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TERVETULOA FX-KOON TÄYSIMITTAISEEN MAAILMAAN
Oletko valmis siirtymään valokuvauksen uudelle tasolle? D610 vie sinut FX-kokoisen kuvauksen portille. Hämmästyt
kuvanlaatua, jonka suuri FX-koon kenno voi tuottaa. Suurta 24,3 megapikselin määrää voi hyödyntää parhaiten käyttämällä valovoimaisia NIKKOR-objektiiveja. Ne toistavat värisävyt tasaisina ja luonnollisina sekä yksityiskohdat uskomattoman tarkkoina ja kohinattomina suurillakin ISO-herkkyyksillä kuvattaessa. Lisäksi runko on uskomattoman
pienikokoinen ja kevyt. Voit kuvata jopa kuusi kuvaa sekunnissa, jotta saat ikuistettua juuri haluamasi hetken. Tämä
kamera on helppo ottaa mukaan sinne, missä sitä eniten tarvitset. Se tuo luovuuteesi uusia ulottuvuuksia.

“ D610 tuo kohteeseen ilmeikkyyttä, tallentaa
täyteläiset värisävyt ja tuo esiin valoja varjoalueiden yksityiskohdat.”

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu:
14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/10 sekuntia, f/11
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100
• Picture Control: Vakio © Takashi Yamaguchi

FX-koon edut: terävämpiä, selkeämpiä ja
vivahteikkaampia kuvia haastavassakin valaistuksessa
FX24,3
koko

FX-koon kuvakenno ja 24,3 tehollista
megapikseliä: uusia kuvausmahdollisuuksia

D610 vie valokuvauksesi ja videokuvauksesi aivan
uusiin ulottuvuuksiin. Suurelle kuvakennolle tulee
megapikseliä enemmän valoa, mikä parantaa huomattavasti
kuvanlaatua. Vaikka D610 on digitaaliseksi
järjestelmäkameraksi pieni, siinä on
FX-koon kuvakenno, jonka mitat ovat
35,9 × 24,0 mm. Se on yli kaksi kertaa
suurempi kuin DX-koon kuvakenno.
Kameran 24,3 tehollista megapikseliä
luovat uskomattoman teräviä kuvia. FX-koon etuja on myös
kaunis boke-efekti, jonka ansiosta kuvissa on luonnollinen
syvyysvaikutelma. Kohde on tarkka, kun taas etu- ja takaala sumentuvat kauniisti. FX-koon ominaisuuksien ansiosta
suuri megapikselimäärä ei aiheuta kohinaa suurilla ISOherkkyysasetuksilla. Voit siis huoletta
kuvata myös hämärässä. D610-kameran
kuvakennon dynaaminen alue on omaa
DX-koko
luokkaansa. Laaja dynaaminen alue on
FX-koko
erittäin tärkeää maisemakuvauksessa,
jossa hyvät liukusävyt ja tarkat varjojen ja valoalueiden
yksityiskohdat erottavat hyvät kuvat huonoista. Saat kuviisi myös
paremman värisyvyyden, joka takaa muotokuvissa luonnollisen
ja lämpimän ihonsävyn. Hyvässä valaistuksessa kuvatut kuvat
ovat erinomaisia, mutta haastavassa ja vaikeassa valaistuksessa
otetuista kuvista todella näkee eron. Kokeile itse, mitä D610kameran FX-koon kuvakenno tekee kuvillesi.

AUTOMAATTINEN
VALKOTASAPAINO

Entistä tarkempi automaattinen
valkotasapaino

D610:n automaattinen valkotasapaino takaa
erinomaisen lopputuloksen. Niin sisällä kuin ulkonakin
kuvattaessa kameran automaattinen valkotasapainotoiminto
toistaa useimmissa kuvaustilanteissa värit sellaisina, kuin itse
näemme ne. Näin jälkikäsittely sujuu huomattavasti nopeammin.
Lisäksi valittavissa on asetus Automaattinen 1 (Normaali), joka
korjaa ympäristön valaistuksen
värisävyt täysin, tai Automaattinen
2 (Säil. lämpimän valaist. värit), joka
säilyttää lämpimän värimaailman
kuvattaessa hehkulampun valossa.

Automaattinen 1 (Normaali)
© Hideki Kono
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Lyömätön yhdistelmä: FX-kokoinen
kuvakenno, EXPEED 3 -kuvaprosessori,
tärkeintä Picture Control ja NIKKOR
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etua

Ole valmiina ottamaan
tarkkoja, teräviä ja värikylläisiä
valokuvia ja videoita, jotka täyttävät
vaativimpienkin katselijoiden
odotukset. D610-kameran FXkokoinen kuvakenno pääsee
täysin oikeuksiinsa yhdistettynä
järjestelmän muihin tärkeisiin osiin.
Ainutlaatuisesta terävyydestä ja tarkkuudesta tunnetut NIKKORobjektiivit luovat perustan kuvanlaadulle. Ne välittävät valon
kuvakennoon siten, että objektiivin sisällä tulee mahdollisimman
vähän heijastuksia. Kuvakenno muuttaa valon
digitaaliseen muotoon estäen tarkasti kohinan
syntymistä. Sitten tieto kulkee EXPEED
3:n 16-bittisen kuvankäsittelyväylän läpi.
Samaa nopeaa ja tehokasta kuvaprosessoria
käytetään D4-huippukamerassa ja D800mallissa, jossa on paljon megapikseleitä. Lisäksi kuvankäsittelyn
aikana voi helposti luoda valokuviin ja videoihin haluamansa
ulkoasun hienosäätämällä niiden parametreja Nikonin
alkuperäisellä Picture Control -järjestelmällä. Kaikki
tämä tapahtuu silmänräpäyksessä, ja Nikonin
edistyneen teknologian osa-alueet tekevät
yhdessä jokaisesta kuvasta taideteoksen.

ISO

Selkeitä kuvia vakioarvoilla ISO 100–6 400

D610-kameralla pystyt kuvaamaan hyvin niin
aamu- ja iltahämärässä, hämärissä sisätiloissa
kuin yölläkin. D610 on suunniteltu toimimaan erinomaisesti
niin kirkkaassa kuin erittäin hämärässäkin valaistuksessa.
Siinä on vähäkohinainen vakio-ISO-herkkyysalue
100–6 400. Tarvittaessa herkkyysaluetta voidaan laajentaa
siten, että ääripäät vastaavat arvoja ISO 50 (Lo 1) ja
ISO 25 600 (Hi 2). Vaikka suurilla
ISO-asetuksilla ilmenisi kohinaa,
Nikonin ensiluokkainen kohinan
vaimennustekniikka pitää sen
mahdollisimman vähäisenä. Se
säilyttää samalla sekä valokuvien
että videoiden yksityiskohdat ja
terävyyden.

ISO 6 400 -arvoa vastaava
© Sergey Gorshkov

“ Kohde piirtyy tarkasti kapealle syväterävyysalueelle niin, että etuala vaikuttaa
höyhenenpehmeältä ja taustaa hallitsee voimakas boke-efekti. ”

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/125 sekuntia, f/2,8 • Valkotasapaino: Värilämpötila (5 000 K)
• Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio © Hideki Kono
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Tee valokuvistasi ainutlaatuisia kuvanlaadusta tinkimättä
Picture Control: ota kuvat juuri sellaisina kuin haluat
D610-kameran yksityiskohtaisten FX-koon kuvien takana on kiinteästi integroitu NIKKOR-objektiivin,
FX-kokoisen kuvakennon ja EXPEED 3 -kuvaprosessorin yhdistelmä. Se on kuitenkin vasta alkua. Kameran
helppokäyttöisen Picture Control -järjestelmän ansiosta voit lisätä valokuviisi ja videoihisi haluamasi ulkoasun
yhdellä painikkeen painalluksella.

VAKIO: Tuottaa tasapainoisia kuvia, joissa
terävöinti, kontrasti, kirkkaus, värikylläisyys
ja sävyt ovat kohdallaan. Ennen kuin
huomaatkaan, otat värikkäitä kuvia, jotka
säilyvät katsojan mielessä.

NEUTRAALI: Toistaa todellisen kuvaustilanteen
mahdollisimman uskollisesti. Välttää suuria
muokkauksia ja toistaa kohteen ainutlaatuiset
värit ja liukusävyt mahdollisimman aitoina.

VÄRIKÄS: Vakio-asetukseen verrattuna Värikäsasetus tuottaa loisteliaamman yleisvaikutelman,
jotta kuvista tulee ainutlaatuisia, värikkäitä ja
raikkaita. Asetus sopii erityisesti silloin, kun
halutaan korostaa värejä, jotka eivät luonnostaan
ole kovin kylläisiä.

Nikonin ainutlaatuinen ohjelmisto auttaa hyödyntämään
NEF (Nikonin RAW) -kuvien koko potentiaalin

Nikonin Aktiivinen D-Lighting on erinomainen ratkaisu kuvattaessa
suurikontrastisessa valaistuksessa, joka ylittää kameran
dynaamisen alueen. Sitä voidaan käyttää myös silloin, kun kuviin
liittyy olennaisesti kohteen tai taustan liikettä. Toiminnon avulla voi
säilyttää sekä valo- että varjoalueiden yksityiskohdat. Valitse vain
voimakkuus, joka vastaa kuvan kontrastin määrää.
MUOTOKUVA: Muotokuva-asetus pohjautuu
Neutraali-asetukseen ja tekee ihosta
luonnollisemman. Ihon sävyt ovat elävämpiä ja
edistävät osaltaan syvyysvaikutelmaa, jolloin
kuvaan tulee aitoa tunnelmaa.

Valitse haluamasi asetus ja aloita kuvaaminen. Saat automaattisesti
kuvauskohteeseesi parhaiten sopivia, tasapainoisia kuvia.
Hienosäätämällä parametreja voit määrittää tarkempia asetuksia
ja hienovaraisempia muutoksia. Vakio-, Värikäs-, Muotokuva- ja
Maisema-tiloissa terävöintiä, kontrastia, kirkkautta, värikylläisyyttä
ja värisävyä voidaan säätää nopeasti liukusäätimillä.* Lisäksi
säädöt voi tallentaa mukautettuina Picture Control -asetuksina
valitsemallasi nimellä. Jos kuvaat RAW (NEF) -muodossa, Picture
Control -asetusta voidaan muuttaa kuvan ottamisen jälkeen Vakiotilasta Yksivärinen-tilaan ja Yksivärinen-tilasta Muotokuva-tilaan.
Tämän voit tehdä käyttämällä Nikon ViewNX 2- tai Capture NX
2 -ohjelmistoa. Reaaliaikanäkymän avulla voit tarkistaa, miten
asetukset vaikuttavat sekä valokuviin että videoihin.

Capture NX 2 (lisävaruste)
Capture NX 2 on tehokas
työkalu valokuvien edistykselliseen ja yksityiskohtaiseen muokkaamiseen. Se
sisältää värinsäätöpistetoiminnon (Color Control
Point), joka yksinkertaistaa
huomattavasti monia
kuvanparannusmenetelmiä.
Ohjelmisto on nyt yhteensopiva 64-bittisten käyttöjärjestelmien kanssa.

HDR suurikontrastisten maisemien kuvaamiseen
D610-kameran HDR (laaja dynaaminen alue) -ominaisuus sopii erinomaisesti
kuvaajille, jotka kuvaavat paljon ulkona vaativissa suurikontrastisissa
valaistusolosuhteissa. Kamera ottaa HDR-tilassa yhdellä laukaisimen
painalluksella kaksi kuvaa, joista toinen on kirkkaampi ja toinen on tummempi.
Kamera yhdistää kuvat automaattisesti ja luo uuden kuvan, jonka dynaaminen
alue on laajempi. Näin se säilyttää myös värikylläisyyden ja sävytyksen.
Huomautus: jalustan käyttö on suositeltavaa.

MAISEMA: Värikäs-asetukseen verrattuna
Maisema-asetus luo rauhallisemmat ja
levollisemmat värit. Runsaat liukusävyt tuovat
maisema-, luonto- ja kaupunkikuviin lisää
elävyyttä.

Kirkkaampi kuva

Erittäin suuri

Pikasäätö-näyttö

*Pikasäätötoiminto ei ole käytettävissä Neutraali-tilassa, mutta yksittäisiä asetuksia
(terävöintiä, kontrastia, kirkkautta, värikylläisyyttä ja värisävyä) voidaan säätää.
Yksivärinen-tilassa on käytettävissä Neutraali-asetuksen kolmen ensimmäisen
parametrin lisäksi suodintehosteet, sävytys ja värikylläisyys.

Voit siirtyä suoraan valikkoon erillisellä
Picture Control -painikkeella
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Käyttäjäystävällinen ohjel
misto sisältää kaikki tärkeimmät ominaisuudet. ViewNX
2:n avulla voit esimerkiksi
selata ja muokata valokuvia
ja videoita sekä jakaa niitä
Nikonin kuvien jakamiseen
ja tallentamiseen tarkoitetun
NIKON IMAGE SPACE -palvelun avulla.

Jos haluat muokata kuviasi jälkikäsittelyssä yksityiskohtaisesti ja juuri
haluamallasi tavalla, kuvat kannattaa ottaa NEF- eli Nikonin RAWmuodossa, sillä FX-koon kuvakenno tuottaa uskomattoman määrän
tietoa. Varjo- ja valoalueiden pienet yksityiskohdat voivat kadota
pakatuissa JPEG-tiedostoissa, mutta ne säilyvät paremmin NEFmuodossa ja siten myös lopullisessa kuvassa. Nikon tarjoaa kaksi
ainutlaatuista ohjelmistosovellusta, joiden avulla NEF-tiedostoja
voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Mukana tulevassa ViewNX
2 -ohjelmistossa on kuvien tuonti- ja selailutoiminnot sekä useimmin
käytetyt kuvankäsittelytoiminnot. Kun tarvitset kokonaisvaltaisempaa
kuvankäsittelyä, Capture NX 2 -ohjelmistossa voit käyttää kuvien
muokkaukseen yksinkertaisia ja intuitiivisia värinsäätöpisteitä,
jotka sisältävät useita tehokkaita toimintoja. Kuvankäsittelytavasta
riippumatta NEF-muoto säilyttää alkuperäisen kuvan sävykkäänä ja
muuttumattomana koko prosessin ajan. Koska Nikonin oma ohjelmisto
osaa ottaa huomioon D610-kameran kuvakennon ominaisuudet
sekä NIKKOR-objektiivien ja salamalaitteiden asetukset, sillä saadaan
hyödynnettyä kamerasta saatavat tiedot paremmin kuin muiden
valmistajien ohjelmistoilla. Näin lopputulos on paras mahdollinen.

Aktiivinen D-Lighting tallentaa valo- ja varjoalueiden
yksityiskohdat

YKSIVÄRINEN: Rajoittaa sävyaluetta esimerkiksi
mustavalko- tai seepia-efekteillä tietyn
tunnelman luomiseksi tai korostamiseksi.
Suodintehosteet jäljittelevät värisuotimen
käyttöä mustavalkoisiin kuviin.

ViewNX 2 (toimitetaan
kameran mukana)

Neutraali-tila tallentaa
kohteen yksityiskohdat
tarkasti
Erittäin värikylläisistä kohteista
katoaa usein yksityiskohtia,
kun ääriviivoja ja kontrastia
lisätään. Neutraali-tilaa
käyttämällä voidaan kuitenkin
tallentaa tarkasti kohteiden
kaikki yksityiskohdat.

Pois

Onnistunut HDR-kuva

Tummempi kuva

Lateraalisen väriaberraation vähennys

Tehokkaampi automaattinen ISO-herkkyys

Nikonin älykäs kuvankäsittely vähentää huomattavasti objektiivien
aiheuttamaa lateraalista väriaberraatiota. Muut korjausmenetelmät
vain eliminoivat väriaberraation, mutta Nikonin menetelmä korjaa
nämä värierot kunkin värin tietoihin. Siksi menetelmä on erityisen
tehokas, kun halutaan kuvia, jotka ovat tarkkoja reunasta reunaan.
Koska korjausten tekoon ei vaikuta se, mikä NIKKOR-objektiivi on
käytössä, kaikilla NIKKOR-objektiiveilla saadaan mahdollisimman
hyviä kuvia.

Kun käytössä on automaattinen ISO-herkkyys*, D610-kamera
säätää automaattisesti pisintä suljinaikaa käytössä olevan objektiivin
polttovälin perusteella. Tämä auttaa vähentämään kameran
tärähtämistä, sillä kamera suurentaa
tarvittaessa ISO-arvoa, jotta suljinaika
pysyy riittävän lyhyenä. Erityisen
hyödyllistä se on kuvattaessa zoomobjektiivilla heikossa valaistuksessa.
*Vain P-, S-, A- ja M-tilat.
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“ Kuuden kuvan sekuntinopeuden ja ylivoimaisen automaattitarkennusjärjestelmän ansiosta
D610-kameralla voi kuvata jopa kaikkein vaikeimmin tavoitettavia kohteita.”

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/1 250 sekuntia, f/7,1 • Valkotasapaino: Automaattinen 1
• Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio © Robert Bösch

Yläkuva: • Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/2 500 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 1 600 • Picture Control: Vakio © Sergey Gorshkov
Alakuva: • Objektiivi: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio © Sergey Gorshkov
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Innovatiiviset perusasiat lisäävät FX- koon valokuvauksen monipuolisuutta
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Tallenna hetki FX-koossa
kuvaa/s Nopeissa tilanteissa ei saa uutta yritystä. Nikonin

suunnittelijat ovat tehneet tärkeiden hetkien
kuvaamisesta entistä helpompaa suurentamalla D610-kameran
sarjakuvauksen kuvausnopeutta jopa 24,3 megapikselin FX-koon
kuvia kuvattaessa. Kameralla voidaan kuvata jopa noin 6 kuvaa/s*1 ja
jopa 100 kuvaa*2 peräkkäin. Tämä on EXPEED 3 -kuvaprosessorin ja
peilin ainutlaatuisen itsenäisen käyttömekanismin ansiota. Nopeus
on sama FX- ja DX-koossa. Suuren nopeuden ansiosta kameran
dynaaminen tarkennus seuraa kohteita paremmin. Kuvasitpa
urheilua tai nopeasti liikkuvia eläimiä, D610-kameralla saat
enemmän onnistuneita otoksia sekunnissa.

Qc

Hiljaisempaa sarjakuvausta Qc-laukaisutilan
ansiosta [UUSI]

D610-kameran uusi Qc
(hiljainen jatkuva) -laukaisutila sopii
arkojen kohteiden kuvaamiseen
tai hiljaisten hetkien kuvaamiseen
esimerkiksi konserteissa, jolloin
laukaisinäänet voivat olla häiriöksi.
Qc-laukaisutila vähentää peilin aiheuttamaa ääntä mutta mahdollistaa
silti kuvaamisen jopa nopeudella 3 kuvaa/s*. Kuvaustila on merkitty
tilanvalitsimeen.
*Perustuu CIPA-suosituksiin.

*1 Perustuu CIPA-ohjeisiin.
*2 Vain JPEG-tilassa, ei kuitenkaan Hieno/Suuriasetuksella FX-koossa (enint. 51 kuvaa) eikä
Normaali/Suuri-asetuksella FX-koossa (enint.
90 kuvaa).

Vastaa reflekseihin
Sormesi on laukaisimella heti, kun käynnistät kameran, sillä
virtakytkin sijaitsee aivan laukaisimen vieressä. D610 on
kuvausvalmis noin 0,13 sekunnissa*, ja laukaisuviivettä
on lyhennetty noin 0,052 sekuntiin*. Tämä on
lähellä Nikon D4 -huippukameran 0,042 sekunnin*
laukaisuviivettä. Tukevan kahvan ansiosta olet
valmiina kuvaamaan nopeasti ja helposti.
*Perustuu CIPA-suosituksiin.

Sarjakuvaus 6 kuvaa/s

39

Monipuolinen automaattitarkennusjärjestelmä

D610-kameran 39 tiiviisti pakattua tarkennuspistettä takaavat
tarkennuspistettä erinomaisen automaattitarkennuksen. Tarkennuspisteiden
yhdeksän ristikkäistyyppistä tunnistinta lisäävät tarkkuutta ja havaintokykyä.
Järjestelmässä on valittavana useita tarkennusaluetiloja kohteen tai kuvaustilanteen
mukaan. Dynaaminen tarkennus on tehokas työkalu liikkuvien kohteiden
seuraamiseen. Seuraamisessa on käytössä yksi ensisijainen tarkennuspiste ja
sen ympärillä olevat avustavat tarkennuspisteet. Tarkennusaluetta voidaan vaihtaa
9, 21 ja 39 pisteen välillä kohteen koon, nopeuden ja liikkeen tyypin mukaan.
Kameran älykkään kolmiulotteisen seurannan ansiosta käytössä on entistä
useampia sommittelumahdollisuuksia, koska 39 pisteen sisällä pysyviä kohteita
voidaan seurata jatkuvasti. Kokeile pistetarkennusta, kun haluat tarkentaa terävästi
paikallaan oleviin kohteisiin, kuten maisemiin tai asetelmiin. D610-kamerassa
on käytettävissä myös automaattinen tarkennusalueen valinta, joka havaitsee
automaattisesti kohteen, kuten kasvot, käyttämällä kaikkia 39:ää tarkennuspistettä.
Asetus sopii erinomaisesti spontaanien muotokuvien ottamiseen.

f/8-

vahvistamiseen. Jos käytät esimerkiksi 70–200 mm:n f/4-objektiivia
kaksinkertaisen telejatkeen kanssa, saat kuvia, jotka vastaavat 400 mm:n
polttovälillä otettuja kuvia. Tästä on suurta etua kuvattaessa urheilua,
villieläimiä tai muita supertelen käyttöä vaativia tilanteita.
Käytettävissä olevat tarkennuspisteet aukon mukaan

39 pistettä: yhteensopiva
suurimman aukon f/5,6 ja
sitä suuremman kanssa
(

33 pistettä: yhteensopiva
aukkoa f/5,6 pienemmän
ja aukkoa f/8 suuremman
suurimman aukon kanssa
toimivat ristikkäistyyppisinä tunnistimina)

7 pistettä: yhteensopiva
suurimman aukon f/8
kanssa

Pienen aukon kanssa yhteensopivat
seitsemän tarkennuspistettä

yhteensopivuus D610 kamerassa voi käyttää seitsemää keskellä olevaa
tarkennuspistettä automaattitarkennukseen, vaikka suurin
tehollinen aukko olisi niinkin pieni kuin f/8. Näin käy, kun telejatketta
tarvitaan lisäulottuvuutta varten tai näkymää tiivistävän vaikutuksen

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR ja AF-S Teleconverter TC-20E III
Kun tehollinen aukko on f/8, FX-koossa on käytössä automaattitarkenteinen
telekuvaus tai supertelekuvaus polttovälillä 140–400 mm (210–600 mm DX-koossa).

© Junichi Noguchi

Noin

100

Kuvien tarkka rajaaminen etsimessä on helppoa

Kuva-ala-asetukset

Etsimen näkymä ja lopullinen kuva vastaavat tarkasti

D610-kamerassa on käytettävissä kaksi kuva-alaa: FX-koko
(35,9 × 24,0 mm) ja DX-koko (23,5 × 15,7 mm). Hyödynnä DX-koon
noin 1,5-kertaisen televaikutelman
tuoma lisäulottuvuus. D610kameran suuren kuvapistemäärän
ansiosta DX-koossakin on
erinomainen 10,4 megapikselin
kuvanlaatu.

%:n toisiaan. D610-kameran optisen etsimen kirkas

kuva-ala

lasiprisma kattaa noin 100 % kuva-alasta, ja tarkasta
näkökentästä on helppo nähdä kaikki kuvassa olevat kohteet ja
sommitella kuva juuri niin kuin haluat. Suuren FX-koon kuvakennon
ansiosta etsimen kuva on kirkas ja selkeä, ja lisäksi huolellisesti
suunnitellun tähyslasin ansiosta tarkka tarkentaminen käy nopeasti
ja helposti, valitsitpa sitten
automaatti- tai käsitarkennuksen.
Etsimen avulla kuvaaminen on
nopeaa. Näin voit tehdä nopeita
päätöksiä kuvatessasi muotokuvia,
spontaaneja henkilökuvia tai
toimintakuvia.

FX-koko

DX-koko
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Aiheen- Nikonin ainutlaatuinen järjestelmä parantaa
tunnistus- useiden automaattitoimintojen tarkkuutta
aiheentunnistusjärjestelmä parantaa
järjestelmä Nikonin
monipuolisesti kameran automaattitoimintojen,

hyödynnetään liikkuvien kohteiden tarkassa kolmiulotteisessa
seurannassa. Valonlähteen tunnistus lisää automaattisen
valkotasapainon tarkkuutta ja toimii yhdessä valoalueiden
analysoinnin kanssa oikean valotuksen laskemista varten jopa
i-TTL-salamanohjauksessa. Lisäksi kasvojentunnistus kuvatasolla
mahdollistaa automaattisen kasvotarkennuksen reaaliaikanäkymää
käytettäessä tai videota kuvattaessa.

kuten valotuksen, tarkennuksen ja valkotasapainon, tarkkuutta.
D610 analysoi tarkkaan ennen sulkimen laukaisua kohteen ja
tilanteen käyttämällä mittauksessa suurta, megapikselimäärältään
vaikuttavaa kuvakennoa ja 2 016 kuvapisteen RGB2 016 kuvapisteen
kennoa. Järjestelmä analysoi kohteen ja näkymän
RGB-kenno
kirkkauden, värit tai sijaintitiedot sekä sen, onko
kuvassa ihmisiä tai kasvoja. Kamera hyödyntää
nopeasti näitä tietoja ennen kuvan ottamista,
Kohteen
Kohteen
seuranta
tunnistus
mikä parantaa automaattisten tulosten tarkkuutta.
Esimerkiksi etsintä käytettäessä aiheentunnistus
auttaa automaattista tarkennusalueen
Vaiheen havaitseva
automaattinen tarkennus
Aktiivinen
valintatoimintoa etsimään automaattisesti
Automaattinen tarkennusalueen valinta
D-Lighting
kuvasta henkilön. Samoin kohteen seurantatietoja
Kolmiulotteinen seuranta

Kuvakenno

Valoalueiden
analysointi

Valotussäätö
Matriisimittaus
Tasapainotettu i-TTL-täytesalama
Välkynnänvähennys

Valonlähteen
tunnistus

Automaattinen
valkotasapaino

Kasvojentunnistus
kuvatasolla

Toisto
Kasvojen toiston
zoomaus

Kohteen
seuranta

Kontrastin havaitseva
automaattinen tarkennus
Automaattinen kasvotarkennus
Kohteen seuranta
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Sujuvaa ja luotettavaa suorituskykyä vailla vertaa

Ohjaintilan valikko

Kaksi SD-korttipaikkaa luotettavaan
tiedonkäsittelyyn

Kehittynyt langaton valaistus: yksi salamalaite, lukemattomat mahdollisuudet
Vie valaistuksella muotokuvasi uudelle tasolle. D610-kamera toimii yhdessä
ainutkertaisesta tarkkuudesta, joustavuudesta ja liikuteltavuudesta tunnetun Nikonin luovan
valaistusjärjestelmän kanssa. Yhdistelmän parhaat puolet saa esiin kehittyneellä langattomalla
valaistuksella. Kun D610-kameran yhdysrakenteista salamaa käytetään ohjaimena, kamerasta
irrallaan olevat kauko-ohjatut salamalaitteet (SB-700 tai SB-910) on helppo laukaista
langattomasti. Tällöin vain mielikuvitus rajoittaa valaistuksen luovuutta ja kattavuutta.
Valaistus on olennainen osa upeita muotokuvia ja lukuisia muita aiheita.

Yksi SB-700-salamalaite sijoitettiin kannettavaan tasovaloon
levittämään valoa tasaisesti ja laukaistiin langattomasti D610kameran yhdysrakenteisen salaman avulla.

SB-300

SB-700

Kortin luotettava ja nopea luku sekä
kortille tallennus helpottavat kuvaamista ja
parantavat tuottavuutta erityisesti tiukoissa
tilanteissa. D610:n kaksi SD-korttipaikkaa
mahdollistavat useita tallennusvaihtoehtoja.
Voit tallentaa RAW- ja JPEG-kuvia
samanaikaisesti eri korteille, siirtää tietoja
kortista toiseen tai videoita kuvatessa
valita käytettävän kortin jäljellä olevan
tallennustilan mukaan. Nopeaa tiedonsiirtoa
varten korttipaikat ovat UHS-I-yhteensopivia,
ja ne tukevat myös SD-korttien laajennettua
SDXC-kapasiteettistandardia.

Ergonomista käyttöä
Jotta D610-kameran kompakti FX-koon
runko sopisi erikokoisille käsille, Nikonin
suunnittelijat tarkastelivat perinpohjaisesti
kameran oikean käden kahvaa. Litistetty
virtakytkin ja säädetty laukaisimen kulma
mahdollistavat aiempaa luonnollisemmat
sormien liikkeet ja vähentävät jännitystä,
kun kameraa käytetään pitkään. Kameran
pohjassa oleva kumi estää kameraa
liukumasta jalustalla ja tukevoittaa
pystykuvien ottamista. Lisäksi samassa
linjassa olevien tilanvalitsimen ja
kuvanottotavan valitsimen ansiosta voit
nopeasti vaihtaa usein käytettyjen tilojen ja
toimintojen välillä.

Ympäristön kirkkauden tunnistin, joka
säätää näytön kirkkautta automaattisesti

on suunniteltu toimimaan suljinajoilla
1/4 000–30 sekuntia, ja sen älykäs
itsesäätyvä sulkimen valvontalaite valvoo
automaattisesti todellisia suljinaikoja,
jotta mahdolliset ajan myötä ilmenevät
poikkeamat voidaan korjata. Lisäksi erilliset
käyttömekanismit suljinta, peiliä ja aukkoa
varten mahdollistavat sarjakuvauksen jopa
nopeudella 6 kuvaa/s. Voit siis huoletta
kuvata myös vaativissa olosuhteissa.

Yhdysrakenteisen salaman
ohjaintoiminto tukee kehittynyttä
langatonta valaistusta.
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D610-kameran näennäishorisontti helpottaa
huomattavasti kuvan sommittelua.
Näennäishorisonttitoiminto havaitsee
kameran kallistuksen sivusuunnassa
sekä kallistuksen eteen- tai taaksepäin ja
näyttää tiedot nestekidenäytössä sekä
korkeustiedot etsimessä. Toiminto on
erityisen käytännöllinen kuvattaessa
asetelmia, maisemia tai arkkitehtuuria.

SB-910

Huomautus: SB-300 ei ole yhteensopiva kehittyneen
langattoman valaistuksen kanssa.

Älykäs virranhallinta ja
pitkäkestoinen akku

Suuri ja innovatiivinen
nestekidenäyttö

Tehokas virranhallinta ja EXPEED 3:n sekä
muiden ominaisuuksien energiatehokkuus
vähentävät D610-kameran virrankulutusta.
Kamerassa käytetään samaa EN-EL15litiumioniakkua kuin D800-sarjan kameroissa
ja D7100:ssa. Yhdellä latauksella voidaan
kuvata noin 900 valokuvaa*, vaikka
salamaa käytettäisiin joka toisessa kuvassa.
Virtalähteiksi käyvät EN-EL15-litiumioniakku,
EH-5b-verkkolaite (EP-5B-virtaliitännän
kanssa) ja monitoimiakkuperä MB-D14.

Suuri 8 cm:n (3,2 tuuman) ja noin 921 000
kuvapisteen nestekidenäyttö takaa kirkkaan
ja tarkan kuvien toiston. Heijastusta
vähentävän rakenteen ansiosta näyttö
on selkeä eikä heijasta edes kirkkaissa
oloissa. Kun määrität näytön kirkkauden
asetukseksi Automaattinen, kamera säätää
nestekidenäytön kirkkautta automaattisesti
ympäristön valaistusolojen mukaan näytön
käynnistymisen yhteydessä. Siksi kuvaa
on helppo tarkastella sekä valoisissa että
hämärissä paikoissa.

*Perustuu CIPA-standardeihin.

Näennäishorisontti kallistuksen
havaitsemiseen sivusuunnassa sekä
eteen- ja taaksepäin

Kestävä magnesiumseoksesta
valmistettu runko ja 150 000
laukaisulla testattu suljin
D610-kameran rungon ylä- ja alaosassa
on käytetty kestävää magnesiumseosta,
joten kameran herkkä tekniikka on suojattu
iskuilta. Lisäksi runko ja jopa tärkeät
liitinsuojukset ovat säänkestäviä. Kamera
on siis suojattu pölyltä ja kosteudelta yhtä
hyvin kuin kalliimmat Nikon D800 -sarjan
kamerat. D610-kameran suljinyksikköä
on testattu täysin kootuissa kameroissa
150 000 laukaisun verran, ja se on todettu
kestäväksi ja tarkaksi. Suljinyksikkö
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Laadukkaalla äänellä varustettujen Full HD -D-videoiden tallennus
Helposti upeita ajastettuja valokuvia
Ajastettu valokuvaus on valokuvien ja videoiden kuvaamisesta
poikkeava tekniikka. Sen avulla voit ottaa kuvia automaattisesti
halutuin väliajoin ja tallentaa valokuvasarjan videoksi, jossa hidas
toiminta toistuu nopeasti. Ajastetun valokuvauksen käyttö edellytti
aiemmin tarkkoja laskelmia ja muokkausta. Nyt voit helposti valita
kuvausvälin ja -ajan valikkonäytössä ja luoda kameralla videon, joka

Stereomikrofoni ME-1
(lisävaruste)

toistuu 24–36 000 kertaa normaalia toistoa nopeammin. Voit kuvata
vaikuttavia videoita luonnon tapahtumista, kuten pilvien tai tähtien
liikkeistä tai kukkien puhkeamisesta, tai kaupungissa kulkevien
autojen ja ihmisten vilinästä.
Huomautus: ajastetun kuvausmenetelmän videotiedostot tallentuvat kuvasuhteella 16:9.

Voit parantaa äänenlaatua
käyttämällä lisävarusteena saatavaa
ME-1-stereomikrofonia. Se tallentaa
laadukkaan stereoäänen, ja
automaattitarkennusjärjestelmästä
lähtevä ääni on mahdollisimman
hiljainen.

Kamera laskee lopullisen videon kokonaiskuvamäärän
automaattisesti jakamalla kuvausajan kuvausvälillä (esim.
25 min × 60 ÷ 5 s = 300 kuvaa).
Tallenna ajastettu video käyttämällä 5 sekunnin
oletuskuvausväliä ja 25 minuutin kuvausaikaa.

Samanaikainen elokuvan ja elokuvan reaaliaikanäkymän
kuva ulkoisessa näytössä HDMI-liitännän kautta

Sivulla olevat kuulokkeet eivät ole Nikonin

Full HD -laatua 24,3 tehollista kuvapistettä hyödyntämällä

Äänenhallinta-asetukset takaavat elokuvan tasaisen laadun

D610 tukee Full HD -tarkkuutta 1 920 × 1 080 / 30p. EXPEED
3 prosessoi optimaalisesti suuren noin 24,3 megapikselin
kuvapistemäärän erittäin tarkkoja elokuvia varten, joissa on
vähemmän sahalaitoja ja moiré-ilmiöitä. Elokuvien tallennukseen
optimoitu kohinan vähennystoiminto vähentää kohinaa tehokkaasti
säilyttäen hyvän tarkkuuden. Tuloksena on tasaiset värisiirtymät
ja hyvin vähäinen pakkauksen aiheuttama pikselöityminen sekä
vähemmän satunnaiskohinaa suurilla ISO-asetuksilla kuvattaessa.
Tiedosto pakataan käyttämällä H.264/MPEG-4 AVC -muotoa, joten
enimmäistallennusaika on jopa noin 29 minuuttia 59 sekuntia*.
Voit myös valita videotallennuksen tarkkuudeksi ja taajuudeksi
1 280 × 720 / 60p, joka sopii nopean toiminnan kuvaamiseen.
Elokuvan tallennuspainike on laukaisimen vieressä, joten elokuva
tallennuksen käynnistäminen ja pysäyttäminen on yhtä helppoa kuin
valokuvien ottaminen.

D610-kamerassa on kuulokeliitäntä, jonka ansiosta äänenlaatua
voi tarkkailla lisävarusteena saatavilla kuulokkeilla. Voit tarkkailla
äänentasoja reaaliaikanäkymässä nestekidenäytössä näytettävien
äänentasoilmaisimien avulla. Kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
voidaan säätää tarkasti 30 säätöportaan avulla, ja mikrofonin
herkkyyttä voidaan säätää 20 säätöportaan avulla. Voit
tallentaa äänen laadukkaana ja samalla vähentää mekaanista
kohinaa huomattavasti liittämällä kameraan lisävarusteena
saatavan pienikokoisen
ME-1-stereomikrofonin.
Huomautus: mikrofonin herkkyyttä ja
kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ei voi
muuttaa elokuvan tallennuksen aikana.

*Enimmäistallennusaikaan vaikuttavat kuvataajuus-, kuvakoko- ja kuvanlaatuasetukset.
Ajastetun valokuvauksen enimmäistallennusaika on 20 minuuttia.
Kuvakoko

Kuvataajuus

Kuvakoko

25p (25 kuvaa/s)
24p (23,976 kuvaa/s)

*Kun elokuvaa tallennetaan HDMI-liitännän kautta, kuva voi olla pienempi kuin kuvakoon
ja kuvataajuuden valikossa
määritetty asetus.

Stereokuulokeliitin (vasen) ja
stereomikrofoniliitin (oikea)

Kuvataajuus
60p (59,94 kuvaa/s)

30p (29,97 kuvaa/s)
1 920 × 1 080

D610-kamerassa on C-tyypin miniHDMI-liitin, jonka ansiosta kuvaa voidaan
katsoa yhtä aikaa nestekidenäytössä ja ulkoisessa näytössä.
Elokuvan reaaliaikanäkymässä voidaan katsella kuvaa elokuvan
tallennustarkkuudella (enintään 1 920 × 1 080*). Elokuvan
tallennuksen tai reaaliaikanäkymän katselun aikana voit valita,
näkyvätkö nestekidenäytössä näkyvät asetustiedot HDMI-liitännän
kautta kytketyssä laitteessa. Tämä on käytännöllistä, jos kameralla
tallennetun kuvan koko kuva-alaa on tarkasteltava reaaliajassa
suuremmassa ulkoisessa näytössä. Lisäksi pakkaamattomat
elokuvan reaaliaikanäkymän tiedot voidaan tallentaa suoraan
ulkoiseen tallennuslaitteeseen sen sijaan, että ne tallennettaisiin
SD-muistikortille. Näin ammattilaiset saavat pakkaamatonta,
laadukasta videokuvaa. Jos kamera liitetään HDMI-CECyhteensopivaan televisioon, kameran etätoistotoimintoa voidaan
käyttää television kauko-ohjaimella.

1 280 × 720

50p (50 kuvaa/s)
30p (29,97 kuvaa/s)
25p (25 kuvaa/s)

Huomautus: asetukset tukevat sekä korkeatasoista että normaalia kuvanlaatua.

Mikrofonin herkkyyttä voidaan säätää
jopa elokuvan reaaliaikanäkymässä
stereokuulokkeita käytettäessä ja
äänentasoilmaisimia tarkkailtaessa.
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Mikrofoniherkkyyden valikko

Yllä olevan kuvan ulkoinen näyttö ei ole Nikonin valmistama.

Esimerkiksi 300-kuvainen video, joka on kuvattu
asetuksella 1 920 × 1 080 / 30p, on noin 10 sekuntia pitkä.

Usean kuvakoon Full HD -D-videotoiminto
D610-kameran elokuvatoiminnossa on käytettävissä
käyttötarkoituksen mukaan kaksi kuva-alaa. FX-koon* laajan kuvaalan avulla saadaan ihastuttavan pieni syväterävyys ja kauniit bokeefektit suurta kuvakennoa hyödyntämällä. DX-kokoa käyttämällä
päästään tarpeeksi lähelle kohdetta lyhyen polttovälin objektiivia
käyttämällä pienemmän kuva-alan ansiosta. Kun samassa
kamerassa on kaksi kuva-alaa ja käytettävissä on lisäksi laaja
NIKKOR-objektiivien valikoima, mukaan lukien DX-objektiivit,
mahdollisuudet luovaan kuvaukseen ovat huimat.
*Elokuvien kuvasuhde on molemmissa muodoissa 16:9.

Reaaliaikanäkymän säätimillä
voit tarkistaa kuvasi voimakkaasti
suurennettuna
D610-kamerassa on itsenäiset reaaliaikanäkymän
säätimet, jotka on suunniteltu erityisesti
sekä valokuvien ottamiseen että elokuvien
tallentamiseen. Reaaliaikanäkymän noin
19-kertainen suurennus mahdollistaa täsmällisen
tarkennuksen kuvauksen aikana. Kun valokuvia
kuvataan reaaliaikanäkymässä, käytössä on nopea
kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus,
joka toimii samalla nopeudella kuin D4- ja D800sarjan kameroissa. Elokuvia kuvattaessa kameran
erityiset valotussäädöt mahdollistavat sen, että
liikkuvien kohteiden valotus muuttuu tasaisesti.
Voit kuvauksen jälkeen myös tarkastella kuviasi
jopa 38-kertaisesti suurennettuna* ja varmistaa,
että sait juuri haluamasi kuvan.

Normaali näkymä

Näyttönäkymä kuvauksen aikana
( on suurennettu 19-kertaisesti)

Toisto näytössä
( on suurennettu 38-kertaisesti)*

*vain valokuvien toisto (kun Suuri-koko on valittu FX-koossa)
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NIKKOR vapauttaa D610:n koko potentiaalin
Kun kuvakennon tarkkuus kasvaa, myös käytettävän objektiivin
optisen laadun merkitys kasvaa. Optisten tuotteiden valmistajana
Nikon ja sen suunnittelijat noudattavat erittäin tiukkoja
standardeja objektiivien valmistusvaatimuksissa. Tämä
koskee esimerkiksi terävyyttä, värejä, sävyjä ja jopa
boke-efektiä. Uusimmat FX-NIKKOR-objektiivit
mahdollistavat D610-kameran tarkkuuden

koko kapasiteetin hyödyntämisen. Useimmat kameran ja objektiivin
yhdistelmät ovat erittäin kevyitä ja pienikokoisia, joten käsivaralta
kuvaaminen on helppoa. Valovoimaisista kiinteäpolttovälisistä
objektiiveista aina monipuolisiin zoomeihin asti kaikki on optimoitu
tarkkaan digitaalista kuvausta varten. Monet objektiivit
ovat todella pienikokoisia. NIKKOR vie luovuutesi uusiin
ulottuvuuksiin, ja saat parhaita mahdollisia kuvia.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [UUSI]

Nopea laajakulmaobjektiivi luo kauniin bokeefektin laajalle alalle ja vähentää kuvan
vääristymistä erityisesti reuna-alueilla.
Nanokidepinnoite minimoi heijastukset ja
haamukuvat sekä takaa kuvien kirkkauden.
Objektiivi sopii erinomaisesti maisemakuvaukseen ja kuvaukseen sisätiloissa.

Pienikokoinen, kevyt kiinteäpolttovälinen
vakio-objektiivi, jossa on käytetty asfäärisiä
elementtejä aberraation korjaamiseksi, tuottaa
hämmästyttävän terävyyden ja boke-efektin.
Objektiivi toimii erityisen hyvin vähäisessä
valaistuksessa. Se soveltuu lähes kaikkiin koh
teisiin – muotokuvista ja asetelmista maisemiin.

Pienikokoinen vakio-objektiivi takaa suuren
tarkkuuden, kauniin boke-efektin ja luonnollisen syvyysvaikutelman. Etäiset pistemäiset valonlähteet toistuvat kauniina pisteinä.
Objektiivi sopii parhaiten muotokuvien ja
asetelmien kuvaamiseen.

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

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

Tämä on pieni ja monipuolinen mikro-objektiivi, jossa on nanokidepinnoite. Objektiivi
kuvaa lähellä olevat kohteet uskomattoman
terävästi ja luo kauniin boke-efektin. Se
sopii erinomaisesti myös muotokuvien ja
asetelmien kuvaamiseen.

Valovoimainen, kiinteäpolttovälinen, keskipitkä objektiivi, joka on yllättävän kevyt
ja pienirunkoinen ja tuottaa erittäin terävät
kuvat. Hyödynnä vaikuttavaa boke-efektiä
luovassa muotokuvauksessa.

Pienikokoinen ja monipuolinen objektiivi,
joka kattaa eniten käytetyn zoomausalueen.
Jopa 4,0:aa aukkoa* vastaava tärinänvaimennus (VR) helpottaa käsivaralta kuvaamista ja
mahdollistaa laajan valikoiman aihealueita –
muotokuvista ja asetelmista maisemiin.

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

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

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

Monipuolinen, tehokas 11-kertainen zoomobjektiivi, johon sisältyy jopa 3,5:tä aukkoa* vastaava tärinänvaimennus. Objektiivi
tuottaa ensiluokkaista kuvanlaatua koko
laajalla polttovälialueella. Sopii erinomai
sesti matkakuvaukseen.

Telezoom, joka sisältää vaikuttavan, jopa
4,0:aa aukkoa* vastaavan tärinänvaimennuksen, tarjoaa uusia mahdollisuuksia
käsivaralta kuvaamiseen. Sen lyhin tarkennusetäisyys 1,0 metriä tuottaa kauniin
boke-efektin, ja nanokidepinnoite minimoi
heijastukset ja haamukuvat.

Ketterä, 5-kertainen supertelezoom-objektiivi, johon sisältyy
jopa 4,0:aa aukkoa* vastaava tärinänvaimennus. Objektiivi
tarjoaa erinomaisen optisen suorituskyvyn, joka perustuu
sen yhteen Super ED -lasielementtiin ja neljään ED-lasie
lementtiin sekä nanokidepinnoitteeseen, joka minimoi
heijastukset ja haamukuvat. Vertaansa vailla oleva kuvanlaatu erityisesti urheilu-, villieläin- ja matkakuvauksessa.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S Teleconverter TC-14E II • Kuvanlaatu: 12-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/125 sekuntia, f/8 • Valkotasapaino: Värilämpötila (5 000 K) • Herkkyys: ISO 1 600
• Picture Control: Vakio © Junichi Noguchi

*Perustuu CIPA-standardiin. Saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

Lisää monipuolisuutta DX-objektiiveilla
DX
FX
DX-kuva-ala näkyy
visuaalisesti etsimessä.
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Nikonin yhdenmukaisen F-bajonetin ansiosta voit käyttää D610-kamerassa myös jo omistamiasi DXobjektiiveja. DX-objektiivien suhteellisen pienen koon ansiosta kameran kokonaispaino ja koko eivät kasva
liikaa. Tästä on hyötyä yllättävissä kuvaustilanteissa ja matkoilla. Kamera tunnistaa DX-objektiivit automaatti
sesti ja määrittää tarvittavan rajauksen. Voit silti kuvata noin 10 megapikselin kuvia.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/125 sekuntia, f/4 • Valkotasapaino: Värilämpötila (5 000 K) • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio © Hideki Kono
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Laajenna näkökulmaasi Nikonin ainutlaatuisten lisävarusteiden avulla
Langaton mobiiliyhteyssovitin WU-1b (lisävaruste) kuvaamiseen kauko-ohjauksen avulla ja kuvien
siirtoon älylaitteeseen

Langaton
mobiiliyhteyssovitin WU-1b

Kun lisävarusteena saatava langaton mobiiliyhteyssovitin WU-1b kytketään D610:n USB-liittimeen, tietoa
voidaan siirtää molempiin suuntiin kameran ja sisäisellä langattomalla tiedonsiirto-ominaisuudella varustetun
älylaitteen, kuten älypuhelimen tai taulutietokoneen, välillä. Sovittimen avulla voit laukaista sulkimen etäältä.
Lisäksi älylaitteen näytöstä voidaan tarkastella reaaliaikanäkymää ja sitä voidaan käyttää parhaan kuvakulman
saamiseksi. Kuvat voidaan siirtää langattomasti älylaitteisiin ja ladata yhteisöpalveluihin tai ne voidaan liittää
sähköpostiviestiin. WU-1b tukee älylaitteita, joissa on Android™ OS tai iOS -käyttöjärjestelmä.
Huomautus: toiminto edellyttää, että älylaitteeseen on asennettu Wireless Mobile Utility -ohjelmisto.

Wireless Mobile
Utility

Wireless Mobile Utility
Nikonin Wireless Mobile Utility -ohjelmiston avulla kuvat voidaan ladata kamerasta älylaitteeseen tai
älylaitetta voidaan käyttää kameran laukaisemiseen, kun kameraan on liitetty langaton mobiiliyhteyssovitin
WU-1b. WU-1b tukee älylaitteita, joissa on Android™ OS tai iOS -käyttöjärjestelmä.
Huomautus: ladattavissa ilmaiseksi sovelluskaupoista.
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Langaton kauko-ohjain WR-R10
(lähetin-vastaanotin)

Langaton kauko-ohjain
WR-T10 (lähetin)

Lisävarusteena saatavat langattomat kauko-ohjaimet WR-1 ja WR-R10/WR-T10 käyttävät 2,4 GHz:n radiotaajuutta
ja lisäävät huomattavasti kauko-ohjauksen joustavuutta. Infrapunasäteitä käyttävistä samankaltaisista laitteista
poiketen ne mahdollistavat kauko-ohjauksen pitkän matkan päästä. Suljin voidaan laukaista, vaikka tiellä olisi
esteitä, kuten puita. Myös automaattitarkennus ja sarjakuvaus ovat mahdollisia. Koska kauko-ohjaimilla voidaan
ohjata useita kameroita, ne sopivat erilaisiin kuvaustilanteisiin. Voit tallentaa valokuvia tai elokuvia yhtä aikaa
käyttämällä useita kameroita, joissa on erilaiset objektiivit, tai eri kuvakulmissa olevia kameroita. Jos jaat kamerat
ryhmiin ja määrität jokaiselle ryhmälle oman kanavan, voit ohjata jokaista ryhmää erikseen. Näin voit esimerkiksi
kuvata ensin yhdellä ryhmällä valokuvia ja heti tämän jälkeen elokuvaa toisella ryhmällä.
Huomautus: elokuvan tallennus on mahdollista D4- ja D800-sarjan kameroilla sekä seuraavilla kameroilla: D610, D600, D7100, D5300, D5200,
COOLPIX A ja COOLPIX P7700.

Monitoimiakkuperä MB-D14 (lisävaruste) helpottaa pystykuvausta
Lisävarusteena saatava monitoimiakkuperä MB-D14 tukee kahdentyyppisiä akkuja tai paristoja
(yksi litiumioniakku EN-EL15 ja kuusi R6/AA-kokoista alkali- tai litiumparistoa tai Ni-MH-akkua) ja EH-5bverkkolaitetta (EP-5B-virtaliitännän kanssa). D610-kameran akusta voidaan siirtyä saumattomasti käyttämään
MB-D14-monitoimiakkuperää, jos molemmissa on yksi EN-EL15-akku. Näin käyttäjä voi ottaa noin kaksi kertaa
enemmän kuvia kuin pelkällä D610-kameran akulla. MB-D14-monitoimiakkuperässä on painikkeet ja valitsimet
pystykuvausta varten, joten kameran käyttö on varsin kätevää erityisesti muotokuvia otettaessa. Akkuperän
runko on tehty magnesiumseoksesta.
MB-D14-monitoimiakkuperä
(liitettynä D610:een)

GPS-laite GP-1A (lisävaruste) tallentaa sijaintitiedot
Kun käytössä on lisävarusteena saatava GPS-laite GP-1A, paikannustiedot – kuten leveyspiiri, pituuspiiri,
korkeus ja UTC (Universal Coordinated Time) -aika – voidaan tallentaa D610-kameralla otettuihin kuviin
Exif-tietoina. Paikannustiedot sisältävät kuvat voidaan näyttää ViewNX 2 -ohjelmiston GeoTag-työtilassa.
Tietoja voi käyttää myös Nikonin kuvien jakamiseen ja tallentamiseen tarkoitetussa NIKON IMAGE SPACE
-palvelussa, muissa kuvien jakamisen verkkopalveluissa tai markkinoilla saatavilla olevissa digitaalisissa
karttaohjelmistoissa.
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Käytännölliset langattomat kauko-ohjaimet (lisävaruste) hyödyntävät radioyhteyttä

1 Valotuksen korjauspainike /
Palautus kahdella painikkeella -painike
2 Laukaisin
3 Virtakytkin
4 Sivukomentokiekko
5 Syväterävyyden esikatselupainike
6 Virtaliitännän kansi
7 Poistopainike / Muistikorttien
alustuspainike
8 Kuminen silmäsuppilo
9 Fn (toiminto) -painike
! Etsimen okulaari
" Diopterin säädin
# Peili
$ Valotuksen/tarkennuksen
lukituspainike
% Valonmittauksen kytkentävipu
& Objektiivin kiinnike
( Tarkennustilan valitsin
) Tarkennustilan painike
~ Objektiivin vapautuspainike
+ Objektiivin kiinnitysmerkki
, Haarukointipainike
- Yhdysrakenteinen mikrofoni
. Salamatilapainike / Salaman
korjauspainike
/ Infrapunavastaanotin (edessä)
: Kameran hihnan kiinnike
; Kuvanottotavan valitsin
< Tilanvalitsin
= Tilanvalitsimen lukituksen
vapautin
> Varusteluisti (lisävarusteena
saatavalle salamalaitteelle)
? Yhdysrakenteinen salama
@ Tarkennusapuvalo / Itselaukaisimen merkkivalo / Punasilmäisyyden vähennysvalo
[ Mittauspainike / Muistikorttien alustuspainike
\ Elokuvan tallennuspainike
] Ohjauspaneeli
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JÄRJESTELMÄKAAVIO
ETSIMEN LISÄVARUSTEET

SALAMALAITTEET

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

Okulaarin korjauslinssi DK-20C
(–5...+3 m–1)
Suurentava
okulaari
DG-2

Langaton
salamanohjain
SU-800

Lisävirtalähde SD-9
Okulaarisovitin DK-22

Salamalaite
SB-910

Suurentava okulaari
DK-21M

Salamalaite
SB-700
Salamalaite
SB-400

Okulaarisuojus
DK-5*
Kulmatähtäin
DR-6

Salamalaite
SB-300

Studiosalamalaitteet**

http://nikonimagespace.com

Salamalaitteet
SB-910/700/
400/300

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja R1C1
Täsmäysliitännän
sovitin AS-15

TTL-kaukolaukaisin
SC-28, 29

Kuminen silmäsuppilo
DK-21*

DIGISCOPINGLISÄVARUSTEET

KAUKO-OHJAUS,
GPS-LISÄVARUSTEET

MIKROFONI
Stereomikrofoni
ME-1

Langaton
kauko-ohjain
WR-T10

Langaton
kauko-ohjain
WR-1

Digitaalisen järjestelmä
kameran Fieldscope-sovitin
FSA-L1

TV- JA VIDEOLISÄLAITTEET

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

Langaton kauko-ohjain WR-1

Digitaalisen järjestelmä
kameran Fieldscope-sovitin
FSA-L2

Televisio**

KUULOKE
HDMI-liitännällä varus
tettu videotallennin**

GPS-laite GP-1A

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 jopa 20 gigatavua tallennustilaa sekä useita hyödyllisiä
toimintoja, kuten salasanasuojaus. Saatavilla on myös älypuhelinsovellus.

^ Polttotason merkki
_ Kuvanottotavan valitsimen
lukituksen vapautin
{ Toistopainike
| Valikkopainike
} Muokkauspainike / Picture
Control -painike
* Ohjepainike / Suojauspainike /
Valkotasapainopainike
a Toiston zoomaus -painike /
Kuvanlaatu-/kuvakokopainike
b Toistozoomauksen loitonnus-/
pienoiskuvapainike / ISOherkkyyspainike / Palautus
kahdella painikkeella -painike
c Jalustakierre
d Näyttö
e Tietopainike
f Lisävarusteena saatavan
MB-D14-akkuperän liitännän
suojus
g Akkutilan kansi
h Akkutilan kannen salpa
i Kaiutin
j Infrapunavastaanotin (takana)
k Muistikortin merkkivalo
l Reaaliaikanäkymän valitsin
m Reaaliaikanäkymäpainike
n Ympäristön kirkkauden
tunnistin
o Muistikorttipaikan kansi
p Tarkennusalueen lukitsin
q OK-painike
r Monivalitsin
s Pääkomentokiekko
t Ulkoisen mikrofonin liitin
u Kuulokeliitin
v USB-liitin
w HDMI-miniliitin
x Lisälaiteliitäntä

GPS-laite
GP-1A

Langallinen
kauko-ohjain
MC-DC2

Kauko-ohjain
ML-L3

Langaton
kauko-ohjain
WR-T10 (lähetin)

Langaton kauko-ohjain
WR-R10 (lähetinvastaanotin)

ÄLYLAITTEIDEN
LISÄVARUSTEET
Langaton
mobiiliyhteyssovitin WU-1b

VERKKOLAITTEET, PARISTOT JA AKUT

SD-muistikortti**

LAUKKU

Litiumioniakku
EN-EL15*

Virtaliitäntä
EP-5B

Wireless
Mobile Utility†

Monitoimiakkuperä
MB-D14
Akkulaturi MH-25*

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Kuusi R6/AAkokoista paristoa**

Verkkolaite EH-5b

Puolikova laukku
CF-DC5

Älylaite**
(iOS / Android OS)

Kuuloke**

Tietokone**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukulaite**

Tulostin**
USB-kaapeli UC-E15*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

* Vakiovarusteet ** Muut kuin Nikon-tuotteet † Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi).
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Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D610 – tekniset tiedot
Kameratyyppi
Objektiivin kiinnike
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvapisteet yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Kuvakoko (kuvapistettä)

#

Digitaalinen järjestelmäkamera (yksisilmäinen peiliheijastus)
Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
24,3 miljoonaa
35,9 × 24,0 mm:n CMOS-kenno (Nikonin FX-muoto)
24,7 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena saatava Capture NX 2 -ohjelmisto)
• FX-muoto (36×24): 6 016 × 4 016 (L), 4 512 × 3 008 (M), 3 008 × 2 008 (S) • DX-muoto (24×16): 3
936 × 2 624 (L), 2 944 × 1 968 (M), 1 968 × 1 312 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut FX-koon
valokuvat: 6 016 × 3 376 (L), 4 512 × 2 528 (M), 3 008 × 1 688 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä
otetut DX-kokoiset valokuvat: 3 936 × 2 224 (L), 2 944 × 1 664 (M), 1 968 × 1 112 (S)
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviötön pakattu tai pakattu • JPEG: JPEG-Baselineyhteensopiva 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 -järjestelmä Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture Controlia
14_Fl
voidaan muuttaa; tallennustilaa mukautettuja Picture Controleja varten
Tallennusvälineet
SD (Secure Digital) -muistikortit ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksi korttipaikkaa
Korttipaikkaa 2 voidaan käyttää ylivuodoissa, varmuuskopioinnissa tai tallennettaessa
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
• FX (36×24): Noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa • DX (24×16): Noin
97 % vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,7-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, f/1,4, –1,0 m –1)
Katselupiste
21 mm (–1,0 m –1; etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
Diopterin säätö
–3...+1 m –1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VIII, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit
(rajausruudukon saa näkyviin)
Peili
Nopea palautus
Syväterävyyden esikatselu Syväterävyyden esikatselupainiketta painettaessa objektiivin aukko himmenee käyttäjän
(tilat A ja M) tai kameran (muut tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Yhteensopiva seuraavien objektiivien kanssa: AF NIKKOR -objektiivit, mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin
objektiivit (PC-objektiiveihin liittyy joitakin rajoituksia), DX-objektiivit [joiden kuva-ala on DX (24×16)],
AI-P NIKKOR -objektiivit ja ei-mikroprosessoriohjatut AI-objektiivit (vain A- ja M-tilat); IX-NIKKORobjektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja ei-AI-objektiiveja ei voi käyttää; elektronista etäisyysmittaria
voidaan käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/8 tai suurempi (elektroninen etäisyysmittari tukee
keskustan seitsemää tarkennuspistettä, kun objektiivin suurin aukko on f/8 tai suurempi, ja keskustan
33:a tarkennuspistettä, kun objektiivin suurin aukko on f/6,8 tai suurempi)
Suljintyyppi
Elektronisesti ohjattu pystysuuntainen verhosuljin
Suljinaika
1/4 000–30 sekuntia 1/3 tai 1/2 EV:n välein; bulb-aikavalotus, time-aikavalotus (edellyttää
lisävarusteena saatavaa ML-L3-kauko-ohjainta), X200
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s. Täsmäyttää sulkimeen enintään nopeudella 1/250 s (salaman toimintaetäisyys
lyhenee, kun nopeus on 1/200–1/250 s)
Kuvanottotavat
S (yksittäiskuva), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
QC (hiljainen sarjakuvaus), E (itselaukaisin), (kauko-ohjain), MUP (peilin nosto)
Kuvausnopeus
Noin 1–5 kuvaa/s (CL), noin 6 kuvaa/s (CH) tai 3 kuvaa/s (QC)
Itselaukaisin
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Kauko-ohjaintilat
Viivästetty kaukolaukaisu, nopea kaukolaukaisu, peilin nosto kauko-ohjaimella
Valotuksen mittaus
TTL-valotusmittaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-objektiivit), värimatriisimittaus II (muut
Mittausmenetelmä
mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus käytettävissä ei-mikroprosessoriohjattujen
objektiivien kanssa, jos käyttäjä antaa objektiivitiedot • Keskustapainotteinen: 75 prosentin painotus
kuvan keskellä olevalle 12 mm:n ympyrälle; läpimitaksi voidaan muuttaa 8, 15 tai 20 mm, tai painotus
voidaan perustaa koko kuvan keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 12 mm:n
ympyrää tai koko kuvan keskiarvoa) • Piste: mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 % kuva-alasta) valitusta
tarkennuspisteestä (keskitarkennuspisteestä, 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 liitäntä Yhdistetty CPU ja AI
Automaattinen (i automaattinen; j automaattinen [ei salamaa]), kuvausohjelma (k muotokuva,
Valotustilat
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,
1 siluetti, 2 yläsävy, 3 alasävy), ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P), suljinajan esivalintaautomatiikka (S), aukon esivalinta-automatiikka (A), käsisäätö (M), U1 (user settings 1), U2 (user settings 2)
Valotuksen korjaus
Voidaan säätää –5...+5 EV:tä 1/3 tai 1/2 EV:n välein tiloissa P, S, A ja M
Valotuksen haarukointi 2–3 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n välein
Valotuksen lukitus
Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla AE-L/AF-L-painiketta
ISO 100–6 400, 1/3 EV:n tai 1/2 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7 tai 1 EV:tä
ISO-herkkyys
(suositeltu valotusindeksi)
(joka vastaa herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV:tä (joka vastaa
herkkyyttä ISO 25 600) yli ISO 6 400:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö saatavilla
Aktiivinen D-Lighting
Automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
2 kuvaa käyttäen valittua arvoa yhdelle kuvalle tai 3 kuvaa käyttäen ennalta määritettyjä arvoja kaikille kuville
ADL-haarukointi
Automaattitarkennus
Nikon Multi-CAM 4800 -automaattitarkennusmoduuli, jossa on TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö,
39 tarkennuspistettä (joista yhdeksän on ristikkäistyyppistä tunnistinta; 33 keskimmäistä tarkennuspistettä
ovat käytettävissä, kun aukko on pienempi kuin f/5,6 ja suurempi kuin f/8, ja seitsemän keskimmäistä
tarkennuspistettä ovat käytettävissä, kun aukko on f/8) ja tarkennusapuvalo (alue noin 0,5–3 m)
Tunnistusalue
–1...+19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen
Tarkennustavat
AF-S/AF-C-valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen
tilan mukaisesti • Käsitarkennus (M): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää

Tarkennuspiste
Tarkennusaluetilat

Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Pistetarkennus, 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta,
automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus
Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla
AE-L/AF-L-painiketta)
Yhdysrakenteinen salama i, k, p, n, o, s, w: Automaattisesti esiin nouseva automaattisalama
P, S, A, M, 0 : painikkeella esiin nostettava
Ohjeluku
Noin 12, käsisäätöisellä salamalla 12 (metreinä, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL-salamaohjaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on yhdysrakenteinen salamalaite tai SBSalaman ohjaus
910-, SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600-, SB-400- tai SB-300-salamalaite; digitaaliselle järjestelmäkameralle
tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksessa tai keskustapainotteisessa
mittauksessa, digitaalisen järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksessa
Salamatilat
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, jälkiverhon
täsmäys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois; automaattista nopeaa FP-täsmäystä tuetaan
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, 2 tai 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
Nikonin luova
Kehittyneelle langattomalle valaistukselle on tuki käytettäessä yhdysrakenteista salamaa, SB-910-, SB-900-,
valaistusjärjestelmä
SB-800- tai SB-700-salamalaitetta pääsalamalaitteena ja SB-600- tai SB-R200-salamalaitetta etäsalamalaitteena
(CLS, Creative Lighting System) tai käytettäessä SU-800-ohjausyksikköä ohjaimena; yhdysrakenteinen salama voi toimia pääsalamalaitteena
ohjaintilassa; automaattiselle nopealle FP-täsmäykselle ja muotoiluvalolle on tuki käytettäessä mitä tahansa
CLS-yhteensopivaa salamalaitetta paitsi SB-400:aa; salaman väritietojen välitykselle ja salamavalon lukitukselle
on tuki käytettäessä mitä tahansa CLS-yhteensopivaa salamalaitetta.
Täsmäysliitäntä
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavana erikseen)
Valkotasapaino
Automaattinen (2 vaihtoehtoa), hehkuvalo, loisteputkivalo (7 vaihtoehtoa), suora
auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 4 arvoa voidaan tallentaa),
värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikissa vaihtoehdoissa on hienosäätömahdollisuus
Valkotasapainon
2–3 kuvaa 1, 2 tai 3 yksikön askelin
haarukointi
Reaaliaikanäkymän tilat Reaaliaikanäkymäkuvaus (valokuvat), elokuvan reaaliaikanäkymä (elokuvat)
Reaaliaikanäkymän tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F) • Käsitarkennus (M)
Tarkennusaluetilat
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)
Elokuvan valotuksenmittaus TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Elokuvan mittausmenetelmä Matriisi
Kuvakoko (kuvapisteinä) • 1 920 × 1 080; 30p (progressiivinen), 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p
ja kuvataajuus
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
Tiedostomuoto
MOV
Videon pakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto
Lineaarinen PCM
Äänitallennuslaite
Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys on säädettävissä
Enimmäispituus
Noin 29 minuuttia ja 59 sekuntia (20 minuuttia kuvakoon, kuvataajuuden ja elokuvan laatuasetusten mukaan)
Muut elokuva-asetukset Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
Näyttö
8 cm:n (3,2 tuuman), noin 921 000 kuvapisteen (VGA) matalalämpötilainen polysilikoni-TFTnestekidenäyttö, jossa on noin 170 asteen katselukulma, noin sataprosenttinen kuva-ala ja
ympäristön kirkkauden tunnistinta hyödyntävä automaattinen näytön kirkkauden säätö
Toisto
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) toiston zoomauksella,
elokuvan toisto, valokuvien tai elokuvien diaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet,
kuvan tiedot, GPS-tietojen näyttö ja automaattinen kuvan kääntö
USB
Hi-Speed USB
HDMI-lähtö
Tyypin C HDMI-miniliitäntä
Lisälaiteliitäntä
Langallinen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavana erikseen), GPS-laite: GP-1/GP-1A (saatavana erikseen)
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (halkaisija 3,5 mm; virransaanti laitteesta)
Äänen ulostulo
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
Tuetut kielet
Arabia, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi,
ranska, saksa, kreikka, hindi, unkari, indonesia, italia, japani, korea, norja, puola, portugali,
brasilianportugali, romania, venäjä, espanja, ruotsi, thai, turkki ja ukraina
Akku
Litiumioniakku EN-EL15
Akkuperä
Lisävarusteena saatavaan MB-D14-monitoimiakkuperään mahtuu yksi EN-EL15-litium
ioniakku tai kuusi AA-kokoista alkali- tai litiumparistoa tai NiMH-akkua
Verkkolaite
Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 141 × 113 × 82 mm.
Paino
Noin 850 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 760 g (pelkkä kameran runko)
Käyttöympäristö
Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Vakiovarusteet
Litiumioniakku EN-EL15, akkulaturi MH-25, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo DK-21,
USB-kaapeli UC-E15, kameran hihna AN-DC10, nestekidenäytön suojus BM-14, rungon suojus
(saattaa vaihdella
maittain tai alueittain)
BF-1B, varusteluistin suojus BS-1, ViewNX 2 -CD-ROM
• 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.
• Android™ on Google Inc:n tavaramerkki.
• Tuotteet ja merkkien nimet 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. Tammikuu 2014
VAROITUS

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