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Caminhe devagar
Ao fim de várias horas no vale, o vento e o ar da montanha afastam as minhas preocupações do
dia-a-dia.
Respiro profundamente enquanto subo o trilho. Com as preocupações diárias para trás das
costas, cada passo que dou e cada fotografia que faço aproxima-se mais da minha personalidade
criativa.
De repente, vejo uma mulher, cabelo agitado pelo vento, de pé e imóvel, como se tivesse estado
à minha espera. Observando atentamente, contemplo e interpreto a cena, preparando a
câmara para efetuar uma interpretação pessoal do mundo que vejo diante de mim.
Eu sou o fotógrafo; a câmara é o meu instrumento.
Com os dedos nos controlos, as minhas ideias e a minha fotografia ligam-se com mais sentido.
Por isso, continuo agora a caminhar lentamente, uma vez mais a saborear o potencial de cada
enquadramento.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edição Especial • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [A], 1/320 segundos, f/7.1
• Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 250 ISO • Picture Control: Monocromático
©Jeremy Walker

• Objetiva: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [M], 1/125 segundos, f/8
• Equilíbrio de brancos: Automático 1
• Sensibilidade: 2500 ISO
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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O vento tornava-se mais forte à medida que a luz do sol se escoava com o fim do dia. Eu caminhava sozinho,
absorvendo simplesmente o espírito deste lugar, a meditar sobre a aparência que o castelo teria nos seus primórdios. Quando cheguei ao topo da colina,
o vento agitava o kilt de um velho que se encontrava próximo. Nesse momento, ele voltou-se e a cena pareceu transformar-se num quadro pictórico.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [A], 1/640 segundos, f/11
• Equilíbrio de brancos: Automático 1
• Sensibilidade: 400 ISO
• Picture Control: Paisagem
©Jeremy Walker

Quando a chuva finalmente parou, fui caminhar em redor do lago e descobri os restos deste barco.
O céu clareou enquanto me aproximava e as nuvens refletiam-se nas águas calmas e plácidas, emprestando à cena algo que me sensibilizou.
Sozinho na paisagem com a minha câmara, o tempo parecia ter parado.
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• Objetiva: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [M], 1/125 segundos, f/2
• Equilíbrio de brancos: Automático 2
• Sensibilidade: 3200 ISO
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Sem pressas e tranquilamente, o whisky fica a maturar nestes cascos, a envelhecer com o tempo.
Movimentei-me lentamente através da destilaria debilmente iluminada, procurando serenamente momentos
como o de testemunhar estes dois produtores de whisky a conversar em surdina. O tempo e o silêncio foram bons companheiros.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [A], 1/1250 segundos, f/5.6
• Equilíbrio de brancos: Automático 1
• Sensibilidade: 1600 ISO
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker

Aonde quer que eu vá, a câmara conduz-me a um novo local. Estimulado e aliviado,
avancei com uma nova sensação de liberdade enquanto procurava mais oportunidades.
Quanto mais caminhava, mais fotografias descobria. A cada canto se me oferecia um novo momento para capturar.
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• Objetiva: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edição Especial
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [A], 1/1250 segundos, f/8
• Equilíbrio de brancos: Luz solar direta
• Sensibilidade: Controlo automático da sensibilidade ISO (100)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa
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A partir deste ponto elevado, a cor e o tom pareciam mudar a cada minuto que a madrugada se aproximava.
Um compacto mar de nuvens movendo-se a um ritmo glaciar cobria o mundo mais abaixo,
escondendo todos os sons menos o do vento.

• Objetiva: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [A], 1/800 segundos, f/8
• Equilíbrio de brancos: Luz solar direta
• Sensibilidade: Controlo automático da sensibilidade ISO (800)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa

Chovia suavemente enquanto eu subia pelo trilho e através da chuva fina uma cor viva à distância chamou a minha atenção.
Mudei de direção da vereda e caminhei ao longo do regato para descobrir um canteiro de flores silvestres.
Saboreei este momento de tranquilidade nos bosques – apenas com o ruído da chuva por companhia.
9

Potencial criativo em todas as cenas:
expresse a sua visão com controlos intuitivos
Mecânica de precisão tátil: imagens únicas, todas sob o seu controlo direto
Os grandes discos mecânicos que predominam na parte superior
da Df permitirão aos fotógrafos redescobrir o prazer da operação
da câmara e do processo fotográfico. O painel superior da
câmara torna a sensibilidade ISO, a velocidade do obturador e
o valor de compensação de exposição constantemente visíveis
e acessíveis, reassegurando e inspirando uma ligação mais física
com as definições da câmara. Graças à transmissão das intenções
fotográficas através dos controlos da Df, a ligação entre o fotógrafo e a câmara é agora
mais gratificante do que nunca. Em situações de disparo informais, eles podem ignorar os
controlos e deixar o modo de programação automática da Df efetuar o cálculo de todas as
exposições. Contudo, com a Df ao seu alcance, os fotógrafos apaixonados verão como as
suas mãos se dirigem para os discos mecânicos e inspirar-se-ão para produzir as suas próprias
fotografias.
Simplicidade intuitiva: a chave para expressar a sua criatividade
Definir a Df de acordo com a exposição desejada é fácil e intuitivo. Cada disco é dedicado
a um único objetivo: sensibilidade ISO, velocidade do obturador ou compensação de
exposição. A abertura pode ser definida através do anel de abertura das objetivas NIKKOR
ou do disco de controlo secundário*. Num relance, pode verificar todas as definições atuais,
bem como ver até que ponto pode ajustá-las. As definições podem ser alteradas diretamente
a partir dos discos e com esta sensação de confiança pode concentrar-se no enquadramento
e na exposição. Se precisar de controlar a velocidade do obturador com mais precisão do que
com passos EV, o disco da velocidade do obturador pode ser definido para PASSO 1/3 e pode
ser controlado através do disco de controlo principal.

Design de precisão: uma sensação de funcionamento superior
Máxima atenção a todos os detalhes: é por isso que a Df se adapta
perfeitamente às suas mãos. A sua construção resistente foi concebida para o acompanhar para onde quer que vá. O corpo é cons
truído com peças de liga de magnésio, com um acabamento em
tom de pele de qualidade que envolve complexos contornos como
o punho. Todos os discos mecânicos são compostos por um metal
sólido e os indicadores estão gravados e pintados na parte superior.
Os finos entalhes que rodeiam o disco oferecem um controlo firme, cada passo da rotação
a proporcionar um clique agradável e tranquilizador ao responder à mão do fotógrafo. Com
cada operação, a câmara proporciona a sensação tátil que é a imagem de marca da Nikon.
Proximidade com o motivo: visor ótico de pentaprisma de vidro com cobertura do
enquadramento de aproximadamente 100%
Um elemento fundamental da fotografia com câmara reflex analógica é olhar através do
claro visor ótico e sentir uma proximidade com o motivo. A grande imagem do visor de
formato FX, com cobertura de aproximadamente 100%, permite o posicionamento crítico
de cada elemento visual no enquadramento. A ampliação de aproximadamente 0,7x*
melhora a confirmação de todos os elementos visuais do enquadramento, incluindo o ecrã
de informações do visor. O grande ecrã de focagem com a sua brilhante imagem no visor
foi cuidadosamente concebido para facilitar uma confirmação visual de focagem precisa
nos modos de focagem manual e automática. Além disso, as linhas de grelha podem
opcionalmente ser colocadas através do visor para uma orientação precisa.
*Objetiva f/1.4 de 50 mm focada em infinito, -1,0 m-1

*Quando se utiliza objetivas NIKKOR sem anel de abertura, a abertura só pode ser definida através do disco de controlo
secundário ou dos modos automáticos. Isto aplica-se às objetivas NIKKOR tipo G e às objetivas NIKKOR tipo E (exceto para
objetivas NIKKOR PC-E; estas objetivas dispõem de anéis de abertura totalmente compatíveis).

Quando definida como PASSO 1/3, a velocidade do obturador pode ser controlada
através do disco de controlo principal sem desviar o olhar do visor

Objetiva montada: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edição Especial
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Criatividade a uma nova escala:
uma fusão da qualidade de imagem da D4 e da ligeireza na mobilidade
Design de câmara reflex analógica Nikon autêntico: a mais portátil das câmaras
reflex digitais de formato FX
No exterior, a Df tem todos os atributos de tradição e de autenticidade.
Para alguns, o tamanho mais pequeno do corpo da câmara e os ângulos
mais marcados evocam a era das antigas câmaras reflex analógicas de
película da Nikon, sobretudo quando combinadas com a recentemente
concebida AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edição Especial e a sua estética
correspondente. No entanto, outros considerarão este híbrido único
como uma nova criação por direito próprio. Segure-a nas suas mãos e
aprecie a satisfação tátil de ter uma câmara reflex digital bem equilibrada, a mais pequena e a
mais leve da gama no formato FX da Nikon. Agora, imagine-se a concentrar-se mais no disparo
numa grande variedade de locais, durante mais horas, sem a pressão associada à utilização de
câmaras grandes e pesadas. É isto que a Df pode fazer por si.
As três vantagens do verdadeiro potencial: objetivas NIKKOR, o
sensor de imagem de formato FX da Nikon da D4 e o motor
de processamento de imagens EXPEED 3
As vantagens da Df não são simplesmente superficiais. Quando se
trata de qualidade de imagem, rivaliza com o comprovado desempenho
profissional da D4, a emblemática câmara reflex digital da Nikon. No seu
centro encontram-se o poderoso sensor de imagem de formato FX (mais
do que 2x maior que o de formato DX) e o motor de processamento de
imagens EXPEED 3. Com o mesmo sensor de imagem da D4,
a Df beneficia de uma grande densidade de pixels de 7,3 μm,
que permite que cada pixel capte a maior quantidade de luz
de qualquer situação, resultando em razão sinal/ruído elevada
e gama dinâmica ampla. Combinada com as objetivas NIKKOR
nítidas e inovadoras, a Df proporciona imagens com 16,2 mega
pixels efetivos ao mesmo tempo extraordinariamente versáteis e completamente fáceis de utilizar.
Cada imagem tem tons suaves e cores ricas e precisas e a profundidade esperada do formato FX.
E tal como a D4 surpreendeu os melhores profissionais de todo o mundo,
o sensor e o motor topo de gama da Df combinam-se igualmente
para minimizar o ruído em toda a ampla gama ISO. A Df oferece
formatos de ficheiro RAW com compressão e sem compressão
além de JPEG e TIFF. Com a qualidade de imagem da D4 e
um novo nível de portabilidade em formato FX, a Df proporciona oportunidades fotográficas completamente novas.
Tamanho real

Capacidade de alterar a fotografia: qualidade de imagem da D4 e gama ISO num
tamanho mais portátil
O potencial para a criação de imagens da Df distinguese pela sua versatilidade excecional. Independentemente
dos níveis de luz da cena, a Df está preparada e não o
dececionará. Em situações em que a luz é escassa e não
está disponível nenhum tripé, o excelente desempenho da
sensibilidade ISO elevada da câmara permite-lhe utilizar
velocidades mais rápidas do obturador para fotografar
Tirada com 6400 ISO
©Jeremy Walker
com a câmara na mão e ainda produzir imagens claras,
nítidas, ricamente detalhadas e agradavelmente intensas
com pouco ruído. Além disso, com a sua excelente gama dinâmica a definições de ISO mais
baixas, a Df consegue proporcionar tons subtis, margens nítidas e detalhes delicados, tanto
em zonas de luminosidade elevada como de sombra, sem estreitar a gama dinâmica, mesmo
sob iluminação abundante ou até intensa com contraste acentuado. A portabilidade da
câmara e a capacidade de gestão de diferentes condições de iluminação podem dar liberdade
e desencadear a imaginação dos fotógrafos, quer dentro da gama de ISO standard da câmara
de 100 a 12 800, quer quando é expandida para o equivalente a 50 ISO e 204 800 ISO.
Flexibilidade fotográfica: sistema Picture Control, D-Lighting ativo e HDR
Com o sistema Picture Control original da Nikon, as suas imagens vão aparecer agora tal como
as imaginou. A Df tem seis opções incorporadas: Standard, Neutro, Vivo, Monocromático,
Retrato e Paisagem. Selecione uma opção adequada à sua intenção ou às condições da cena
e consiga uma imagem de aspeto fotográfico único e natural. Cada opção permite o ajuste
adicional de parâmetros como a nitidez, o contraste e a luminosidade. Também é possível
guardar os parâmetros dos Picture Controls personalizados ajustados como ficheiros, para que
lhe seja possível voltar a um estilo fotográfico exato sempre
que quiser. Ao fotografar motivos de alto contraste, o
D-Lighting ativo ajuda a preservar os detalhes, tanto com
muita luz como na sombra, ao mesmo tempo que mantém
o aspeto fotográfico natural da imagem. A HDR (gama
dinâmica elevada)* combina duas imagens tiradas com
exposições diferentes até ao diferencial de 3 EV com um
disparo do obturador, para produzir uma imagem única
D-Lighting ativo: muito elevado 2
©Takeshi Fukazawa
que abrange uma gama dinâmica mais vasta.
*Recomenda-se a utilização de um tripé para fotografia com HDR
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Desempenho com fim criativo: concebida para destacar os seus instintos fotográficos
Poder de captura
Os princípios inovadores da Df foram concebidos para manter
os fotógrafos inspirados. O módulo de sensor de focagem
automática Multi-CAM 4800 dispõe de 39 pontos de focagem
estrategicamente colocados e num pacote reduzido, que
funcionam como uma rede para seguir o seu motivo e bloqueálo numa focagem nítida. Os nove sensores de tipo cruzado no
centro proporcionam precisão adicional, independentemente
da orientação da estrutura do motivo. Mesmo quando a
abertura máxima efetiva da sua teleobjetiva for tão baixa como
f/8 com um teleconversor montado, ainda assim poderá contar
com o desempenho AF da Df
com sete pontos de focagem
a permanecerem ativos. Se
for preciso velocidade, a Df é
capaz de sequências contínuas
a aproximadamente 5,5 fps*1
Todos os 39 pontos AF funcionam
até 100 disparos*2. O Sistema
com f/5.6 ou mais rápida
de reconhecimento de cenas
exclusivo da Nikon utiliza o
sensor RGB de 2016 pixels e o
sensor de imagem para analisar
com precisão todas as cenas
fotográficas antes de ser tirada
a fotografia e depois aplicar os
Os 33 pontos AF funcionam com
aberturas mais lentas do que f/5.6
dados para regulação precisa
e mais rápidas do que f/8
da focagem automática, da
exposição automática, do flash
de enchimento equilibrado i-TTL
e do controlo do equilíbrio de
brancos automático. Resultado:
exatidão espantosa.
Os sete pontos AF funcionam com f/8 *1 Com base nas Diretrizes CIPA
*2 Quando se fotografa em JPEG
Funcionam como sensor de tipo
cruzado

Poder de visualização e edição
Tanto sob luz solar intensa como em interiores com pouca
luz, é fundamental que os fotógrafos possam verificar as
imagens e as informações da câmara com facilidade através
do LCD da câmara. O grande monitor LCD de alta definição
de 8 cm (3,2 pol.), com aproximadamente 921 000 pontos
da Df (comparável ao da D4), dispõe de um amplo ângulo
de visualização que proporciona uma visibilidade clara com
menos reflexo da superfície graças a uma estrutura integrada
do vidro e do painel. A gama alargada de reprodução das
cores garante uma melhor revisão de imagens. O zoom de
reprodução pode ampliar imagens
de formato FX de grandes
dimensões até aproximadamente
30x (por comparação do
tamanho) para uma rápida e
precisa confirmação de focagem.
Durante o disparo com visor
As cores do texto e do fundo do
ótico: É possível alterar de forma
rápida as definições no ecrã de
LCD alteram-se de acordo com
informações, mesmo quando o
a luz ambiente do local, para
monitor LCD está desligado
que possa ver com mais clareza
as informações da câmara. O
prático botão P na parte de trás
do corpo da câmara permite o
acesso direto às definições do
menu. Basta premir o botão para
alterar as definições e os modos,
Durante o disparo de:
As definições podem ser
tanto durante o disparo com
alteradas no LCD
visor ótico como com o disparo
de visualização em direto – sem
necessidade de mergulhar até ao
fundo do menu. Premindo este
botão durante a reprodução,
aparece uma série de opções do
menu de retoque no monitor.
Durante a reprodução: Acesso
rápido ao menu de retoque
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O poder de adaptação
No modo de disparo de Visualização em direto, a Df conta
com uma nova visualização de grelha de enquadramento de
9 células além da grelha de enquadramento de 16 células,
para obter um melhor enquadramento de proporção 3:2,
bem como proporções 16:9 e 1:1 para o recorte depois do
disparo. O horizonte virtual mostra as direções de rotação
e de inclinação no monitor LCD, enquanto que a direção
de rotação pode também ser vista no visor. O Equilíbrio de
brancos localizado permite-lhe adquirir facilmente dados
de predefinição manual com base numa área específica
do enquadramento selecionado durante a Visualização
em direto. Pode conseguir rapidamente uma definição do
equilíbrio de brancos completamente fidedigna para o seu
motivo selecionado, ao mover o alvo para qualquer lugar
do enquadramento completo com o multisseletor. Esta
função elimina a necessidade de utilizar um cartão cinzento
e permite-lhe adquirir rapidamente os dados predefinidos
até mesmo de um motivo distante. Isto é prático ao
fotografar atividades no
interior, onde há maior
probabilidade de mistura
das fontes de luz.

O horizonte virtual indica as direções de
rotação e de inclinação

Capacidade de resistência
A Df foi concebida para ser leve e bem equilibrada,
sobretudo com objetivas NIKKOR compactas de distância
focal fixa. Esta vantagem, importante para muitos tipos
de condições de disparo, não implica perda da fiabilidade.
As tampas superior, traseira e inferior da câmara utilizam
uma liga de magnésio leve e resistente, ao mesmo tempo
que várias partes do corpo da câmara estão eficazmente
isoladas para obterem uma proteção contra poeiras e uma
resistência ao tempo superiores, equivalentes à série D800.
A Df apresenta um mecanismo de controlo sequencial de
alta velocidade e alta precisão que controla
o obturador, o espelho e a abertura
de modo independente. O obturador
foi testado para 150 000 ciclos com a
unidade do obturador e o mecanismo
de transmissão verdadeiramente
carregados na câmara
Compacta e poderosa
bateria de iões de lítio
para provar a sua elevada
recarregável EN-EL14a
durabilidade. A unidade do
obturador inclui também
um monitor compacto
de autodiagnóstico do
obturador de modo a manter
os mais elevados níveis de
precisão. Em combinação
com a gestão eficiente em
Liga de magnésio leve e resistente
termos energéticos e a
para as tampas superior, traseira e
inferior
compacta bateria de iões
de lítio recarregável
EN-EL14a, é possível fazer
aproximadamente até
1400 disparos* por carga.
*Baseado nas Normas CIPA

Indicação de proporção 1:1 no modo
de visualização em direto para o recorte
depois do disparo

A visualização da grelha de
enquadramento de 9 células facilita um
melhor enquadramento no modo de
visualização em direto

Isolamento eficaz contra poeira e
humidade.
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Amplie a sua visão criativa: objetivas NIKKOR e o sistema Nikon

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Edição Especial

©Jeremy Walker

Com base na AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, esta objetiva foi concebida especificamente para a Df, com um design estético correspondente que inclui um anel de alumínio prateado. Ideal para retratos,
naturezas mortas, viagens e muito mais, oferece uma nitidez
espantosa e uma desfocagem do fundo de alta qualidade, graças a
um design ótico que inclui um elemento da objetiva asférico. Conte
com uma AF silenciosa e suave num corpo leve e compacto.

O encaixe F da Nikon – a insuflar vida nova às
objetivas vintage NIKKOR
Além da grande
satisfação de tirar
fotografias com as
mais recentes objetivas
topo de gama NIKKOR,
a Df proporciona outro
profundo prazer:
compatibilidade com
objetivas vintage
NIKKOR. A montagem
da objetiva foi
concebida com uma alavanca de acoplamento
para medição flexível para aceitar quase todas as
objetivas NIKKOR, incluindo objetivas sem AI. Fazendo
corresponder o valor da abertura definido com o
anel de abertura da objetiva com a câmara por meio
do disco de controlo, pode desfrutar de medição de
abertura total com objetivas vintage NIKKOR e obter
resultados mais precisos (compatível apenas com os
modos de exposição A ou M). Aprecie o potencial
criativo que se torna possível quando se combina
objetivas vintage com a mais recente tecnologia digital.

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Com uma nitidez e claridade espantosas, esta objetiva é uma
excelente opção para uma vasta gama de motivos, incluindo
retratos em cenários naturais, paisagens, interiores e informais.
A sua abertura rápida e aberta produz uma desfocagem do
fundo (bokeh) maravilhosamente natural, enquanto o seu
Revestimento de nanocristais reduz os efeitos fantasma e os
reflexos para melhorar ainda mais a sua qualidade de imagem.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Esta objetiva consegue uma reprodução mais natural da profundidade através de uma transição
estável da desfocagem do fundo (bokeh): desde nitidamente focado até completamente desfocado.
Concebida para focagem manual suave e nitidez excecional mesmo na abertura máxima, esta é uma
excelente opção de objetiva para retratos, assim como para paisagens.

Objetivas NIKKOR – nítidas, precisas, versáteis e fiáveis
Apenas uma objetiva de elevada qualidade e alto desempenho pode tirar o
máximo potencial da Df. A gama de objetivas NIKKOR dispõe de um desempenho
ótico superior e de uma fiabilidade bastante elogiados pelos profissionais de todo
o mundo. As tecnologias originais da Nikon, como o Revestimento de nanocristais,
que reduz eficazmente os efeitos fantasma e de reflexo mesmo sob iluminação
forte, e a Redução da vibração, que compensa a vibração da câmara, preservam
a elevada qualidade de imagem da Df. A vasta gama de objetivas NIKKOR
continua a crescer, proporcionando sempre mais
oportunidades a todos os utilizadores de câmaras
reflex digitais Nikon.
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©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Uma excelente opção para cenas de natureza, paisagens e
noturnas, esta objetiva oferece um nível impressionante de
correção da aberração dos efeitos de coma e proporciona
imagens extraordinárias, mesmo com uma abertura ampla.
O Revestimento de nanocristais reduz drasticamente os
efeitos fantasma e os reflexos de outro modo próprios ao tirar
fotografias com grande angular.

©Takeshi Fkazawa

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Esta objetiva dispõe de Redução da vibração incorporada para
facilitar a fotografia macro com câmara portátil, oferecendo
imagens nítidas, mas naturais em muitos géneros de fotografia,
incluindo retratos. Oferece uma cómoda distância de trabalho para
fotografar primeiros planos de flores, insetos e outros pequenos
motivos da vida selvagem. O Revestimento de nanocristais reduz
de forma eficaz os efeitos fantasma e os reflexos.

Uma acessível objetiva de distância focal fixa para retratos que utiliza
um design ótico específico; a objetiva proporciona detalhes espantosos
e uma desfocagem do fundo (bokeh) de alta qualidade a partir de
um corpo surpreendentemente leve e compacto. Conte com retratos
incrivelmente nítidos e naturais em diversas condições de iluminação.

©Jeremy Walker

Speedlights da Nikon e o Sistema de
iluminação criativa (Creative Lighting
System) – melhore a sua arte fotográfica
Procura conseguir iluminação com qualidade de
SB-700 acoplado à Df
estúdio em qualquer lugar? Com a Df, o Sistema
de iluminação criativa (Creative Lighting System) e os Speedlights
da Nikon, é possível. Tanto o emblemático portátil e poderoso
SB-910 como o compacto e intuitivo SB-700 utilizam controlo de
flash i-TTL inovador que torna os resultados de exposição do flash
precisos e simples. Abra as sombras do seu motivo com um flash
direto a partir da sapata ativa ou crie com facilidade iluminação
lateral para mais profundidade e suavidade e tons perfeitos.
Um Speedlight e um cabo remoto TTL tornam isso possível.
Ao incorporar vários Speedlights compatíveis com o sistema de
Iluminação avançada sem fios, pode transformar o tom da sua
fotografia de formas que são
impossíveis com a iluminação
disponível. A Df e o Sistema de
iluminação criativa (Creative
Lighting System) facilitam-no.
O controlador SU-800 da sapata ativa
controla sem fios duas unidades SB-700
remotas – uma para iluminar lateralmente
o motivo principal, outra para iluminar por
trás a parte superior dos canhões.
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Mais aplicações – unidade GPS, adaptador móvel sem fios,
controladores remotos sem fios
Unidade GPS GP-1/GP-1A (opcional)
Permite a gravação de informações
de localização como latitude,
longitude, altitude e UTC (Tempo
Universal Coordenado) como dados
Exif. As imagens com informações
de localização podem ser mostradas no espaço de
trabalho Map (Mapa) do ViewNX 2. As informações
também podem ser utilizadas no serviço de partilha
de imagens e de armazenamento da Nikon, o NIKON
IMAGE SPACE, assim como noutros serviços de partilha
de imagens e software digital de mapeamento online.
Adaptador móvel sem fios
WU-1a (opcional)
Permite a comunicação através de LAN
sem fios entre a câmara e dispositivos
inteligentes como smartphones e
tablets. Também pode utilizar o
seu dispositivo inteligente como monitor remoto de
visualização em direto para confirmar a imagem e
disparar. As imagens transmitidas para o seu dispositivo
inteligente podem ser imediatamente partilhadas.
O adaptador é compatível com dispositivos inteligentes
que utilizam o sistema operativo iOS e Android™.

Controlador remoto sem fios WR-1 (opcional)
Ao definir um WR-1 como transmissor e
outro como recetor ligados à Df, é possível
visualizar ou alterar as definições da câmara
utilizando o ecrã do transmissor. Utilizando
transmissão por radiofrequência, o alcance
da comunicação entre unidades WR-1
pode atingir 120 m. Existem várias opções
de disparo remoto, tais como: disparo simultâneo do
obturador em diversas câmaras; disparo do obturador
em diversas câmaras sincronizadas com uma câmara
principal com um WR-1 instalado; controlo remoto de
cada grupo de câmaras separadamente e Fotografia
com intervalos de disparo. Também é possível o disparo
remoto combinando o WR-1 com o WR-R10/WR-T10.
Controladores remotos sem fios WR-R10/
WR-T10 (opcionais)
Pode controlar uma ou várias câmaras com um
WR-R10 instalado (o número
de câmaras é ilimitado)
utilizando o WR-T10 como
transmissor. A distância
máxima de comunicação
entre o WR-R10 e o WR-T10 é de 20 m.

Nota: A utilização do WU-1a ligado a um dispositivo inteligente
exige a instalação do Wireless Mobile Utility (pode ser transferido
gratuitamente da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente)
no dispositivo antes da utilização.

Software da Nikon – tire o maior partido dos ficheiros RAW
Fornecido com a câmara, o software ViewNX 2 da Nikon
torna simples a importação e a navegação pelas imagens,
incorporando funções de edição de imagem utilizadas com
mais frequência como redimensionar, endireitar e ajuste de
luminosidade. Como os profissionais e os entusiastas dedicados
de todo o mundo sabem, o formato de imagem RAW da Nikon,
conhecido como NEF (Nikon Electronic Format), contém um
conjunto de dados extremamente rico, para os quais o simples
processamento RAW está disponível com o ViewNX 2. Se
pretender utilizar completamente o potencial das imagens RAW,
o Capture NX 2 opcional é a opção recomendada, com a sua
ampla diversidade de ferramentas de edição intuitivas, como
Pincel de retoque automático, Processamento em lote, Correção
rápida, Ferramenta endireitar, Controlo de vinhetas, Controlo
automático da aberração de cor e Controlo de distorção.
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Capture NX 2

ViewNX 2

Nomenclatura

Acessórios opcionais
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Adaptador de visualização em ângulo
reto DR-5
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Cabos remotos
TTL SC-28/29
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ACESSÓRIOS PARA O VISOR

OBJETIVAS NIKKOR

/

ACESSÓRIOS DE
DIGISCOPING

Ocular de visor antiembaciamento
DK-17A

Adaptador de câmara
reflex digital de campo de
aplicação FSA-L1

Lente de correção da ocular
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Adaptador de câmara
reflex digital de campo de
aplicação FSA-L2

Tampa da ocular DK-26*

Controlador de Speedlight sem fios
SU-800

Ocular de borracha DK-19

Kit de controlador de Speedlight
de primeiro plano R1C1

Adaptador
para ocular DK-18

Lente de ampliação
da ocular DG-2
Lente de ampliação
da ocular DK-17M

CONTROLO REMOTO, ACESSÓRIOS
PARA GPS E CABO DE OBTURAÇÃO

c
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1. Ilhó para a correia da câmara
2. Disco de controlo secundário
3. Botão de pré-visualização da pro
fundidade de campo
4. Botão Fn
5. Luz do autotemporizador
6. Alavanca de acoplamento para
medição (flexível)
7. Tampa do terminal de sincronização
de flash/Terminal de sincronização
de flash
8. Botão de desbloqueio da objetiva
9. Montagem da objetiva
10. Espelho
11. Botão de menu
12. Botão de ajuda/Botão de proteção/
Botão de equilíbrio de brancos
13. Botão zoom de reprodução de aproximação/Botão qualidade de imagem/
Botão de tamanho de imagem

o pq

14. Botão zoom de reprodução de
afastamento/Botão de miniaturas/
Botão do modo de flash/Botão da
compensação do flash/Botão de
restauro por dois botões
15. Botão P
16. Botão reprodução
17. Botão apagar
18. Ocular do visor
19. Visor
20. Controlo de ajuste dióptrico
21. Botão de bloqueio AE/AF
22. Botão AF-ON
23. Disco de controlo principal
24. Seletor de medição
25. Multisseletor
26. Botão OK
27. Bloqueio do seletor de focagem
28. Luz de acesso ao cartão de memória
29. Monitor

Controlador
remoto sem
fios WR-1

r

30. Botão de visualização em direto
31. Botão informações
32. Botão do bracketing
33. Marca de montagem da objetiva
34. Botão de modo AF
35. Seletor do modo de focagem
36. Tampa do conetor USB/Conetor USB
37. Tampa do conetor HDMI/Conetor
minipino HDMI
38. Tampa para terminal para aces
sórios/Terminal para acessórios
39. Botão de alimentação
40. Entrada de disparo
41. Botão de disparo do obturador
42. Botão de desbloqueio do disco da
compensação de exposição
43. Disco da compensação de exposição
44. Botão de desbloqueio do disco de
sensibilidade ISO
45. Disco de sensibilidade ISO

46. Indicador do plano focal
47. Sapata de acessórios (para
unidade de flash opcional)
48. Disco da velocidade do obturador
49. Botão de desbloqueio do disco da
velocidade do obturador
50. Disco do modo de obturação
51. Painel de controlo
52. Disco do modo de exposição
53. Botão do iluminador do LCD/
Botão de restauro por dois botões
54. Tampa do conetor de alimentação
55. Tampa do compartimento da
bateria/Tampa da ranhura do
cartão de memória
56. Patilha da tampa do compartimento da bateria/Patilha da tampa da
ranhura do cartão de memória
57. Encaixe do tripé
58. Painel de controlo (ecrã completo)

Correia em pele especial AN-SPL001
(Preta/Castanha)

WR-1

WR-T10

APLICAÇÕES PARA DISPOSITIVOS
INTELIGENTES
Cabo de obturação AR-3

BOLSA

Unidade
GPS GP-1A

Adaptador móvel
sem fios WU-1a

Bolsa
semirrígida
CF-DC6
(Preta/Castanha)

Cabo de
disparo remoto
MC-DC2

ACESSÓRIOS PARA TV

Controlador
remoto sem fios
WR-R10

Bolsa
semirrígida
CF-DC5

Cabo HDMI**

Controlador
remoto sem fios
WR-T10

ADAPTADORES CA, BATERIAS E
CARREGADORES

Dispositivo inteligente**
(SO iOS/Android)
Wireless Mobile Utility†

Monitor de TV**

ACESSÓRIOS RELACIONADOS COM O COMPUTADOR
Impressora**

Acessórios incluídos

Cabo USB UC-E6*
Carregador de
baterias MH-24*

Bateria de iões de lítio
recarregável EN-EL14a*

Cartão de
memória SD**

Adaptador de cartões para PC**
Leitor de cartões de memória SD**

Computador pessoal**

Adaptador CA EH-5b

Correia da câmara AN-DC9

Conetor de alimentação EP-5A

Camera Control Pro 2
Atualização do Camera
Control Pro 2

† Podem ser transferidos da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente (gratuitos).

Capture NX 2
Atualização do
Capture NX 2

ViewNX 2*

*Acessórios fornecidos **Produtos de outras marcas
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Especificações
Tipo de câmara
Montagem da objetiva
Ângulo de visão efetivo
Pixels efetivos
Sensor de imagem
Total de pixels
Sistema de
redução de pó
Tamanho de imagem
(pixels)
Formato de ficheiro

Câmara digital reflex de objetiva simples
Encaixe F da Nikon (com conexão AF e contactos AF)
Formato FX da Nikon
16,2 milhões
Sensor CMOS 36,0 × 23,9 mm
16,6 milhões
Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off
(software Capture NX 2 opcional obrigatório)
Formato FX (36 × 24): 4928 × 3280 [L], 3696 × 2456 [M], 2464 × 1640 [S]
Formato DX (24 × 16): 3200 × 2128 [L], 2400 × 1592 [M], 1600 × 1064 [S]
• 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 (aproximadamente 1:4), normal (aproximadamente 1:8) ou basic (aproximadamente 1:16)
(Prioridade ao tamanho); compressão qualidade ótima disponível
• NEF (RAW)+JPEG: cada fotografia é gravada em formato NEF (RAW) e em
formato JPEG
Sistema Picture Control Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem; o Picture Control
selecionado pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls
personalizados
Meios de armazenamento Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I
Sistema de ficheiros Norma de design de sistema de ficheiro para câmaras (DCF, Design Rule for
Camera File System) 2.0, Formato de ordem de impressão digital (DPOF, Digital
Print Order Format), Exchangeable Image File Format para câmaras fotográficas
digitais (Exif, Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3,
PictBridge
Visor
Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho
Cobertura do
FX (36 × 24): aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical
enquadramento
DX (24 × 16): aproximadamente 97% na horizontal e 97% na vertical
Ampliação
Aproximadamente 0,7x (objetiva de 50 mm com f/1.4 focada em infinito, -1,0 m-1)
Ponto de visão do olho 15 mm (-1,0 m-1; da superfície central da objetiva da ocular do visor)
Ajuste dióptrico
-3 a +1 m-1
Ecrã de focagem
Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VIII com marcas de área AF
(a grelha de enquadramento pode ser apresentada)
Espelho reflex
Retorno rápido
Pré-visualização da
Ao pressionar o botão Pv, a abertura da objetiva para até ao valor selecionado
profundidade de campo pelo utilizador (modos de exposição A e M) ou pela câmara (modos de exposição P e S)
Abertura da objetiva Retorno instantâneo, controlo eletrónico
Objetivas compatíveis Compatível com objetivas AF NIKKOR, incluindo as objetivas tipo G, E e D (aplicam-se
algumas restrições às objetivas PC) e objetivas DX (que utilizam a área de imagem DX
24 × 16 1,5x), objetivas AI-P NIKKOR e objetivas sem CPU incluindo objetivas sem AI.
Não é possível utilizar as objetivas IX NIKKOR e as objetivas para a F3AF. O telémetro
eletrónico pode ser utilizado com objetivas com uma abertura máxima de f/5.6 ou mais
rápida (o telémetro eletrónico suporta os 7 pontos de focagem central com objetivas
que possuem uma abertura máxima de f/8, ou mais rápida, e os 33 pontos de focagem
central com objetivas que possuem uma abertura máxima de f/7.1 ou mais rápida)
Tipo de obturador
Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente
Velocidade do obturador De 1/4000 a 4 seg. em passos de 1 EV (1/4000 seg. a 30 seg. em passos de 1/3
EV com disco de controlo principal), X200 (apenas com disco de velocidade do
obturador), Exposição B, tempo
Velocidade de sincroni- X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/250 seg. ou inferior
zação do flash
(a gama do flash diminui a velocidades entre 1/200 e 1/250 seg.)
Modos de obturação S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador silencioso), E (autotemporizador), Mup (espelho elevado)

Velocidade de avanço
de imagem
Autotemporizador
Medição da exposição
Método de medição

1 a 5 fps (CL) ou 5,5 fps (CH )

2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.
Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 2016 pixels
• Matriz: medição matricial da cor 3D II (objetivas tipo G, E e D); medição matricial da cor II (outras objetivas com CPU); medição matricial da cor disponível com
objetivas sem CPU se o utilizador fornecer dados sobre a objetiva
• Central ponderada: ponderação de 75% atribuída ao círculo de 12 mm no
centro do enquadramento; o diâmetro do círculo pode ser alterado para 8, 15 ou
20 mm ou a ponderação pode ser baseada na média de todo o enquadramento
(as objetivas sem CPU utilizam um círculo de 12 mm)
• Localizada: mede o círculo de 4 mm (aproximadamente 1,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado (no ponto de focagem central
quando utilizar uma objetiva sem CPU)
Gama de medição (100 ISO, • Medição matricial ou central ponderada: 0 a 20 EV
objetiva de f/1.4, 20 °C)
• Medição localizada: 2 a 20 EV
Acoplamento de
Combinação CPU e AI (alavanca de acoplamento para medição flexível)
exposímetro
Modos de exposição Programação automática com programa flexível (P); automático com prioridade
ao obturador (S); automático com prioridade à abertura (A); manual (M)
Compensação de exposição De -3 a +3 EV em incrementos de 1/3 EV
Bracketing de exposição 2 a 5 enquadramentos em passos de 1/3, 2/3, 1, 2 ou 3 EV
Bracketing de flash
2 a 5 enquadramentos em passos de 1/3, 2/3, 1, 2 ou 3 EV
Bloqueio da exposição A luminosidade é bloqueada no valor detetado com o botão AE-L/AF-L
Sensibilidade ISO
100 a 12 800 ISO em passos de 1/3 EV; também pode ser definido como aproxi(Índice de exposição madamente 0,3, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como
recomendado)
aproximadamente 0,3, 0,7, 1, 2, 3 ou 4 EV (equivalente a 204 800 ISO) acima de
12 800 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível
D-Lighting ativo
É possível selecionar entre automático, muito elevado +2/+1, elevado, normal,
reduzido ou desligado
Bracketing ADL
2 imagens utilizando o valor selecionado para uma imagem ou 3 a 5 molduras
utilizando os valores predefinidos para todas as imagens
Focagem automática Módulo de sensor de focagem automática Nikon Multi-CAM 4800 com deteção
de fase TTL, precisão e 39 pontos de focagem (incluindo 9 sensores combinados; os 33 pontos centrais encontram-se disponíveis a aberturas mais lentas
que f/5.6 e mais rápidas que f/8, enquanto os 7 pontos de focagem central
encontram-se disponíveis a f/8)
Intervalo de deteção De -1 até +19 EV (100 ISO, 20 °C)
Servo da objetiva
• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo
(AF-C); seguimento da focagem previsível ativado automaticamente em função do
estado do motivo • Focagem manual (M): pode ser utilizado o telémetro eletrónico
Ponto de focagem
Pode ser selecionado a partir de 39 ou 11 pontos de focagem
Modos de área de AF AF de ponto simples, AF de área dinâmica de 9, 21 ou 39 pontos, seguimento 3D,
AF de área automática
Bloqueio de 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
Controlo de flash
TTL: o controlo de flash i-TTL que utiliza o sensor RGB de 2016 pixels encontrase disponível com SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ou SB-300;
o flash de enchimento equilibrado i-TTL para câmara reflex digital é utilizado
com medição matricial e central ponderada, o flash i-TTL standard para câmara
reflex digital é utilizado com medição localizada
Modos de flash
Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina
traseira, redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos
vermelhos com sincronização lenta, sincronização lenta de cortina traseira,
sincronização de alta velocidade do plano focal automático suportada

As especificações e o equipamento podem ser modificados sem aviso prévio e sem qualquer obrigação por parte do fabricante. Janeiro 2014

AVISO

De -3 a +1 EV em incrementos de 1/3
Acende-se quando a unidade de flash opcional está carregada; pisca depois de
o flash ser disparado com a intensidade máxima
Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de
segurança
Sistema de iluminação A Iluminação avançada sem fios é suportada com o SB-910, SB-900, SB-800 ou
criativa da Nikon (CLS) SB-700 (SB-600 e SB-R200 apenas como remotos, SU-800 apenas como controlador);
a sincronização de alta velocidade do plano focal automático e a iluminação de mode
lação são suportadas por todas as unidades de flash compatíveis com CLS, exceto
SB-400 e SB-300; a Comunicação da informação de cor do flash e o Bloqueio de FV
(valor do flash) são suportados com todas as unidades de flash compatíveis com CLS
Terminal de sincronização Terminal de sincronização do tipo 519 ISO com rosca de bloqueio
Equilíbrio de brancos Automático (2 tipos), incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash,
nublado, sombra, predefinição manual (podem ser armazenados até 4 valores),
medição de equilíbrio de brancos localizado disponível na visualização em direto,
seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K), todas com ajuste de precisão
Bracketing de equilíbrio De 2 a 3 enquadramentos em passos de 1, 2 ou 3
de brancos
Servo da objetiva de • Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo permanente (AF-F)
visualização em direto • Focagem manual (M)
Modos de área de AF
AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, AF seguimento do motivo
com Visualização em direto
Focagem automática da AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara
Visualização em direto seleciona o ponto de focagem automaticamente quando AF prioridade ao rosto
ou AF seguimento do motivo está selecionado)
Monitor
LCD TFT de polissilício de baixa temperatura de 8 cm (3,2 pol.), aproximadamente
921 000 pontos (VGA), com ângulo de visualização de aproximadamente 170˚, cobertura do enquadramento de aproximadamente 100% e controlo de luminosidade
Reprodução
Reprodução de enquadramento completo e miniatura (4, 9 ou 72 imagens
ou calendário) com zoom de reprodução, apresentações de diapositivos de
fotografia, apresentação de histograma, realces, informações de fotografia,
visualização de dados de localização e rotação automática da imagem
USB
USB de alta velocidade
Saída HDMI
Conetor HDMI minipino tipo C
Terminal para
• Controladores remotos sem fios: WR-R10 e WR-1 (disponíveis em separado)
acessórios
• Cabo de disparo remoto: MC-DC2 (disponível em separado) • Unidades GPS:
GP-1/GP-1A (disponíveis em separado)
Idiomas suportados
Alemão, árabe, checo, chinês (simplificado e tradicional), coreano, dinamarquês,
espanhol, finlandês, francês, grego, hindi, húngaro, indonésio, inglês, italiano,
japonês, neerlandês, norueguês, polaco, português (Portugal e Brasil), romeno,
russo, sueco, tailandês, turco, ucraniano
Bateria
Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a
Adaptador CA
Adaptador CA EH-5b; é necessário o conetor de alimentação EP-5A (disponível
em separado)
Encaixe do tripé
1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P) Aproximadamente 143,5 × 110 × 66,5 mm
Peso
Aproximadamente 765 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do
corpo; aproximadamente 710 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: 0 a 40 °C; humidade: 85% ou inferior (sem condensação)
Acessórios fornecidos Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL14a, Carregador de baterias MH-24,
(podem variar em função Tampa da ocular DK-26, Fita para tampa da ocular, Cabo USB UC-E6, Correia da
do país ou da zona
câmara AN-DC9, Tampa do corpo BF-1B, Tampa da sapata de acessórios BS-1,
geográfica)
CD-ROM ViewNX 2

• PictBridge é uma marca comercial. • Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas
comerciais da SD-3C, LLC. • HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia
2014 Nikon Corporation 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 respetivas empresas. • As imagens que aparecem
ASSEGURAR UM nos visores, nos LCDs e nos monitores apresentadas neste folheto são simuladas.

RECOMENDA-SE A LEITURA ATENTA DOS MANUAIS DO EQUIPAMENTO A FIM DE
USO CORRETO 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. Avenida Elias Garcia 18-B, 1000-014 Lisboa, Portugal www.nikon.pt
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio 100-8331, Japão www.nikon.com
pt

Compensação do flash
Indicador de
flash preparado
Sapata de acessórios
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