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*No coração da imagem
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• 	Sensor de imagem CMOS no formato
DX com 14,2 megapixéis efectivos

• 	EXPEED 2 – o novo motor de

processamento de imagem da Nikon

• 	Sensibilidade ISO 100-3200 (expansível
a um equivalente a ISO 12800)

• 	Modo de Guia
• 	D-Movie — Filmagem completa
em HD 1080p

• 	Monitor 7,5 cm (3 pol.) e modo
de Visualização em Directo

Preto

Vermelho

• Objectiva: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Exposição: Automático com prioridade ao obturador, 1/2000 segundos, f/6.3
• Equilíbrio de brancos: Automático • Sensibilidade ISO: 200 • Picture Control: Vívido

Uma experiência emocionante na fotografia digital
que todos podem desfrutar.
Capte com facilidade a beleza de momentos fugazes da vida com a nova D3100. Uma câmara
SLR digital recheada de funções que nos surpreende pela facilidade e positivamente encanta pelos
resultados soberbos. Quer a tirar fotografias instantâneas informais, naturezas mortas delicadamente
compostas ou filmagens HD completas, vai apreciar a facilidade com que a D3100 faz isso tudo.
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A câmara que surpreende.
Dispare com a D3100 e desfrute da beleza.

Fundos ligeiramente desfocados que apenas
uma D-SLR pode produzir

• 	Sensor de imagem CMOS no formato DX
com 14,2 megapixéis efectivos

NOVIDADE

A Nikon equipou a D3100 com um sensor CMOS recentemente desenvolvido para detalhes do
motivo extraordinários e suaves gradações de cor. Tanto a tirar fotografias como a fazer filmagens HD
completas, o sensor é crucial para a qualidade da imagem. O número elevado de pixels do sensor da
D3100 produz fotografias de nitidez surpreendente, revelando todas as nuances da cena original com
o mínimo de ruído - ideal para texturas com detalhes complicados e desfocagem do fundo sem grão.
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CMOS sensor

Reprodução de cores fiel e gradações
suaves e belas

de processamento
• 	EXPEED 2 – o novo motor
NOVIDADE
de imagem da Nikon

Bem-vindo a um novo nível de excelência com EXPEED 2. Recorremos ao nosso vasto know-how
tecnológico para lhe proporcionar o mais avançado motor de processamento de imagem da Nikon
até ao momento. O EXPEED 2 maximiza o desempenho do sensor CMOS para obter imagens
nítidas e realistas que exibem cores vívidas, ruído reduzido e gradações de tonalidades suaves para
fotografias e filmes marcantes.

Excelente desempenho e menos efeito tremido
em cenários pouco iluminados
ensibilidade ISO 100-3200
• 	S(expansível
a um equivalente a ISO 12800)
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Um ISO máximo de 3200 (gama standard) permite-lhe disparar com velocidades rápidas do obturador, reduzindo o efeito
tremido resultante da vibração da câmara em cenários pouco iluminados. As fotografias com luz ténue e em interior ganham
vida com um aspecto agradavelmente natural sem necessidade de tripé ou de flash. Além disso, as rápidas velocidades de
obturador tornam mais fácil fixar a acção em situações dinâmicas como crianças a brincar e provas desportivas. Para maior
versatilidade, as definições Hi 1 e Hi 2 da D3100 aumentam eficazmente o ISO para o equivalente a 6400 e 12800, respectivamente.

Hi 2 (equivalente a 12800 ISO)
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3200 ISO

1600 ISO

• Objectiva: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Exposição: automático com prioridade à abertura, 1/125 segundos, f/5.6
• Equilíbrio de brancos: Automático • Sensibilidade ISO: 100 • Picture Control: Vívido
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A câmara que o ensina a...
Deixe a D3100 satisfazer os seus sonhos
de melhores fotografias.
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Modo de guia – o caminho seguro para
obter os resultados desejados
Modo
de guia

Um retrato encantador sobre um fundo suavemente desfocado ou um par
radiante rodeado de luzes brilhantes. Tirar fotografias como estas é fácil com
o Modo de guia da D3100 – orientação incorporada na câmara que lhe indica
passo-a-passo como alterar as definições da câmara. Basta seleccionar uma
definição do Modo de guia que corresponda à cena e deixar que o Modo
de guia dê uma ajuda. Não só irá obter os resultados desejados como irá
perceber como os conseguiu. O Modo de guia também mostra fotografias
de exemplo para que saiba o que pode esperar de cada definição.

O assistente de imagem exibe um exemplo de
fotografia que reflecte as definições da câmara.
Modo de guia
Suavizar fundos
• Objectiva: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G • Exposição: Automático com prioridade à abertura, 1/1600 segundos, f/2.2 • Equilíbrio de brancos: Automático
• Sensibilidade ISO: 400 • Picture Control: Retrato

Seleccionar

Facilidade de utilização

• Automático
• Sem flash
• Motivos distantes

• Primeiros planos
• Rostos a dormir
• Motivos em movimento

• Paisagens
• Retratos
• Retrato nocturno

Funcionamento avançado

• Suavizar fundos
• Fixar o movimento (pessoas) • Mostrar água a correr
focagem
mais
Obtenha
•
• Fixar o movimento (veículos)

Disparar

Utilizar o visor

Utilizar a visualização
em directo

Modo de guia

Primeiros planos

Retrato nocturno

Modo de guia

Modo de guia

Rostos a dormir

Paisagens

Fazer filmes

Shoot movies
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Modo de guia
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A alegria da simplicidade.
Tirar fotografias excelentes e fazer filmagens HD completas
nunca foi tão fácil.
Novos modos de AF captam motivos em movimento

• 	Visualização em directo com novos modos
de AF e grande monitor de 7,5 cm (3 pol.)

A Visualização em directo proporciona uma maneira intuitiva e familiar de
fotografar animais de estimação ou crianças a brincar em movimento.
Basta rodar um interruptor e fica pronto a avançar. Quando o modo
de Visualização em directo está activado e o novo modo de AF servo
permanente (AF-F) está seleccionado, a camâra mantém os motivos
focados sem necessidade de pressionar o botão de disparo do
obturador — comodidade para fotografias e filmes. Existe também
o novo AF prioridade ao rosto que bloqueia a focagem nos rostos,
mesmo de pessoas que não estão a olhar directamente para a câmara.
A Visualização em directo torna a D3100 tão fácil de utilizar como uma
câmara compacta.
Grande
monitor de

7.5-cm
(3 pol.)

AF servo permanente (AF-F) NOVIDADE

A focagem automática iniciase automaticamente depois de
a Visualização em directo ser
activada, seguindo continuamente
o motivo sem ser necessário
pressionar o botão de disparo do
obturador.

Deixar a D3100 decidir o melhor modo de se adequar à cena

• 	Selector de cenas automático

A D3100 selecciona automaticamente o Modo de cena mais adequado à
situação fotográfica e ao motivo. Durante o disparo no modo de Visualização
em directo com o disco de modos em modo automático ou modo automático
(flash desligado), o Selector de cenas automático* activa automaticamente
os modos de Retrato, Paisagem, Primeiro plano ou Retrato nocturno,
dependendo da cena. Para mais comodidade, aparece um ícone no canto
superior esquerdo do monitor LCD que mostra o modo seleccionado.

Nota: Ao gravar filmagens, é possível gravar
o ruído do motor da objectiva.

AF com prioridade ao rosto

A utomático**

A utomático
( f lash d esligad o) **

P aisagem

A câmara pode reconhecer até
35 rostos ao mesmo tempo e,
em seguida, focar o rosto que a
câmara determina que está mais
próximo. Mesmo que as pessoas
no enquadramento se movam,
a câmara continua a fazer o
seguimento e a focar.

Primeiro plano

Retrato

Retrato noctur no

*	
Excepto quando se utiliza focagem manual.
**	Seleccionado quando a câmara identifica situações sem Modo de cena correspondente ou
para situações que possam ser fotografadas em Automático ou Automático (flash desligado).

Disco de modos em Automático; o Selector de cenas automático
activa o modo Paisagem.

Espantosos filmes em completo HD 1080p

• 	D-Movie – Completa qualidade em alta definição

NOVIDADE

Descubra a diferença que faz uma SLR digital ao gravar filmes. Uma vasta selecção de objectivas NIKKOR dão-lhe liberdade para explorar
diferentes ângulos e obter maravilhosos fundos desfocados ao mesmo tempo que o sistema de imagem avançado da D3100 assegura
uma qualidade extraordinária. E para sequências de acção, o novo AF de Seguimento do motivo mantém os motivos devidamente
focados. Depois de gravar, veja os filmes num grande monitor LCD de 7,5 cm (3 pol.) e execute tarefas simples de edição, como cortar
cenas antes ou depois de um ponto definido e recolher imagens fixas. A compatibilidade com HDMI* permite-lhe ligar a D3100 a um
HDTV com reprodução controlada pelo controlo remoto do televisor**.

Filmes HD
completos de
elevada qualidade
e imagens fixas
podem ser
visualizados em
HDTVs.

• Objectiva: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Exposição: Modo Desportos, 1/500 segundos, f/5.3 • Equilíbrio de brancos: Automático
• Sensibilidade ISO: Automática (900) • Picture Control: Standard
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*	
V ia HDMI miniport.
** Apenas televisores compatíveis HDMI CEC.

Cabo: cabo HDMI mini-pino do tipo C
(disponível em separado por fornecedores de terceiros)
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Tecnologia da Nikon.
A chave para disparos sem esforço e resultados satisfatórios.

Focagem automática rápida e precisa, pronta para o momento decisivo

Personalizar as imagens antes do disparo

A focagem automática de alta velocidade e precisão da D3100 responde imediatamente a
alterações da cena ou do enquadramento, mantendo uma focagem de nitidez elevada a fim
de captar expressões fugazes e desportos rápidos. O importantíssimo ponto de focagem
central dispõe de um sensor combinado, ao mesmo tempo que o
novo ecrã sobreposto permite um visor nítido e limpo. Diversos modos
de focagem automática cobrem quase todas as situações, incluindo
a área de AF automática, que selecciona automaticamente o motivo
a focar, e o seguimento 3D*, que mantém a focagem de um motivo,
11 pontos AF
independentemente de alterações de enquadramento, desde que o
botão de disparo do obturador seja pressionado ligeiramente.

Expandir a expressão criativa com a função Picture Control. As seis definições disponíveis – Standard, Neutro, Vívido,
Monocromático, Retrato e Paisagem – permitem determinar o aspecto das fotografias e dos filmes HD completos antes de
disparar. Além disso, é possível ajustar a nitidez, o contraste, a luminosidade e a saturação segundo definições personalizadas.

• 	Sistema AF de 11 pontos

* Quando a focagem automática está definida para AF-A ou AF-C.

Funcionamento inteligente em qualquer definição

• 	Sistema de reconhecimento de cenas

O exclusivo Sistema de reconhecimento de
Sensor RGB de
Sensor de
cenas da Nikon utiliza um sensor RGB de 420
420 pixéis
imagem
pixéis para analisar o enquadramento imediatamente antes de tirar a fotografia. Em seguida,
optimiza automaticamente a exposição, a
focagem automática e o equilíbrio de brancos,
Exposição
permitindo-lhe obter magníficas fotografias sem Focagem automática,
Equilíbrio
de brancos
Reprodução
automática
Controlo
se preocupar com a necessidade de efectuar
automático
i-TTL
ajustes complexos das definições da câmara.
• Identificação • A nálise de • Identificação • Z oom a rostos
A detecção de rostos também beneficia do
do motivo
marcações
da fonte de
Sistema de reconhecimento de cenas, exibindo
• D etecção de • D etecção de iluminação
precisão e definição de reconhecimento
alteração do
rostos
• D etecção de
enquadramento
rostos
melhorados bem como permitindo zoom a
rostos instantâneos no modo de reprodução. • A F prioridade

• 	Picture Control
Retrato

Vívido

Monocromático

Tons de pele agradáveis e naturais

Maior saturação de cores

Imagens a preto e branco, incluindo tonalidades

Nota: Os 11 pontos AF aqui apresentados
destinam-se apenas a fins ilustrativos. O aspecto
real é diferente.

Edição de imagem e de filme incorporada na câmara

• 	Diversas funções de edição de imagem e de filme

Aumente o seu prazer fotográfico com a vasta gama de funções de edição de imagem e de filme da D3100. Operações como
Correcção do efeito de olhos vermelhos, Retoque rápido e Efeitos de filtro podem ser feitas na câmara, eliminando a necessidade de
um PC e aumentando a comodidade. Também é possível extrair imagens fixas de filmes e cortar enquadramentos desnecessários.
Efeito de miniatura

Filtro suave

Original

ao rosto

Belo equilíbrio de luz e sombra

•

Ao fotografar sob luz solar intensa, as fotografias adquirem um
contraste muito elevado entre as áreas claras e escuras, o que
resulta em perda de tom e de
detalhe. O D-Lighting activo
combate este problema de forma
eficaz, preservando detalhes
importantes nas sombras e
nos realces. O resultado são
fotografias com a exposição ideal
que reproduzem melhor a cena
tal como a viu.
Sem D-Lighting activo
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Faz as imagens parecerem fotografias de modelos em miniatura; especialmente eficaz para fotografar
paisagens a partir de cima.

	O D-Lighting activo

Contorno de cor

Com D-Lighting activo

Converte uma fotografia numa
imagem de contorno, que pode ser
impressa e depois colorida à mão.

Correcção da
perspectiva

Original

Corrige a perspectiva das formas (tal como edifícios) para produzir
uma imagem com um aspecto mais natural.

Produz imagens semelhantes às fotografadas
com um filtro suave.

Outras questões do Menu de retoque
• D-Lighting • Correcção do efeito de olhos vermelhos
• C orte (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) • Monocromático
(Preto e branco, Sépia e Tipo ciano) • Efeitos de filtro
(Clarabóia, Filtro de cores quentes, Intensificação de
vermelho, Intensificação de verde, Intensificação de azul e
Ecrã cruzado) • Equilíbrio de cores • Imagem pequena
• Sobreposição de imagens • Processamento NEF (RAW)
• Retoque rápido • Endireitar • Controlo de distorção
• Olho de peixe • Edição de filme
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Em qualquer momento e em qualquer lugar.
As funcionalidades ideais para disparo confortável e
reprodução.

Objectivas NIKKOR.
A escolha acertada para fotografias e
filmes HD completos espantosos.

Facilidade de utilização e total portabilidade

Mais formas de ver as maravilhas do mundo

Nota: A D3100 foi concebida exclusivamente para utilização com objectivas NIKKOR AF-S e AF-I, equipadas com um motor de focagem automática.

• 	Compacta e leve

Com apenas cerca de 505 g*, a compacta e leve D3100
acompanha-o para onde quer que vá. E é muito fácil de utilizar
graças ao punho ergonómico que simplifica o disparo, tanto na
horizontal como na vertical. Novos controlos dedicados para
funções de utilização frequente como Visualização em directo,
D-Movie e modos de disparo do obturador aumentam ainda
mais a facilidade de utilização.

• 	Objectivas NIKKOR de alto desempenho
Aprox. zoom de teleobjectiva 5.5x com VR — Captura rostos à distância

Peso aprox.

505g

* Com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo.

55 mm

Iluminação adicional quando necessário

Cómodo e poderoso
Speedlight
SB-400
(vendido em separado)

• 	Flash incorporado com elevação

Quando a luminosidade é reduzida ou ao fotografar em situações difíceis de contraluz, utilize o
flash com elevação incorporado para iluminar a
cena. Este é automaticamente activado quando
necessário, consoante o modo* de exposição,
ou pode ser activado manualmente. Além
disso, o suporte de controlo de flash i-TTL
aumenta a precisão da exposição.
*	Quando o Modo de cena está definido como Automático, Retrato, Criança,

NOVIDADE

AF-S DX NIKKOR 55-300mm
f/4.5-5.6G ED VR

200 mm

300 mm

Objectiva micro de 85 mm –
Fotografia macro com câmara na mão fácil

Objectiva superior de 35 mm —
Para magníficos fundos tremidos

Primeiro plano ou Retrato nocturno.

Evitar que a poeira danifique as fotografias

• 	Sistema de redução de poeira integrado da Nikon
A D3100 está equipada com o Sistema de redução de poeira integrado da Nikon. Esta
solução inclui um Sistema de controlo da circulação do ar especial que afasta a poeira
do filtro de passagem baixa localizado à frente do sensor de imagem. Além disso, ao
ligar ou desligar a câmara, o filtro vibra automaticamente em frequências precisas para
soltar a poeira que se fixa ao mesmo e que causa a deterioração da imagem.

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G
Saída de ar do
Sistema de controlo da
circulação do ar

Mecanismo de limpeza
do sensor de imagem
Sensor de imagem

Menor efeito tremido resultante da vibração
da câmara nas imagens e no visor
Filtro de passagem baixa

Visualizar fotografias com efeitos
especiais surpreendentes

• Reprodução de imagens com transições

NOVIDADE

Escolha a partir de uma série de transições especiais quando estiver a ver as fotografias.
Para apresentações de diapositivos, desfrute de efeitos interessantes como Zoom/Fade
e Cube. Ao visualizar fotografias individualmente, pode utilizar Slide in e Zoom/Fade. Além
disso, o grande e luminoso monitor LCD torna a reprodução uma satisfação.
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AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Apresentação de diapositivos com o
efeito Cube

• 	Sistema VR original da Nikon
As objectivas NIKKOR VR reduzem* o efeito tremido
em fotografias e filmes HD completos provocados pela
vibração da câmara, que ocorrem com frequência ao
fotografar com velocidades lentas do obturador, tal
como em ambientes pouco iluminados ou ao utilizar
uma objectiva micro ou uma teleobjectiva. Ao contrário
dos sistemas de estabilização de imagem na câmara,
o sistema de VR da Nikon está na objectiva, o que lhe
permite corrigir o efeito tremido no visor, contribuindo
assim para o enquadramento e para a focagem, uma vez
que a imagem permanece estável.

Sem correcção da vibração da câmara
incorporada na objectiva

Com o sistema de VR da Nikon incorporado
na objectiva

*	
O VR permite fotografar com a câmara na mão com velocidades do obturador até três stops mais lentas (quatro
stops mais lentas com o VR II) do que ao utilizar objectivas sem VR, com base nas medições da Nikon. O valor da
correcção varia conforme as condições fotográficas e o fotógrafo.
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Gráfico do sistema

Iniciar a gestão de imagens com um PC

• 	Software ViewNX 2 – A sua caixa de ferramentas de imagem
(incluído)

Lentes de correcção da ocular
(-5 a +3m-1) DK-20C

NOVIDADE

Lente de
ampliação
da ocular
DG-2

ViewNX 2 é o modo mais cómodo de gerir imagens, proporcionar funções para armazenar, procurar, editar e partilhar fotografias e
filmes. Também é possível anexar etiquetas a imagens para facilitar as pesquisas. Este software incluído oferece uma vasta gama
de funções de edição, incluindo rodar, redimensionar, cortar, endireitar, correcção automática do efeito de olhos vermelhos e muito
mais. As funções de edição de filmes incluem a possibilidade de eliminar cenas. ViewNX 2 combina de forma homogénea com o my
Picturetown para carregamentos simples e de arrastar-e-largar, e visualização online.

OBJECTIVAS NIKKOR

SPEEDLIGHTS

ACESSÓRIOS PARA O VISOR

Speedlight
SB-910

Speedlights
Studio*2

Speedlights Nikon
SB-910/800/
700/400

Sapata de acessórios
Adaptador AS-15

Cabo remoto TTL
SC-28/SC-29

Controlador
de Speedlight
de primeiro plano
Kit R1C1

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Adaptador para ocular DK-22

Tampa da ocular DK-5*1

Adaptador de
visualização
em ângulo recto
DR-6

A D3100 foi concebida exclusivamente para
utilização com objectivas NIKKOR AF-S e AF-I,
equipadas com um motor de focagem automática.

Nota: O iluminador auxiliar de AF é
desactivado com o SB-400.

Ocular de borracha DK-20*1

ACESSÓRIOS PARA TV

Monitor de TV*2

Cabo HDMI*2

CONTROLO REMOTO
Cabo de vídeo EG-D2

Unidade GPS GP-1

ACESSÓRIOS RELACIONADOS COM O COMPUTADOR

Cabo remoto MC-DC2

ADAPTADORES CA, BATERIAS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO

Adaptador de cartões para computador*
Leitor de cartões de memória SD*2

Estojo semi-flexível
CF-DC1

Bateria de iões de lítio recarregável
EN-EL14*1

Carregador de baterias
MH-24*1

Cartão de
memória SD*2

ESTOJO

Computador
pessoal*2

2

ViewNX 2*1
Capture NX 2
Actualização
do Capture NX 2

Cabo USB UC-E4

Conector de alimentação
EP-5A

Adaptador CA EH-5b

*1: Acessórios incluídos *2: Produtos de outras marcas

Funcionamento intuitivo para o toque final

•

1

Disco de modos

13

Botão de reprodução

2

Selector do modo de obturação

14

Botão de menu

3

Botão de informações

15

4

Botão da compensação de
exposição/abertura/
compensação do flash

Botão de miniaturas/Botão zoom
de reprodução de afastamento/Botão
de ajuda

16

18

5

Botão de disparo do obturador

Botão zoom de reprodução de
aproximação

19

6

Botão de alimentação

17

Botão de edição de informações

7

Iluminador auxiliar de AF/Luz
do auto-temporizador/Luz
de redução do efeito de olhos
vermelhos

18

Ocular do visor

19

Controlo de ajuste dióptrico

20

Botão AE-L/AF-L/Botão de
protecção

Sapata de acessórios (para
unidades de flash opcionais)

21

Disco de controlo

9

Botão do modo de flash/Botão
da compensação do flash

22

Botão de visualização em directo

23

Botão de filmagem

24

Multisselector

25

Botão OK

26

Botão Eliminar

27

Altifalante

28

Monitor

Componentes e controlos

	Software Capture NX 2 – Controlo criativo expandido
(vendido em separado)

1

8

2

9

3
4

10

5

As ferramentas de edição fáceis de aprender do Capture NX 2 libertam o
potencial da imagem sem deteriorar a qualidade de imagem original. Este
software é ideal para optimizar ficheiros NEF
Original
(RAW) da Nikon, bem como as imagens JPEG
e TIFF. Com tecnologia U Point® premiada, os
fastidiosos procedimentos de edição são mais
simples do que nunca.

20

11
6

21

12

22
13

7

23

14
24

15
16

25

17

26

10

Microfone

27

11

Botão de função

28

12

Botão de desbloqueio da
objectiva

http://www.capturenx.com

Partilhar fotografias e filmes na Web

•

Capacidade dos cartões de memória*1

Cartões de memória aprovados

A tabela seguinte mostra o número aproximado de fotografias que podem ser
armazenadas num cartão SanDisk Extreme SDHC de 4 GB com diferentes definições
de qualidade e tamanho de imagem.

Os seguintes cartões de memória SD foram testados e aprovados para utilização na D3100. Os cartões
com velocidades de gravação de classe 6 são recomendados para gravação de filmagens. A gravação
pode terminar de forma inesperada quando são utilizados cartões com velocidades de gravação inferiores.

Qualidade
de imagem

	m y Picturetown - Livre partilha

e armazenamento de imagens

O Web site de partilha de imagens da própria Nikon permite-lhe armazenar, gerir e partilhar
facilmente imagens com familiares e amigos em todo o mundo. A adesão é gratuita e permite
armazenar até 2 GB de fotografias e/ou filmagens. (Pague uma taxa adicional e obtenha
até 200 GB de armazenamento*). O serviço suporta ficheiros de filmes MOV e AVI além
de ficheiros de imagem fixa JPEG e RAW (NEF, NRW).
Aumente o seu prazer fotográfico com my Picturetown!
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Tamanho
de imagem

Tamanho
de ficheiro*1

N.º de
imagens*1

Capacidade de
memória temporária*2

NEF (RAW) +
JPEG Fine*3

L

19,8 MB

151

9

NEF (RAW)

−

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB
0,5 MB

226
460
815
1700
914
1500
3300
1700
3000
6000

13
100
100
100
100
100
100
100
100
100

JPEG Fine

JPEG Normal

JPEG Basic

L
M
S
L
M
S
L
M
S

*1 Todos os valores são aproximados. O tamanho de ficheiro varia consoante a cena gravada.
*2 Número máximo de exposições que é possível armazenar na memória temporária a 100 ISO.
Diminui quando a redução do ruído está activa.

Nota: O design do Web site pode ser alterado
sem aviso prévio.

*3 O tamanho da imagem aplica-se apenas a imagens JPEG. Não é possível alterar o tamanho de imagens NEF (RAW).
O tamanho do ficheiro corresponde ao total para imagens NEF (RAW) e JPEG.

SanDisk
Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA
Platinum II
Profissional

Cartões de memória SD
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1
512 MB, 1 GB, 2 GB*1

Cartões de memória SDHC*2
4 GB, 8 GB, 16 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Cartões de memória SDXC*3
64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB
-

*1 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão será utilizado suportam cartões de 2 GB.
*2 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão será utilizado são compatíveis com SDHC.
*3 Verifique se os leitores de cartões ou outros dispositivos com os quais o cartão será utilizado são compatíveis com SDXC.

Notas:
• Consulte o fabricante do cartão SD para obter informações sobre funcionalidades, especificações, garantia e outras questões.
A Nikon não pode garantir a compatibilidade com cartões SD não referidos acima.
• Limitado aos cartões testados aquando da impressão da brochura. Outros cartões poderão ser totalmente compatíveis.
Contacte a Assistência ao Cliente da Nikon para obter mais informações.

Bateria de iões de lítio durável
A bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14 incluída permite
tirar até cerca de 550 fotografias com um único carregamento*.
* Com base nas normas CIPA.

* A disponibilidade e a taxa podem variar em função do país ou região.
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Especificações da câmara digital SLR D3100 da Nikon
Tipo

Tipo
Montagem da objectiva
Ângulo de visão efectivo

Câmara digital reflex de objectiva simples
Encaixe F da Nikon (com contactos AF)
Aprox. 1,5x a distância focal da objectiva (formato DX da Nikon)

Controlo de flash

Pixels efectivos

Pixels efectivos

14,2 milhões
Modo de flash

Sensor de imagem

Sensor de imagem
Sensor CMOS de 23,1 x 15,4 mm
Pixels totais
14,8 milhões
Sistema de redução de poeira Limpeza do sensor de imagem, Sistema de controlo da circulação do ar, dados de referência de Image Dust Off
(requer o software Capture NX 2 opcional)
Armazenamento

Tamanho de imagem (pixels) • 4608 x 3072 [L] • 3456 x 2304 [M] • 2304 x 1536 [S]
Formato de ficheiros
• NEF (RAW)
• JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão fine (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) ou basic (aprox. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Cada fotografia é gravada em formato NEF (RAW) e em formato JPEG
Sistema Picture Control

Standard, Neutro, Vívido, Monocromático, Retrato, Paisagem; é possível modificar a definição de Picture
Control seleccionada

Suportes
Sistema de ficheiros

Cartões de memória SD (Secure Digital), SDHC e SDXC
DCF (Design Rule for Camera File System - Norma de design de sistema de ficheiro para câmaras) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format - Formato de ordem de impressão digital), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format
para câmaras fotográficas digitais), PictBridge

Visor

Visor
Cobertura do enquadramento
Ampliação
Ponto de visão do olho
Ajuste dióptrico
Ecrã de focagem
Espelho reflex
Abertura da objectiva

Visor reflex de objectiva simples com penta-espelho ao nível do olho
Aprox. 95% na horizontal e 95% na vertical
Aprox. 0,8x (objectiva de 50 mm f/1.4 em infinito, -1,0 m-1)
18 mm (-1,0 m-1)
-1,7 a +0,5 m-1
Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VII
Retorno rápido
Retorno instantâneo, controlo electrónico

Objectiva

Objectivas compatíveis

• AF-S e AF-I: São suportadas todas as funções
• NIKKOR AF tipo G ou D sem motor de focagem automática incorporado: todas as funções são suportadas, com
excepção da focagem automática. As objectivas NIKKOR IX não são suportadas.
• Outras NIKKOR AF: todas as funções são suportadas, com excepção da focagem automática e da Medição
matricial da cor 3D II. As objectivas para F3AF não são suportadas.
• NIKKOR PC tipo D: Todas as funções são suportadas, com excepção da focagem automática e de alguns modos de
disparo.
• NIKKOR AI-P: todas as funções são suportadas, com excepção da focagem automática e da Medição matricial da cor 3D II.
• Sem CPU: Focagem automática não suportada. É possível utilizar no modo de exposição M, mas o exposímetro não
funciona.
Nota: É possível utilizar o telémetro electrónico se a objectiva possuir uma abertura máxima de f/5.6 ou mais rápida.

Compensação do flash
De -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 EV
Indicador de flash preparado Acende-se quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional, como, por exemplo, SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400, estiver totalmente carregado(a); pisca durante 3 segundos, depois de
disparar o flash com a intensidade máxima
Sapata de acessórios
Sistema de iluminação
criativa (CLS) da Nikon

Sapata do tipo 518 ISO com contactos de sincronização e dados e com bloqueio de segurança
Iluminação Avançada sem Fios, suportada com SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ou SU-800 como controlador;
Comunicação da Informação de Cor do Flash suportada com o flash incorporado e todas as unidades de flash
compatíveis com CLS

Terminal de sincronização

Adaptador do terminal de sincronização AS-15 (disponível em separado)

Equilíbrio de brancos

Equilíbrio de brancos

Tipo
Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado electronicamente
Velocidade
1/4000 a 30 s em passos de 1/3 EV, Exposição B
Velocidade de sincronização X=1/200 s; sincronização com o obturador a 1/200 s ou inferior
do flash
Desbloqueio

Modo de obturação
Velocidade de imagem

imagem-a-imagem,
contínuo,
auto-temporizador,
obturador silencioso
Até 3 fps (focagem manual, modo M ou S, velocidade do obturador de 1/250 s ou superior e outras definições
com os valores predefinidos)

Auto-temporizador

2 s, 10 s

Servo da objectiva

• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F)
• Focagem manual (MF)

Modo de área de AF
Focagem automática

AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF de seguimento do motivo
AF de detecção de contraste em qualquer ponto do enquadramento (a câmara selecciona automaticamente o
ponto de focagem quando AF prioridade ao rosto ou AF de seguimento do motivo está seleccionado)

Selecção de cenas automática Disponível nos modos Auto e Auto (flash desligado)
Filmagem

Medição
Método de medição
Tamanho de imagem (pixels) e
velocidade de disparo

Medição da exposição TTL utilizando um sensor de imagem principal
Matriz
• 1920 x 1080 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 1280 x 720 (30p): 30 fps (29,97 fps)
• 1280 x 720 (25p): 25 fps • 1280 x 720 (24p): 24 fps (23,976 fps) • 640 x 424 (24p): 24 fps (23,976 fps)

Tempo máximo de gravação
Formato de ficheiros
Compressão de vídeo
Formato da gravação de áudio
Dispositivo de gravação de áudio

10 min.
MOV
Codificação avançada de vídeo H.264/MPEG-4
PCM linear
Microfone mono incorporado

Monitor

Monitor LCD

LCD TFT de 7,5 cm (3 pol.) e aprox. 230.000 pontos com ajuste de brilho

Reprodução

Reprodução de imagem completa ou de miniaturas (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom de reprodução,
reprodução de filmes, apresentação de diapositivos, visualização de histograma, marcações, rotação
automática da imagem e comentário da imagem (até 36 caracteres)

Interface

USB
Saída de vídeo
Saída de HDMI
Terminal para acessórios

USB Hi-Speed
NTSC, PAL
Conector HDMI mini-pino do tipo C
• Cabo de disparo remoto: MC-DC2 (disponível em separado)
• Unidade GPS: GP-1 (disponível em separado)

Idiomas suportados

Idiomas suportados

Exposição

Medição
Método de medição

Automático, incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar directa, flash, nublado, sombra, predefinição
manual, tudo com excepção de predefinição manual com ajuste de precisão.

Visualização em directo

Função de reprodução

Obturador

• TTL: o flash de preenchimento equilibrado i-TTL e o flash i-TTL standard para SLR digital, que utilizam o sensor RGB
de 420 pixels, estão disponíveis com o flash incorporado e o SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400
(o flash i-TTL de preenchimento equilibrado está disponível quando seleccionar a medição matricial ou central
ponderada)
• Abertura automática: Disponível com SB-910, SB-900/SB-800 e objectivas com CPU
• Automático não TTL: as unidades de flash suportadas incluem SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28,
SB-27 e SB-22S
• Flash manual com prioridade para a distância: disponível com SB-910, SB-900, SB-800 e SB-700
Automático, automático com redução do efeito de olhos vermelhos, flash de enchimento, sincronização lenta
automática, sincronização lenta automática com correcção do efeito de olhos vermelhos e sincronização lenta
de cortina traseira

Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 420 pixels
• Matriz: medição matricial da cor 3D II (objectivas tipo G e D); medição matricial da cor II (outras objectivas com CPU)
• Central ponderada: ponderação de 75 % para o círculo de 8 mm no centro do enquadramento
• Localizada: Mede o círculo de 3,5 mm (cerca de 2,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem seleccionado

Fonte de alimentação

Bateria
Adaptador CA

Alcance
• Medição matricial ou central ponderada: de 0 até 20 EV
(100 ISO, objectiva f/1.4, 20ºC) • Medição localizada: de 2 até 20 EV

Encaixe do tripé

Acoplamento de exposímetro CPU
Modo de exposição
Modos automáticos (automático, automático [flash desligado]); Modos de cena (Retrato, Paisagem, Criança,
Desporto, Primeiro plano, Retrato nocturno); programação automática com programa flexível (P); automático
com prioridade ao obturador (S); automático com prioridade à abertura (A); manual (M)

Dimensões/peso

Compensação de exposição
Bloqueio da exposição
Sensibilidade ISO (Índice de
exposição recomendado)

De -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 EV
A luminosidade é bloqueada no valor detectado através do botão AE-L/AF-L
100 a 3200 ISO em passos de 1 EV; também podem ser fixos em aprox. 1 EV acima de 3200 ISO (equivalente a 6400 ISO) ou
em aprox. 2 EV acima de 3200 ISO (equivalente a 12800 ISO); controlo automático da sensibilidade ISO disponível

D-Lighting activo

On, Off

Chinês (Simplificado e Tradicional), Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão,
Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco

Encaixe do tripé
Dimensões (L x A x P)
Peso

Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14
EH-5b; é necessário o conector de alimentação EP-5A (disponível em separado)
6,3 mm (1/4 pol.) (1222 ISO)
Aprox. 124 x 96 x 74,5 mm
Aprox. 455 g (apenas corpo da câmara); 505 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo

Ambiente de funcionamento

Temperatura
Humidade

0 a 40°C
Inferior a 85% (sem condensação)

Acessórios

Focagem

Focagem automática

Módulo de sensor de focagem automática Multi-CAM 1000 da Nikon com detecção de fase TTL, 11 pontos de
focagem (incluindo um sensor de tipo cruzado) e iluminador auxiliar de AF (alcance aprox. de 0,5 a 3 m)

Gama de detecção
Servo da objectiva

De -1 até +19 EV (100 ISO, 20°C)
• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C); selecção automática de
AF-S/AF-C (AF-A); seguimento da focagem previsível activado automaticamente em função do estado do motivo
• Focagem manual (MF): é possível utilizar o telémetro electrónico

Ponto de focagem
Modo de área de AF
Bloqueio de focagem

É possível seleccionar entre 11 pontos de focagem
AF de ponto simples, AF de área dinâmica, AF de área automática e AF de seguimento 3D (11 pontos)
A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador (AF de servo
simples) ou pressionando o botão AE-L/AF-L

Flash

Flash incorporado

Automático, Retrato, Criança, Primeiro plano, Retrato nocturno: flash automático com elevação automática
P, S, A, M: elevação manual com botão de desbloqueio

Número guia

Aprox. 12, 13 com flash manual (m, 100 ISO, 20°C)

Acessórios incluídos
(podem variar em função do
país ou zona geográfica)

Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14, Carregador de bateria MH-24, Tampa da ocular DK-5, Ocular de
borracha DK-20, Correia da câmara AN-DC3, Tampa da sapata de acessórios BS-1, Tampa do corpo BF-1B, CDROM ViewNX 2, Núcleo de ferrite (2 tipos)

• Microsoft, Windows e Windows 7 são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e/ou noutros países.
• Macintosh e QuickTime são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Apple Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países.
• O logótipo SD é uma marca comercial da SD Card Association.
• O logótipo SDXC é uma marca comercial.
• PictBridge é uma marca comercial.
• HDMI, o logótipo HDMI e a High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC.
• Os nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respectivas empresas.
• As imagens apresentadas nos visores, LCDs e monitores desta brochura são simuladas.

As especificações e o equipamento estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso prévio nem obrigação por parte do fabricante.
Setembro de 2012 © 2012 Nikon Corporation O símbolo da Nikon é uma marca comercial registada da Nikon Corporation no Japão e nos EUA.

AVISO

RECOMENDA-SE A LEITURA ATENTA DOS MANUAIS DO EQUIPAMENTO A FIM DE ASSEGURAR UM
USO CORRECTO DO MESMO. ALGUMA DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA APENAS NO CD-ROM.

Visite o site da Web da Nikon Europe em: www.europe-nikon.com

Atlant Photo Image, S.L. Rua Alexandre Herculano, 51 4°A 1250-010 Lisboa, Portugal www.nikon.pt
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan www.nikon.com
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