I AM THE NIKON D3400

D3400

I AM WHAT I SHARE
Tiden er inne. Ta flotte bilder og del dem øyeblikkelig med D3400.
D3400 gjør det utrolig enkelt å ta og dele bilder med kvalitet som på et digitalt
speilreflekskamera. SnapBridge holder kameraet tilkoblet smartenheten, slik at du
umiddelbart kan dele bildene du tar. Og dette er ikke hvilke som helst bilder. Dette er
bilder du virkelig kan imponere vennene dine med. Og moroen slutter ikke der:
NIKKOR-objektivet og kameraets kraftige D-filmfunksjon gir deg opptak i kinokvalitet!

Anbefalt tilbehør

EN-EL 14a

Fjernkontroll ML-L3

Viktige funksjoner:
Alltid imponerende: Bildekvalitet. som på et digitalt speilreflekskamera. De store
bildebrikken i DX-format med 24,2 megapiksler, den kraftige EXPEED 4-bildeprosessoren
og NIKKOR-objektivet gir klare bilder i svakt lys og kunstneriske portretter med jevn,
uskarp bakgrunn.
	
Del umiddelbart med SnapBridge1: alltid tilkoblet smartenheten.
Synkroniser bildene automatisk etter hvert som de tas, og skap liv på sosiale
medier på noen sekunder! SnapBridge benytter Bluetooth® low energy-teknologi
(BLE)2 slik at D3400 hele tiden og med lavt strømforbruk kan være tilkoblet
smarttelefonen eller nettbrettet.
Fordelen med digitale speilreflekskameraer fra Nikon: hastighet, presisjon,
håndtering. Opplev fotografering på en helt ny måte med det knivskarpe
autofokussystemet (AF), Nikons anerkjente ergonomi og lyssterk optisk søker.

Blits SB-300
Siden D3400 ikke støtter Wi-Fi er følgende SnapBridge-funksjoner ikke tilgjengelige: fjernstyrt fotografering med en
smartenhet, overføring av stillbilder i opprinnelig størrelse og filmoverføring.
2
Ordmerke og logoer for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Nikon og tilknyttede selskaper
bruker alle slike merker under lisens.
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D3400
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Effektive piksler
Bildebrikke
OLPF (optisk mikrofilter)
Søker
Skjerm
Lukkertid
Serieopptak
ISO-følsomhet
Autofokus
Lysmåling
Innebygd blits
Guide-funksjon
Spesialeffekter
Retusjeringsmenyer
Bildebehandling
Film
Enhet for lydopptak
Trådløs nettverkstilkobling
HDMI
Lagringsmedier/filformat
Størrelse (B x H x D) / vekt
Ekstrautstyr som følger med

24,2 millioner
CMOS-bildebrikke i Nikon DX-format
Nei. Bare optisk filter
Speilsøker, ca. 95 % motivdekning, ca. 0,85 x forstørrelse
7,5 cm (3 tommer), ca. 921 000 punkters TFT LCD-skjerm med 170° innsynsvinkel
1/4000 til 30 s, B-innstilling, tid (korteste blitssynkroniserte lukkertid: X=1/200 s, synkroniserer med lukkertid på 1/200 s
eller lengre)
Opptil ca. 5 b/s, antall bilder (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO 100 til 25600
Søkeropptak: 11 fokuspunkter (én kryssensor i midten) / live view-opptak: kontrastsøkende AF
420-pikslers RGB-sensor, motivgjenkjenningssystem
Ledetall: ca. 7, 8 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C), objektivdekning: 18 mm
Tilgjengelig
10 alternativer
20 alternativer
EXPEED 4-bildebehandlingsmotor, Picture Control, Aktiv D-Lighting
• Filformat: MOV (videokomprimering: H.264 / lyd: LPCM) • Manuelle innstillinger for filmopptak
• Filmopptak: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p. Bildekvalitet som kan velges: høy eller normal
Innebygd monomikrofon/monohøyttaler
Innebygd Bluetooth (SnapBridge-støtte)
• HDMI-utgang (HDMI-utgang er ikke tilgjengelig for filmer med 60p/50p), HDMI-kontakt av type C • HDMI-CEC-støtte
SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDXC-minnekort / 12-bits RAW, JPEG, RAW+JPEG
Ca. 124 × 98 × 75,5 mm / 4,9 x 3,9 x 3 tommer, 395 g (ca. 445 g*)
EN-EL14a oppladbart litium-ion-batteri, MH-24 batterilader, AN-DC3-bærestropp, BF-1B-kamerahusdeksel, DK-25 øyemusling
i gummi

* Inkludert batteri og minnekort), uten kamerahusdeksel. Basert på CIPA-retningslinjer.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.

