3300 määrittää automaattisesti suljinajan,
ISO-asetuksen ja aukon.

k l p m

Muotokuva Maisema
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Lapsi

Urheilu

n

Lähikuva

o

Yömuotokuva

Jos olet haaveillut paremmasta kuvanlaadusta,
mutta digitaalinen järjestelmäkamera on
tuntunut liian vaikealta, avuksesi tulee D3300kameran opastila. Helppokäyttöinen ja selkeä
opastila näyttää tarkasti, miten saat haluamiasi
valokuvia ja elokuvia ja miten voit muokata
kuvia kamerassa. Opastilan apukuvien ja
yksityiskohtaisten ohjeiden avulla on helppo
tutustua kameran tärkeimpiin ominaisuuksiin ja
painikkeisiin käyttöopasta avaamatta.
Pehmennä taustoja

Lähikuva

Lapsi
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Helppo ja miellyttävä käyttää

Yksinkertaisen toimivaa
P-painikkeen avulla asetusten muuttaminen
on helppoa

Jaa helposti laadukkaita kuvia ystävien ja
perheen kanssa
Yhteisöpalvelut,
NIKON IMAGE SPACE,
sähköposti jne..

WU-1a

Käytännöllisesti kameran takapuolella sijaitsevan
P-painikkeen avulla voit ohittaa kameran
päävalikon ja muuttaa nopeasti asetuksia
kuvauksen aikana.

Jaa valokuvia, jotka erottuvat älypuhelimella
otetuista kuvista. Yhdistämällä D3300:n Nikonin
valinnaiseen WU-1a-mobiiliyhteyssovittimeen
voit helposti jakaa laadukkaita kuvia
Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä
älylaitetta käyttämällä.* Lisäksi sovittimen avulla
voit laukaista kameran sulkimen etänä ja ottaa
hienoja omakuvia.

Älylaitteet

Kuvansiirto

Langaton
lähiverkko

Ilmainen NIKON IMAGE SPACE on
tarkoitettu kuvien jakamiseen ja
tallentamiseen
NIKON IMAGE SPACE on pilvipalvelu, jossa
Nikonin käyttäjille on tarjolla jopa 20 Gt vapaata
tallennustilaa. Palvelun avulla voi myös jakaa
kuvia Facebookiin ja Twitteriin helposti vain
yhdellä painalluksella. Lisätietoja on osoitteessa
nikonimagespace.com.

Kameran
etäkäyttö

* Yhteensopiva iOS™- ja Android™-älylaitteiden kanssa. Tämä
ominaisuus edellyttää erillistä sovellusta, joka voidaan ladata
maksutta Google Play™- ja Applen App Store™ -palveluista. Android,
Google, Google Play, YouTube ja muut tuotemerkit ovat Google Inc:n
tavaramerkkejä.

nikonimagespace.com

Langaton mobiiliyhteyssovitin WU-1a
kiinnitettynä D3300-kameraan
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Runsaasti onnistumisen iloa

Luomisen iloa
Päästä luovuutesi valloilleen
erikoistehosteiden avulla

Pop

D3300-kameran 13 erikoistehosteen avulla
voit helposti lisätä valokuviisi ja elokuviisi
taiteellisen silauksen. Kirkasta värejä lisäämällä
värikylläisyyttä Pop-tehosteella, luo retrotunnelma Lelukameratehosteella ja kuvaa
koko näkymä käyttämällä Helppo panoraama

-tehostetta. Kierrä
tilanvalitsin asentoon
Tehosteet ja valitse
haluamasi tehoste
ennen kuvaamista.

D3300:n erikoistehosteet:
• Pimeänäkö • Erittäin elävä • Pop • Kuvituskuva*1 • Väriluonnos*1 • Lelukameratehoste
• Miniatyyritehoste*2 • Valikoiva väri • Siluetti • Yläsävy • Alasävy • HDR-maalaus*3
• Helppo panoraama*3
*1 Tehostetta käyttämällä kuvattu elokuva näyttää kuvaesitykseltä, joka koostuu useista valokuvista.
*2 Tehostetta käyttämällä kuvattu elokuva toistetaan nopeasti.
*3 Elokuvan tallennus ja tehosteen esikatselu ennen kuvausta näillä tehosteilla eivät ole käytettävissä.
Kuvituskuva

Erittäin elävä

Lelukameratehoste

Helppo panoraama
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Runsaasti onnistumisen iloa

Katso maailmaa meidän näkökulmastamme
Valitse haluamasi näkökulma:
NIKKOR-objektiivit

Kuvaa laajoja näkymiä
(laajakulmainen zoom-objektiivi)

Ota upeita muotokuvia
kiinteäpolttovälisellä objektiivilla

Ota värikkäitä lähikuvia pienistä kohteista
mikro-objektiiveilla

Tuo etäiset kohteet lähellesi
(normaali zoom-objektiivi)

Kuvanlaatu riippuu suurelta osin käytettävästä
objektiivista, ja NIKKOR-objektiivimme
ovat tunnettuja ympäri maailmaa optisesta
suorituskyvystään. D3300 on yhteensopiva
kaikkien DX-kokoisten NIKKOR-objektiivien
kanssa. Valitsitpa minkä tahansa NIKKORobjektiivin, voit hyödyntää sen tarkkuutta sekä
monipuolisuutta ja ottaa kaiken irti kameran
24,2 megapikselin tarkkuudesta. Nauti
valokuvien elävistä väreistä ja uskomattomasta
kontrastista tai kokeile elokuvatehosteita.
AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Tämä erittäin laajakulmainen zoom-objektiivi
sopii erinomaisesti upeiden maisemakuvien tai
perspektiiviä liioittelevien kuvien kuvaukseen. Sen
lyhin polttoväli, 10 mm, tallentaa kauniit näkymät.

Kiinteäpolttovälisen objektiivin suurin aukko on
f/1,8, joten se sopii täydellisesti muotokuvien
kuvaamiseen kauniisti sumentunutta taustaa
vasten. Objektiivi sopii hyvin myös heikossa
valossa kuvaamiseen.

Pienikokoinen ja kevyt mikro-objektiivi sopii
erinomaisesti hienojen ja yksityiskohtaisten
lähikuvien kuvaamiseen. Objektiivin suurin
aukko on f/2,8, joten saat kohteen erottumaan
kauniisti sumentunutta taustaa vasten.

Zoomobjektiivin 7,8-kertainen suurennus tekee siitä
erinomaisen yleisobjektiivin. Objektiivissa käytettävä
Nikonin tärinänvaimennusjärjestelmä (VR) tuottaa
teräviä kuvia, ja hiljainen automaattitarkennus on
käytännöllinen etenkin elokuvia kuvattaessa.
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Runsaasti onnistumisen iloa
Järjestelmäkaavio

Tee jokaisesta hetkestä erityinen

ETSIMEN LISÄVARUSTEET

SALAMALAITTEET

Okulaarin korjauslinssi DK-20C
(–5 +3 m–1)

Suurentava
okulaari DG-2

Okulaarisovitin DK-22

Salamalaite
SB-910

Salamalaite
SB-700

Okulaarisuojus DK-5
Kulmatähtäin DR-6

Salamalaitteet
SB-910/700/
400/300

Studiosalamalaitteet**

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja R1C1
Salamalaite Salamalaite
SB-400
SB-300

Kuminen silmäsuppilo DK-25*

Täsmäysliitännän
sovitin AS-15

TTL-kaukolaukaisin
SC-28/29

NIKKOROBJEKTIIVIT

D3300 on suunniteltu
käytettäväksi yhdessä
AF-S- ja AF-I NIKKOR
-objektiivien kanssa.
Näissä objektiiveissa
on automaattitarkennusmoottori.

KAUKO-OHJAUS JA GPS-LISÄVARUSTEET
TV- JA VIDEOLISÄVARUSTEET
GPS-laite
GP-1A

Langaton
kauko-ohjain WR-1

Muokkausvalikossa on 20 erilaista tapaa muokata
kuvia kamerassa

SB-300:n heijastettu salamavalo valaisee vauvan pehmeällä ja luonnollisella valolla.

Ensimmäinen salama: SB-300-salamalaite
Pienikokoisen ja kevyen ulkoisen salamalaitteen
avulla on helppo ottaa kauniisti valaistuja kuvia.
Salama parantaa sekä päivällä että hämärässä
otettujen kuvien vaikuttavuutta, ja kohteen
yksityiskohdat pääsevät paremmin oikeuksiinsa
myös vastavaloon kuvattaessa.
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SB-300 kiinnitettynä
D3300-kameraan

Langallinen
kauko-ohjain
MC-DC2

Langaton
kauko-ohjain
WR-R10
(lähetin-vastaanotin)

Digitaalisen
järjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin
FSA-L1

HDMI-kaapeli**†

AV-kaapeli EG-CP14*†
Langaton
kauko-ohjain
WR-1

Langaton
kauko-ohjain
WR-T10

D3300:n monipuolisessa kameran sisäisessä
muokkausvalikossa on 20 erilaista tapaa muokata
valokuvia ja elokuvia ilman tietokonetta. Voit
kätevästi esimerkiksi suoristaa valokuvan tai
muuttaa kuvan mustavalkoiseksi.

Langaton
kauko-ohjain
WR-T10
(lähetin)

Langaton
kauko-ohjain ML-L3

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT

DIGISCOPINGLISÄVARUSTEET

STEREOMIKROFONI
Stereomikrofoni
ME-1

ÄLYLAITTEIDEN
LISÄVARUSTEET
Langaton
mobiiliyhteyssovitin
WU-1a

Televisio**

Digitaalisen
järjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L2

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET
SD-muistikortti**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukija**

Litiumioniakku EN-EL14a*

LAUKKU
Akkulaturi MH-24*
†

Verkkolaite EH-5b

Virtaliitäntä EP-5A

Puolikova laukku CF-DC7
Puolikova laukku CF-DC1

Wireless
Mobile Utility††
Älylaite
(iOS / Android OS)**

Äänilähtö on yksikanavainen, kun lisävarusteena saatavan ME-1-stereomikrofonin avulla stereona tallennetulla äänellä varustettua elokuvaa katsotaan
televisiosta, johon kamera on liitetty AV-kaapelin avulla. HDMI-liitännät tukevat stereolähtöä.
†† Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi).

USB-kaapeli UC-E17*/UC-E6
Tietokone**
Capture NX 2

ViewNX 2*

*Vakiovarusteet **Muut kuin Nikon-tuotteet
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Nikon D3300 -digitaalikameran tekniset tiedot
Tyyppi
Tyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvakenno
Kuvapisteet yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Tallennus
Kuvakoko (kuvapistettä)

Digitaalinen järjestelmäkamera (yksisilmäinen peiliheijastus)
Nikon F -bajonetti (AF-koskettimet)
Nikonin DX-koko, polttovälivastaavuus on noin 1,5 kertaa sellaisten objektiivien
polttoväli, joissa on FX-koon kuvakulma.

Suljin
Suljintyyppi
Suljinaika
Salamatäsmäysnopeus
Laukaisu
Kuvanottotapa

24,2 miljoonaa
Kuvausnopeus
23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
24,78 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (lisävarusteena saatava
Capture NX 2 -ohjelmisto vaaditaan)

• I (Helppo panoraama) -tila: Normaali (vaakasuunnassa panoroitu) 4 800 × 1 080,
normaali (pystysuunnassa panoroitu) 1 632 × 4 800, laaja (vaakasuunnassa panoroitu)
9 600 × 1 080, laaja (pystysuunnassa panoroitu) 1 632 × 9 600
• Muut tilat: 6 000 × 4 000 (laaja), 4 496 × 3 000 (keskikoko), 2 992 × 2 000 (pieni)
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12-bittinen pakattu
• JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali
(noin 1:8) tai perus (noin 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallentuu sekä NEF (RAW)- että
JPEG-muodossa
Picture Control -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema, valittua Picture Control
-säädintä voidaan muokata
Tallennusväline
SD (Secure Digital)- ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
EXIF (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Etsin
Etsin
Silmän tasolla oleva järjestelmäkameran pentapeilietsin
Kuva-ala
Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,85-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, f/1,4, –1,0 m-1)
Katselupiste
18 mm (–1,0 m-1 etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
Diopterin säätö
–1,7...+0,5 m-1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VII
Peili
Pikapalautus
Objektiivin aukko
Välitön paluu, sähköisesti ohjattu
Objektiivi
Yhteensopivat objektiivit Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S- ja AF-I-objektiivien kanssa.
Automaattitarkennus ei ole käytettävissä muiden G- ja D-objektiivien, AF-objektiivien
(IX-NIKKOR-objektiiveja ja F3AF-kameran objektiiveja ei tueta) eikä AI-P-objektiivien
kanssa. Ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voidaan käyttää M-tilassa, mutta tällöin
kameran valotusmittari ei toimi. Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun
objektiivin suurin aukko on vähintään f/5,6

Itselaukaisin
Valotus
Mittaus
Mittaustapa

Elektronisesti ohjattu pystysuuntainen verhosuljin
1/4 000–30 s 1/3 EV:n välein, Bulb-aikavalotus, Time-aikavalotus
X=1/200 s, täsmää sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/200 s
8 (yksittäiskuvaus), s (sarjakuvaus), J (hiljainen laukaisu), E (itselaukaisin),
" (viivästetty kaukolaukaisu, ML-L3), # (nopea kaukolaukaisu, ML-L3)
Jopa 5 kuvaa/s (kuvausnopeus pätee, kun käytössä on käsitarkennus, valotuksen
käsisäätö tai suljinajan esivalinta-automatiikka, kun suljinaika on 1/250 sekuntia tai
nopeampi ja kun muut asetukset ovat oletusarvoissa.)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1–9 kuvaa

TTL-valotusmittaus 420 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisimittaus: kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-tyypin objektiivit),
värimatriisimittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit) • Keskustapainotteinen:
75 prosentin painotus kuva-alan keskellä olevalle 8 mm:n ympyrälle • Pistemittaus: Mittaa
läpimitaltaan 3,5 mm:n ympyrän alan (noin 2,5 prosenttia kuvasta) valitussa tarkennuspisteessä
Alue (ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C) • Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV • Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin liitäntä
Suoritin
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen (ei salamaa)), ohjelmoitu
Tila
automatiikka joustavalla ohjelmalla (P), suljinajan esivalinta-automatiikka (S), aukon
esivalinta-automatiikka (A), käsisäätö (M), kuvausohjelmat (k muotokuva; l maisema;
p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva), erikoistehostetilat (% pimeänäkö; S erittäin
elävä; T pop; U kuvituskuva; g väriluonnos; ' lelukameratehoste; ( miniatyyritehoste;
3 valikoiva väri; 1 siluetti; 2 yläsävy; 3 tumma; ) HDR-maalaus; I helppo panoraama)
* Elokuvien luominen HDR-maalaus- ja Helppo panoraama -toiminnoilla ei ole mahdollista.
Valotuksen korjaus
Voidaan säätää –5...+5 EV:tä 1/3 EV:n välein P-, S-, A- ja M-tiloissa.
Valotuksen lukitus
Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla A (L ) -painiketta
ISO-herkkyys
ISO 100–12 800 1 EV:n välein, voidaan asettaa myös noin 1 EV suuremmaksi kuin ISO 12 800
(suositeltu valotusindeksi)
(vastaa arvoa ISO 25 600), ISO-herkkyyden automaattinen säätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting
Päällä, pois
Tarkennus
Automaattitarkennus
Nikon Multi-CAM 1000 -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus,
11 tarkennuspistettä (sisältää yhden ristikkäisen tunnistimen) ja tarkennusapuvalo
(toimintaetäisyys noin 0,5–3 m).
Tunnistusalue
–1...+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus (AF-C), automaattinen
Tarkennustavat
tarkennustavan valinta (AF-A), ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti
kohteen tilan mukaan • Käsitarkennus (MF): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
Tarkennuspiste
Voidaan valita 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila
Pistetarkennus, dynaaminen tarkennus, automaattinen tarkennusalueen valinta,
kolmiulotteinen seuranta (11 pistettä)
Tarkennuksen lukitus
Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoleenväliin (kertatarkennus) tai
painamalla A (L) -painiketta

Salama		
Yhdysrakenteinen salama i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': Automaattisesti esiin nouseva automaattisalama
P, S, A, M: painikkeella esiinnostettava
Ohjeluku
Noin 12, käsisäätöisellä salamalla 12 (metreinä, ISO 100, 20 °C)
Salaman ohjaus
TTL: i-TTL-salamaohjaus 420 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on
yhdysrakenteinen salamalaite tai SB-910-, SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600-, SB-400tai SB-300-salamalaite; digitaaliselle järjestelmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua
i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksessa tai keskustapainotteisessa
mittauksessa, digitaalisen järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksessa
Salamatila
Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja
punasilmäisyyden vähennys, täytesalama, punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverho ja
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois
Salaman korjaus
–3...+1 EV 1/3 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite on
latautunut täyteen. Vilkkuu, kun salama on laukaistu täydellä teholla.
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Kehittyneelle langattomalle valaistukselle on tuki käytettäessä SB-910-, SB-900-, SB-800Nikonin luova
valaistusjärjestelmä
tai SB-700-salamalaitetta pääsalamalaitteena tai käytettäessä SU-800-ohjausyksikköä
(CLS, Creative Lighting System) ohjaimena. Salaman väritietojen välitykselle on tuki käytettäessä mitä tahansa
CLS-yhteensopivaa salamalaitetta.
Täsmäysliitin
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavana erikseen)
Valkotasapaino
Valkotasapaino
Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 vaihtoehtoa), suora auringonvalo,
salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin, hienosäätö muissa kuin esiasetuksessa
Reaaliaikanäkymä
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
Tarkennustavat
• Käsitarkennus (MF)
Tarkennusaluetila
Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen
automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Automaattitarkennus
Kontrastin havaitseva automaattitarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera
valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai
kohteen seuranta on valittuna)
Automaattinen
Käytettävissä tiloissa i ja j.
kuvausohjelman valinta
Elokuva
Mittaus
TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Mittausmenetelmä
Matriisi
Kuvakoko (kuvapisteinä)
• 1 920 × 1 080, 60p (progressiivinen)/50p/30p/25p/24p, H suuri/normaali • 1 280 × 720,
ja kuvataajuus
60p/50p, H suuri/normaali • 640 × 424, 30p/25p, H suuri/normaali
NTSC-videotilassa on käytettävissä kuvataajuus 30p (todellinen kuvataajuus 29,97
kuvaa/s) ja 60p (todellinen kuvataajuus 59,94 kuvaa/s); PAL-videotilassa on käytettävissä
kuvataajuus 25p ja 50p; kun valittuna on 24p, todellinen kuvataajuus on 23,976 kuvaa/s
Tiedostomuoto
MOV

Videon pakkaus
Äänitallennemuoto
Äänitallennuslaite
ISO-herkkyys
Näyttö
Näyttö
Toisto
Toisto

Liitännät
USB
Videolähtö
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
Tuetut kielet
Tuetut kielet

Virtalähde
Akku
Verkkolaite
Jalustakierre
Jalustakierre
Mitat/paino
Mitat (L × K × S)
Paino
Käyttöympäristö
Lämpötila
Kosteus
Lisävarusteet
Toimitettavat lisävarusteet
(voivat vaihdella
maittain tai alueittain)

H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM
Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni tai ulkoinen stereomikrofoni, herkkyys on
säädettävissä
ISO 100–12 800, voidaan asettaa myös noin 1 EV suuremmaksi kuin ISO 12 800
(vastaa arvoa ISO 25 600)
7,5 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 kuvapisteen (VGA) TFT-nestekidenäyttö, jossa 170
asteen katselukulma, noin sataprosenttinen kuva-ala ja kirkkauden säätö
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) ja toiston zoomaus, elokuvaja panoraamatoisto, valokuvien tai elokuvien kuvaesitys, histogramminäyttö, valoalueet,
automaattinen kuvan kääntö, kuvan luokittelu ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL
Tyypin C HDMI-miniliitäntä
• Langattomat kauko-ohjaimet: WR-1 ja WR-R10 • Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2
• GPS-laitteet: GP-1/GP-1A (kaikki saatavissa erikseen)
Pieninapainen stereoliitin (halkaisija 3,5 mm), tukee lisävarusteena saatavaa ME-1-stereomikrofonia
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani,
kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali,
brasilianportugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbia, suomi, tamili, tanska,
telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam
Yksi litiumioniakku EN-EL14a
Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5A (saatavana erikseen)
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Noin 124 × 98 × 75,5 mm
Noin 460 g (akun ja muistikortin kanssa ilman rungon suojusta), noin 410 g (vain kameran runko)
0–40 °C
Enintään 85 % (ei tiivistymistä)
Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24, kuminen silmäsuppilo DK-25,
USB-kaapeli UC-E17, AV-kaapeli EG-CP14, kameran hihna AN-DC3,
rungon suojus BF-1B ja ViewNX 2 -CD-ROM-levy

• SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki. • HDMI,
HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. • AndroidTM on Google Inc:n tavaramerkki. • Facebook® on Facebookin
rekisteröity tavaramerkki. • Tuotteet ja tuotenimet ovat kunkin yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. • Tässä materiaalissa esiintyvät etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ja laitteistoa ilman eri ilmoitusta. Helmikuu 2014
VAROITUS

JOTTA VARMISTAT LAITTEEN OIKEAN KÄYTÖN, LUE KÄYTTÖOPPAAT HUOLELLISESTI ENNEN
KUIN KÄYTÄT LAITETTA. OSA TIEDOISTA ON VAIN CD-LEVYLLÄ.
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