A S R EGR AS SÃO
QUE NÃO HÁ R EGR AS

Não deixe que nada se interponha entre si e a
sua visão. A D780 oferece-lhe, entre outras coisas,
tudo o que esperaria de uma câmara D-SLR de
calibre profissional. Improvisação ou preparação.
Fotografias ou filmagens. Com esta câmara D-SLR de
enquadramento completo, hesitar não é uma opção.

F U N C I O N A L I DA D E S
AF NO VISOR
O sistema AF de deteção de fase de 51 pontos tem uma
sensibilidade de até -3 EV. Obterá funções emblemáticas
de seguimento e poderá alternar rapidamente entre os
modos AF avançados.
AF NO MODO VISUALIZAÇÃO EM DIRETO
O rápido sistema AF híbrido de 273 pontos tem uma sensibilidade de até -5 EV ou de até -7 EV
com AF com pouca luz.1 A função Deteção de rostos e olhos ativada está disponível quando se
capturam imagens estáticas.

ACESSÓRIOS
RECOMENDADOS

VELOCIDADES DE DISPARO DE ATÉ 12 FPS
Dispare a uma velocidade de até 7 fps com AF/AE, ou de até 12 fps no modo de Fotografia de
visualização em direto silenciosa. Obterá imagens com a máxima resolução, mesmo quando
disparar em formato RAW.
VISOR ÓTICO E ECRÃ TÁCTIL INCLINÁVEL
O visor ótico de 0,70x oferece-lhe um amplo campo de visão e uma cobertura de 100%. O ecrã
LCD inclinável de 2 359 000 pontos permite a abertura do obturador por toque e a função AF.
UMA EXCELENTE QUALIDADE DE IMAGEM
Objetivas de encaixe F. Sensor CMOS de enquadramento completo de 24,5 MP. Processador
de imagens EXPEED 6. O mesmo sensor RGB de 180 000 pixels e o Sistema avançado de
reconhecimento de cenas da D850.

SPEEDLIGHT
SB-5000

AMPLA SENSIBILIDADE ISO
A D780 conta com uma gama ISO mais ampla do que a aclamada D850.
Trabalhe com 100–51 200 ISO, extensível até 204 800 e até 50 ISO.
VÍDEOS D-SLR DE ENQUADRAMENTO COMPLETO
Grave filmes em formato 4K/UHD de resolução ultraelevada a 30p/25p/24p com fator
de recorte zero. Grave em N-Log ou capture filmes Gama de registo híbrido (HLG).

MICROFONE ESTÉREO
ME-W1

LIBERDADE CRIATIVA
Velocidades do obturador de 1/8000 a 900 seg. Filmagens temporizadas integradas na câmara.
Imagens estáticas de 2 MP a uma velocidade vertiginosa de 120 fps. Menu de digitalização
integrado na câmara. E muito mais.
TRANSFERÊNCIA RÁPIDA DE IMAGENS
As capacidades de transferência de dados a alta velocidade e a conectividade sem fios da
câmara facilitam a obtenção de imagens. E a aplicação SnapBridge permite aos utilizadores
partilhar ficheiros JPEG e RAW com qualquer dispositivo inteligente.
1 Quando se dispara com uma objetiva com uma abertura máxima de f/1,4 ou superior.

ADAPTADOR PARA
DIGITALIZAR NEGATIVOS
ES-2

E S P E C I F I C AÇÕ E S

T É C N I C A S

D 780

Sensor de imagem /
Pixels efetivos

Sensor CMOS de formato FX (enquadramento completo) da Nikon, 24,5 milhões

Slot para cartões

2 cartões Secure Digital (SD)

Visor / Cobertura do
enquadramento

Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho, FX: Aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical

Velocidade do obturador

De 1/8000 a 30 seg. (escolha entre passos de 1/3 e 1/2 EV, extensível a 900 seg. no modo M); Exposição B; Tempo; X200

Velocidade de avanço de
imagem

Até 7 fps com AF/AE, até 12 fps no modo de Fotografia de visualização em direto silenciosa

Sistema de Medição

Fotografia através do visor: Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 180K (180 000) pixels;
Visualização em direto: Medição da exposição TTL através do sensor de imagem

Sensibilidade ISO (Índice de
exposição recomendado)

ISO de 100 a 51 200 (escolha entre passos de 1/3 e 1/2 EV); também pode ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV
(equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 204 800 ISO) acima de
51 200 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível

Tipo de focagem automática

Fotografia através do visor: deteção de fase TTL realizada utilizando o módulo do sensor de focagem automática Advanced MultiCAM 3500 II com suporte para 51 pontos de focagem (incluindo 15 sensores do tipo cruzado; f/8 suportado por 11 sensores); suporte
do ajuste da precisão da focagem automática
Visualização em direto: deteção de fase híbrida/AF de deteção de contraste através do sensor de imagem; suporte do ajuste da
precisão da focagem automática

Pontos de focagem

Fotografia através do visor: 51 pontos com a opção [Todos os pontos] selecionada para a configuração personalizada a6 [Pontos de
focagem usados], 11 pontos com a opção [Pontos alternados] selecionada, Visualização em direto: 273 pontos com a opção [Todos os
pontos] selecionada para a configuração personalizada a6 [Pontos de focagem usados], 77 pontos com a opção [Pontos alternados]
selecionada

Filme - Tamanho de imagem
(pixels) e fotogramas por
segundo

3840 x 2160 (4K UHD); 30p (progressivo), 25p, 24p
1920 x 1080; 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
1920 x 1080 (câmara lenta); 30p x4, 25p x4, 24p x5

Dispositivo de gravação de
áudio

Microfone estéreo ou externo incorporado com opção de atenuador; sensibilidade ajustável

Outras opções de filmagem

Gravação de filmagem temporizada, redução da vibração eletrónica, códigos de tempo, saída de vídeo logarítmica (N-Log) e HDR (HLG)

Tamanho do monitor

8 cm (3,2 pol.)

Resolução do monitor

Ecrã LCD TFT táctil, com inclinação, com ângulo de visualização de 170° e aproximadamente 2 359 000 pontos (XGA), cobertura do
enquadramento de aproximadamente 100%, ajuste manual da luminosidade de 11 níveis e controlo do equilíbrio de cores

Bateria

Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b

Dimensões (L x A x P)

Aproximadamente 143,5 x 115,5 x 76 mm

Peso

Aproximadamente 840 g com bateria e cartão de memória SD, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 755 g (apenas corpo da
câmara)

Acessórios fornecidos

Tampa do corpo BF-1B, ocular de borracha DK-31 (instalada na câmara), bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b com tampa do
terminal, carregador da bateria MH-25a (fornecido com um adaptador CA de parede ou cabo de alimentação de tipo e formato que
variam consoante o país ou região onde é vendido), tampa da ocular DK-5, cabo USB UC-E24, correia AN-DC21

CAPTURE TOMORROW
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