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Agilidade excepcional.
Controlo criativo.
Apresentação da D300S, o modelo SLR digital, topo de gama, de formato DX e com grande capacidade criativa
da Nikon. Concebida para profissionais e para outros fotógrafos, verdadeiramente empenhados na fotografia,
que procurem características de agilidade como mais-valia, a D300S oferece uma velocidade extraordinária
graças a um corpo elegante, que permite uma óptima reacção. O seu desempenho vigoroso inspira confiança
em ambientes extremos. E, nas situações em que a vertente multimédia faça parte dos seus planos, tem ao
seu dispor na ponta dos seus dedos as funcionalidades de vídeo HD da D300S, com gravação estéreo*. Acima
de tudo, pode optar entre uma gama inigualável de objectivas NIKKOR de renome mundial e pelo Sistema de
imagem total da Nikon. Tendo em conta todo este potencial criativo oferecido, imagine o que poderá obter.
* Com microfone opcional externo.
A D300S. Uma nova dimensão de criatividade, à sua disposição.

n Disparo contínuo aproximadamente
a 7 imagens por segundo

n 12,3 megapixéis efectivos com processamento
de imagem EXPEED

n D-Movie com terminal de microfone estéreo

n Resistência do obturador testada para
150.000 ciclos

n Sistema AF de 51 pontos para uma cobertura
abrangente do enquadramento
n Cobertura do enquadramento no visor de
aproximadamente 100%

n Ranhuras duplas para cartões de memória CF/SD
n Corpo em liga de magnésio com isolamento
contra poeira e humidade

Maior alcance quando é necessário
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O efeito de teleobjectiva de 1,5x marca toda a diferença em movimento.

• Objectiva: Nikkor com Zoom AF-S VR de 200-400 mm f/4G IF-ED • Exposição: Modo [S], 1/640 segundos, f/4.5
• Balanço de brancos: Automático • Sensibilidade: 320 ISO • Controlo de imagem: Standard

© Robert Bösch

Cada movimento impressionante
Capta o momento perfeito possibilitado pelo disparo contínuo até aproximadamente 7 imagens por segundo.

• Objectiva: NIKKOR AF-S de 24-70 mm f/2.8G ED • Exposição: Modo [S], 1/1000 segundos, f/7.1 • Balanço de
brancos: Automático • Sensibilidade: 320 ISO • Controlo de imagem: Standard

© Robert Bösch
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PORQUE O MOMENTO NÃO VOLTA A REPETIR-SE
Velocidade, precisão e versatilidade no formato DX da Nikon – resposta numa fracção de segundo que
lhe permitirá obter fotografias de grande qualidade.
Cobertura do enquadramento no
visor de aproximadamente 100%:
outra vantagem do modelo topo de
gama da Nikon

Disparo contínuo aproximadamente
a 7 imagens por segundo* : aumenta
as oportunidades para captar
momentos mais decisivos
O modelo topo de gama de formato DX
mais recente da Nikon proporciona um
nível de capacidade notável com base
num corpo extraordinariamente ágil,
permitindo disparar a aproximadamente
7 fps* continuamente, exclusivamente
com uma bateria normal.
*Com base nas Directrizes CIPA. A velocidade de
disparo contínuo para NEF (RAW) de 14 bits é de
aproximadamente 2,5 fps.

Capte aquilo o que os seus olhos vêem
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Sistema AF de 51 pontos. Cobertura do enquadramento no visor de aproximadamente 100%. Tudo nítido e claro.

• Objectiva: NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Exposição: Modo [S], 1/1600 segundos, f/10 • Balanço
de brancos: Automático • Sensibilidade: 200 ISO • Controlo de imagem: Standard

© Robert Bösch

: precisão superior, velocidade
surpreendente
O módulo do sensor AF Multi CAM 3500DX
da D300S oferece uma área de imagem
excepcionalmente ampla de cobertura AF.
Apresentando 51 pontos estrategicamente
posicionados no enquadramento, foi
concebido para captar o motivo com precisão,
mesmo que o respectivo movimento seja
imprevisível. Além disso, este módulo AF
utiliza 15 extraordinários sensores de tipo
cruzado no centro do enquadramento para
possibilitar um padrão de desempenho de
detecção máximo, com qualquer objectiva
NIKKOR AF de f/5.6 ou mais
rápida. Também pode optar
por disparar com 11 pontos de
focagem.
A D300S disponibiliza três
modos de área AF: AF de área
dinâmica, AF de ponto simples
e AF de área automática.

Sistema
Modo de AF de área dinâmica com
AF de 51 51 pontos
pontos

O utilizador valoriza todos os elementos
do enquadramento, logo a D300S oferece
uma cobertura do enquadramento no
visor de aproximadamente 100% com
um ponto de visão do olho de 19,5 mm
(a -1,0 m-1), de modo a facilitar a precisão
do enquadramento.

Sistema de reconhecimento de
cenas: oferece informações mais
sofisticadas para obter uma maior
precisão
As aplicações do sensor inteligente da
D300S foram sujeitas a um processo de
optimização que deu origem a uma tecnologia
revolucionária: o Sistema de reconhecimento
de cenas. Utilizando informações de cor
e luminosidade exactas viabilizadas pelo
sensor RGB de 1005 pixéis, o Sistema de
reconhecimento de cenas eleva os níveis da
focagem automática, exposição automática,
controlo de flash i-TTL e balanço de brancos
automático a padrões sem precedentes.
Além disso, no modo de reprodução,
o Sistema de detecção de rostos permite
aplicar o zoom de aproximação a um rosto
humano no monitor LCD.
7

Processamento de imagem avançado
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A tecnologia EXPEED da Nikon oferece à sua visão o realismo das imagens.

• Objectiva: NIKKOR AF-S de 50 mm f/1.4G • Exposição: Modo [M], 1/125 segundos, f/2.2 • Balanço de brancos:
Nublado • Sensibilidade: 200 ISO • Controlo de imagem: Standard © Ami Vitale

O esplendor em locais escuros
A sensibilidade ISO elevada consegue actos de magia em locais com iluminação ténue.

• Objectiva: NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Exposição: Modo [M], 1/13 segundos, f/4 • Balanço de
brancos: Automático • Sensibilidade: 1250 ISO • Controlo de imagem: Standard © Ami Vitale
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LIBERTE A SUA IMAGINAÇÃO
Mais de 60 objectivas NIKKOR compatíveis e ainda Flashes Nikon inteligentes, entre outras
funcionalidades, para maximizar as oportunidades criativas das suas fotografias e funções D-Movie.
Objectivas NIKKOR: um conjunto
extraordinário de ferramentas de
imagem
Não restam dúvidas: actualmente a gama
NIKKOR oferece mais de 60 objectivas,
todas estas com capacidade para recorrer
à qualidade e criatividade excepcionais
que caracterizam a câmara topo de
gama de formato DX mais recente da
Nikon, a D300S. A compatibilidade
e continuidade destas objectivas
representam a base que lhe permitirá
desenvolver o seu sistema fotográfico
ideal durante os próximos anos.

Sistema de iluminação criativa da
Nikon : soluções eficazes e versáteis
A D300S inclui um flash incorporado com
uma cobertura de objectiva de 16 mm e
permite expandir a criatividade graças a um
conjunto de Flashes Nikon: SB-910, SB-700,
SB-400 e SB-R200. É totalmente compatível
com o conceituado Sistema de iluminação
criativa da Nikon e com as respectivas e
numerosas funcionalidades avançadas.

Captar o invisível
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A grandiosidade e mobilidade do Sistema de iluminação criativa da Nikon aumenta as capacidades de iluminação.

D-Movie: entrar numa dimensão de
criatividade completamente nova
Entre numa nova e emocionante
dimensão de criatividade, exprimindo a
sua visão no formato Motion-JPEG com
qualidade HD (1280 x 720 pixéis) a 24
fps. A impressionante função D-Movie
da Nikon é disponibilizada com um
terminal de microfone externo para
gravações estéreo perfeitas. Também
pode aumentar o impacto dramático
das suas filmagens utilizando a nossa
gama inigualável de objectivas NIKKOR,
desde a ultra grande angular e a olho de
peixe à super-teleobjectiva. Além disso, a
função de edição de filmagens na
câmara permite efectuar edições
básicas, mesmo que não tem
possibilidade de aceder a um
computador.

D-Lighting activo
A função D-Lighting activo surge como uma
ajuda em situações de elevado contraste,
regulando automaticamente a distância
dinâmica, de modo a que possa retratar
os detalhes de sombra preservando os
realces, tais como os que se verificam nas
nuvens. Para mais opções que permitam
obter o tom pretendido, a D300S permite
também a aplicação do braketing às suas
imagens com vários níveis de intensidade,
até cinco imagens.

n Dois modos de Visualização em
directo para uma maior versatilidade
no disparo e um controlo de
focagem preciso.
n	Controlo de imagem para
personalização de cores e tons.

nM
 enus de retoque versáteis
na câmara para redução da
necessidade de edição da
imagem em PC.

• Objectiva: NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Exposição: Modo [S], 1/250 segundos, f/16 • Balanço de
brancos: Automático • Sensibilidade: 250 ISO • Controlo de imagem: Standard © Robert Bösch
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SOBERBA AGILIDADE. SÓLIDA FIABILIDADE.
Fiabilidade máxima. Acrescente a agilidade e imagine os resultados que poderá obter.

Obturador resistente
Para obter uma
resistência concreta
fidedigna, a Nikon
testa o obturador em
150.000 ciclos numa
câmara D300S completamente montada, em
ambientes de teste exigentes.

Corpo robusto em liga de magnésio
A D300S apresenta um corpo leve, mas
resistente em liga de magnésio como
revestimento exterior, chassis e caixa de
espelho e isola com
segurança as principais
saliências e articulações
contra a introdução de
poeira e humidade.

Ranhuras duplas
e versáteis para
cartões de memória
CompactFlash*
e SD
As ranhuras duplas
para cartões oferecem
várias opções que
vão ao encontro das suas necessidades.
Por exemplo, pode designar a ranhura
principal para gravação e utilizar a ranhura
secundária para armazenamento quando
a capacidade de memória é excedida ou
efectuar cópia de segurança dos dados
automaticamente.
* Compatível apenas com o tipo I.

n Bateria de longa duração : bateria de
iões de lítio recarregável EN-EL3e
(incluída) possibilita uma excelente
gestão de energia, permitindo efectuar
até aproximadamente 950 disparos*
por carregamento.
		 * Com base nas normas CIPA.

n Sistema de redução de poeira integrado
da Nikon : utiliza vibrações para reduzir
a poeira no filtro óptico de passagem
baixa.

n Modo de obturador silencioso : reduz
o som da a utilização da posição do
espelho colocado para baixo para um
disparo mais discreto.

n LCD de 7,5 cm (3 pol.), com
aproximadamente 920.000 pontos e
ângulo de visualização de 170˚: para uma
confirmação de imagem firme.

n Horizonte virtual electrónico : mostra

As áreas com maior
resistência à humidade
e poeira são delineadas
a vermelho.

a posição da câmara em relação
ao nível horizontal, também
disponível com o disparo no
modo Visualização em directo.
Ecrã de informações acessível
n	
e de fácil leitura.
Funções de reprodução
n	
melhoradas para várias formas
de revisão de imagens.

Pronta para explorar
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O design elegante e robusto da D300S, bem como o respectivo sistema prepara-o para tarefas em ambientes ainda mais exigentes.

• Objectiva: NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Exposição: Modo [M],
1/400 segundos, f/8 •Balanço de brancos: Luz solar directa • Sensibilidade:
200 ISO • Controlo de imagem: Standard © Ami Vitale
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Gráfico do sistema

n Compatível com HDMI
A D300S apresenta um terminal HDMI (HighDefinition Multimedia Interface), que permite a ligação
directa a uma TV de alta definição para visualização
impressionante de imagens fixas e filmagens
D-Movie. Requer o conector de tipo C (mini).

n Unidade de alimentação múltipla MB-D10 (opcional)
A MB-D10 suporta a utilização de três tipos
de bateria. Alia à estabilidade adicional
uma capacidade de disparo alargada de
aproximadamente 2950 disparos*1 por carga e
permite o disparo contínuo a alta velocidade a
uma velocidade de aproximadamente 8 fps*2.
*1 Com base nas normas CIPA. Quando é utilizada a Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL3e
para o corpo da câmara, juntamente com a Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL4a e a Tampa
do compartimento da bateria BL-3 para a Unidade de alimentação múltipla MB-D10.
*2 Com base nas Directrizes CIPA. Aproximadamente 8 fps requer a Unidade de alimentação múltipla
MB-D10, Tampa do compartimento da bateria BL-3 e uma Bateria de iões de lítio recarregável
EN-EL4a, sendo que todos estes itens são vendidos em separado.

n Unidade GPS GP-1 (opcional)
Com a unidade GPS GP-1 ligada à D300S, as
informações de hora e localização geográfica,
recebidas via satélite, são gravadas
automaticamente nos dados Exif de cada
imagem. Deste modo, torna-se fácil visualizar
a localização de uma imagem no Google
Maps™ utilizando o ViewNX.

n Transmissor sem fios WT-4A/B/C/D/E* (opcional)
Para uma transferência de imagens eficaz.
Funcionamento remoto da câmara, incluindo
a utilização do modo Visualização em directo
e, além disso, a visualização de imagens
também está disponível quando utilizada em
conjunto com o software Camera Control Pro
2 opcional.

Especificações da câmara digital SLR D300S da Nikon
ACESSÓRIOS PARA O VISOR

FLASHES
Adaptador de
visualização em
ângulo recto DR-6

Lente de ampliação
da ocular DG-2
Ocular de borracha
DK-23*

Suporte de
alimentação SK-6/6A

Tampa da ocular Lente de ampliação da Adaptador para
DK-5*
ocular DK-21M
ocular DK-22

Flash SB-910

Unidade de
alimentação de alto
desempenho SD-9

OBJECTIVAS NIKKOR

A D300S é fornecida com os pacotes de software Nikon Transfer e ViewNX
para um conjunto de operações básicas de procura e edição de fotografias.
No que diz respeito a procedimentos mais avançados, a Nikon disponibiliza
os programas Capture NX 2 e Camera Control Pro 2 (todos opcionais).

Cabo remoto
MC-36

Flash
SB-910

Cabo remoto
MC-30

Cabo remoto
MC-36

utilizando software, como, por exemplo, ViewNX (incluído) ou Capture NX 2 (opcional).

Flash SB-400

Cabo remoto
MC-30
Cabo remoto
MC-22

Flash
SB-700

Cabo de
extensão MC-21

Cabo remoto
TTL SC-28, 29

Cabo remoto
MC-22
Conjunto de
controlo remoto
Modulite ML-3

Cabo de ligação
MC-23
Cabo
adaptador
MC-25
Acessórios remotos
de dois pinos

Flash
SB-400
Kit de controlador de flash de
primeiro plano R1C1

ESTOJO

Cabo GPS
MC-35

Microfone
estéreo ME-1

ADAPTADORES CA, BATERIAS
E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO

Cabo HDMI (Tipo C)**†
Cartão CompactFlash

TM

Bateria de iões de
lítio recarregável
EN-EL4/EN-EL4a

Oito pilhas
R6/AA**

Carregador rápido
MH-21/MH-22

Carregador rápido
MH-18a*

**

Cartão de memória SD**

Leitor de cartões CompactFlash™/
cartões de memória SD**

Monitor de TV**

ACESSÓRIOS RELACIONADOS
COM O COMPUTADOR
Computador pessoal**

Cabo USB UC-E4*

Transmissor sem fios
WT-4A/B/C/D/E
Adaptador CA EH-5b

Unidade GPS**††

ACESSÓRIOS PARA TV

Cabo de áudio e vídeo EG-D2*†
Tampa do
Bateria de iões
Unidade de
compartimento da
de lítio recarregável
alimentação
bateria BL-3
EN-EL3e*
múltipla MB-D10

Cabo adaptador
MC-25

Cabo remoto
MC-DC2

Unidade
GPS GP-1

Estojo semi-flexível
CF-D200

Cabo de ligação
MC-23

Conjunto de
controlo remoto
Modulite ML-3

MICROFONE

* Acessórios fornecidos
** Produtos de outras marcas
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ACESSÓRIOS PARA GPS E CONTROLO REMOTO

Flash SB-700

* O nome do produto varia em função da região,
dependendo dos canais de frequência locais disponíveis.

n Software exclusivo da Nikon

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

Tipo
Tipo
Câmara digital reflex de objectiva simples
Montagem da objectiva Montagem F da Nikon (com acoplamento AF e contactos AF)
Ângulo de imagem efectivo Factor de conversão de aproximadamente 1,5 x (formato DX da Nikon)
Pixéis efectivos
Pixéis efectivos
12,3 milhões
Sensor de imagem
Sensor de imagem
Sensor CMOS de 23,6 x 15,8 mm
Pixéis totais
13,1 milhões
Sistema de redução
Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off
de poeira
(requer o software Capture NX 2 opcional)
Armazenamento
Tamanho de imagem (pixéis) 4288 x 2848 [G], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [P]
Formato de ficheiros
• NEF (RAW)*: 12 ou 14 bits, compressão sem perda, com compressão ou
sem compressão • TIFF (RGB) • JPEG: Compatível com JPEG linha base com
compressão fine (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) ou basic (aprox. 1:16) (Prioridade
ao tamanho); Compressão de qualidade óptima disponível • NEF (RAW) + JPEG:
Cada fotografia é gravada em formato NEF (RAW) e em formato JPEG
* P ode ser processado utilizando a função Processamento incorporado na câmara NEF (RAW) ou

Bateria de
iões de lítio
recarregável
EN-EL3e
Adaptador CA
EH-6a/EH-6b

Capture NX 2

Camera Control Pro 2
Conjunto de aplicações de
software*

† Quando uma filmagem com som gravado em estéreo utilizando um microfone externo é visualizada num televisor ligado à câmara através de um Cabo de áudio e
vídeo EG-D2, a saída de áudio é monofónica. As ligações HDMI suportam saída em estéreo.
†† Unidades GPS suportadas – As séries Garmin eTrex e geko (ambas descontinuadas) compatíveis com a versão 2.01 ou 3.01 do formato de dados National Marine
Electronics Association NMEA0183 podem ser ligadas ao MC-35 (é necessário um cabo com um conetor de nove pinos D-sub fornecido pela Garmin).
As unidades GPS com interface USB não podem ser utilizadas.

Sistema Picture Control
Suportes
Ranhuras duplas
para cartões
Sistema de ficheiros

Pode ser seleccionado entre Standard, Neutro, Vivo, Monocromático;
armazenamento para um máximo de nove Controlos de imagem personalizados
Cartões de memória CompactFlash de tipo I (compatíveis com UDMA); cartões de
memória SD (compatíveis com SDHC)
Ambos os cartões podem ser utilizados como cartão principal; o cartão secundário
pode ser utilizado para armazenamento quando a capacidade é excedida ou para
cópia de segurança, ou para armazenamento separado de imagens NEF (RAW) e
JPEG; é possível copiar imagens entre cartões
DCF (Norma de design de sistema de ficheiro para câmaras) 2.0, DPOF (Formato
de ordem de impressão digital), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format para
câmaras fotográficas digitais), PictBridge

Visor
Visor
Visor reflex de objectiva simples com pentaprisma ao nível do olho
Cobertura do enquadramento Aprox. 100% na horizontal e 100% na vertical
Ampliação
Aprox. 0,94x (objectiva de 50 mm com f/1.4 focada em infinito; -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho
19,5 mm (-1,0 m-1)
Ajuste dióptrico
-2 a +1 m-1
Ecrã de focagem
Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark II com marcas de área de AF (suporta a
apresentação de grelha de enquadramento)
Espelho reflex
Retorno rápido
Pré-visualização da
Quando o botão de pré-visualização da profundidade de campo é pressionado,
profundidade de campo a abertura da objectiva é reduzida para o valor seleccionado pelo utilizador
(modos A e M) ou pela câmara (modos P e S)
Abertura da objectiva
Retorno instantâneo, controlo electrónico
Objectiva
Objectivas compatíveis • NIKKOR DX: São suportadas todas as funções • NIKKOR AF tipo G ou D: São
suportadas todas as funções (as objectivas NIKKOR Micro PC não suportam
algumas funções); as objectivas NIKKOR IX não são suportadas. • Outras NIKKOR
AF: São suportadas todas as funções, excepto a medição matricial da cor 3D II; as
objectivas para F3AF não são suportadas. • NIKKOR AI-P: São suportadas todas
as funções, excepto a medição matricial da cor 3D II • Sem CPU: Pode ser utilizada
nos modos de exposição A e M, medição matricial da cor e apresentação do valor
da abertura suportadas se o utilizador fornecer dados sobre a objectiva (apenas
objectivas AI)
O telémetro electrónico pode ser utilizado se a abertura máxima for de f/5,6 ou
mais rápida.
Obturador
Tipo
Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado electronicamente
Velocidade
De 1/8000 até 30 s em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV, Exposição B, X250
Velocidade de sincronização X=1/250 s; sincroniza com o obturador a 1/320 s ou inferior (o alcance do flash
do flash
diminui a velocidades entre 1/250 e 1/320 s)
Desbloqueio
Modos de obturação
S (imagem-a-imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta
velocidade), Q (obturador silencioso), V (temporizador automático), Mup (espelho
levantado)
Velocidade de avanço
Com Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL3e: Aprox. 1 a 7 fps (CL),
de imagem
aprox. 7 fps (CH). Com Unidade de alimentação múltipla MB-D10 opcional e Bateria
de iões de lítio recarregável EN-EL4a: Aprox. 1 a 7 fps (CL), aprox. 8 fps (CH)*
Temporizador automático É possível seleccionar entre uma duração de 2, 5, 10 e 20 s
Exposição
Medição
Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 1005 pixéis
Método de medição
• Matricial: Medição matricial da cor 3D II (objectivas de tipo G e D); medição
matricial da cor II (outras objectivas com CPU); medição matricial da cor disponível

com objectivas sem CPU se o utilizador fornecer dados sobre a objectiva
• Central ponderada: Ponderação de 75 % atribuída ao círculo de 8 mm no centro
do enquadramento. O diâmetro do círculo pode ser alterado para 6, 10 ou 13 mm
ou a ponderação baseada na média de todo o enquadramento (fixo em 8 mm ao
utilizar objectivas sem CPU) • Localizada: Medição do círculo de 3 mm (cerca de
2% do enquadramento) centrado no ponto de focagem seleccionado (no ponto de
focagem central quando é utilizada uma objectiva sem CPU)
Gama (equivalente a 100 ISO, • Medição matricial ou central ponderada: 0-20 EV
abertura da objectiva
• Medição localizada: 2-20 EV
de f/1.4, 20°C)
Acoplamento de exposímetro Combinação CPU e AI
Modos de exposição
Automático programado com programa flexível (P); Automático com prioridade ao
obturador (S); Automático com prioridade à abertura (A); Manual (M)
Compensação de exposição De –5 a +5 EV em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 EV
Bracketing de exposição De 2 a 9 imagens em passos de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 EV
Bloqueio da exposição
Luminosidade bloqueada no valor detectado com o botão AE-L/AF-L
Sensibilidade ISO (Índice 200 a 3200 ISO em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV; também podem ser fixados em
de Exposição Recomendado) aprox. 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 100 ISO) abaixo de 200 ISO ou em aprox.
0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 6400 ISO) acima de 3200 ISO
D-Lighting activo
É possível seleccionar entre automático, muito elevado, elevado, normal, reduzido
ou desligado
Bracketing ADL
2 a 5 imagens com vários níveis de intensidade de acordo com o número de
imagens escolhido; para 2 imagens, são aplicados desligado e um nível escolhido
Focagem
Focagem automática
Módulo do sensor de focagem automática Multi-CAM 3500DX da Nikon com
detecção de fase TTL, ajuste de precisão, 51 pontos de focagem (incluindo 15
sensores de tipo cruzado) e iluminador auxiliar de AF (alcance de aproximadamente
0,5 até 3 m)
Gama de detecção
-1 a +19 EV (equivalente a 100 ISO, 20°C)
Servo da objectiva
• Focagem automática: AF de servo simples (S); AF de servo contínuo (C);
seguimento da focagem previsível activado automaticamente em função do estado
do motivo em AF de servo simples e contínuo • Manual (M): Telémetro electrónico
suportado
Ponto de focagem
É possível seleccionar entre 51 ou 11 pontos de focagem
Modos de área de AF
AF de ponto simples, AF de área dinâmica e AF de área automática
Bloqueio da focagem
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
Elevação manual com botão de desbloqueio; Número guia 17 (m, 200 ISO, 20°C)
ou 12 (m, equivalente a 100 ISO, 20°C)
Controlo do flash
• TTL: Flash de enchimento equilibrado i-TTL e flash i-TTL standard para SLR
digital utilizando o sensor RGB de 1005 pixéis disponíveis com o flash incorporado,
Flash SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400 • Abertura automática:
Disponível com o Flash SB-910, SB-900 ou SB-800 e com objectivas com CPU
• Automático não TTL: as unidades de flash suportadas incluem o Flash SB-910,
SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 e SB-22S • Manual com prioridade à distância:
Disponível com o Flash SB-910, SB-900, SB-800 e SB-700
Modos de flash
Sincronização da cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina
traseira, redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos
vermelhos com sincronização lenta
Compensação do flash
De –3 a +1 EV em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 EV
Bracketing de flash
De 2 a 9 imagens em passos de 1/3, 1/2, 2/3 ou 1 EV
Indicador de flash
Acende-se quando o flash incorporado ou uma unidade de flash, como, por exemplo,
preparado
o Flash SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX ou
SB-50DX, estiver totalmente carregado; pisca após o flash ser disparado com a
intensidade máxima
Sapata de acessórios
Sapata do tipo 518 ISO com contactos de sincronização e dados e com bloqueio de
segurança
Sistema de iluminação
A Iluminação avançada sem fios é suportada com o flash incorporado, Flash SB-910,
criativa (CLS) da Nikon
SB-900, SB-800, SB-700 ou SU-800 como controlador e SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 ou SB-R200 como remotos; a Sincronização de alta velocidade de plano focal automático e a iluminação de modelação são suportadas por todas as unidades de flash
compatíveis com o CLS, excepto SB-400; a Comunicação da informação da cor do flash e o
Bloqueio de FV são suportados com todas as unidades de flash compatíveis com o CLS
Terminal de sincronização Terminal de sincronização do tipo 519 ISO com rosca de bloqueio
Balanço de brancos
Balanço de brancos
Automático (balanço de brancos TTl com sensor de imagem principal e sensor RGB
de 1005 pixéis), Incandescente, Fluorescente (7 opções), Luz directa do sol, Flash,
Nublado e Sombra, predefinição manual (capacidade para armazenar até 5 valores)
e definição de temperatura da cor (2500K a 10.000K); ajuste de precisão disponível
para todas as opções
Bracketing de balanço
De 2 a 9 imagens em passos de 1, 2 ou 3
de brancos

Visualização em directo
Modos
Focagem automática

Tripé, Portátil
• Tripé: AF de detecção de contraste em qualquer posição no enquadramento
• Portátil: AF com detecção de fase TTL com 51 pontos de focagem (incluindo
15 sensores de tipo cruzado)

Filmagem
Tamanho de imagem (pixéis) 1280 x 720/24 fps, 640 x 424/24 fps, 320 x 216/24 fps
Formato de ficheiros
AVI
Formato de compressão Motion-JPEG
Focagem automática
É possível AF de detecção de contraste num ponto escolhido de um enquadramento
(Modo Tripé)
Áudio
O som pode ser gravado através de um microfone externo opcional ou incorporado;
é possível ajustar a sensibilidade
Duração máxima
5 min. (1280 x 720 pixéis), 20 min. (640 x 424, 320 x 216 pixéis)
Monitor
Monitor LCD
LCD TFT de polissilício de baixa temperatura de 7,5 cm (3 pol.) e aprox. 920.000
pontos (VGA), com ângulo de visualização de 170˚, cobertura do enquadramento de
aprox. 100 % e ajuste da luminosidade
Reprodução
Função de reprodução Reprodução de imagem completa ou de miniaturas
(4, 9 ou 72 imagens) com zoom de reprodução, reprodução de filmes, exibição
de diapositivos, visualização de histograma, apresentação de realces, rotação
automática da imagem e comentário da imagem (até 36 caracteres)
Interface
USB
USB de alta velocidade
Saída de áudio e vídeo
É possível seleccionar entre NTSC e PAL
Saída HDMI
Conector HDMI de tipo C; o monitor da câmara desliga-se ao ligar um cabo HDMI
Entrada de áudio
Entrada mini-pino estéreo (3,5 mm de diâmetro)
Terminal 10 pinos para
Pode ser utilizado para ligar o controlo remoto opcional, uma unidade GPS GP-1 ou
controlo remoto
um dispositivo GPS compatível com NMEA0183 versão 2.01 ou 3.01 (é necessário
o cabo GPS MC-35 opcional e um cabo com conector de 9 pinos D-sub)
Idiomas suportados
Idiomas suportados
Alemão, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol,
Finlandês, Francês, Holandês, Inglês, Italiano, Japonês, Norueguês, Polaco,
Português, Russo, Sueco
Fonte de alimentação
Bateria
Uma Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL3e
Unidade de alimentação Unidade de alimentação múltipla MB-D10 opcional com uma Bateria de iões de lítio
recarregável EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 ou oito pilhas R6/AA alcalinas, Ni-MH, de
lítio ou de níquel-manganésio; Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL4a/
EN-EL4 e pilhas R6/AA disponíveis em separado; Tampa do compartimento da
bateria BL-3 (disponível em separado) necessária para utilização com a Bateria de
iões de lítio recarregável EN-EL4a/EN-EL4.
Adaptador CA
Adaptador CA EH-5b (disponível em separado)
Encaixe do tripé
Encaixe do tripé
1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões/Peso
Dimensões (L x A x P)
Aprox. 147 x 114 x 74 mm
Peso
Aprox. 840 g sem bateria, cartão de memória, tampa do corpo nem tampa do monitor
Ambiente de funcionamento
Temperatura
0–40ºC
Humidade
Inferior a 85 % (sem condensação)
Acessórios
Acessórios incluídos
Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL3e, Carregador rápido MH-18a,
(podem variar em função Tampa da ocular DK-5, Ocular de borracha DK-23, Cabo USB UC-E4, Cabo de áudio
do país ou da zona
e vídeo EG-D2, Correia da câmara AN-DC4, Tampa do monitor LCD BM-8, Tampa
geográfica)
do corpo, Tampa da sapata de acessórios BS-1, CD-ROM com o conjunto de
aplicações de software
* Se for utilizada uma bateria diferente da Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL4a, a velocidade de disparo
contínuo poderá ser inferior a 8 fps no modo contínuo de alta velocidade.
• O logótipo SD é uma marca comercial da SD Card Association • O logótipo SDHC é uma marca comercial
• PictBridge é uma marca comercial • CompactFlash é uma marca comercial registada da SanDisk Corporation
• HDMI, o logótipo HDMI e a High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais
registadas da HDMI Licensing LLC • Google Maps é uma marca comercial da Google Inc. • 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
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D300S: Em missão

Ami Vitale
(Fotojornalista, EUA)

“A D300S representa um motivo persuasivo
para o envolvimento na vertente multimédia.”

“A melhor focagem automática que alguma
vez utilizei.”

Após um mês a utilizar a D300S, a minha concepção
da fotografia foi alterada.

Esta é a câmara ideal para exteriores: para fotografias
de paisagens e de acção. No desporto e na acção,
é a focagem automática combinada com o disparo
contínuo a alta velocidade que se destaca, na verdade,
diria que a D300S produz a melhor focagem automática
que alguma vez utilizei. Além disso, na fotografia
em viagem e de exteriores, é a sua dimensão leve e
prática, bem como uma construção resistente a nível
global, que irradia verdadeiramente.

Testei a câmara esta câmara no Deserto Thar na
Índia, com temperaturas escaldantes e ventos
abrasadores arrastando areias quentes que podem
danificar a câmara. Felizmente, o corpo da D300S está
devidamente isolado e comportou-se impecavelmente
no desempenho das suas funções.
O que mais me entusiasmou em relação à câmara
foi o vídeo de qualidade superior. Agrada-me muito
a facilidade com a qual alterno entre imagens fixas e
D-Movie. Já experimentei outras câmaras com funções
de vídeo, mas a D300S distingue-se pela qualidade
superior que me permite criar peças multimédia de
excelente qualidade. Além disso, posso utilizar as
magníficas objectivas NIKKOR que já possuo, para
opções extraordinárias.

Robert Bösch
(Fotógrafo de exteriores/
desportivo, Suíça)

A D300S representa um motivo muito persuasivo para
o envolvimento na vertente multimédia.

O formato DX, com um ângulo de imagem efectivo
equivalente a 1.5x da distância focal da objectiva,
oferece uma grande vantagem no disparo à distância.
E a nova NIKKOR AF-S DX de 10-24 mm f/3.5-4.5G
ED permite também captar imagens de ultra grande
angular.
A funcionalidade D-Movie optimizada representa outra
excelente mais-valia adicionada. Tive oportunidade de
filmar sequências de faixas fascinantes, desde ultra
grande angular a super teleobjectiva, sempre com
gravações estéreo de alta qualidade.
É uma câmara que me oferece liberdade total.

As especificações e o equipamento podem ser modificados sem aviso prévio e sem qualquer obrigação por parte do fabricante. Setembro 2012
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