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BEM-VINDO À DIFERENÇA EM GRANDE ESCALA DO FORMATO FX
Prepare-se para um novo nível fotográfico. Com a D610, chegou ao gateway para o disparo no formato FX. Ficará admirado
com a qualidade de imagem que o grande tamanho de um sensor de formato FX pode oferecer. Um número abundante de
24,3 megapixels pode ser melhor complementado com a utilização de objetivas NIKKOR rápidas, que proporcionam tonalidades suaves e naturais e detalhes incrivelmente nítidos com baixo ruído ao fotografar com ISOs elevadas. Tudo isto num
corpo notavelmente compacto e leve, com uma velocidade melhorada de 6 fps para o ajudar a capturar as imagens pretendidas. É uma câmara que pode levar consigo para onde necessitar mais dela e para levar a sua criatividade ainda mais longe.

“ A D610 alcança uma expressão mais subtil do
motivo, capturando tons ricos a fim de criar realces
e sombras mais pronunciados.”

• Objetiva: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Qualidade de
imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [A], 1/10 segundos,
f/11 • Equilíbrio de brancos: Luz solar direta • Sensibilidade: 100 ISO
• Picture Control: Standard © Takashi Yamaguchi

A diferença do formato FX: imagens mais nítidas, mais limpas, com
mais nuances, mesmo em condições de iluminação insuficiente
Formato

FX
24,3

Sensor de imagem no formato FX com
24,3 megapixels efetivos: potencial puro
para criação de imagens

A D610 promete transportar a sua fotografia e o seu
vídeo para alturas completamente novas. Os sensores de
imagem maiores são capazes de receber mais
luz de entrada, o que se traduz num aumento
significativo da qualidade de imagem. A D610
integra um sensor de imagem no formato FX
que mede 35,9 × 24,0 mm – mais de duas
vezes maior do que o equivalente no formato
DX – numa câmara reflex digital de corpo compacto. Os seus 24,3 mega
pixels efetivos produzem imagens com notável nitidez, enquanto a sua
bela desfocagem do fundo (bokeh) – outra vantagem do formato FX –
significa que retêm uma nova sensação de profundidade natural, com o
motivo nitidamente focado contra um primeiro plano e um fundo suaves.
E graças às caraterísticas do formato FX, a
elevada contagem de megapixels não produz
imagens com ruído a definições de ISO elevadas,
Formato DX
dando-lhe a liberdade de continuar a fotografar
Formato FX
mesmo quando existe pouca luz disponível.
O sensor de imagem da D610 é superior em gama dinâmica, um fator
vital na fotografia de paisagens, em que as gradações precisas e os ricos
detalhes de sombras e realces podem criar ou destruir uma fotografia.
Também pode esperar melhor profundidade da cor, crucial para capturar
tons de pele naturais e quentes na fotografia de retratos. As suas imagens
surgirão muito belas com boa luz e serão ainda mais espantosas quando
fotografar em difíceis condições de iluminação. Veja por si mesmo o que
o sensor de imagem no formato FX da D610 faz às suas imagens.
megapixels

AWB

Equilíbrio de brancos automático com
precisão muito melhorada

Pode confiar no equilíbrio de brancos automático da
D610 para acertar as coisas. Na maioria dos cenários fotográficos
comuns, em interior e em exterior, o AWB da câmara reproduz as
cores tal como as vemos naturalmente, reduzindo drasticamente
o tempo necessário gasto em ajustes na pós-produção. Além
disso, a D610 permite-lhe selecionar entre Automático 1 (Normal),
que compensa completamente os
matizes de cor da luz ambiente,
ou Automático 2 (Manter cores da
iluminação quentes), que mantém
um ambiente de iluminação quente
quando se fotografa com luz
incandescente.

Automático 1 (Normal)
© Hideki Kono
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Uma formidável combinação de imagens: sensor
de imagem no formato FX, motor de processamento
fundamentais de imagem EXPEED 3, Picture Control e NIKKOR

4 trunfos

Prepare-se para imagens fixas e em
vídeo nítidas, limpas e ricamente
saturadas que satisfazem mesmo
os olhos mais perspicazes.
O vasto potencial do sensor de
imagem no formato FX da D610
pode ser totalmente libertado
quando combinado com outros
componentes essenciais de imagens. As objetivas NIKKOR,
famosas pela sua nitidez e precisão sem rival, transmitem
fielmente a luz ao sensor com reflexão interna mínima, dando
uma contribuição fundamental para a qualidade
de imagem. Impedindo cuidadosamente a
ocorrência de ruído, a luz recebida pelo sensor é
convertida em dados digitais que, em seguida,
atravessam a sequência de processamento de
imagens de 16 bits do EXPEED 3; o mesmo
motor rápido e poderoso utilizado na emblemática D4 e na D800
de elevados megapixels. Além disso, durante o processamento de
imagens, pode obter facilmente o aspeto e a sensação preferidos
para as suas fotografias e vídeos ao ajustar com
precisão os seus parâmetros utilizando o sistema
Picture Control original da Nikon. Imagine este nível
de funcionamento aplicado instantaneamente a todas
as suas imagens, para um acabamento completo – o
resultado coletivo de uma série de tecnologias exclusivas da Nikon.

ISO

Imagens limpas a partir de 100 até 6400 ISO
standard

Fotografar à luz ténue do crepúsculo ou do pôr-dosol, em interiores escuros ou à noite, vai ser mais gratificante
com a D610. Concebida para ter um bom desempenho, tanto
com luz brilhante como extremamente baixa, a D610 está
equipada com ISO standard de 100 a 6400, com reduzida
ocorrência de ruído em todo aquele intervalo. Quando
necessário, é possível expandir
até ao equivalente a 50 ISO (Lo 1)
ou 25 600 ISO (Hi 2). Mesmo
que o ruído comece a emergir
a definições de ISO elevadas,
a tecnologia especializada de
redução do ruído da Nikon
mantém-no no mínimo, ao mesmo
tempo que conserva o detalhe e a
nitidez, tanto em fotografias como
em vídeos.

Equivalente a 6400 ISO
© Sergey Gorshkov

“ O motivo é nitidamente retratado com uma baixa profundidade de campo, com um primeiro
plano suave como penas e uma espetacular desfocagem do fundo (bokeh). ”

• Objetiva: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [M], 1/125 segundos, f/2.8 • Equilíbrio de brancos: temperatura de
cor (5000 K)• Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Personalize a sua fotografia sem perder a sua integridade
Picture Control: capture as imagens tal como as imagina
A combinação firmemente integrada de NIKKOR, sensor de imagem no formato FX e motor de
processamento de imagem EXPEED 3 da D610 proporciona-lhe imagens de formato FX ricas em dados. Mas
isso é apenas o princípio. Com o sistema Picture Control de fácil utilização da câmara, pode aplicar o seu
aspeto e sensação preferidos, tanto a fotografias como a vídeos, através da simples pressão de um botão.

STANDARD: Produz imagens equilibradas
sem inconsistências na nitidez, no contraste,
na luminosidade, na saturação ou na
coloração. Antes de dar por isso, estará a
fazer fotografias vibrantes que perduram na
memória de quem as vê.

NEUTRO: Produz imagens da forma mais
aproximada à cena real original. Evita
melhoramentos extremos e reproduz as cores
e gradações únicas do motivo com a máxima
autenticidade.

VIVO: Em comparação com o Standard, o Vivo
confere uma impressão geral mais encantadora
para imagens distintas, coloridas e revigorantes.
Ideal para situações em que se pretende
destacar mais as cores com baixa saturação.

Software exclusivo da Nikon: explorando todo o
potencial do NEF, o RAW da Nikon

ViewNX 2 (incluído)
Software completo com uma
interface de fácil utilização.
O ViewNX 2 permite-lhe
procurar e editar as suas
fotografias e filmagens, bem
como partilhá-las utilizando o
serviço de armazenamento e
partilha de imagens da Nikon,
NIKON IMAGE SPACE, e
muito mais.

Se pretender ter o controlo total e detalhado das suas imagens na
pós-produção, fotografar em NEF/RAW da Nikon é extremamente
gratificante, graças à incrível quantidade de dados originais que o sensor
de imagem de formato FX produz. Detalhes subtis nas sombras e realces
que se podem perder nos ficheiros JPEG comprimidos são mais bem
preservados em NEF – e, por consequência, no produto final. A Nikon
oferece duas aplicações de software exclusivas que tiram o máximo
partido do potencial total dos ficheiros NEF. O software ViewNX 2 incluído
fornece a capacidade de importação e navegação de imagens e funções
de edição de imagem frequentemente utilizadas. Quando é necessária
uma pós-produção mais completa, o Capture NX 2 permite-lhe focar-se
na edição utilizando Pontos de controlo de cor simples, mas intuitivos,
que incluem várias funções poderosas. Seja como for que edite, com o
NEF pode ter a certeza de que a imagem original permanece rica e intacta
ao longo de todo o processo. Ao contrário de outros, o software da
Nikon pode utilizar completamente os dados da câmara, compreendendo
verdadeiramente as caraterísticas do sensor de imagem da D610, assim
como as definições das suas objetivas NIKKOR e Speedlights, o que
significa que pode contar com os melhores resultados possíveis.

Capture NX 2 (opcional)
Uma ferramenta poderosa
para uma edição de fotografia
mais avançada e elaborada, o
Capture NX 2 inclui tecnolo
gia intuitiva Ponto de controlo
de cor que simplifica drastica
mente muitos procedimen
tos de melhoramento de
imagens. Agora compatível
com sistemas operativos de
64 bits.

D-Lighting ativo: guarde detalhes em realces e sombras

HDR para paisagens de alto contraste

O D-Lighting ativo da Nikon é a melhor solução para fotografar sob
iluminação de contraste elevado que exceda a gama dinâmica da
câmara, incluindo quando o movimento é inerente no motivo ou no
fundo das suas imagens. Poderá manter os detalhes nos realces
sem os perder nas sombras: basta selecionar uma intensidade que
reflita os níveis de contraste da sua fotografia.

A funcionalidade HDR (gama dinâmica elevada) da D610 é uma
ferramenta poderosa para fotógrafos de exteriores que muitas vezes
enfrentam situações exigentes de iluminação de alto contraste.
Fotografa duas imagens num único disparo do obturador: uma mais
brilhante e uma mais escura. Em seguida, a câmara combina-as
automaticamente para criar uma imagem que abranja uma gama
dinâmica mais vasta, enquanto retém total saturação e tonalidade.
Nota: Recomenda-se a utilização de um tripé.

MONOCROMÁTICO: Restringe a gama de tonalidades
com efeitos, como preto e branco ou sépia, para criar
ou aumentar um determinado ambiente. Os Efeitos
de filtro procuram igualar os resultados da utilização
de um filtro de cor para fotografias a preto e branco.

RETRATO: Utilizando a definição Neutro como
base, o Retrato transmite um aspeto mais
natural à pele. Os tons de pele são mais realistas,
projetando uma sensação real de profundidade
para um acabamento claro e autêntico.

Basta selecionar o aspeto que deseja e começar a fotografar, para
obter os resultados automáticos, mas bem equilibrados, que melhor se
adaptam ao seu motivo. Para conseguir preferências mais específicas
e ajustes mais subtis, pode personalizar as definições através de
parâmetros de sintonização fina. Em Standard, Vivo, Retrato e Paisagem,
o ajuste rápido pode ser utilizado para mover os cursores que controlam
a nitidez, o contraste, a luminosidade, a saturação e matiz*. Também
é possível guardar ajustes como Picture Controls personalizados, sob
o nome escolhido para cenários de fotografias particulares. Como
extra adicional, se fotografar no formato RAW (NEF), o Picture Control
pode ser aplicado depois de ter tirado a fotografia – desde Standard a
Monocromático, de Monocromático a Retrato – utilizando o software
ViewNX 2 ou Capture NX 2 da Nikon. A Visualização em direto permitelhe confirmar visualmente como as definições são refletidas nas suas
imagens, tanto nas fotografias como nos vídeos.
*No Neutro, o ajuste rápido não está disponível, mas todas as definições individuais
(nitidez, contraste, luminosidade, saturação e matiz) podem ser controladas. Em
Monocromático, os primeiros três dos parâmetros do Neutro são complementados por
Efeitos de filtro, tonalidade e saturação de tonalidade.
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PAISAGEM: Em comparação com o Vivo, a
Paisagem cria cores mais tranquilizadoras e
descontraídas. Gradações ricas com um encanto
atraente melhoram o aspeto vibrante das cenas de
paisagens, da natureza e mesmo de ruas citadinas.

Imagem mais brilhante

Muito elevado

Ecrã de ajuste rápido

Um botão Picture Control dedicado
dá-lhe acesso direto ao menu

O modo Neutro reproduz
eficazmente os detalhes do
motivo
Os motivos com elevada
saturação tendem a perder
detalhes quando o contorno e
o contraste são intensificados.
Com o modo Neutro, contudo,
os detalhes dos motivos podem
ser reproduzidos com precisão.

Desligado

Imagem HDR com êxito

Imagem mais escura

Redução da aberração cromática lateral

Função ISO Automático mais eficaz

As medidas de processamento inteligente da Nikon reduzem
significativamente o risco de aberração cromática lateral provocado
pelas objetivas. Ao contrário de outros métodos de correção que
se limitam a eliminar a aberração cromática, o método da Nikon
compensa estas diferenças de cor num índice de cada cor, o que
faz com que seja especialmente eficaz na produção de imagens
com extraordinária nitidez de margem a margem. E, uma vez que
estas correções são feitas independentemente da objetiva NIKKOR
utilizada, pode obter as melhores imagens possíveis da sua coleção
completa de objetivas NIKKOR.

Ao fotografar com ISO automático*, a D610 controla automaticamente a
velocidade mínima do obturador com base na distância focal da objetiva
que está a ser utilizada. Isto pode ser bastante útil na redução da
vibração da câmara através do aumento
do ISO para assegurar uma velocidade
do obturador suficientemente rápida –
particularmente vantajoso ao fotografar
com uma objetiva com zoom em
condições de pouca luz.
*Só modos P, S, A e M.
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“ Com disparo contínuo a 6 fps e um sistema de AF superior, a D610 permite-lhe
capturar mesmo os motivos mais esquivos.”

• Objetiva: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits
• Exposição: modo [M], 1/1250 segundos, f/7.1 • Equilíbrio de brancos: Automático 1
• Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard © Robert Bösch

Superior: • Objetiva: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [A], 1/2500 segundos, f/5.6 • Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 1600 ISO • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
Inferior: • Objetiva: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [A], 1/2000 segundos, f/5.6 • Equilíbrio de brancos: Automático 1 • Sensibilidade: 400 ISO • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
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Os princípios inovadores realçam a versatilidade da sua fotografia de formato FX
6

Agarre o momento em formato FX

Não há segunda oportunidade com momentos fugazes.
Os engenheiros da Nikon tornaram ainda mais fácil
capturar aquela imagem tão importante, aumentando a velocidade
de disparos consecutivos da D610, mesmo quando se trata de
imagens de 24,3 megapixels no formato FX. A câmara pode agora
disparar continuamente até aproximadamente 6 fps*1 até
100 disparos*2. Isso graças à velocidade do motor de processa
mento de imagem EXPEED 3 e a um mecanismo exclusivo que
controla o espelho de forma independente. Pode contar com a
mesma rapidez tanto no formato FX como no formato DX. Estas
velocidades tornam a AF de área dinâmica da câmara mais eficaz a
seguir os motivos. Quer a ação seja desporto ou vida selvagem em
movimento rápido, a D610 proporciona-lhe mais disparos vitoriosos
por segundo.

fps

*1 Com base nas Diretrizes CIPA.
*2 Apenas no modo JPEG, excluindo Fine/Large no
formato FX (máximo de 51 disparos)
e Normal/Large no formato FX
(máximo de 90 disparos).

Qc

Modo de disparo do obturador contínuo
silencioso para disparos mais silenciosos [NOVO]

O novo modo Qc (contínuo
(contínuo silencioso) de disparo do obturador
silencioso) da D610 proporciona mais discrição
ao capturar motivos cautelosos
e esquivos ou ao fotografar cenas silenciosas
como concertos, onde os sons do obturador são
importunos. Este modo de disparo do obturador, que reduz o ruído do espelho
ao mesmo tempo que proporciona até 3 fps*, está indicado no disco de modos.
*Com base nas Diretrizes CIPA.

Responde aos seus reflexos
O seu dedo fica pronto a disparar logo que ligar a câmara, graças ao
posicionamento estratégico do botão de alimentação em redor do botão
de disparo do obturador. A D610 pode começar a disparar em
aproximadamente 0,13 seg.* e o atraso do tempo de libertação
foi reduzido para aproximadamente 0,052 seg.*, próximo do
tempo da emblemática D4 da Nikon de aproximadamente
0,042 seg.*. O punho é seguro para que se possa preparar
rápida e facilmente para aquela fotografia perfeita.
*Com base nas Diretrizes CIPA.

Disparo contínuo a 6 fps

39

Sistema AF versátil

Conte com o notável desempenho de AF dos 39 densos
pontos de focagem pontos de focagem da D610, que incluem nove poderosos
sensores de tipo cruzado para maior exatidão e poder de deteção. Este sistema
oferece-lhe uma série de modos de área de AF, dependendo do motivo ou da
cena. A AF de área dinâmica é uma poderosa ferramenta para seguimento de
motivos em movimento utilizando um ponto de focagem prioritário e os pontos
de suporte que o rodeiam; alterne entre uma cobertura de 9 pontos, 21 pontos
e 39 pontos, dependendo do tamanho, velocidade e tipo de movimento do
motivo. A função seguimento 3D inteligente da câmara dá-lhe mais liberdade de
enquadramento seguindo continuamente os motivos em movimento que ficam
dentro dos seus 39 pontos de focagem. Experimente o AF de ponto simples
quando necessitar de determinar a focagem com precisão em motivos fixos,
como paisagens ou objetos inanimados. A D610 dispõe também de AF de
área automática, que deteta automaticamente motivos como rostos humanos
utilizando todos os 39 pontos de focagem – ideal para retratos informais.
Compatibilidade com

f/8

compressão de teleobjetiva. Se estiver a utilizar uma objetiva de 70-200 mm
f/4 com um teleconversor de 2x, por exemplo, pode conseguir fotografias
equivalentes a 400 mm. É uma enorme vantagem para fotografia de
desporto, vida selvagem ou qualquer outro cenário de superteleobjetiva.
Pontos de focagem disponíveis de acordo com a abertura

39 pontos: compatível
com aberturas máximas de
f/5.6 e mais rápidas
(

33 pontos: compatível
com aberturas máximas
mais lentas do que f/5.6 e
mais rápidas que f/8
Funcionam como sensores de tipo cruzado)

7 pontos: compatível
com uma abertura
máxima de f/8

Sete pontos de focagem compatíveis a
aberturas lentas

A D610 dá-lhe a possibilidade de utilizar os sete pontos
de focagem centrais para focagem automática mesmo
com uma abertura máxima efetiva tão lenta como f/8. Isto acontece
quando é necessário um teleconversor para maior alcance ou para realçar a

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + Teleconversor AF-S Teleconverter TC-20E III
Com um valor da abertura efetiva de f/8, o disparo AF com teleobjetiva ou superteleobjetiva
à distância focal de 140 - 400 mm é ativado no formato FX (210 - 600 mm no formato DX).

© Junichi Noguchi

Aproximadamente

100

Precisão de enquadramento no visor facilitada

Opções de área de imagem

Alinhe precisamente o que vê através do visor com o que

A D610 oferece duas áreas de imagem diferentes para fotografar:
formato FX (35,9 × 24,0 mm) e formato DX (23,5 × 15,7 mm).
Fotografe no formato DX para tirar
partido de um efeito de teleobjetiva
de aproximadamente 1,5x, dandolhe o alcance extra quando precisar
dele. Graças ao grande número
de pixels da D610, pode ainda
desfrutar de uma elevada qualidade
Formato FX
de imagem de 10,4 megapixels no
formato DX.

% obtém na sua fotografia. O visor ótico de prisma de vidro

de cobertura

da D610 oferece aproximadamente 100% de cobertura,
proporcionando um campo de visualização preciso que lhe permite
reconhecer todos os elementos da imagem e conseguir o enquadramento
exato que visiona. A imagem do visor é brilhante e clara graças ao
sensor de formato FX grande, assim como um ecrã de focagem que foi
cuidadosamente concebido para tornar
a focagem nítida rápida e intuitiva nas
focagens automática e manual. A
velocidade do disparo utilizando o visor
também lhe fornece uma margem
quando necessita de tomar decisões
rápidas, que podem ser cruciais ao
fazer retratos, imagens simples ou em
movimento.
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Formato DX

Sistema de O sistema exclusivo da Nikon proporciona
reconhecimento uma precisão melhorada para uma vasta
de cenas gama de operações automáticas

uma pessoa no enquadramento, enquanto as informações do “seguimento
do motivo” apoiam o seguimento 3D no acompanhamento dos motivos
em movimento com precisão. A “Identificação da fonte de luz” aumenta a
precisão do equilíbrio de brancos automático e funciona em conjunto com a
“análise de realces” a fim de ajudar a calcular a exposição correta, mesmo
em controlo de flash i-TTL. Entretanto, a “deteção de rostos no plano da
imagem” torna possível a AF prioridade ao rosto em visualização em direto
ou em filmagens.

O Sistema de reconhecimento de cenas da Nikon é uma
abordagem completa para aumento da precisão das operações automáticas
da câmara, como exposição, focagem e equilíbrio de brancos. Antes de
cada disparo do obturador, a D610 analisa com precisão o motivo e a cena,
utilizando o seu grande sensor de imagem de elevado
Sensor RGB de
número de megapixels e o sensor RGB de 2016
2016 pixels
pixels para a medição. O sistema interpreta não só a
luminosidade do motivo e da cena, as informações de
cor ou de posição, mas também a presença de figuras
Seguimento
Identificação
do motivo
do motivo
ou rostos humanos. A câmara utiliza rapidamente estas
informações antes da exposição, para uma precisão
melhorada dos resultados automáticos. Por exemplo,
AF de deteção de fase
D-Lighting
ao utilizar o visor, a “identificação do motivo” ajuda a
AF de área automática
ativo
Seguimento 3D
AF de área automática a encontrar automaticamente

Sensor de imagem

Análise de
realces

Controlo da exposição
Medição matricial
Flash de enchimento equilibrado i-TTL
Redução de cintilação

Identificação
da fonte de luz

Equilíbrio
de brancos
automático

Deteção de rostos no
plano da imagem

Reprodução
Zoom de reprodução
do rosto

Seguimento
do motivo

AF de deteção de contraste
AF prioridade ao rosto
AF de seguimento do motivo
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Suave e fiável, com desempenho incomparável

Menu do modo de controlador

Ranhuras duplas para cartões SD
para tratamento de dados fiável

Iluminação avançada sem fios: um Speedlight, inúmeras possibilidades
Utilize a magia da iluminação para transportar o seu trabalho de retratos para outro nível.
A D610 foi concebida para trabalhar com o Sistema de iluminação criativa da Nikon, famoso
pelo seu nível de precisão, versatilidade e portabilidade sem precedentes. As vantagens
desta parceria são mais bem experimentadas através da Iluminação avançada sem fios.
Utilizando o flash incorporado da D610 como um controlador, pode acionar os seus
Speedlights remotos fora da câmara (SB-700 ou SB-910) sem fios com facilidade, para uma
iluminação tão criativa e extensa quanto a sua imaginação permitir. É um ingrediente vital
para fazer retratos espantosos e capturar inúmeros outros motivos.

Foi colocado um SB-700 num softbox portátil para difundir
uniformemente a luz e ativado através de uma ligação sem fios
que utiliza o flash incorporado da D610.

SB-300

SB-700

A leitura/gravação segura e rápida de cartões
é crucial para uma sessão fotográfica serena e
produtiva, especialmente quando se executam
trabalhos exigentes. As ranhuras duplas para
cartões SD da D610 proporcionam várias opções
de gravação avançadas. É possível gravar RAW e
JPEG simultaneamente em cartões separados,
transferir dados de um cartão para o outro ou,
durante a gravação de vídeos, selecionar uma
ranhura com base na capacidade restante.
As ranhuras são compatíveis com UHS-I para
velocidades de transferência de dados mais
rápidas e também suportam SDXC, o standard
de grande capacidade de cartões SD.

Ergonomia para conforto operacional
Para possibilitar que o corpo compacto de
formato FX da D610 acomode uma maior
variedade de tamanhos de mão, os designers da
Nikon levaram a cabo uma revisão completa do
punho da câmara para a mão direita. O botão de
alimentação espalmado e o ângulo ajustado do
botão de disparo do obturador contribuem para
tornar os movimentos dos dedos mais naturais e
sem tensão durante uma utilização prolongada.
A borracha antideslizante colocada na parte infe
rior da câmara para o tripé cria melhor aderência
quando se fotografa verticalmente. Além disso, o
disco de modos e o disco do modo de obturação
no mesmo eixo dão-lhe acesso rápido aos
modos e funções utilizados frequentemente.

Horizonte virtual para detetar a
inclinação nas direções de rotação e
de inclinação
O horizonte virtual na câmara da D610
torna o enquadramento da sua fotografia
muito mais fácil. Pode detetar as direções
de rotação (inclinação horizontal) e inclina
ção (inclinação para a frente ou para trás)
e apresentá-las no monitor LCD, assim
como a indicação da direção de rotação no
visor. Esta função é especialmente útil para
fotografar motivos como naturezas mortas,
paisagens e arquitetura.

SB-910

Nota: O SB-300 não é compatível com a Iluminação avançada
sem fios.

Sensor de luminosidade ambiente para
controlo automático do brilho do monitor

O flash incorporado inclui uma
função de controlador que suporta
a Iluminação avançada sem fios.

Gestão de energia inteligente e
bateria de longa duração
Com uma conceção de gestão de energia
eficiente, o EXPEED 3 de energia altamente
eficiente e outras funcionalidades reduz o
consumo de energia da D610. A câmara utiliza a
Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15, a
mesma da série D800 e da D7100. É possível fazer
aproximadamente 900 imagens fixas* com uma
carga da bateria, mesmo com disparo do flash em
disparos alternados. Podem ser utilizadas como
fontes de alimentação uma EN-EL15, o adaptador
CA EH-5b (com conetor de alimentação EP-5B) e
uma unidade de alimentação múltipla MB-D14.

Grande e inovador monitor LCD
O grande monitor LCD de 8 cm (3,2 pol.),
com aproximadamente 921 000 pontos,
oferece uma reprodução de imagem
brilhante e nítida. O seu design antirreflexo
proporciona um desempenho claro e sem
brilho ofuscante, mesmo em condições
de brilho. Defina o brilho do seu monitor
como Automático e, quando o monitor
ligar, a câmara ajustará automaticamente
o LCD de acordo com as condições de luz
ambiente, permitindo uma confirmação
de imagem fácil em locais muito e pouco
iluminados.

Corpo robusto em liga de magnésio e
obturador testado em 150 000 ciclos

precisão. Enquanto a unidade do obturador
foi concebida para velocidades entre 1/4000
de segundo até 30 seg., o respetivo monitor
do obturador de diagnóstico automático
inteligente monitoriza as velocidades reais
do obturador para corrigir possíveis variações
que possam ocorrer ao longo do tempo.
Além disso, o facto de possuir unidades de
transmissão separadas para o obturador,
o espelho e a abertura, contribui para a
consecução de sequências contínuas até
6 fps. Agora, pode fotografar com confiança,
mesmo sob condições ambientais exigentes.

Com uma leve e durável liga de magnésio
nas estruturas superior e traseira, a sensível
tecnologia contida na D610 está protegida
contra impactos acidentais. Além disso,
a impermeabilização extensiva – mesmo
das importantes tampas dos terminais –
proporciona a mesma proteção fiável à
prova de poeira e de humidade utilizada para
a série topo de gama D800 da Nikon. O obtu
rador da D610 foi testado em 150 000 ciclos
em câmaras totalmente montadas
para comprovar a sua durabilidade e

*Com base nas normas CIPA.
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D-Movie Full HD com gravação de som de qualidade
Fotografia temporizada surpreendente simplificada
A fotografia temporizada é uma técnica única, diferente de
fotografias e filmagens, que lhe permite disparar automaticamente
a intervalos designados e guardar a série de fotografias como um
filme, para reproduzir atividades em movimento lento a grande
velocidade. Antigamente, a criação de uma peça de fotografia
temporizada requeria cálculos e edição elaborados. Agora, basta-lhe

Microfone estéreo
ME-1 (opcional)

simplesmente definir o intervalo e a hora dos disparos no ecrã do
menu para gerar um filme na câmara, de 24 a 36 000 vezes mais
rápido do que a reprodução normal. Poderá gravar uma sequência
dramática de fenómenos naturais como o fluxo das nuvens, o
movimento das estrelas e o desabrochar das flores ou carros e
pessoas a passar num cenário citadino.
Nota: Os ficheiros de filme de fotografia temporizada serão guardados na proporção 16:9.

Para melhor qualidade de
áudio, escolha o microfone
estéreo opcional ME-1,
que grava som estéreo
em alta-fidelidade com o
mínimo de ruído induzido
do sistema de focagem
automática.

Gravar uma filmagem temporizada utilizando o
intervalo predefinido de 5 seg. e o tempo de disparo
de 25 min.

Exibição simultânea de filmagem e de saída de
visualização em direto de filmagem em monitores
externos através de HDMI

Os auscultadores apresentados nesta página
são de outro fabricante

Qualidade Full HD com 24,3 megapixels efetivos
A D610 suporta Full HD 1920 × 1080; 30p. O EXPEED 3 processa de
forma ideal os dados com elevado número de pixels de aproximadamente
24,3 megapixels a fim de produzir filmagens de alta resolução com
irregularidades e efeito moiré reduzidos. A redução de ruído otimizada
para a gravação de filmagens reduz eficazmente o ruído enquanto
mantém a definição, e a gradação suave (com ruído de bloco mínimo
causado pela compressão) e o reduzido ruído aleatório a definições de
ISO elevadas são ambos efetuados. O tamanho do ficheiro é comprimido
utilizando o formato H.264/MPEG-4 AVC, permitindo um tempo
máximo de gravação de aproximadamente 29 min. e 59 seg.*. Também
pode selecionar 1280 × 720; 60p, adequado para capturar ações em
movimento rápido. O botão de filmagem está localizado junto do botão
de disparo do obturador, permitindo-lhe iniciar e interromper a gravação
de filmagens de forma tão fácil como ao fazer imagens fixas.

Opções de controlo de som para uma qualidade da
filmagem consistente
A D610 utiliza um conetor de auscultadores para monitorizar o áudio
com auscultadores estéreo opcionais. Os indicadores de nível de som
do monitor LCD proporcionam confirmação visual dos níveis de áudio
durante a visualização em direto. O nível do volume dos auscultadores
pode ser ajustado com precisão em 30 passos, enquanto a sensibilidade
do microfone pode ser controlada com precisão em 20 passos
incrementais. Um microfone estéreo compacto opcional ME-1 permite
a gravação de som de elevada
qualidade com ruído mecânico
significativamente reduzido.
Nota: A sensibilidade do microfone e o
volume dos auscultadores não podem ser
alterados durante a gravação de filmagens.

*O tempo máximo de gravação varia de acordo com as definições de velocidade de
disparo, tamanho de imagem e qualidade de imagem. O tempo máximo de gravação
para a fotografia temporizada é de 20 min.
Tamanho de
imagem

Velocidade de disparo

Tamanho de imagem

1920 × 1080

25p (25 fps)

Conetores para auscultadores estéreo
(esquerda) e microfone estéreo (direita)

Velocidade de disparo
60p (59,94 fps)

30p (29,97 fps)
1280 × 720

24p (23,976 fps)

O número total de imagens do filme final é calculado
automaticamente dividindo o tempo de disparo pelo
intervalo (por exemplo, 25 min. × 60÷5 seg. = 300
imagens).

50p (50 fps)

A D610 está equipada com um conetor
HDMI minipino tipo C que permite a exibição simultânea num
monitor LCD e num monitor externo. Na visualização em direto de
filmagens, é possível a saída na mesma resolução das dimensões
de gravação da filmagem (máximo de 1920 × 1080*). Na gravação
de filmagens ou na visualização em direto de filmagens, pode optar
por não exibir as informações de definição que aparecem no LCD
no equipamento ligado através de HDMI. Isto é conveniente para
que possa visualizar o enquadramento completo, quando a imagem
capturada pela câmara precisa de ser controlada em tempo real num
monitor externo maior. Além disso, é possível gravar dados sem
compressão de visualização em direto de filmagens diretamente para
um dispositivo externo em vez de gravá-los num cartão de memória
SD, cumprindo as exigências dos profissionais que necessitam de
filmes de alta qualidade sem compressão. Se a câmara for ligada a
um televisor compatível com HDMI-CEC, a operação de reprodução
remota da câmara com o
controlo remoto do televisor
também é possível.
*Ao gravar uma filmagem através
de uma interface HDMI, a imagem
de saída pode ser mais pequena do
que o valor definido com o menu
“tamanho de imagem/velocidade
de disparo”.

30p (29,97 fps)
25p (25 fps)

Nota: As opções suportam a qualidade de imagem alta e normal.

Mesmo durante a visualização em direto de
filmagens, utilizando auscultadores estéreo e
visualizando os indicadores de nível de som, a
sensibilidade do microfone é ainda ajustável.
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Menu de sensibilidade do microfone

O monitor externo da imagem acima é produzido por outro fabricante.

Um filme de 300 imagens gravado a 1920 × 1080; 30p,
por exemplo, terá cerca de dez segundos de duração.

D-Movie Full HD em modo multiárea
A função de filmagem da D610 dispõe de duas áreas de imagem,
selecionáveis de acordo com a sua intenção criativa. O formato com base
em FX* produz uma profundidade de campo extraordinariamente baixa
com agradáveis efeitos de desfocagem de fundo (bokeh), tirando partido
do grande sensor de imagem. No formato com base em DX, é possível
aproximar-se suficientemente do motivo com uma objetiva de distância
focal curta devido à área de imagem mais pequena. Com duas áreas de
imagem numa câmara – e um arsenal de objetivas NIKKOR que inclui
objetivas DX – fica com muito mais possibilidades de expressão criativa.
*A proporção dos filmes é de 16:9 seja qual for o formato selecionado.

Controlos de visualização em
direto: verifique as suas imagens
com grandes ampliações
A D610 é fornecida com controlos de visualização
em direto independentes que foram concebidos
especificamente para os disparos de objetos fixos e
filmagens. A sua capacidade de ampliação máxima
de aproximadamente 19x oferece-lhe focagem
precisa durante os disparos. Para fotografia de objetos
fixos, a visualização em direto tem capacidade de
AF de deteção de contraste rápido, funcionando à
mesma velocidade que as séries D4 e D800. Ao fazer
filmagens, os controlos de exposição especializados da
câmara permitem transições de exposição suaves para
motivos em movimento. Depois de disparar, também
pode apresentar as suas imagens com ampliação até
aproximadamente 38x*, para ter a certeza de que
conseguiu o acabamento que a sua imaginação exige.

Visualização normal

No ecrã durante o disparo
( está ampliado 19x )

Reprodução no ecrã
( está ampliado 38x )*

*Apenas para reprodução de fotografias (quando está selecionado Tamanho grande e no formato FX)
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NIKKOR: a chave para libertar o verdadeiro potencial da D610
À medida que a resolução do sensor de imagem aumenta, a qualidade ótica
da objetiva utilizada torna-se o mais importante. Como fabricante de ótica,
a Nikon e os seus designers fazem cumprir os padrões de engenharia
mais estritos para todos os critérios de produção de objetivas,
como nitidez, cores, tonalidade e mesmo nuances de desfocagem
do fundo (bokeh). As mais recentes objetivas FX-NIKKOR
vão revelar o potencial completo da capacidade de

alta resolução da D610. A maior parte das combinações da câmara e das
objetivas são notavelmente leves e compactas, tornando a fotografia com a
câmara na mão mais fácil. Desde objetivas rápidas de distância focal fixa até
versáteis objetivas com zoom – todas cuidadosamente otimizadas para
imagem digital e algumas delas extraordinariamente compactas –
a NIKKOR leva a sua criatividade mais longe, ao proporcionar-lhe
as melhores imagens possíveis.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NOVA]

Uma objetiva rápida grande angular que produz
belas desfocagens do fundo (bokeh) em grandes
extensões, com reduzida distorção de imagem,
especialmente na área periférica. O Revestimen
to de nanocristais ajuda a conseguir imagens
claras com menos reflexo e efeito fantasma.
Uma opção ideal para paisagens e interiores.

Uma objetiva standard de distância focal fixa, com
pacta e leve, com elementos asféricos para corrigir
a aberração, produzindo nitidez e desfocagem do
fundo (bokeh) admiráveis. Esta objetiva processa
especialmente bem situações de iluminação insufi
ciente. Adapta-se virtualmente a qualquer motivo,
desde retratos e naturezas mortas até paisagens.

Objetiva compacta de distância focal fixa,
que proporciona alta resolução, desfoca
gem (bokeh) magnífica e profundidade
natural. Os pontos de luz situados em
infinito podem ser finamente reproduzidos
como imagens de pontos. A objetiva mais
adequada para retratos e naturezas mortas.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Uma micro objetiva compacta e versátil
com Revestimento de nanocristais. Proces
sa motivos em primeiro plano com nitidez
espantosa e produz agradável desfocagem
do fundo (bokeh). Também é excelente
para retratos e naturezas mortas.

Uma objetiva rápida de distância focal fixa
de gama média, que fornece imagens
perfeitamente nítidas a partir de um corpo
surpreendentemente leve e compacto. Tire
partido da impressionante desfocagem do
fundo (bokeh) para trabalhos de retratos
criativos.

Uma objetiva compacta e versátil que cobre
o alcance do zoom mais frequentemente
utilizado. O melhoramento da Redução da
vibração (VR) de até 4,0 stops* aumenta as
suas capacidades com a câmara na mão,
abrindo uma vasta gama de motivos, desde
retratos e naturezas mortas até paisagens.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Uma objetiva poderosa e versátil com
zoom de 11x e melhoria de VR até
3,5 stops*. Produz uma integridade de
imagem espantosa em todo o largo alcance
do zoom. Ideal para fotografia de viagem.

Uma teleobjetiva com zoom com impressionante
apoio de VR de até 4,0 stops*, oferecendo mais
oportunidades para fotografar com a câmara na
mão. A distância de focagem mínima de 1,0 m pro
duz uma bela desfocagem do fundo (bokeh), ao
mesmo tempo que o Revestimento de nanocris
tais minimiza o reflexo e o efeito fantasma.

Uma ágil superteleobjetiva com zoom de 5x e me
lhoria de VR até 4,0 stops*. Oferece desempenho
ótico superior graças ao seu elemento de vidro
Super ED, aos seus quatro elementos de vidro ED
e ao Revestimento de nanocristais. Oferece uma
qualidade de imagem sem paralelo, especialmente
para desporto, vida selvagem e viagens.

• Objetiva: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + Teleconversor: AF-S Teleconverter TC-14E Ⅱ • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 12 bits • Exposição: modo [A], 1/125 segundos, f/8 • Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor (5000 K) • Sensibilidade: 1600 ISO
• Picture Control: Standard © Junichi Noguchi

*Com base na norma CIPA. Atingido quando montada numa câmara reflex digital no formato FX, com o zoom definido na posição máxima da teleobjetiva.

Monte as suas objetivas DX para agilidade adicional
DX
FX
A área de imagem DX é
indicada visualmente no visor.
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Graças ao design do suporte F consistente da Nikon, a D610 é também compatível com as objetivas DX que já possa ter.
A compacidade relativa das objetivas DX ajudam a manter o peso total e o tamanho da câmara em valores baixos – uma vantagem
definitiva quando é preciso fotografar de forma espontânea ou viajar com pouco peso. A câmara reconhece automaticamente as
objetivas DX a fim de definir o recorte desejado e ainda lhe oferece imagens de qualidade com aproximadamente 10 megapixels.
• Objetiva: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Qualidade de imagem: RAW (NEF) de 14 bits • Exposição: modo [M], 1/125 segundos, f/4 • Equilíbrio de brancos: Temperatura de cor (5000 K)• Sensibilidade: 100 ISO • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Expanda a sua gama e capacidades com acessórios exclusivos Nikon
Adaptador móvel sem fios WU-1b (opcional) para disparo remoto e transmissão de imagens para um
dispositivo inteligente.

Adaptador móvel
sem fios WU-1b

Ligando o Adaptador móvel sem fios WU-1b opcional ao conetor USB da D610, a comunicação bidirecional é
possível entre a câmara e um dispositivo inteligente, como um smartphone ou um tablet com comunicação
sem fios incorporada. Isto permite-lhe o disparo do obturador à distância ou a utilização do ecrã do monitor
do dispositivo inteligente como um ecrã de visualização em direto e fotografar a partir do melhor ângulo. As
imagens obtidas podem ser transmitidas sem fios para dispositivos inteligentes e transferidas para um SNS
ou anexadas a um e-mail. O WU-1b é compatível com dispositivos inteligentes com SO Android™ e iOS.
Nota: Necessita da instalação do Wireless Mobile Utility no dispositivo inteligente antes de utilizar.

Wireless Mobile
Utility

Wireless Mobile Utility
O software Wireless Mobile Utility da Nikon permite que as imagens sejam transferidas de uma câmara
para um dispositivo inteligente ou que um dispositivo inteligente seja utilizado para disparar a câmara,
montando o Adaptador móvel sem fios WU-1b. O WU-1b é compatível com dispositivos inteligentes com
SO Android™ e iOS.
Nota: Disponível como transferência gratuita a partir de lojas de aplicações.
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Controlador remoto sem fios
WR-R10 (Recetor)

Controlador remoto sem fios
WR-T10 (Transmissor)

Utilizando a banda de radiofrequência de 2,4 GHz, os Controladores remotos sem fios opcionais WR-1 e WR-R10/WR-T10
expandem enormemente a flexibilidade do funcionamento por controlo remoto. Ao contrário de dispositivos semelhantes
que utilizam raios infravermelhos, aqueles permitem o controlo remoto a grandes distâncias e podem ser utilizados para
disparar obturadores mesmo se existirem obstáculos, como árvores, no caminho. A focagem automática e o disparo contínuo
também são possíveis. Graças à sua capacidade de controlo de várias câmaras, estes controladores podem ser utilizados
para uma série de cenários fotográficos: é possível fazer fotografias ou filmagens simultaneamente utilizando várias câmaras
com objetivas diferentes montadas ou câmaras colocadas em ângulos diferentes; se dividirmos as câmaras em grupos e
atribuirmos um canal a cada uma, é possível controlar cada grupo de forma independente e efetuar operações como fazer
fotografias com um grupo e gravar filmagens imediatamente depois com um grupo diferente.
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Botão de filmagem
Painel de controlo
Indicador do plano focal
Botão de desbloqueio do disco
do modo de obturação
Botão de reprodução
Botão de menu
Botão de retoque/Botão
Picture Control
Botão de ajuda/Botão de proteção/
Botão de equilíbrio de brancos
Botão zoom de reprodução
de aproximação/Botão qualidade/tamanho da imagem
Botão zoom de reprodução de
afastamento/miniaturas/Botão
de sensibilidade ISO/Botão de
restauro por dois botões
Encaixe do tripé
Monitor
Botão informações
Tampa dos contactos da unidade
de alimentação opcional MB-D14
Tampa do compartimento da bateria
Patilha da tampa do compartimento da bateria
Altifalante
Recetor de infravermelhos (traseira)
Luz de acesso ao cartão de memória
Seletor de visualização em direto
Botão de visualização em direto
Sensor de luminosidade ambiente
Tampa da ranhura do cartão
de memória
Bloqueio do seletor de focagem
Botão OK
Multisseletor
Disco de controlo principal
Conetor para microfone externo
Conetor para auscultadores
Conetor USB
Conetor HDMI minipino tipo C
Terminal para acessórios

GRÁFICO DO SISTEMA

A Unidade de alimentação múltipla opcional MB-D14 suporta dois tipos de baterias (uma bateria de iões de lítio
recarregável EN-EL15 e seis pilhas alcalinas, Ni-MH ou de lítio R6/AA) e o Adaptador CA EH-5b (com Conetor de
alimentação EP-5B). É possível comutar sem interrupção entre a bateria da D610 e a MB-D14 quando uma
EN-EL15 está carregada em cada uma delas, permitindo que o utilizador fotografe aproximadamente duas vezes
mais imagens que apenas com a D610. A Unidade de alimentação múltipla MB-D14 inclui botões e discos para
disparo vertical, permitindo-lhe segurar a câmara com conforto, o que é especialmente útil para trabalho de
retratos. É utilizada liga de magnésio para o corpo da unidade de alimentação.

Unidade GPS GP-1A (opcional) para armazenar informações de localização
Armazene dados de localização como latitude, longitude, altitude e UTC (Tempo Universal Coordenado) como dados
Exif em imagens feitas pela D610, utilizando a unidade GPS opcional GP-1A. As imagens com dados de localização
podem ser apresentadas no espaço de trabalho do GeoTag 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 ou software digital de mapeamento comercialmente disponíveis online.

SPEEDLIGHTS

Lentes de correção da ocular DK20C (de -5 a +3 m-1)

Unidade de alimentação múltipla MB-D14 (opcional) para disparo vertical confortável
Lente de
ampliação da
ocular DG-2

Controlador de
Speedlight sem fios
SU-800

Unidade de
alimentação de alto
desempenho SD-9

Adaptador para ocular DK-22

Speedlight
SB-910

Lente de ampliação da
ocular DK-21M

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Tampa da ocular
DK-5*

Adaptador de
visualização
em ângulo reto
DR-6

OBJETIVAS NIKKOR

Speedlight
SB-300

Speedlights de
estúdio**

O NIKON IMAGE SPACE é um serviço gratuito de partilha
e armazenamento de imagens online. Com uma interface
do utilizador rápida e cómoda e fluxo de funcionamento simples, pode carregar/transferir, navegar, organizar e
partilhar fotografias e filmagens, bem como coordenar com SNS. Está disponível uma “conta básica” com um
máximo de espaço de armazenamento de 2 GB para todos os utilizadores registados. Uma “conta
especial” adicional, que pode ser utilizada pelos proprietários de câmaras digitais Nikon, oferece
espaço de armazenamento até 20 GB e várias funções úteis, como proteção por palavra-passe. Está
também disponível uma aplicação para smartphones.

http://nikonimagespace.com

Speedlights
SB-910/700/
400/300

Kit de controlador
de Speedlight de
primeiro plano R1C1
Adaptador do terminal de
sincronização AS-15

Cabo remoto
TTL SC-28, 29

Ocular de
borracha DK-21*

ACESSÓRIOS DE
DIGISCOPING

CONTROLO REMOTO,
ACESSÓRIOS PARA GPS

MICROFONE
Microfone
estéreo ME-1

Controlador
remoto sem fios
WR-T10

Controlador
remoto sem fios
WR-1

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

ACESSÓRIOS PARA TV E VÍDEO

Cabo HDMI com um miniconetor HDMI (Tipo C) para
ligação à câmara**

Controlador remoto sem fios WR-1

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

Monitor de TV**

AUSCULTADOR
Gravador de vídeo
de entrada HDMI**

Unidade GPS GP-1A
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Nota: A gravação de filmagens é possível com a D4, a série D800, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A e COOLPIX P7700.

ACESSÓRIOS PARA O VISOR

Unidade de alimentação múltipla
MB-D14 (acoplada à D610)

t

~

|

Controladores remotos sem fios (opcionais) que utilizam transmissão por rádio para comodidade ainda maior

1 Botão da compensação de
exposição/Botão de restauro
por dois botões
2 Botão de disparo do obturador
3 Botão de alimentação
4 Disco de controlo secundário
5 Botão de pré-visualização da
profundidade de campo
6 Tampa do conetor de alimentação
7 Botão Apagar/Botão de formatação de cartões de memória
8 Ocular de borracha
9 Botão de função (Fn)
! Ocular do visor
" Controlo de ajuste dióptrico
# Espelho
$ Botão bloqueio AE/AF
% Alavanca de acoplamento
para medição
& Montagem da objetiva
( Seletor do modo de focagem
) Botão do modo de AF
~ Botão de desbloqueio da objetiva
+ Marca de montagem da objetiva
, Botão de bracketing
- Microfone incorporado
. Botão do modo de flash/Botão
da compensação do flash
/ Recetor de infravermelhos (frente)
: Ilhó para a correia da câmara
; Disco do modo de obturação
< Disco de modos
= Botão de desbloqueio do disco
de modos
> Sapata de acessórios (para
unidade de flash opcional)
? Flash incorporado
@ Iluminador auxiliar de AF/Luz do
autotemporizador/Luz de redução
do efeito de olhos vermelhos
[ Botão de medição/Botão de
formatação de cartões de
memória

=

Unidade GPS
GP-1A

Cabo de
disparo remoto
MC-DC2

Controlo remoto Controlador remoto
ML-L3
sem fios WR-T10
(Transmissor)

Controlador
remoto sem fios
WR-R10 (Recetor)

ADAPTADORES CA, BATERIAS E UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO
Bateria de iões
de lítio recarregável
EN-EL15*

Carregador de
baterias MH-25*

ACESSÓRIOS PARA
DISPOSITIVOS
Adaptador
INTELIGENTES

móvel sem fios
WU-1b

ACESSÓRIOS RELACIONADOS COM O
COMPUTADOR
Cartão de memória SD**

BOLSA
Conetor de
alimentação EP-5B

Seis pilhas R6/AA**

Adaptador CA EH-5b

Bolsa
semirrígida
CF-DC5

Dispositivo
inteligente**
(iOS/ SO Android)

Computador
pessoal**

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

Impressora**

Wireless
Mobile Utility†

Unidade de alimentação
múltipla MB-D14

Auscultador**

Cabo USB UC-E15*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

* Acessórios fornecidos ** Produtos de outras marcas † Podem ser transferidos da loja de aplicações de cada dispositivo inteligente (gratuitos).
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Especificações da câmara reflex digital D610 da Nikon
Tipo de câmara
Montagem da objetiva
Pixels efetivos
Sensor de imagem
Total de pixels
Sistema de redução de pó
Tamanho de imagem
(pixels)
Formato de ficheiro

Sistema Picture Control

16_PT

Meios de armazenamento
Ranhuras duplas para cartões
Sistema de ficheiros
Visor
Cobertura do enquadramento
Ampliação
Ponto de visão do olho
Ajuste dióptrico
Ecrã de focagem
Espelho reflex
Pré-visualização da
profundidade de campo
Abertura da objetiva
Objetivas compatíveis

Tipo de obturador
Velocidade do obturador
Velocidade de
sincronização do flash
Modos de obturação

#

Câmara digital reflex de objetiva simples
Encaixe F da Nikon (com conexão AF e contactos AF)
24,3 milhões
Sensor CMOS de 35,9 × 24,0 mm (formato FX da Nikon)
24,7 milhões
Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (software Capture NX 2 opcional obrigatório)
• Formato FX (36×24): 6016 × 4016 (L), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (S) • Formato DX (24×16):
3936 × 2624 (L), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (S) • Fotografias em formato FX capturadas em visualização
em direto de filmagem: 6016 × 3376 (L), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (S) • Fotografias em formato DX
capturadas em visualização em direto de filmagem: 3936 × 2224 (L), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (S)
• NEF (RAW): 12 ou 14 bits, compressão sem perda ou com compressão • 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 ótima disponível • NEF (RAW) +
JPEG: cada fotografia é gravada nos formatos NEF (RAW) e JPEG
Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem; o Picture Control selecionado
pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados
Cartões de memória SD (Secure Digital) e SDHC e SDXC compatíveis com UHS-I
A ranhura 2 pode ser utilizada para armazenamento quando a capacidade é excedida ou para cópia de segurança, ou para
armazenamento separado de cópias criadas através da utilização de NEF+JPEG; é possível copiar fotografias entre cartões
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 reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho
• FX (36×24): aproximadamente 100% na horizontal e 100% na vertical • DX (24×16): aproximadamente 97% na horizontal e 97% na vertical
Aproximadamente 0,7× (objetiva de 50 mm f/1.4 em infinito; -1,0 m-1)
21 mm (-1,0 m-1; da superfície central da objetiva da ocular do visor)
-3 a +1 m-1
Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VIII com marcas de área AF (a grelha de
enquadramento pode ser apresentada)
Retorno rápido
Ao pressionar o botão de pré-visualização da profundidade de campo, a abertura da objetiva
para até ao valor selecionado pelo utilizador (modos A e M) ou pela câmara (outros modos)
Retorno instantâneo, controlo eletrónico
Compatível com objetivas NIKKOR AF, incluindo objetivas tipo G, E e D (aplicam-se algumas restrições a
objetivas PC), objetivas DX [utilizando área de imagem DX (24×16)], objetivas NIKKOR AI-P e objetivas com
AI sem CPU (apenas modos A e M); objetivas NIKKOR IX, objetivas para F3AF e objetivas sem AI não podem
ser utilizadas; o telémetro eletrónico pode ser utilizado com objetivas que disponham de uma abertura
máxima de f/8 ou mais rápida (o telémetro eletrónico suporta os 7 pontos de focagem central com objetivas
que disponham de uma abertura máxima de f/8 ou mais rápida e os 33 pontos de focagem central com
objetivas que disponham de uma abertura máxima de f/6.8 ou mais rápida)
Obturador de plano focal de deslocação vertical controlado eletronicamente
De 1/4000 a 30 seg. em passos de 1/3 ou 1/2 EV, exposição B, tempo (requer Controlo remoto ML-L3 opcional), X200
X=1/200 seg.; sincronização com o obturador a 1/250 seg. ou inferior (a gama do flash
diminui a velocidades entre 1/200 e 1/250 seg.)
S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador silencioso),
QC (obturador contínuo silencioso), E (autotemporizador), (controlo remoto), MUP (espelho elevado)
Aproximadamente 1 a 5 fps (CL), aproximadamente 6 fps (CH) ou 3 fps (QC)
2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1-9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.
Atraso remoto, remoto de resposta rápida, espelho elevado remoto
Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB de 2016 pixels
• Matricial: 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 do
enquadramento completo (as objetivas sem CPU utilizam um círculo de 12 mm ou a média do enquadramento
completo) • 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)
• Medição matricial ou central ponderada: 0 a 20 EV
• Medição localizada: 2 a 20 EV
CPU e AI combinados
Automático (i automático; j automático [flash desligado]), cena (k retrato, l paisagem, p criança, m desportos,
n primeiro plano, o retrato noturno, r paisagem noturna, s festa/interior, t praia/neve, u pôr-do-sol,
v crepúsculo/madrugada, w retrato animal estimação, x luz da vela, y desabrochar, z cores de outono, 0 alimentos,
1 silhueta, 2 brilho, 3 escuro); programação automática com programa flexível (P), automático com prioridade ao
obturador (S), automático com prioridade à abertura (A), manual (M), U1 (user settings 1), U2 (user settings 2)
Pode ser ajustada para -5 a +5 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV nos modos P, S, A e M
De 2 a 3 enquadramentos em passos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ou 3 EV
A luminosidade é bloqueada no valor detetado com o botão AE-L/AF-L
ISO de 100 a 6400 em passos de 1/3 ou 1/2 EV, também pode ser definido como aproximadamente
0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 50 ISO) abaixo de 100 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou
2 EV (equivalente a 25 600 ISO) acima de 6400 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível
Automático, Muito elevado, Elevado, Normal, Reduzido, Desligado
2 enquadramentos utilizando o valor selecionado para um enquadramento ou
3 enquadramentos utilizando os valores predefinidos para todos os enquadramentos
Módulo de sensor de focagem automática Nikon Multi-CAM 4800 com deteção de fase TTL, precisão,
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) e iluminador auxiliar de AF (gama aproximada de 0,5 a 3 m)
De -1 até +19 EV (100 ISO, 20 °C)
• Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C); seleção
automática de AF-S/AF-C (AF-A); seguimento da focagem previsível ativado automaticamente em
função do estado do motivo • Focagem manual (M): pode ser utilizado o telémetro eletrónico

Velocidade de avanço de imagem
Autotemporizador
Modos de obturação remota
Medição da exposição
Método de medição

Gama de medição
(100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C)

Acoplamento de exposímetro
Modos de exposição

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

D-Lighting ativo
Bracketing ADL
Focagem automática

Intervalo de deteção
Servo da objetiva

Ponto de focagem
Modos de área de AF
Bloqueio de focagem

Pode ser selecionado a partir de 39 ou 11 pontos de focagem
AF de ponto simples, AF de área dinâmica de 9, 21 ou 39 pontos, seguimento 3D, AF de área automática
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 incorporado
i, k, p, n, o, s, w: flash automático com elevação automática
P, S, A, M, 0 : elevação manual ao libertar o botão
Número guia
Aproximadamente 12, 12 com flash manual (m, 100 ISO, 20 °C)
TTL: o controlo de flash i-TTL que utiliza o sensor RGB de 2016 pixels encontra-se disponível com flash
Controlo de flash
incorporado e 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
Automático, automático com redução do efeito de olhos vermelhos, sincronização lenta automática, sincronização lenta
automática com redução do efeito de olhos vermelhos, flash de preenchimento, redução do efeito de olhos vermelhos,
sincronização lenta, sincronização lenta com redução do efeito de olhos vermelhos, cortina traseira com sincronização lenta,
sincronização de cortina traseira, desligado; sincronização de alta velocidade do plano focal automático suportada
Compensação do flash De -3 a +1 EV em incrementos de 1/3 ou 1/2 EV
Bracketing de flash
De 2 a 3 enquadramentos em passos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 ou 3 EV
Indicador de flash preparado Acende quando o flash incorporado ou a unidade de flash opcional está totalmente
carregado; pisca depois de o flash ser disparado com a intensidade máxima
Sapata de acessórios
Sapata ativa do tipo ISO 518 com contactos de dados e sincronização e bloqueio de segurança
Sistema de iluminação Iluminação avançada sem fios suportada com flash incorporado, SB-910, SB-900, SB-800 ou SB-700 como
criativa da Nikon
flash principal e SB-600 ou SB-R200 como remotos, ou SU-800 como controlador; o flash incorporado
pode servir como flash principal no modo de controlador; a sincronização de alta velocidade do plano focal
automático e a iluminação de modelação suportadas com todas as unidades de flash compatíveis com CLS
exceto SB-400; Comunicação da informação de cor do flash e bloqueio de FV (valor do flash) suportados com
todas as unidades de flash compatíveis com CLS
Terminal de sincronização Adaptador do terminal de sincronização AS-15 (disponível em separado)
Equilíbrio de brancos
Automático (2 tipos), incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash, nublado,
sombra, predefinição manual (é possível armazenar até 4 valores), selecionar temperatura de
cor (2500 K a 10 000 K); tudo com ajuste de precisão
Bracketing de equilíbrio de brancos De 2 a 3 enquadramentos em passos de 1, 2 ou 3
Modos de visualização em direto Fotografia de visualização em direto (imagens fixas), visualização em direto de filmagem (filmagens)
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
Focagem automática
AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara seleciona o ponto de
focagem automaticamente quando AF prioridade ao rosto ou AF seguimento motivo está selecionado)
Medição de filmagem
Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal
Método de medição de filmagem Matricial
Tamanho de imagem (pixels) • 1920 × 1080; 30p (progressivo), 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p Os fotogramas
e fotogramas por segundo
por segundo reais de 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps
respetivamente; as opções suportam qualidade de imagem H elevada e normal
Formato de ficheiro
MOV
Compressão do vídeo
Codificação de vídeo avançada H.264/MPEG-4
Formato de gravação de áudio PCM linear
Dispositivo de gravação de áudio Microfone estéreo externo ou monofónico incorporado; sensibilidade ajustável
Duração máxima
Aproximadamente 29 min. e 59 seg. (20 min. dependendo do tamanho/velocidade do
enquadramento e das definições de qualidade de filmagem)
Outras opções de filmagem Marcação de índice, fotografia temporizada
Monitor
LCD TFT de 8 cm (3,2 pol.), aproximadamente 921 000 pontos (VGA), de polissilício de baixa temperatura
com um ângulo de visualização de aproximadamente 170°, aproximadamente 100% de cobertura do
enquadramento e controlo automático do brilho do monitor utilizando um sensor de luminosidade ambiente
Reprodução
Reprodução de enquadramento completo e miniatura (4, 9 ou 72 imagens ou calendário) com zoom da reprodução,
reprodução de filmagem, apresentação de diapositivos de fotografia e/ou filmagem, apresentação de histograma,
marcações, informações da fotografia, visualização de dados de GPS e rotação automática imagem
USB
USB Hi-Speed
Saída HDMI
Conetor HDMI minipino tipo C
Terminal para acessórios Cabo de disparo remoto: MC-DC2 (disponível em separado), Unidade GPS: GP-1/GP-1A (disponível em separado)
Entrada de áudio
Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro; alimentação plug-in suportada)
Saída de áudio
Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro)
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-EL15
Unidade de alimentação Unidade de alimentação múltipla MB-D14 opcional com uma bateria de iões de lítio
recarregável EN-EL15 ou seis pilhas alcalinas AA, Ni-MH ou de lítio
Adaptador CA
Adaptador CA EH-5b; é necessário o conetor de alimentação EP-5B (disponível em separado)
Encaixe do tripé
1/4 pol. (1222 ISO)
Dimensões (L × A × P)
Aproximadamente 141 × 113 × 82 mm
Peso
Aproximadamente 850 g com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo;
aproximadamente 760 g (apenas corpo da câmara)
Ambiente de funcionamento Temperatura: 0 a 40 °C; humidade: 85% ou inferior (sem condensação)
Acessórios incluídos
Bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15, carregador de baterias MH-25, Tampa da
(pode variar em função do ocular DK-5, Ocular de borracha DK-21, Cabo USB UC-E15, Correia da câmara AN-DC10, 		
país ou zona geográfica) Tampa do ecrã LCD BM-14, Tampa do corpo BF-1B, Tampa da sapata de acessórios BS-1,
CD-ROM ViewNX 2
• Os logótipos SD, SDHC e SDXC são marcas comerciais da SD-3C, LLC.
• PictBridge é uma marca comercial.
• HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing, LLC.
• Android™ é uma marca comercial da Google Inc.
• Os nomes de produtos e marcas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas.
• As imagens que aparecem nos visores, nos LCDs e nos monitores apresentadas neste folheto são simuladas.

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

AVISO

RECOMENDA-SE A LEITURA ATENTA DOS MANUAIS DO EQUIPAMENTO A FIM DE ASSEGURAR UM
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
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