
JAZ SEM ADRENALIN
Jaz sem Nikon D7100. Pri fotografiranju nimam omejitev. S pomočjo natančnosti, ki jo omogoča ločljivost 24,1 
milijona slikovnih točk, in s svojim vrhunskim sistemom samodejnega ostrenja z 51 točkami omogočam osupljive 
fotografije. Z dodatnim 1,3-kratnim telefoto učinkom razširjam zmogljivosti formata DX. Vse je združeno v izjemno 
vzdržljivem, vodotesnem in prenosnem ohišju, ki je vedno enako zmogljivo, ne glede na to, kaj počnete ali kje ste. 
Sem za tiste, ki si želijo več.

ZMOGLJIVOST IN ODLIČNE FOTOGRAFIJE
n Nikonov slikovni senzor CMOS formata DX s 24,1 milijona efektivnih 

slikovnih točk: brez optičnega nizkoprehodnega filtra za omogočanje 
neverjetne ostrine tudi pri najfinejših podrobnostih. 

n Hiter in zelo učinkovit procesor za obdelavo slike EXPEED 3: enakovre-
den tistim v dražjih modelih, kot sta D4 in D800.

n Občutljivost ISO od 100 do 6400, z možnostjo razširitve do 25.6001: za 
izjemno zmogljivost pri šibki svetlobi.  

n Funkcije AF na profesionalni ravni, ki so bile prej na voljo le v modelih 
FX D-SLR visokega cenovnega razreda: 51-točkovni AF s 15 križnimi 
senzorji, zmogljivost AF f/8 in zaznavanje izostritve do –2 EV.

n Hitrost neprekinjenega fotografiranja do 6 posnetkov na sekundo v 
načinu DX. 

n Funkcija obrezovanja formata DX za faktor 1,3, ki dodatno razširi 
spekter možnosti formata DX: z dodatnim telefoto učinkom, večjo 
hitrostjo (do 7 posnetkov na sekundo) in izredno širokim območjem 
pokritosti AF vse do robov za izjemen zajem motiva.

IZJEMNA VZDRŽLJIVOST V KOMPAKTNEM OHIŠJU
n Priročno prenosen: v svoji kompaktni zasnovi skriva izjemne funkcije: 

tehta le 675 g.
n Trpežno ohišje s pokrovi iz magnezijeve zlitine: za zaščito pred 

prahom, vremenskimi razmerami in padci. 

ERGONOMSKA OBLIKA IN INTUITIVNO DELOVANJE
n Jasno in udobno gledanje za natančno kompozicijo: brez časovnega 

zamika in s 100-odstotno pokritostjo kadra.
n Inovativen 8-cm (3,2-in.) zaslon LCD z 1.229.000 točkami: zagotavlja 

izboljšano svetlost in vidljivost.
n Dve reži za kartice SD: združljivi z UHS-I.
n Dostopne funkcije uporabnosti: izboljšan gumb »i« in točkovna 

nastavitev beline za hitro in natančno nastavljanje beline med 
ogledom v živo.

n Brezžična povezavljivost2: združljiv z brezžičnim vmesnikom za mobilne 
naprave WU-1a

1 ISO 100, 20 ˚C/68 ˚F
2 Združljiv s pametnimi napravami, ki imajo nameščen sistem iOS™ ali Android™. Za to funkcijo morate uporabljati posebno aplikacijo Wireless Mobile Utility, ki jo lahko brezplačno prenesete iz 
spletnih trgovin Google Play™ in Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube in druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.
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Vrsta fotoaparata Digitalni zrcalno-refleksni fotoaparat
Nastavek za objektiv Nikonov nastavek F (s priključki in kontakti za AF)
Efektivni vidni kot Nikonov format DX; enakovredna goriščna razdalja objektiva z enakim vidnim kotom pri 

formatu 35-mm [135] je približno 1,5-kratna goriščna razdalja objektiva na fotoaparatu DX
Efektivno število 24,1 milijona
slikovnih točk
Slikovni senzor 23,5 × 15,6-milimetrski senzor CMOS
Skupno število 24,71 milijona
slikovnih točk
Sistem za Čiščenje slikovnega senzorja, referenčni podatki funkcije odstranjevanja prahu s slike
odstranjevanje prahu (potrebujete dodatno programsko opremo Capture NX 2)

Dve reži Drugo režo je mogoče uporabiti, če zmanjka prostora na prvi kartici, za varnostno kopiranje 

kopirati s kartice na kartico

-1)
; od sredinske površine leče okularja iskala)

-1

za kadriranje)

uporabnik (načina A in M) ali fotoaparat (v drugih načinih)
Zaslonka objektiva Takojšnja vrnitev, elektronsko nadzorovana

načinih A in M
uporabljati. 

ali hitrejša (elektronski daljinomer podpira sredinsko točko ostrenja pri objektivih z največjo 

Vrsta zaklopa Elektronsko nadzorovan vertikalni zaklop v goriščni ravnini

Načini proženja S (posamezni posnetek), CL (zaporedno fotografiranje z majhno hitrostjo), CH (zaporedno 
fotografiranje z veliko hitrostjo), Q (tiho proženje),  <icon> (samosprožilec), MUP (dvig zrcala); 
podprto intervalno fotografiranje

snemanja CL od 1 do 6 posnetkov na sekundo, CH

L od 1 do 6 posnetkov 
na sekundo, CH

L od 1 do 5 posnetkov na sekundo, CH

L od 1 do 6 posnetkov 
na sekundo, CH 6 posnetkov na sekundo

Načini daljinskega Način zakasnjenega fotografiranja z daljinskim upravljalnikom, fotografiranje s hitrim 

zrcalom
Način merjenja osvetlitve

75 % teže ima 8-milimetrski krog v sredini posnetka; premer kroga lahko spremenite na 6, 

osvetlitve
Načini osvetlitve Samodejni načini (  samodejno;   samodejno [brez bliskavice]); programski samodejni 

način s prilagodljivim programom ( P ); samodejni program s prednostjo časa ( S ); samodejni 
program s prednostjo zaslonke ( A ); ročno ( M ); scenski načini (  portret;  pokrajina;  
otrok;   šport;  bližnji posnetek;  nočni portret;  nočna pokrajina; 

 sončni zahod;  portret domačega ljubljenčka;  svetloba 
sveče;  cvetje;  jesenske barve;  hrana); načini posebnih učinkov (  nočni pogled;   
barvna skica;  učinek miniature;  selektivne barve;  obris;  visoka osvetljenost;   
nizka osvetljenost); U1 (uporabniške nastavitve 1); U2 (uporabniške nastavitve 2)

P, S, A in M
Več zaporednih posnetkov
z različnimi nastavitvami
za osvetlitev
Zaklepanje osvetlitve Osvetlitev se zaklene pri zaznani vrednosti z gumbom 

(indeks priporočene osvetlitve) 

Aktivna D-osvetlitev Samodejna, zelo visoka, visoka, običajna, nizka, izklopljena
Več zaporednih posnetkov 2 posnetka, ki uporabljata izbrano vrednost za en posnetek, ali 3 posnetki, ki uporabljajo 

prednastavljene vrednosti za vse posnetke

s področjem AF 3D-sledenje, AF s samodejno izbiro področij

pritiskom gumba  
Vgrajena bliskavica  

točkovnim merjenjem
Načini delovanja Samodejno, samodejno z zmanjšanjem učinka rdečih oči, samodejna počasna sinhronizacija, 
z bliskavico samodejna počasna sinhronizacija z zmanjšanjem učinka rdečih oči, do-osvetlitev, 

zmanjšanje učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija, počasna sinhronizacija z zmanjšanjem 
učinka rdečih oči, počasna sinhronizacija na zadnjo zaveso, sinhronizacija na zadnjo zaveso, 

Več zaporednih posnetkov 
z različnimi nastavitvami
za bliskavico

bliskavice ko se bliskavica sproži pri polni moči

opremo zaklepanjem

krmilne enote 

 Adapter za sinhronizacijski priključek AS-15 (na voljo posebej)
Nastavitev beline Samodejno (2 vrsti), žareče, fluorescentno (7 vrst), neposredna sončna svetloba, bliskavica, 

oblačno, senca, ročna prednastavitev (možnost shranjevanja največ 6 vrednosti, točkovno 

Več zaporednih posnetkov z  Od 2 do 5 posnetkov v korakih po 1, 2 ali 3
različnimi nastavitvami beline
Načini ogleda v živo Fotografiranje v načinu ogleda v živo (fotografije), videoposnetki v načinu ogleda v živo 

(videoposnetki)

Načini delovanja s  AF s prednostjo obrazov, AF s širokim območjem, AF z običajnim območjem, AF s sledenjem
področjem AF motivu
Samodejno ostrenje AF z zaznavanjem kontrasta kjer koli v okvirju (ko je izbrana možnost AF s prednostjo obrazov 

ali AF s sledenjem motivu, fotoaparat samodejno izbere točko ostrenja)
Merjenje pri videoposnetkih
Način merjenja pri  Matrično
videoposnetkih
Velikost okvirja (v slikovnih
točkah) in hitrost snemanja  

visoko in običajno kakovost slike 

Format datotek MOV
Stiskanje videoposnetkov

Naprava za snemanje zvoka Vgrajeni ali zunanji stereo mikrofon; možnost prilagajanja občutljivosti

svetlosti

zasuk slik

Avdio vhod Stereo mini banana (premer 3,5 mm; podprto napajanje prek vtičnice)
Avdio izhod Stereo mini banana (premer 3,5 mm)

nizozemščina, angleščina, finščina, francoščina, nemščina, grščina, hindujščina, 
madžarščina, indonezijščina, italijanščina, japonščina, korejščina, norveščina, perzijščina, 
poljščina, portugalščina (evropska in brazilska), romunščina, ruščina, španščina, švedščina, 
tamilščina, tajščina, turščina, ukrajinščina, vietnamščina

litijevimi baterijami

g (samo ohišje fotoaparata)

(odvisno od države oz. regije) 

Association.

posameznih podjetij.
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