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VOIMA JA NOTKEUS
VIEVÄT ETEENPÄIN
Ota kaikki hyöty irti Nikon DX -koosta, joka lisää objektiivien ja koko kamerajärjestelmän helppoa liikuteltavuutta.
Kompakti ja kevyt D7100 on täynnä tehoa ja monipuolisia, innovatiivisia toimintoja.
Nauti upeista ja tarkoista kuvista, joiden onnistumisen takeena ovat NIKKOR-objektiivit, ilman optista alipäästösuodinta
suunniteltu tehokas CMOS-kuvakenno ja EXPEED 3 -kuvaprosessori. Ketterä Nikon DX -koko varmistaa tehon,
jota tarvitset, kun haluat vangita kohteesi upeaan muotoon kaikkine yksityiskohtineen.
D7100 kulkee sinne, mihin inspiraatio vie – rajoja tuntematta.
Vaikuttavien kuvien metsästys alkaa tästä.

■ Nikon DX -koon CMOS-kuvakenno, jossa on 24,1 tehollista
megapikseliä, yhteensopiva nopean tiedonluvun kanssa
■ Ilman optista alipäästösuodinta suunniteltu kuvakenno tuottaa
upean yksityiskohtien toiston
■ Erittäin tehokas EXPEED 3 -kuvaprosessori
■ Tiheä 51 pisteen AF-järjestelmä, jossa on 15 ristikkäistä
tunnistinta ja joka on f/8-yhteensopiva
■ DX:n 1,3×-rajauksen ansiosta pääset lähelle kaukana olevia
kohteita 51 tarkennuspisteen kattaessa lähes koko kuva-alan
■ Nopea sarjakuvaus noin 7 kuvaa/s (DX-tilan 1,3×-rajauksessa,
JPEG/12-bittinen NEF [RAW])
■ Lasiprismalla varustettu optinen etsin, jonka kuva-ala on
noin 100 %

■ 8 cm:n (3,2 tuuman), noin 1 229 000 kuvapisteen nestekidenäyttö,
jossa RGBW-kohdistus
■ Usean kuvakoon Full HD -D-videotoiminto, jonka kaksi elokuvaaluetta perustuvat DX:ään ja DX:n 1,3×-rajaukseen
■ Pisteen valkotasapaino, joka mittaa valitun kuva-alueen
reaaliaikanäkymässä
■ Kestävästä magnesiumseoksesta valmistettu kompakti, kevyt
runko kestää erinomaisesti sään vaihteluita ja suojaa pölyltä
■ Erittäin tarkka suljinyksikkö, joka on testattu yli 150 000
laukaisulla
■ P-painike takaa usein käytettävien toimintojen nopean käytön
■ Kaksi SD-korttipaikkaa ovat yhteensopivat
SDXC UHS-I:n kanssa

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

• Kuvanlaatu: 12-bittinen NEF (RAW) • Valotus: [S]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 200

• Picture Control: Vakio © Robert Bösch

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

• Kuvanlaatu: 12-bittinen NEF (RAW) • Valotus: [M] -tila, 1/500 sekuntia, f/11 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo

• Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio ©Koji Nakano

51
1,3×

Ammattilaatuisen optisen etsimen
miellyttävä kuva

1,3x

Lasisella pentaprismalla
varustettu optinen etsin, jossa
on noin sataprosenttinen kuvaala ja 0,94x-suurennus*, takaa
ammattilaisiakin tyydyttävän miellyttävän kuvan.
Erinomaiseen näkyvyyteen vaikuttaa myös
orgaaninen EL-näyttöelementti, joka on otettu
äskettäin käyttöön kuva-alueen alapuolella
näkyviä etsintietoja varten.

TARKENNUSPISTETTÄ

*50 mm:n f/1,4-objektiivi äärettömään
tarkennettuna, -1,0 m-1.

DX:N

DX-koko

DX:n 1,3×-rajaus

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III (suurin tehollinen aukko: f/8)
• Kuvanlaatu: 14-bittinen NEF (RAW) • Valotus: [A] -tila, 1/25 sekuntia, f/11 • Valkotasapaino: Automaattinen 1
• Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio ©Moose Peterson

RAJAUS
Tiheä 51 pisteen AF-järjestelmä ja hyvä
kuva-alan kattavuus

Automaattitarkennus mahdollista myös,
kun tehollinen aukko on f/8

Uuden Advanced Multi-CAM 3500DX -automaattitarkennusmoduulin sisältävä tiheä
51 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä
vangitsee kohteet uskomattoman tarkasti.
Viisitoista ristikkäistä tunnistinta kattavat
kaikkein useimmin käytetyn keskialueen.
Automaattitarkennus –2 EV:hen asti
(ISO 100, 20 ºC), kirkkaus vastaa kuunvalon
valaisemaa kohdetta. Kameran käyttämän
D4:ää vastaavan algoritmin ansiosta
alkuvaiheen automaattitarkennus on nopea.
Mahdollisuudet vangita kohde juuri oikealla
hetkellä ovat siis entistä paremmat.

Keskimmäistä tarkennuspistettä voi käyttää,
kun aukko on f/8 tai suurempi. Luotettava
automaattitarkennus on siis mahdollista,
kun tehollinen aukko on f/8 ja 2,0x-telejatke
liitetään NIKKOR-teleobjektiiviin, jonka
suurin aukko on f/4. Automaattitarkenteinen
supertelekuvaus on mahdollista ilman
raskaita lisävarusteita.

VOIMAA
KOHTEEN
VANGITSEMISEEN
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Kuvattu DX-tilan 1,3×-rajauksella, 500 mm:n objektiivilla
(kuvakulma: vastaa 1 000 mm:n polttoväliä*)
* Muunnettuna 35 mm:n kokoon.

DX:n 1,3×-rajauksen ansiosta pääset
lähelle kaukana olevia kohteita, ja se
mahdollistaa nopean sarjakuvauksen
7 kuvaa/s*1
D7100 on varustettu DX:n 1,3×-rajauksella,
jonka ansiosta voit tarkentaa täsmällisesti
kaukana oleviin kohteisiin tehokkaalla
AF-järjestelmällä. Saat vangittua juuri
oikeat hetket nopealla sarjakuvauksella,
joka ottaa noin 7 kuvaa/s*1. DX-koossa
kuvakulma vastaa noin 1,5 kertaa objektiivin
polttoväliä*2. DX-tilan 1,3×-rajaus vastaa
objektiivia, jonka polttoväli on noin 1,3 kertaa
pidempi kuin DX-koossa, eli
kuvakulma vastaa noin 2,0 kertaa
objektiivin polttoväliä*2. Tätä
tilaa käyttämällä pääset lähelle
kaukana olevia kohteita myös
kuvatessasi varsin kompakteilla

Nopea sarjakuvaus noin 7 kuvaa/s (kuva-ala: DX:n 1,3×-rajaus)

Et koskaan hukkaa hetkeäkään –
sen takaavat nopea sarjakuvaus jopa
7 kuvaa/s*1, 2 ja nopea vasteaika

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• Kuvanlaatu: 12-bittinen NEF (RAW)
• Valotus: [M] -tila, 1/1 000 sekuntia, f/8
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 200
• Picture Control: Vakio ©Koji Nakano

ja kevyillä telezoom-objektiiveilla. Lisäksi
51 tarkennuspistettä kattavat DX:n
1,3×-rajauksen lähes koko kuva-alan vangiten
tehokkaasti myös liikkuvat kohteet, joiden
sijainti kuvassa vaihtelee satunnaisesti. DX:n
1,3×-rajaus antaa noin 15,4 megapikselin
kuvakoon, joka riittää hyvin yleiskäyttöön ja
takaa tarkat kuvat.
*1 JPEG / 12-bittinen NEF (RAW).
*2 Muunnettuna 35 mm:n kokoon.

D7100-kameran nopea ja tarkka vaiheittainen
mekanismi ohjaa peiliä ja aukkoa erikseen.
Nopean tiedonluvun kanssa yhteensopivan
CMOS-kuvakennon ja EXPEED 3:n nopean
kuvankäsittelyn ansiosta kameralla voi
kuvata nopealla sarjakuvauksella jopa 7
kuvaa/s*1, 2, enintään 100 kuvaa*3. Laukaisun
aikaviive on noin 0,052 s*2. Kameran
erinomaisen nopea toiminta sopii loistavasti
liikkuvien kohteiden kuvaamiseen.
*1 DX-tilan 1,3×-rajauksella, JPEG / 12-bittinen NEF (RAW).
Enintään noin 6 kuvaa/s DX-tilassa samalla kuvanlaadulla.
*2 Perustuu CIPA-ohjeisiin.
*3 Kun kuvakooksi valitaan JPEG, normaali ja Suuri-kuvakoko.
Kun valitaan JPEG, hieno ja Suuri-kuvakoko, käytettävissä
on enintään 33 kuvaa DX-koossa ja 73 kuvaa DX:n
1,3×-rajauksessa.

Orgaanista EL-näyttöelementtiä hyödyntävä etsintietojen
näyttö (punaisessa kehyksessä)

Huomattavasti parantunut näkyvyys
kirkkaassa päivänvalossa RGBWkohdistuksen ansiosta – äskettäin käyttöön
otettu suuri nestekidenäyttö
Äskettäin käyttöön otettu laajan katselukulman
tarjoava, suuri 8 cm:n (3,2 tuuman) tarkka
nestekidenäyttö (noin 1 229 000 kuvapistettä)
parantaa kirkkautta RGBW-kohdistuksen ansiosta.
Yhdistetyn lasi-/paneelirakenteen* avulla se
edistää näkyvyyttä myös kirkkaassa valossa.
Värintoistossa on saavutettu D4:ää ja D800-sarjaa
vastaava taso. Kirkkaat ja kauniit näyttökuvat
tekevät reaaliaikanäkymän katselusta, elokuvien
tallennuksesta ja kuvien tarkistamisesta
entistä miellyttävämpää. Toistettavat kuvat
voidaan suurentaa jopa noin 38-kertaisiksi
(DX [24 × 16] -koon suuret kuvat), joten
tarkennuksen voi tarkistaa nopeasti ja
tarkasti. Näytön pinnan vahvistettu lasi on
naarmuuntumaton ja iskunkestävä.
* Vastaa D4:ssä, D800-sarjassa ja D600:ssa käytettyä.

Lisäominaisuuksilla vangitsevaa
tehokkuutta
• Eri kuvauskohteisiin sopivien
tarkennusaluetilojen laaja valikoima:
pistetarkennus, dynaaminen tarkennus
(valittavissa 9, 21 tai 51 pistettä),
kolmiulotteinen seuranta ja automaattinen
tarkennusalueen valinta
• Erittäin tarkka automaattinen ohjaus
Nikonin ainutlaatuisella, 2 016 kuvapisteen
RGB-kennoon perustuvalla aiheentunnistusjärjestelmällä

R

G

RGB-kohdistus

B

R G B W
RGBW-kohdistus

RGBW-kohdistuksen parantunut kirkkaus on saatu
aikaan käyttämällä aiempaa enemmän valkoisia pisteitä
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

• Kuvanlaatu: 14-bittinen NEF (RAW) • Valotus: [A] -tila, 1/320 sekuntia, f/8 • Valkotasapaino: Automaattinen 1

• Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Maisema ©Robert Bösch

24,1

Aktiivinen D-Lighting: Pois

Pisteen valkotasapainon asetusnäyttö
( Valkotasapainon pistemittauksen kohde,
josta esiasetustiedot saadaan)

Pisteen valkotasapainoa käytettäessä
valkotasapainon voi esiasettaa
reaaliaikanäkymässä

MEGAPIKSELIÄ

ILMAN

OLPF:ÄÄ
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen NEF (RAW) • Valotus: [M] -tila, 1/180 sekuntia, f/8
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Maisema ©Koji Nakano

Upea yksityiskohtien toisto ilman
optista alipäästösuodinta suunnitellun
kuvakennon ansiosta

UPEA
YKSITYISKOHTIEN
TOISTO
JA YLIVOIMAINEN
KIRKKAUS
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Aktiivinen D-Lighting:
Erittäin suuri

D7100:ssa on Nikon DX -koon CMOS-kenno,
joka tuottaa noin 24,1 tehollista megapikseliä
ja on yhteensopiva nopean tiedonluvun kanssa.
Kuvakenno on suunniteltu ilman optista
alipäästösuodinta (OLPF:ää), joten kuvakennon
suuren kuvapistemäärän täysi erottelukyky
pääsee oikeuksiinsa. Tämä yhdessä tarkkojen
NIKKOR-objektiivien kanssa takaa upean
yksityiskohtien toiston. Kuvat säilyttävät
uskomattoman tarkkuutensa myös rajattuina
ja suurennettuina.

Erittäin tehokas
EXPEED 3 -kuvaprosessori
Nikonin monipuolinen
EXPEED 3 -kuvaprosessori
käsittelee useita tehtäviä
erittäin nopeasti säilyttäen
tarkkuuden. Laite maksimoi
24,1 megapikselin mahdollisuudet
valokuvissa ja elokuvissa. Tuloksena
on ylivertainen värintoisto, rikas
sävyasteikko ja hyvä kuvanlaatu
yhdistettyinä suureen ISO-herkkyyteen.

ISO-herkkyysalue laajennettavissa
vastaamaan ISO-arvoa 25 600
D7100:n vakio-ISO-herkkyysalue 100–
6 400 on laajennettavissa vastaamaan
ISO-herkkyyttä 25 600 (Hi 2). Lisäksi
ensiluokkainen kohinanvähennystoiminto
vähentää kohinaa tehokkaasti suurilla ISOasetuksilla. Toiminto ehkäisee kohinaa myös
pienen kontrastin kohteissa, kuten hiuksissa
tai nurmikossa, säilyttäen värikylläisyyttä ja
tarkkuutta mahdollisimman paljon. Kohinan
vähennys on optimoitu
myös elokuville. Toiminto
sopii erityisesti hämärästi
valaistuihin olosuhteisiin,
joissa se tuottaa selkeät ja
tarkat tulokset.

Kuvattu herkkyydellä ISO 6 400

D7100:ssa uutena ominaisuutena on pisteen
valkotasapainotoiminto, jonka avulla on helppo
noutaa ennalta määritettyjä manuaalisia
tietoja kuvan tietyn alueen perusteella
reaaliaikanäkymässä. Tämä tarkoittaa,
että voit asettaa pisteen valkotasapainon
valitun kohteen tai sen osan mukaan
reaaliaikanäkymässä. Monivalitsimella
voit muuttaa näytössä valkotasapainon
pistemittauskohtaa, jonka mukaan manuaaliset
tiedot noudetaan. Koska harmaakorttia ei
tarvitse käyttää ja voit noutaa esiasetetut
tiedot kaukanakin olevasta kohteesta, voit
tehdä valkotasapainon esiasetuksen tietäen,
ettet menetä ratkaisevia hetkiä. Pisteen
valkotasapainotoimintoa voi käyttää, kun
kamerassa on superteleobjektiivi. Tämä
on kätevää kuvattaessa urheilutapahtumia
vaihtelevassa valaistuksessa halleissa tai
stadioneilla.

HDR: Erittäin suuri

HDR: Pois

HDR: Normaali

Picture Control: Muotokuva Picture Control: Maisema

Monipuoliset tekniikat
herättävät luovuutesi
• Aktiivinen D-Lighting tuottaa ensiluokkaisen
kuvanlaadun säilyttäen yksityiskohdat
niin valo- kuin varjoalueillakin kohtalaisella
kontrastilla ja erinomaisella kirkkaudella myös
suurikontrastisissa kohteissa
• HDR (laaja dynaaminen alue) -kuvauksessa
kamera ottaa yhdellä laukaisulla kaksi valotusta
ja yhdistää ne automaattisesti yhdeksi kuvaksi,
jossa on laaja dynaaminen alue

Kuvattu asetuksella Hi 2
(vastaa ISO-herkkyyttä 25 600)

• Picture Control -järjestelmän kuusi asetusta
hienosäätävät valokuvien ja elokuvien väriä ja
sävyä: Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen,
Muotokuva ja Maisema
• Tarkkuuden reunasta reunaan takaavat
lateraalisen väriaberraation vähennys ja
automaattinen vääristymien korjaus
• Kuusitoista kuvausohjelmaa valitsevat
automaattisesti kohteeseen parhaiten sopivat
asetukset: muotokuva, maisema, lapsi,
urheilu, lähikuva, yömuotokuva, yömaisema,
juhlat/sisätila, ranta/lumi, auringonlasku, ilta-/
aamuhämärä, lemmikkikuva, kynttilänvalo,
kukinnot, ruska ja ruoka
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MONIALUETILA
FULL HD -D-VIDEO

1080/
60i

Full HD -video – 1 920 × 1 080 ja
30p/60i/50i-tuki
Ilman optista alipäästösuodinta suunnitellun
kuvakennon ja EXPEED 3 -kuvaprosessorin
ansiosta D7100 tallentaa Full HD -videota
erittäin tarkasti vähentäen samalla
moiré-ilmiötä ja sahalaitoja. Voit luoda
vain digitaalisilla järjestelmäkameroilla
saavutettavaa kaunista epäterävyyttä ja
monipuolista elokuvailmaisua hyödyntämällä
NIKKOR-objektiivien laajaa valikoimaa. D7100
tukee 1 920 × 1 080; 30p -tallennusta. Valitse
nopeasti liikkuvien kohteiden tallennukseen
1 280 × 720; 60p. DX:n 1,3×-rajaukseen
perustuvassa elokuvatilassa voit valita myös
vaihtoehdon 1 920 × 1 080; 60i/50i. Elokuville
optimoitu kohinan vähennystoiminto vähentää
kohinaa tehokkaasti säilyttäen hyvän
tarkkuuden. Välkynnän vähennystoiminto
varmistaa lisäksi oikeat valotussäädöt,
jotka vähentävät välkyntää videoiden
tallennuksessa tai reaaliaikanäkymässä.
Laukaisimen vieressä olevalla elokuvan
tallennuspainikkeella voit käynnistää ja
pysäyttää elokuvan tallennuksen pehmeästi
otteen pysyessä vakaana. Tämä voidaan tehdä
samalla tavalla kuin valokuvien ottokin, ja
kameran tärähdyksen aiheuttama epäterävyys
on mahdollisimman pieni. Tallennetut elokuvat
pakataan H.264/MPEG-4 AVC -muotoon.
Enimmäistallennusaika on 29 minuuttia ja
59 sekuntia*.

Usean kuvakoon Full HD -D-videotoiminto,
jonka kaksi elokuva-aluetta perustuvat
DX:ään ja DX:n 1,3×-rajaukseen
DX:ään perustuvan elokuvaformaatin lisäksi
D7100:ssa on DX:n 1,3×-rajaukseen perustuva
elokuva-alue. Kuvakulmasta tällä elokuvaalueella tulee noin 2,0 kertaa objektiivin
polttoväliä* vastaava, joten voit siirtyä lähelle
kohteita ja saada upeaa videokuvaa. Kompakti
ja kevyt DX-järjestelmä on myös joustava,
joten voit tähdätä rohkeasti jopa pieniä ja
etäisiä kohteita.
*Muunnettuna 35 mm:n kokoon

Liikkuvien kohteiden ja kasvojen
luotettavaa tarkennusta kontrastin
havaitsevalla automaattisella
tarkennuksella
Elokuvien tallennuksessa ja
reaaliaikanäkymässä käytettävän kontrastin
havaitsevan automaattisen tarkennuksen
tarkennusnopeus on parantunut huomattavasti
D300S:stä. Jos valitset tarkennustavaksi
kokoaikaisen automaattitarkennuksen
(AF-F) ja tarkennusaluetilaksi kohteen
seurannan, kamera seuraa liikkuvaa kohdetta
kuvassa ja jatkaa tarkennusta. Käytettävissä
on myös automaattinen kasvotarkennus, joka
tunnistaa automaattisesti ihmiskasvot ja
tarkentaa niihin.

Erikoistehosteet lisäävät
elokuvailmaisun luovuutta
Voit luoda omia näkemyksiäsi parhaiten
ilmentäviä kuvia käyttämällä niin valokuvissa
kuin elokuvissakin erikoistehosteita helposti
kameran kautta. Koska valittu tehoste näkyy
nestekidenäytössä reaaliaikaisesti, voit asettaa
tehosteet tarkistaen samalla lopputuloksen
näytöstä.
D7100:n erikoistehosteet:
Pimeänäkö, väriluonnos, miniatyyritehoste, valikoiva väri,
siluetti, yläsävy ja alasävy.

* [Elokuvan laatu] -asetuksena [Normaali].
20 min asetuksella [Hyvä].

Samanaikainen reaaliaikanäkymän kuva
ulkoisessa näytössä HDMI-liitännän
kautta
D7100:ssa on HDMI-miniliitin (tyyppi C),
joten voit katsoa videoita samanaikaisesti
nestekidenäytöstä ja ulkoisesta näytöstä*.
Elokuvan tallennuksen tai reaaliaikanäkymän
katselun aikana voit valita, näkyvätkö
nestekidenäytössä näkyvät asetustiedot
HDMI-liitännän kautta kytketyssä laitteessa.
Tämä on kätevää koko kuvan katselussa,
kun haluat tarkistaa kuvan HDMI:n kautta
kytketystä suuresta näytöstä kuvauksen
aikana. Voit myös tallentaa pakkaamattomat
elokuvan reaaliaikanäkymän tiedot suoraan
ulkoiseen tallennuslaitteeseen (HDMIliitännällä varustettuun videotallentimeen).
Näin ammattilaiset voivat muokata
pakkaamatonta, laadukasta videokuvaa
kytketyssä laitteessa.
* Jos 1 920 × 1 080; 60i, 1 920 × 1 080; 50i, 1 280 × 720;
60p tai 1 280 × 720; 50p valitaan [Kuvakoko/kuvataajuus]asetukseksi, näyttö sammuu, kun kamera kytketään HDMIvideolaitteeseen. HDMI-liitännän kautta tallennettavien
elokuvien tallennuksen aikana kuvakoko voi olla valittua
[Kuvakoko/kuvataajuus]-asetusta pienempi.

TUTUSTU
KOHTEESEEN
LÄHEMMIN
FULL HD -VIDEON
AVULLA
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Kamerassa olevat elokuvan
muokkaustoiminnot
Elokuvia voi muokata helposti kamerassa
tarvitsematta käyttää tietokonetta. Voit rajata
poistettavat kohdat asettamalla aloitus- ja
lopetuskohdat kuva kerrallaan. Voit myös
valita elokuvasta pysäytyskuvan ja tallentaa
sen JPEG-valokuvana.
Kattava laadukkaan
äänentallennuksen ohjaus
• Yhdysrakenteinen stereomikrofoni,
jonka herkkyyttä voi säätää
20-portaisesti.
• Kuulokeliitin samanaikaista
äänentarkistusta varten
käytettäessä stereokuulokkeita
(saatavana kaupoissa)
• Nestekidenäytössä on
äänentason ilmaisin, jonka
avulla äänentason voi varmistaa
visuaalisesti sekä säätää
mikrofonin herkkyysasetuksia
elokuvan reaaliaikanäkymässä

Yhdysrakenteinen
stereomikrofoni

Erikoistehosteet: väriluonnos (valokuva)

Elokuvan tallennuksen aikana

DX:ään perustuva
elokuvaformaatti

DX:n 1,3×-rajaukseen perustuva elokuva-alue

Erikoistehosteet: pimeänäkö (valokuva)

D7100 on HDMI-yhteensopiva, joten voit näyttää valokuvia ja
elokuvia teräväpiirtotelevisiossa (kytkentä teräväpiirtotelevisioon edellyttää kaupoissa saatavana olevaa HDMIkaapelia, jossa on HDMI-miniliitin [tyyppi C]).
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LUOTETTAVUUS JA KÄYTETTÄVYYS – VAIVATONTA KUVAUSTA

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

Huipputekniikkaa pakattuna kevyeen ja pienikokoiseen järjestelmään

NIKKOR-objektiivien tarkka erottelukyky auttaa hyödyntämään D7100:n kaikki mahdollisuudet,
sillä kameran kuvakenno on suunniteltu ilman optista alipäästösuodinta

4

5

1
Kaksinkertaiset
SD-korttipaikat ovat
yhteensopivat SDXC
UHS-I:n kanssa

2
3

©Moose Peterson

6
1. Orgaanista EL-näyttöelementtiä hyödyntävä
etsimen näyttö
D7100:ssa on otettu äskettäin käyttöön
tehokas, suurikontrastinen ja energiaa säästävä
orgaaninen EL-näyttöelementti kuva-alueen
alapuolella näkyviä etsintietoja varten. Erinomaisen näkyvyyden
lisäksi se antaa myös entistä paremmat vasteajat alhaisissa
lämpötiloissa. Etsimeen voi tuoda näkyviin maisemien ja arkkitehtuurin
kuvaamisessa hyödyllisen ruudukon (DX-koon kuvauksessa).

2. Vaiheittainen ohjaus nopeuttaa toimintaa
Kameraan on asennettu erittäin tarkka
vaiheittainen mekanismi, joka ohjaa aukkoa
ja peiliä erikseen. Se mahdollistaa nopean
sarjakuvauksen enimmäisnopeudella
7 kuvaa/s*1, 2 , laukaisuviiveen noin 0,052 s*2 sekä mutkattoman
ja hiljaisen valokuvauksen reaaliaikanäkymässä peilin ollessa
yläasennossa.
*1 DX-tilan 1,3×-rajaus ja JPEG / 12-bittinen NEF (RAW). Enintään noin 6 kuvaa/s
DX-tilassa samalla kuvanlaadulla. *2 Perustuu CIPA-ohjeisiin.

3. Erittäin kestävä ja tarkka suljinyksikkö
D7100:n suljinajat – 1/8 000–30 s – vastaavat
D4:n suljinaikoja. Salamatäsmäyksen suljinaika
voidaan nostaa 1/250 sekuntiin. Suljinyksikön
kestävyys on testattu yli 150 000 laukaisukerralla
todellisessa kamerakäytössä.

4. Lasiprismalla varustetun optisen etsimen noin
100 %:n kuva-ala varmistaa tarkan sommittelun
ja miellyttävän katselun
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7
5. Tilanvalitsin ja kuvanottotavan valitsin
Tilanvalitsin ja kuvanottotavan valitsin sijaitsevat
samalla akselilla, mikä parantaa käytettävyyttä.
Molemmissa on lukitus, jotta tila ei vaihtuisi
vahingossa.

©Koji Nakano

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

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

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko): Kuvakulma vastaa 105–300 mm:n objektiivin kuvakulmaa
(FX /35mm-koko).

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko): Kuvakulma vastaa 120–600 mm:n objektiivin kuvakulmaa
(FX /35mm-koko).

Pienestä koostaan ja keveydestään huolimatta objektiivi kattaa 70–200 mm:n
polttovälin suurimman aukon ollessa f/4. Nanokidepinnoite tuottaa kirkkaat
kuvat vähentäen haamukuvia ja linssiheijastuksia. Objektiivissa on myös
tärinänvaimennustoiminto, jonka vaikutus vastaa noin viisi askelta lyhyemmällä
suljinajalla otettua kuvaa. Tämä yhdessä D7100:n DX-tilan 1,3×-rajauksen sekä
f/8-yhteensopivan AF-järjestelmän ja 2,0-kertaisen AF-S Teleconverter TC-20E III
-jatkeen kanssa varmistaa, että voit käyttää pienikokoista ja kevyttä järjestelmää
automaattitarkenteiseen supertelekuvaukseen, jonka kuvakulma vastaa noin 800 mm:n
objektiivin kuvakulmaa*.

Laajan, jopa 400 mm:iin ulottuvan telekuvausalueen kattavaa 5-kertaista telezoomobjektiivia suositellaan erityisesti urheilutapahtumien, lintujen, ilma-alusten, junien
ja maisemien kuvaukseen. Äskettäin kehitetty nanokidepinnoitteesta, yhdestä
Super ED -lasielementistä ja neljästä ED-lasielementistä koostuva optinen rakenne
tuottaa erinomaista optista tehoa koko zoomausalueella. Tärinänvaimennustoiminnon
vaikutus vastaa noin 4,0 askelta lyhyemmällä suljinajalla*1 otettua kuvaa, ja
automaattitarkennus on luokan nopeinta tasoa. Käytettäessä D7100:n DX-tilan
1,3×-rajausta kuvakulma vastaa noin 800 mm:n objektiivin kuvakulmaa*2 ja kameran
51 tarkennuspistettä kattavat lähes koko kuvan. Tämä objektiivi tarjoaa
mahdollisuuden miellyttävään ja silti luotettavaan automaattitarkenteiseen
supertelekuvaukseen, joka tuo kuvaamiseen uutta ulottuvuutta.

*Muunnettuna FX/35mm-kokoon.

*1 400 mm:ssä; perustuu CIPA-standardeihin. *2 Muunnettuna FX/35mm-kokoon.

6. P-painike, oikopolku usein käytettyihin
asetuksiin
P-painikkeella pääset suoraan valikkoasetuksiin,
joita haluat muuttaa. Painikkeella voi tuoda
näyttöön asetusten luetteloita etsimen ja
reaaliaikanäkymän käytön aikana sekä muokkausvalikon toiston aikana.

7. Näennäishorisontti vaakasuuntaisen
kallistuksen tarkistamiseksi
Näennäishorisontin avulla voit tarkistaa kameran
vaakasuuntaisen kallistuksen. Etsimen avulla
kuvattaessa ilmaisin näkyy sekä vaaka- että
pystykuvauksessa. Näennäishorisontti näkyy kameran näyttökuvan
päällä reaaliaikanäkymässä tai elokuvaa kuvattaessa.

Kevyempi kuin D7000 – kestävä
ja kevyt magnesiumseosrunko
kestää sään vaihteluita ja suojaa
pölyltä
D7100 painaa noin 675 g (pelkkä runko), eli se on kevyempi kuin D7000
ensiluokkaisista ominaisuuksistaan huolimatta. Yläosan ja takakannen
magnesiumseoksen ansiosta kamera on vankka ja kestävä, ja tehokas
tiivistys rungon eri puolilla varmistaa suojauksen sään vaihteluilta ja
pölyltä*.
* Vastaa D800-sarjaa ja D300S:ää.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

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

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko):
Kuvakulma vastaa 15–36 mm:n objektiivin
kuvakulmaa (FX /35mm-koko).

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko):
Kuvakulma vastaa 90 mm:n objektiivin
kuvakulmaa (FX /35mm-koko).

©Koji Nakano

©Moose Peterson

Erittäin laajakulmainen zoom-objektiivi, jonka kuvakulma alkaa 109 asteesta.
Objektiivi sopii erinomaisesti kuvaukseen ahtaissa sisätiloissa, arkkitehtuurin
ja maisemien kuvaukseen sekä kuviin, joiden perspektiiviä halutaan korostaa.
Tilannekuviin sopivien 109–61 asteen kuvakulmien ansiosta objektiivi sopii
erittäin hyvin vakio-objektiiviksi. Lyhyen vähimmäistarkennusetäisyyden ansiosta
objektiivilla voi ottaa myös lähikuvia telekuvausasennossa.

Käytettävissä on useita kuvaussuhteita äärettömästä lyhimpään tarkennusetäisyyteen
(1x). Myös 1x-kuvauksessa tämä objektiivi tuottaa tarkat kuvat suurimmalla aukolla.
Haamukuvia ja linssiheijastuksia vähentävän nanokidepinnoitteen ansiosta objektiivi
tuottaa kirkkaat kuvat jopa vastavalossa. Kauniin bokeh-vaikutelman ansiosta
objektiivi sopii lukuisiin kohteisiin muotokuvista maisemakuvaukseen.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm
f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko):
Kuvakulma vastaa 24–127,5 mm:n objektiivin kuvakulmaa (FX /35mm-koko).

Kiinnitettynä D7100:aan (DX-koko):
Kuvakulma vastaa 27–450 mm:n objektiivin
kuvakulmaa (FX /35mm-koko).

©Robert Bösch

Monipuolinen vakio-zoom-objektiivi, jonka kuvakulma alkaa 83 asteesta suurimmassa
laajakulma-asennossa, sopii monenlaisiin laajakulmakuviin. Objektiivissa käytetään
kahta ED-lasielementtiä ja kolmea asfääristä linssiä. Objektiivi tuottaa uskomattoman
tarkat tulokset ja kuvakulmien dynaamiset muutokset.

©Moose Peterson

Tehokas zoom-objektiivi, jossa on noin 16,7-kertainen zoomaussuhde. Monenlaisia
kohteita on helppo kuvata, sillä objektiivi kattaa laajan kuvakulma-alueen ja suurin
aukko 300 mm:n telekuvausasennossa on f/5,6.
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Langattomat lisävarusteet / tiedonsiirtolaite

ERINOMAINEN JÄRJESTELMÄ MIELLYTTÄVÄÄN KUVAUKSEEN

Langaton kauko-ohjain WR-1 (lisävaruste)

Langattomat kauko-ohjaimet WR-R10/WR-T10
(lisävarusteita)

WR-1 on kehittynyt, monitoiminen kauko-ohjain. Kun toinen WR-1
määritetään lähettimeksi ja toinen vastaanottimeksi, joka kiinnitetään
D7100-kameraan, kameran asetuksia*1 voi tarkastella tai muuttaa
lähettimen näytöstä. Radioaaltojen avulla WR-1-yksiköiden välinen
viestintäalue on enintään 120 m*2. Käytettävissä on 15 kanavaa. Sen lisäksi,
että kauko-ohjaus on mahdollista kiinnittämällä kameraan WR-1, jota käytetään
vastaanottimena, ja käyttämällä toista WR-1:tä lähettimenä *3, käytettävissä on
muitakin kauko-ohjatun kuvauksen vaihtoehtoja: useiden kameroiden laukaisu
samanaikaisesti; useiden kameroiden laukaisu isäntäkameralla, johon WR-1 on
kiinnitetty*4; kunkin kameraryhmän kauko-ohjaus erikseen sekä ajastettu kuvaus.
Myös etäkuvaus yhdistämällä WR-1 WR-R10/WR-T10:een on mahdollista*3.

Monipuolisten lisävarusteiden tuomat laajennusmahdollisuudet yhdistyvät DX-kokoisen järjestelmän ketteryyteen

Yhdysrakenteisen salaman ohjaintoiminto / Nikonin luova valaistusjärjestelmä
D7100:n yhdysrakenteisen salaman ohjeluku on noin
12 (m, ISO 100, 20 ºC), ja salaman valaisukulma
kattaa 16 mm:n laajakulmaobjektiivin kuvakulman.
Kehittyneen langattoman valaistuksen kanssa
yhteensopivan ohjaintoiminnon sisältävä
yhdysrakenteinen salama voi ohjata langattomasti enintään
kahta lisävarusteena saatavien salamalaitteiden ryhmää
pääsalamalaitteena. Käytettäessä yhdysrakenteista salamaa tai
lisävarusteena saatavaa Nikon-salamaa D7100 on yhteensopiva
Nikonin luovan valaistusjärjestelmän useiden toimintojen
kanssa, kuten tarkasta salamaohjauksestaan tunnetun i-TTLsalamaohjauksen kanssa.

Enimmäistiedonsiirtoetäisyys WR-R10:n ja WR-T10:n välillä
on 20 m*1. Kun WR-R10 on kiinnitettynä, voit ohjata yhtä
tai useita kameroita (kameroiden määrää ei ole rajoitettu) käyttämällä WR-T10:tä
lähettimenä. Radioaaltoja hyödyntävien kauko-ohjainten avulla kauko-ohjattava
kuvaus on mahdollista, vaikka tiellä olisi esteitä, esimerkiksi puita. Sen lisäksi, että
voit käyttää automaattitarkennusta painamalla kauko-ohjaimen laukaisimen puoliväliin
ja sarjakuvausta painamalla laukaisinta pitempään, voit käyttää kauko-ohjaimilla myös
useita D7100:n toimintoja, kuten elokuvien tallennusta*2.
*1 Arvioitu alue noin 1,2 m:n korkeudella; vaihtelee eri sääolosuhteissa sekä sen mukaan, onko tiellä
esteitä vai ei. *2 Elokuvien tallennus on käytettävissä D4:n, D800-sarjan, D600:n, D7100:n ja D5200:n
kanssa.

*1 Toiminnot ovat rajoitettuja. Valotustilat (katseltavissa, ei muutettavissa), suljinaika/aukkoarvo
(mahdollisuus katsella ja muuttaa asetuksia vaihtelee käytettävän valotustilan mukaan), ISO-herkkyys
jne. *2 Arvioitu alue noin 1,2 m:n korkeudella; vaihtelee eri sääolosuhteissa sekä sen mukaan, onko tiellä
esteitä vai ei. *3 Tämä edellyttää WR-1-, WR-R10- ja WR-T10-yksiköiden määritystä pariksi käytössä.
Pariksi määritettävien säätimien enimmäismäärä: 20 (WR-1) tai 64 (WR-R10). *4 Vain 10-napaisella
kauko-ohjausliitännällä varustettua kameraa voidaan käyttää pääkamerana synkronoidussa laukaisussa.

UT-1-tiedonsiirtolaite (lisävaruste)
UT-1-tiedonsiirtolaite voidaan kiinnittää D7100:n
varusteluistiin ja kytkeä kameraan USB-kaapelilla.
Tiedonsiirtolaitteen avulla on mahdollista siirtää nopeasti
kuvatietoja kamerasta tietokoneeseen tai FTP-palvelimeen
sekä kauko-ohjata kameraa tietokoneesta langallisen
lähiverkon kautta. Lisäksi tiedonsiirtolaitetta voi käyttää langattoman lähiverkon*1
kautta, kun laitetta käytetään yhdessä langattoman WT-5A/B/C/D-lähettimen*2
kanssa. Kun UT-1:tä käytetään D7100:n kanssa, on mahdollista siirtää valokuvia ja
elokuvia tietokoneeseen tai FTP-palvelimeen sekä kauko-ohjata kameraa tietokoneesta
(kameran säädöt sekä valokuvien ja elokuvien tallennus tietokoneeseen käyttämällä
lisävarusteena saatavaa Camera Control Pro 2 -ohjelmistoa).

Langaton WU-1a-mobiiliyhteyssovitin (lisävaruste)

Yhdysrakenteisen salaman ohjaintoiminnon käyttäminen
Kaksi SB-700-salamalaitetta (joista toisessa
heijastava sateenvarjo) sijoitettiin kohteen
ympärille ja laukaistiin langattomasti
käyttäen yhdysrakenteisen salaman
ohjaintoimintoa.

Kohde toistuu pehmeästi luonnolliselta näyttävässä valossa.
• O bjek tiivi : A F - S N IK KO R 8 5 mm f / 1. 8 G
• Kuvanlaatu : 14 - bit tinen N EF ( R AW )
• Valotus : [ M ] - tila, 1/ 8 0 sekuntia, f / 4 , 5
• Valkotasapaino : Automaat tinen 1 • Herkk y ys : IS O 4 0 0
• Picture C ontrol : Muotokuva © Rober t Bösch

SB-700

SB-910

Kehittynyttä langatonta valaistusta
tukevat Nikon-salamalaitteet

Akkuperä ja GPS-laite
MB-D15-monitoimiakkuperä (lisävaruste)
Käyttää voi yhtä EN-EL15-litiumioniakkua, kuutta
AA-kokoista paristoa (alkali, Ni-MH tai litium) tai
EH-5b-verkkolaitetta (tarvitsee EP-5B-virtaliittimen).
Yhdellä täyteen ladatulla EN-EL15-akulla D7100:ssa ja
toisella MB-D15-akkuperässä voit ottaa jopa noin
1 900 kuvaa*. Akkuperässä on AE-L/AF-L-painike,
pää- ja sivukomentokiekot, laukaisin sekä monivalitsin,
mikä helpottaa pystykuvausta. Magnesiumseosrunko,
jonka tiivistys vastaa D7100:n runkoa, varmistaa suojauksen pölyltä ja
sään vaihteluilta.
* Perustuu CIPA-standardeihin.

GPS-laite GP-1/GP-1A (lisävaruste)
Kun käytössä on lisävarusteena saatava GPS-laite GP-1/
GP-1A, paikannustiedot – kuten leveyspiiri, pituuspiiri,
korkeus ja UTC (Universal Coordinated Time) -aika
GP-1A
– voidaan tallentaa D7100:lla otettuihin kuviin EXIFtietoina. Paikannustiedot sisältävät kuvat voidaan näyttää (mukana toimitetun)
ViewNX 2 -ohjelmiston GeoTag-työtilassa. Tietoja voi käyttää myös Nikonin
tarjoamassa kuvien jakamiseen ja tallentamiseen tarkoitetussa NIKON IMAGE
SPACE -palvelussa, muissa kuvien jakamisen verkkopalveluissa tai markkinoilla
saatavilla olevissa digitaalisten karttojen ohjelmistoissa.
18

Lisävarusteena saatavan langattoman
mobiiliyhteyssovittimen WU-1a kytkeminen D7100:n USBliitäntään mahdollistaa tiedonsiirron langattoman lähiverkon
kautta kameran ja älylaitteen, kuten älypuhelimen tai taulutietokoneen, välillä.
Etäältä laukaisun mahdollistavassa kauko-ohjatussa kuvaustoiminnossa
voit käyttää älylaitetta reaaliaikanäkymän etänäyttönä, josta voit tarkistaa
reaaliaikanäkymän ennen kuvan ottamista. Kun kuvat on siirretty älylaitteeseen,
ne on helppo ladata yhteisöpalveluun tai liittää sähköpostiviestiin. Sovitin on
yhteensopiva älylaitteiden kanssa, joissa on iOS tai Android TM OS.

*1 Perustuu IEEE802.11a/b/g/n-standardiin. *2 D4:n ja WT-5A/B/C/D:n yhdistelmässä mahdollista
HTTP-palvelintilaa ja synkronoitua kuvanottotapaa ei voi käyttää UT-1:n ja WT-5A/B/C/D:n
yhdistelmässä.

Huomautus: Älypuhelimeen liitettävän WU-1a-sovittimen käyttö edellyttää Wireless Mobile Utility
-sovelluksen (ladattavissa maksutta kunkin älylaitteen sovelluskaupasta) asentamista laitteeseen ennen
käyttöä.

Ainutlaatuiset Nikon-ohjelmistot
Nikonin RAW-kuvat tallennetaan NEF (Nikon
Electronic Format) -muodossa, joka sisältää
uskomattoman määrän tietoa. Tietojen täysi
hyödyntäminen on mahdollista vain Nikonin
ainutlaatuisten ohjelmistojen ViewNX 2:n
(toimitetaan mukana) ja Capture NX 2:n
(lisävaruste) kanssa. Nämä ohjelmistot on
optimoitu NEF-tiedostomuotoa varten. NEF
säilyttää alkuperäiset tiedot ehjinä useidenkin
muokkauskertojen jälkeen. Voit siis huoletta
keskittyä kuvien muokkaukseen. Ohjelmiston
avulla saat entistä enemmän iloa digitaalisista
valokuvistasi, sillä voit luoda juuri sellaisia
kuvia kuin haluat.

ETSIMEN LISÄVARUSTEET

SALAMALAITTEET
Lisävirtalähde SD-9

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

Suurentava
okulaari DG-2

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

Salamalaite
SB-910

Okulaarisovitin DK-22

Salamalaite
SB-700

Salamalaite
SB-400

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja R1C1

Suurentava okulaari DK-21M

ViewNX 2

STEREOMIKROFONI

Kuminen silmäsuppilo DK-23*

Langaton WR-T10kauko-ohjain

HDMI-kaapeli, jossa
HDMI-miniliitin (tyyppi
C) kameraan kytkemistä
varten**

Digitaalisen
järjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L1

Langallinen
kauko-ohjain
MC-DC2

Kauko-ohjain
ML-L3

Langaton
WR-T10-kaukoohjain

Langaton
WR-R10-kaukoohjain

Virtaliitäntä EP-5B
Monitoimiakkuperä
MB-D15

Akkulaturi MH-25*

TV-näyttö**

Kuusi AA-kokoista
paristoa/akkua**

KUULOKE
Kuuloke**

Capture NX 2
Camera Control
Pro 2

Puolikova laukku
CF-DC3

ViewNX 2*
UC-E6*-USB-kaapeli

Langaton mobiiliyhteyssovitin
WU-1a
Älylaite** (iOS /
Android OS)

Verkkolaite EH-5b

Tietokone**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukija**

ÄLYLAITTEIDEN
LISÄVARUSTEET

VERKKOLAITTEET, AKUT, LATURIT
Litiumioniakku
EN-EL15*

Digitaalisen
järjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L2

HDMI-liitännällä varustettu
videotallennin**

SD-muistikortti**

LAUKKU
GPS-laite GP-1/
GP-1A

DIGISCOPINGLISÄVARUSTEET

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Langaton
WR-1-kauko-ohjain

Langaton
WR-1-kauko-ohjain

NIKON IMAGE SPACE

nikonimagespace.com

TTL-kaukolaukaisin
SC-28/29

TV, VIDEOLISÄVARUSTEET

Stereomikrofoni
ME-1

KAUKO-OHJAUS, GPS-LISÄVARUSTEET

NIKON IMAGE SPACE on ilmainen kuvien jakamiseen ja tallentamiseen
tarkoitettu verkkopalvelu. Nopean ja kätevän käyttöliittymän toimintaperiaate
on yksinkertainen, joten kuvien ja elokuvien lataus, selailu, järjestäminen ja
jakaminen sekä yhteisöpalveluiden käyttö sujuvat helposti. Enintään kaksi
gigatavua tallennustilaa sisältävä perustili on kaikkien rekisteröityneiden
käyttäjien käytettävissä. Nikon-digitaalikameran omistajien käytettävissä on
myös erikoistili, jossa on enintään 20 gigatavua tallennustilaa sekä hyödyllisiä
toimintoja, kuten mahdollisuus kuvien jakamisen salasanan määrittämiseen ja
kuvien latauksen rajoittamiseen.

Täsmäysliitännän sovitin
AS-15

Okulaarisuojus DK-5*
Kulmatähtäin
DR-6

Capture NX 2

SB-910/700/400salamalaitteet

Studiosalamalaitteet**

Wireless Mobile
Utility†

LANGATON LÄHETIN,
TIEDONSIIRTOLAITE
UT-1-tiedonsiirtolaite
Litiumioniakku
EN-EL15*

Virtaliitäntä
EP-5B

Langaton lähetin
WT-5A/B/C/D

Verkkolaite EH-5b

*Vakiovarusteet **Muut kuin Nikon-tuotteet † Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi).
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Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D7100 – tekniset tiedot
Kameratyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma

Digitaalinen järjestelmäkamera
Nikon F -bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Nikon DX -koko; polttoväli 35 mm:n [135] koossa vastaa suunnilleen 1,5-kertaisesti objektiiveja,
joissa on FX-koon kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
24,1 miljoonaa
Kuvakenno
23,5 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteet yhteensä
24,71 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (lisävarusteena saatava Capture NX 2 -ohjelmisto
vaaditaan)
Kuvakoko (kuvapistettä) • DX (24×16) -kuva-alue: 6 000 × 4 000 [L], 4 496 × 3 000 [M], 2 992 × 2 000 [S] • 1,3× (18×12)
-kuva-ala: 4 800 × 3 200 [L], 3 600 × 2 400 [M], 2 400 × 1 600 [S] • Valokuvat, joilla DX (24×16)
-kuva-ala, otettu videon reaaliaikanäkymässä: 6 000 × 3 368 [L], 4 496 × 2 528 [M], 2 992 × 1 680 [S]
• Valokuvat, joilla 1,3× (18×12) -kuva-ala, otettu elokuvan reaaliaikanäkymässä: 4 800 × 2 696 [L], 3
600 × 2 024 [M], 2 400 × 1 344 [S]
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviötön pakattu tai pakattu • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva
pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) (Pieni koko), Paras laatu
-pakkaus käytettävissä • NEF (RAW)+JPEG: yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)että JPEG-muodossa
Picture Control
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture Controlia
14_Fl
-järjestelmä
voidaan muuttaa; tallennustilaa mukautettuja Picture Controleja varten
Tallennusmediat
SD (Secure Digital)- ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksinkertainen
Korttipaikkaa 2 voidaan käyttää ylivuodoissa, varmuuskopiointiin tai tallennettaessa
korttipaikka
erikseen NEF- ja JPEG-kopioita; kuvia voidaan kopioida kortista toiseen
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
Silmätason pentaprismapeilietsin
Kuva-ala
Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,94x (50 mm f/1,4 -objektiivi äärettömällä etäisyydellä, -1,0 m-1)
Katselupiste
19,5 mm (-1,0 m-1, etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
Diopterin säätö
-2 - +1 m-1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView Mark II -mattalasi, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit (rajausruudukko näkyy haluttaessa)
Peili
Nopea palautus
Syväterävyyden
Kun syväterävyyden esikatselupainiketta painetaan, objektiivin aukko himmenee käyttäjän
esikatselu
valitsemaan arvoon (tilat A ja M) tai kameran valitsemaan arvoon (muut tilat)
Objektiivin aukko
Välitön paluu, sähköisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien (myös tyyppien G ja D objektiivit) (PC-objektiiveihin liittyy
rajoituksia), DX-objektiivien, AI-P NIKKOR -objektiivien ja muiden kuin AI-objektiivien (vain tilat A ja
M) kanssa. IX-NIKKOR-objektiiveja, F3AF-objektiiveja ja muita kuin AI-objektiiveja ei voi käyttää
Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai sitä suurempi
(elektroninen etäisyysmittari tukee keskustan tarkennuspistettä objektiiveilla, joiden suurin aukko on
f/8 tai sitä suurempi)
Suljintyyppi
Elektronisesti ohjattu pystysuuntainen verhosuljin
Suljinaika
1/8000–30 s 1/3 tai 1/2 EV:n välein, aikavalotus bulb ja time, X250
Salamatäsmäysnopeus
X=1/250 s. Täsmäyttää sulkimeen enintään nopeudella 1/320 s (salaman toimintaetäisyys lyhenee,
kun nopeus on 1/250–1/320 s)
Kuvanottotavat
S (yksittäiskuva), C L (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto), tukee ajastettua kuvausta
Arvioitu kuvausnopeus
• JPEG-kuvat ja 12-bittiset NEF (RAW) -kuvat tallennetaan kuva-ala-asetuksella DX (24×16):
CL 1–6 kuvaa/s, CH 6 kuvaa/s • JPEG-kuvat ja 12-bittiset NEF (RAW) -kuvat tallennetaan
kuva-ala-asetuksella 1,3× (18×12): C L 1–6 kuvaa/s, CH 7 kuvaa/s • 14-bittiset NEF (RAW) -kuvat
tallennetaan kuva-ala-asetuksella DX (24×16): CL 1–5 kuvaa/s, CH 5 kuvaa/s • 14-bittiset NEF (RAW)
-kuvat tallennetaan kuva-ala-asetuksella 1,3× (18×12): C L 1–6 kuvaa/s, CH 6 kuvaa/s
Itselaukaisin
2 s, 5 s, 10 s, 20 s. 1–9 valotusta 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Kauko-ohjaustilat (ML-L3) Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu, peilin nosto kauko-ohjaimella
Valotus – mittaustila
TTL-valotuksen mittaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittausmenetelmä
• Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G- ja D-objektiivityypit), värimatriisimittaus II (muut
mikroprosessoriohjatut objektiivit), värimatriisimittaus käytettävissä muiden kuin mikroprosessori
ohjattujen objektiivien kanssa, jos käyttäjä antaa objektiivitiedot
• Keskustapainotteinen: 75 prosentin paino 8 mm:n ympyrälle kuva-alan keskellä. Ympyrän
halkaisijaksi voidaan muuttaa 6, 10 tai 13 mm tai painotus voi perustua koko kuva-alan keskiarvoon
(ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 8 mm:n ympyrää)
• Piste: mittaa 3,5 mm:n ympyrän (noin 2,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä (keski
tarkennuspisteestä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi)
Mittausalue
• Matriisi tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C) • Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin kytkentä Yhdistetty CPU ja AI
Valotustilat
Automaattiset tilat (i automaattinen, j automaattinen [ei salamaa]; ohjelmoitu 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; r yömaisema; s juhlat/sisätila;t ranta/lumi; u auringonlasku; v ilta-/aamuhämärä;
w lemmikkikuva;x kynttilänvalo; y kukinnot; z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö;
gväriluonnos; i miniatyyritehoste; u valikoiva väri; 1 siluetti; 2 yläsävy; 3 alasävy);
U1 (käyttäjäasetukset 1); U2 (käyttäjäasetukset 2)
Valotuksen korjaus
Voidaan säätää -5 - +5 EV:n verran 1/3 tai 1/2 EV:n välein tiloissa P, S, A ja M
Valotuksen haarukointi
2–5 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n välein
Valotuksen lukitus
Valotus lukitaan havaittuun arvoon A AE-L/AF-L-painikkeella
ISO-herkkyys
ISO 100–6 400 1/3 tai 1/2 EV:n välein; voidaan säätää myös arvoon 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV
(suositeltu valotusindeksi)
(vastaa ISO 25 600:aa) yli ISO 6 400:n; automaattinen ISO-herkkyyden ohjaus käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting
Automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni, pois
ADL-haarukointi
2 kuvaa käyttäen valittua arvoa yhdelle kuvalle tai 3 kuvaa käyttäen ennalta määritettyjä arvoja
kaikille kuville
Automaattitarkennus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500DX -automaattitarkennusmoduuli ja TTL-vaiheen tunnistus, hienosäätö, 51 tarkennuspistettä (myös 15 ristikkäistyyppistä tunnistinta; keskipiste on käytettävissä,
kun aukko on pienempi kuin f/5,6 ja vähintään f/8) ja tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys noin 0,5–3 m)
Tunnistusalue
-2 - +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen
AF-S/AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen
tilan mukaisesti • Käsitarkennus (M): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
Tarkennuspiste
Voidaan valita 51 tai 11 tarkennuspisteestä

Tarkennusaluetilat
Tarkennuksen lukitus
Yhdysrakenteinen salama
Ohjeluku
Salaman ohjaus

Salamatilat

Salaman korjaus
Salaman haarukointi
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä
(CLS, Creative
Lighting System)
Täsmäysliitäntä
Valkotasapaino
Valkotasapainon
haarukointi
Reaaliaikanäkymän tilat
Reaaliaikanäkymän
tarkennustavat
Tarkennusaluetilat
Automaattitarkennus
Elokuvan
valotuksenmittaus
Elokuvan
mittausmenetelmä
Kuvakoko (kuvapisteinä)
ja kuvataajuus

Tiedostomuoto
Videon pakkaus
Äänitallennemuoto
Äänitallennuslaite
Enimmäispituus
Näyttö
Toisto

USB
HDMI-lähtö
Lisälaiteliitäntä
Äänitulo
Äänen ulostulo
Tuetut kielet

Akku
Akkuperä
Verkkolaite
Jalustakierre
Mitat (L × K × S)
Paino
Käyttöympäristö
Toimitetut lisävarusteet
(voivat vaihdella maittain
tai alueittain)

Pistetarkennus; 9, 21 tai 51 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta, automaattinen
tarkennusalueen valinta
Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla
A AE-L/AF-L-painiketta
i, k, p, n, o, s, w, g: automaattisesti esiin ponnahtava automaattisalama
P, S, A, M, 0: painikkeella esiin nostettava
Noin 12, 12 käsisäätöisellä salamalla (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-salamaohjaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on yhdysrakenteinen
salama tai SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 tai SB-400; digitaaliselle järjestelmäkameralle
tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksen ja keskustapainotteisen mittauksen yhteydessä, digitaalisen järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksen
yhteydessä
Automaattisalama, 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, jälkiverhon täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys,
pois; automaattinen nopea FP-täsmäys on tuettu
-3 - +1 EV 1/3 tai 1/2 EV:n välein
2–5 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n välein
Syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut täyteen.
Vilkkuu, kun salama on laukaistu täydellä teholla
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
• Kehittynyt langaton valaistus on tuettu seuraavien kanssa: SB-910, SB-900, SB-800 tai
SB-700 pääsalamana ja SB-600 tai SB-R200 etäsalamoina, tai SU-800 ohjaimena;
yhdysrakenteinen salama voi toimia pääsalamana ohjaintilassa
• Automaattinen nopea FP-täsmäys ja muotoiluvalo ovat tuettuja kaikissa CLS-yhteensopivissa
salamalaitteissa SB-400:aa lukuun ottamatta; salaman väritietojen välitys ja salamavalon lukitus
ovat tuettuja kaikissa CLS-yhteensopivissa salamalaitteissa
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavissa erikseen)
Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulampun valo, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama,
pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voidaan tallentaa, valkotasapainon pistemittaus
käytettävissä reaaliaikanäkymässä), värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikki hienosäädöllä
2–5 kuvaa 1, 2 tai 3 yksikön askelin
Reaaliaikanäkymän valokuvaus (valokuvat), elokuvan reaaliaikanäkymä (elokuvat)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus AF (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus
(AF-F) • Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen automaatti
tarkennus ja kohteen seuranta
Kontrastin havaitseva automaattitarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera valitse tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Matriisi
• 1 920 × 1 080; 60i (59,94 kenttää/s)/50i (50 kenttää/s)* • 1 920 × 1 080; 30p
(progressiivinen), 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p

Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s; asetukset tukevat
sekä H hyvää että normaalia kuvanlaatua
*Käytettävissä vain, kun kuva-alaksi on valittu 1,3× (18×12); kennon lähtö on noin 60 tai 50 kuvaa/s

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM
Sisäinen tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys säädettävissä
29 minuuttia 59 sekuntia
8 cm:n, noin 1 229 000 pisteen (VGA; 640 × 480 × 4 = 1 228 800 pistettä) TFT-näyttö, jossa on noin
170°:een kuvakulma, noin 100-prosenttinen kuva-ala ja kirkkauden säätö
Koko kuva ja pienoiskuva (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri), toisto zoomauksella, elokuvan toisto, valokuva- ja/tai videodiaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, GPS-tietojen näyttö ja
automaattinen kuvan kierto
Hi-Speed USB
HDMI-miniliitäntä (tyyppi C)
Langaton kauko-ohjain: WR-1 ja WR-R10 (saatavissa erikseen), langallinen kauko-ohjain:
MC-DC2 (saatavissa erikseen), GPS-laite: GP-1/GP-1A (saatavissa erikseen)
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
Arabia, bengali, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi,
ranska, saksa, kreikka, hindi, unkari, indonesia, italia, japani, korea, norja, persia, puola, euroopanja brasilianportugali, romania, venäjä, espanja, ruotsi, tamili, thai, turkki, ukraina, vietnam
Litiumioniakku EN-EL15
Lisävarusteena saatava MB-D15-monitoimiakkuperä ja yksi ladattava litiumioniakku EN-EL15 tai
kuusi AA-kokoista alkali- tai litiumparistoa tai Ni-MH-akkua
Verkkolaite EH-5b; edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Noin 135,5 × 106,5 × 76 mm
Noin 765 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 675 g (vain kameran runko)
Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Ladattava litiumioniakku EN-EL15, akkulaturi MH-25, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK-23,
USB-kaapeli UC-E6, kameran hihna AN-DC1 BK, rungon suojus BF-1B, varusteluistin suojus BS-1,
CD-ROM ViewNX 2

• 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.
• Google ja Android™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Tuotteet ja merkkinimet ovat kunkin yrityksen tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tässä esitteessä etsimien, nestekidenäyttöjen ja näyttöjen kuvat ovat
simuloituja.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia ja laitteistoa ilman eri ilmoitusta. Toukokuu 2013
VAROITUS

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