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ΕπιλΕξτΕ τη δικη σασ D-SLR

η απΟλΥτη πΟιΟτητα ΕικΟΝασ 

©Hideyuki Motegi

Οι φωτογραφικές μηχανές Nikon D-SLR, που εξυμνήθηκαν από τους φωτογράφους όλου του 

κόσμου, συνδυάζουν την τελευταία τεχνολογία απεικόνισης με τη μοναδική εργονομία και τους 

θρυλικούς φακούς NIKKOR, με αποτέλεσμα πραγματικά μοναδικές εικόνες. Είτε είστε ένας 

πεπειραμένος επαγγελματίας είτε ένας άπειρος αρχάριος, η φωτογράφιση με μια Nikon D-SLR 

είναι ο απόλυτος τρόπος να αποτυπώνετε τις στιγμές που αξίζει να καταγραφούν.

Ο υψηλής ανάλυσης αισθητήρας εικόνας της κάθε φωτογραφικής μηχανής, από τις ναυαρχίδες 

D-SLR με φορμά FX έως τα πιο compact μοντέλα με φορμά DX, έχει σχεδιαστεί με σκοπό 

να αποδίδει πλούσια, ζωντανά χρώματα, φυσικό βάθος, ομαλές διαβαθμίσεις και μοναδικές 

λεπτομέρειες τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα video. Ο πρωτοποριακός επεξεργαστής  

 

 

εικόνας EXPEED της Nikon διαθέτει μοναδικές δυνατότητες απόδοσης σε συνθήκες χαμηλού  

φωτισμού, υψηλές ταχύτητες συνεχών λήψεων, αψεγάδιαστη αυτόματη εστίαση και video Full 

HD. 

Όποιο κι αν είναι το είδος της φωτογραφίας στο οποίο ειδικεύστε, η δημιουργική ελευθερία 

που σας χαρίζουν τα 90 εκατομμύρια των φακών NIKKOR με μοντούρα F μαζί με την 

ανεξάντλητη γκάμα των αξεσουάρ της Nikon, είναι σίγουρο ότι θα σας προσφέρουν πλούσιες 

και απελευθερωτικές εμπειρίες κατά τη φωτογράφιση με μια Nikon D-SLR.



αρχαριΟσ πρΟχωρημΕΝΟσ ΕπαγγΕλματιασ

ΕπιλΕξτΕ τηΝ κατηγΟρια σασ

αν η φωτογράφιση D-SLR είναι κάτι με 
το οποίο ασχολείστε για πρώτη φορά, 
μια Nikon D-SLR για αρχάριους χρήστες 
αποτελεί έναν ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα 
απίστευτα εύκολο τρόπο λήψης 
εξαιρετικών φωτογραφιών. Ο υψηλής 
απόδοσης αισθητήρας εικόνας με φορμά 
DX που βρίσκεται στην καρδιά αυτών 
των φωτογραφικών μηχανών είναι πολύ 
μεγαλύτερος από τους αισθητήρες που 
συνήθως υπάρχουν στα smartphone ή τις 
compact φωτογραφικές μηχανές, κι άρα 
οι φωτογραφίες που θα τραβάτε θα είναι 
αισθητά πιο εντυπωσιακές. 

Οι φωτογραφίες και τα video που τραβάτε 
με μια Nikon D-SLR για προχωρημένους 
χρήστες δεν είναι τίποτα λιγότερο από 
εξαιρετικές. με τα έξυπνα χειριστήρια 
και την εργονομία που διακρίνει και τις 
επαγγελματικές D-SLR της Nikon, καθώς 
και με τα ελαφριά σώματά τους, αυτές 
οι φωτογραφικές μηχανές με φορμά DX 
και FX θα αναζωπυρώσουν το πάθος σας 
για τη φωτογραφία γιατί θα μπορείτε να 
πηγαίνετε με αυτοπεποίθηση οπουδήποτε 
σας οδηγεί η έμπνευσή σας.

γενιές και γενιές φωτογράφων 
έχουν εμπιστευτεί τις επαγγελματικές 
φωτογραφικές μηχανές της Nikon και 
έχουν τραβήξει τις πιο μνημειώδεις και 
συγκινητικές εικόνες όλων των εποχών. 
σχεδιασμένες να αποδίδουν εξαιρετική 
ποιότητα εικόνας στις πιο απαιτητικές 
καταστάσεις, αυτές οι ανθεκτικές, απόλυτα 
στεγανοποιημένες φωτογραφικές μηχανές 
διαθέτουν τα τελειότερα συστήματα 
αυτόματης εστίασης και ανεβάζουν κάθε 
φορά τον πήχυ των δυνατοτήτων στη 
φωτογράφιση.



αρχαριΟι 

αποτυπώστε τη ζωή σε 
κορυφαία ποιότητα εικόνας 

ΕπιλΕξτΕ τη φωτΟγραφικη σασ μηχαΝη

αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα
λειτουργίες σκηνής και μενού επεξεργασίας

ISO 100–12.800
Ο ελαφρύς ταξιδιωτικός σας σύντροφος

Ανάλυση 24 megapixel
αποτυπώστε αξέχαστες εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Οι μεγάλες εκτυπώσεις έχουν 

εξαιρετική εμφάνιση και μπορείτε να κροπάρετε μια φωτογραφία χωρίς να χάσετε 

καμία λεπτομέρεια.

Λειτουργία οδηγού
χρησιμοποιώντας δείγματα εικόνων και σαφείς λεπτομερείς οδηγίες, η λειτουργία 

οδηγού σάς δείχνει ακριβώς πώς να πετύχετε εξαιρετικές λήψεις.

Video full HD
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία D-Movie της φωτογραφικής μηχανής για να τραβάτε 

video που θα σας κάνουν να αισθάνεστε περήφανοι. μπορείτε να εγγράψετε 

ευκρινή κλιπ video Full HD (1080p) σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού και σε 

ταχύτητες καρέ έως 50p/60p.

©Jeremy Walker



Η ισχυρή και εξαιρετικά εύκολη στη χρήση φωτογραφική 
μηχανή D3200 θα απογειώσει τις αναμνήσεις σας. 
Εάν θέλετε να απολαμβάνετε ανώτερη ποιότητα εικόνας 

D-SLR και, παράλληλα, απλότητα διαδικασιών, τότε 

αυτή η φωτογραφική μηχανή 24,2 megapixel είναι 

αυτό που χρειάζεστε. αποτελώντας μοναδικό μέσο για 

να αποτυπώνετε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής, η 

λειτουργία οδηγού της D3200 θα σας καθοδηγήσει για να 

επιτύχετε εκπληκτικά αποτελέσματα. το ελαφρύ σώμα, η 

κορυφαία εργονομία και το ασφαλές κράτημα καθιστούν 

απολαυστική τη χρήση αυτής της φωτογραφικής μηχανής 

σε κάθε προορισμό της ζωής.

Κύρια χαρακτηριστικά: 
Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα
αποτυπώστε ιδανικά πορτραίτα στις λήψεις με Ζωντανή 

προβολή, χωρίς καμία δυσκολία. η αυτόματη εστίαση 

στο πρόσωπο πρώτα θα αναγνωρίσει αυτόματα και θα 

εστιάσει στα πρόσωπα που φαίνονται στη σκηνή.

Λειτουργίες σκηνής και Μενού επεξεργασίας
Οι λειτουργίες σκηνής βελτιστοποιούν τις βασικές 

ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής ώστε να μπορείτε 

εύκολα να πραγματοποιείτε μοναδικές λήψεις. το μενού 

επεξεργασίας της φωτογραφίας προσφέρει εύκολα 

εργαλεία και εφέ για να μπορείτε να βελτιώνετε τις 

φωτογραφίες μέσα στη φωτογραφική μηχανή.

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

©Fraser Harding

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι φωτΟγραφικΕσ μηχαΝΕσ 
D-SLR για αρχαριΟΥσ χρηστΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d3200


Αποτυπώστε την αληθινή ατμόσφαιρα των σημαντικών 
στιγμών με την D3300. 
μπορεί η οικογένειά σας να μεγαλώνει, μπορεί να 

απολαμβάνετε τον προσωπικό σας θρίαμβο, μπορεί ο 

κόσμος σας να είναι γεμάτος από νέες περιπέτειες. για όλες 

αυτές τις στιγμές υπάρχει αυτή η φωτογραφική μηχανή 

24,2 megapixel που θα σας βοηθήσει να τις αποτυπώσετε 

σε αξέχαστες φωτογραφίες ή video. η λειτουργία οδηγού 

προσφέρει βοήθεια με λεπτομερείς οδηγίες εντός της 

φωτογραφικής μηχανής ώστε να μπορείτε εύκολα να 

προσθέτετε ειδικά εφέ στις φωτογραφίες και τα video.

Κύρια χαρακτηριστικά:
ISO 100–12.800
τραβήξτε καθαρές φωτογραφίες ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες φωτισμού. με εύρος ISO 100-12.800 (με 

δυνατότητα επέκτασης έως το ισοδύναμο με 25.600) 

μπορείτε να αποτυπώσετε όλες τις λεπτομέρειες σε 

σκοτεινούς χώρους.

Ο ελαφρύς ταξιδιωτικός σας σύντροφος
με βάρος μόλις 410 g (μόνο το σώμα) και διαθέτοντας 

ένα μικρό, συμπτυσσόμενο κιτ φακού, η ελαφριά D3300 

είναι μια εξαιρετικά άνετη στη μεταφορά D-SLR.

©Laurel McConnell

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι φωτΟγραφικΕσ μηχαΝΕσ 
D-SLR για αρχαριΟΥσ χρηστΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d3300


ΕπιλΕξτΕ τη φωτΟγραφικη σασ μηχαΝη

πρΟχωρημΕΝΟι 

Εξαιρετική απόδοση με φορμά DX  
αυτόματη εστίαση 51 σημείων

αισθητήρας με φορμά FX 24,3 MP 
απόλυτη στεγανοποίηση

Ενσωματωμένο Wi-Fi και GPS 
ισχυρή απόδοση σε συνθήκες 

χαμηλού φωτισμού

πτυσσόμενη οθόνη
αυτόματη εστίαση 39 σημείων

Ευέλικτη απόδοση

Εξαιρετικές δυνατότητες απόδοσης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού με 

υψηλές ταχύτητες συνεχών λήψεων, λειτουργίες video υψηλής ποιότητας 

και εφέ εντός της φωτογραφικής μηχανής για αποτύπωση μοναδικών 

φωτογραφιών και video σε κάθε περίσταση. 

Compact κατασκευή

αυτές οι ανθεκτικές και ελαφριές φωτογραφικές μηχανές με έξυπνη 

εργονομία σάς βοηθούν να πηγαίνετε όπου σας οδηγεί η έμπνευσή σας.

Λεπτομέρειες υψηλής ανάλυσης

από εξαιρετικά ευρυγώνιες έως υπερ-τηλεφωτογραφικές λήψεις, 

αποτυπώστε φωτογραφίες 24 megapixel με απαράμιλλη λεπτομέρεια, 

ομαλές διαβαθμίσεις τόνων και χαμηλό θόρυβο κατά τις λήψεις σε υψηλές 

ρυθμίσεις ISO.

ακολουθήστε το πάθος σας 
για τη φωτογραφία

©Junichi Noguchi



Αναζωογονήστε το πάθος σας για τη φωτογραφία με τη 
βοήθεια της ισχυρής D7100. 
αυτή η D-SLR υψηλών προδιαγραφών προορίζεται για 

φωτογράφους που είναι έτοιμοι να υπερβούν τα όρια στην 

επιδίωξη εντυπωσιακών εικόνων. τραβήξτε κοντινά θέματα 

και αποτυπώστε τη δράση με θεσπέσιες λεπτομέρειες. 

Επωφεληθείτε στο έπακρο από τις ταχύτητες λήψης 

των έως 6 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) και το εύρος της 

ευαισθησίας στο φως του ISO 100–6400.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Εξαιρετική απόδοση με φορμά DX
κλειδωμένος σε ένα compact και απόλυτα 

στεγανοποιημένο σώμα, ο αισθητήρας CMOS 24,1 

megapixel χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο (OLPF) 

αποδίδει απόλυτη ευκρίνεια εικόνας ακόμη και στην πιο 

μικρή της λεπτομέρεια.

Αυτόματη εστίαση 51 σημείων
απολαύστε την άμεση και την απόλυτα ακριβή 

αποτύπωση εικόνων με σύστημα AF επαγγελματικής 

κατηγορίας που χρησιμοποιεί 51 σημεία εστίασης, 15 από 

τα οποία είναι σημεία διασταύρωσης (cross-type).

©Robert Bösch

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

ΟλΕσ Οι D-SLR για  
πρΟχωρημΕΝΟΥσ χρηστΕσ

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

http://www.nikon.gr/el_GR/d7100


Ζήστε την αληθινή δύναμη της φωτογράφισης πλήρους 
κάδρου με την D610. 
Εξοπλισμένη με την τεχνολογία της Nikon για 

επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές, αυτή η ισχυρή 

D-SLR αποδίδει εκείνη την ποιότητα εικόνας που μόνο 

το φορμά FX θα μπορούσε να προσφέρει. απόλυτα 

στεγανοποιημένη, η D610 είναι αρκετά ανθεκτική για 

να μπορεί να σας συνοδεύει παντού και είναι ιδανική 

για τους ένθερμους φωτογράφους που είναι έτοιμοι να 

μεταφέρουν τη φωτογράφισή τους σε άλλο επίπεδο.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Αισθητήρας με φορμά FX 24,3 megapixel
από εξαιρετικά ευρυγώνιες έως υπερ-τηλεφωτογραφικές 

λήψεις, μπορείτε να αποτυπώνετε φωτογραφίες με 

απαράμιλλη λεπτομέρεια, ομαλές διαβαθμίσεις τόνων και 

χαμηλό θόρυβο κατά τις λήψεις σε υψηλές ρυθμίσεις ISO.

Απόλυτη στεγανοποίηση
Ειδικά κατασκευασμένη για δυσμενείς συνθήκες, η D610 

διαθέτει ενισχυμένη αντοχή στην υγρασία και τη σκόνη.

©Robert Bösch

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι D-SLR για  
πρΟχωρημΕΝΟΥσ χρηστΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d610


Αφήστε τη δημιουργικότητά σας να φτάσει σε νέα επίπεδα 
με την D5300. 
με εντυπωσιακό αριθμό προηγμένων λειτουργιών, αυτή η 

φωτογραφική μηχανή με φορμά DX 24,2 megapixel σάς 

επιτρέπει να φωτογραφίζετε και να μοιράζεστε τη μαγεία 

της ζωής σας με απίστευτες λεπτομέρειες. Εξοπλισμένη 

με μεγάλη πτυσσόμενη οθόνη υψηλής ανάλυσης, είναι 

ιδανική για τους δημιουργικούς χρήστες που αναζητούν τον 

προσωπικό τους φωτογραφικό χαρακτήρα.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Ενσωματωμένο Wi-Fi και GPS
αποστείλετε τις εικόνες απευθείας από την D5300 σε 

ένα smartphone ή tablet για εύκολη κοινοποίηση1 και 

απολαύστε την ευκολία των geotag με τα ακριβή στοιχεία 

της θέσης σας.

Ισχυρή απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
με εύρος ISO 100–12800, η D5300 σάς επιτρέπει 

να τραβάτε λεπτομερείς φωτογραφίες σε σκοτεινό 

περιβάλλον και να αποτυπώνετε καθαρές λήψεις των 

γρήγορα κινούμενων θεμάτων.

1. για να στείλετε τις εικόνες από την D5300, απλά κατεβάστε στην έξυπνη συσκευή σας το δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility. το βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Mobile Utility είναι 
συμβατό με έξυπνες συσκευές iOS™ και Android™ και μπορεί να ληφθεί δωρεάν από το Google Play™ και το Apple App Store™. Οι ονομασίες Android, Google, Google Play, YouTube και άλλες είναι 
εμπορικά σήματα της Google Inc.

©Kwaku Alston
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μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι D-SLR για  
πρΟχωρημΕΝΟΥσ χρηστΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d5300


Ανακαλύψτε νέες προοπτικές με την D5200 που σας 
εμπνέει. 
από τις μαγευτικές φωτογραφίες στα ομαλά video 

Full HD, αυτή η D-SLR είναι ιδανική για εκείνους τους 

φωτογράφους που θέλουν να εξερευνήσουν τις 

δημιουργικές τους πλευρές. Ο αισθητήρας CMOS με 

φορμά DX 24,1 megapixel αποτυπώνει λεπτομερείς 

εικόνες και η φωτογραφική μηχανή μπορεί να 

εφαρμόζει ειδικά εφέ σε video ή φωτογραφίες σε 

πραγματικό χρόνο.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Πτυσσόμενη οθόνη
η ευέλικτη περιστρεφόμενη οθόνη εμπλουτίζει το όραμά 

σας με μοναδικές όψεις. περιστρέψτε την, γείρετέ την, 

γυρίστε την, πειραματιστείτε με τη δημιουργικότητά σας και 

αποτυπώστε μοναδικά πλάνα και μοναδικά αυτοπορτραίτα 

από κάθε γωνία.

Αυτόματη εστίαση 39 σημείων
με 39 σημεία εστίασης για κορυφαία ακρίβεια, αυτό το 

σύστημα αυτόματης εστίασης δεν χάνει ποτέ τον στόχο. 

το προηγμένο σύστημα παρακολούθησης θέματος 3D 

διατηρεί την εστίαση ακόμη και στα πιο μικρά θέματα, 

ανεξάρτητα από το πόσο απρόβλεπτες μπορεί να είναι οι 

κινήσεις τους.

©Douglas Menuez

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι D-SLR για  
πρΟχωρημΕΝΟΥσ χρηστΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d5200


ΕπαγγΕλματιΕσ  

ανεβάστε τον πήχυ στη 
φωτογραφία σας 

Ταχύτητα

κατασκευασμένη με βασικό κριτήριο την ταχύτητα, μια Επαγγελματική 

φωτογραφική μηχανή Nikon προσφέρει μοναδικά γρήγορες ταχύτητες 

καρέ, άμεσους χρόνους απόκρισης, καθώς και γρήγορη, εύκολη 

μεταφορά εικόνων σε δίκτυα.

Αξιοπιστία

μονάδες κλείστρου κορυφαίας εργονομίας, ταχύτητας και αντοχής, και 

ανθεκτικά σώματα από κράμα μαγνησίου φτάνουν την απόδοση στην 

κορυφή όποιο κι αν είναι το περιβάλλον.

Μοναδική ποιότητα

Ο συνδυασμός των παγκοσμίου φήμης αισθητήρων εικόνας με μοναδικά 

στον κλάδο συστήματα αυτόματης εστίασης εξασφαλίζει εκπληκτική 

ανάλυση, εξαιρετική ακρίβεια και μοναδική ευαισθησία στο φως ISO.

11 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) 
με AF

Εξαιρετικό εύρος ISO μέχρι 
409600 (ισοδύναμο)

36,3 MP 
Υψηλή ταχύτητα καρέ και ευρύ 

ISO 

Επαγγελματικές λειτουργίες, 
compact κατασκευή

Οθόνη με δυνατότητα κλίσεων 
και ενσωματωμένο Wi-Fi

πολύ μεγάλο εύρος ISO
μέγιστη συμβατότητα φακών

ΕπιλΕξτΕ τη φωτΟγραφικη σασ μηχαΝη
©Dave Black



Η απόλυτη φωτογραφική μηχανή απεικόνισης είναι εδώ. 
σχεδιασμένη να αποτυπώνει εξαιρετικές φωτογραφίες σε 

εξαιρετικές ταχύτητες, η D4S ανεβάζει τον πήχυ όχι μόνο 

για τους επαγγελματίες φωτογράφους αλλά γενικότερα 

για όσους ασχολούνται σοβαρά με τη φωτογραφία. με 

κατασκευή που την καθιστά ικανή να αντεπεξέλθει στις πιο 

απαιτητικές συνθήκες τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν 

οι ένθερμοι φωτογράφοι, η D4S τούς εξασφαλίζει μια 

θέση στην κορυφή.

Κύρια χαρακτηριστικά:
11 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) με AF
η D4S εξασφαλίζει μοναδική λήψη και παρακολούθηση 

θεμάτων. πραγματοποιεί λήψη στην απίστευτη ταχύτητα 

των 11 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) σε φορμά FX με AE/

AF ανώτερη συγκριτικά με αυτή της προκατόχου της (της 

D4).

Extreme ISO
τραβήξτε φωτογραφίες με μεγαλύτερη ευκρίνεια και 

καθαρότητα σε υψηλά ISO. το ήδη εκτεταμένο εύρος 

ISO 100 – 25600 μπορεί να επεκταθεί έως 409600 

(ισοδύναμο).

©Dave Black

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ

μαθΕτΕ πΕρισσΟτΕρα σχΕτικα μΕ  
αΥτη τη φωτΟγραφικη μηχαΝη

ΟλΕσ Οι D-SLR για  
ΕπαγγΕλματιΕσ

http://www.nikon.gr/el_GR/d4s


Δημιουργήστε το καινούργιο σας έργο τέχνης με την D810.  
από τις ντελικάτες υφές έως τις ταχύτατες κινήσεις, αυτή 

η D-SLR προσφέρει μοναδική ευελιξία σε υψηλή ανάλυση. 

προσφέροντας απαράμιλλη ποιότητα εικόνας, απόδοση 

υψηλής ταχύτητας και ευελιξία χάρη στο video Full HD, 

αποτελεί τη μοναδική επιλογή για σοβαρούς φωτογράφους 

που αναζητούν την ελευθερία να φωτογραφίζουν 

οποιαδήποτε σκηνή με σχολαστική ακρίβεια.

Κύρια χαρακτηριστικά:
36,3 MP
Ο αισθητήρας νέας σχεδίασης χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό 

φίλτρο παρέχει την απόλυτη λεπτομέρεια εικόνας. 

Υποστηρίζει γρήγορη ανάγνωση καναλιών, ευρύ δυναμικό 

εύρος και καθαρή απόδοση στις υψηλές ευαισθησίες.

Υψηλή ταχύτητα καρέ και ευρύ ISO
φωτογραφίστε σε ταχύτητες έως 7 καρέ ανά 

δευτερόλεπτο (fps)2 και αποτυπώστε με απόλυτη ευελιξία 

τα γρήγορα κινούμενα θέματα. χειριστείτε το φως σε 

οποιαδήποτε περίσταση με ISO 64–12800, το οποίο 

μπορεί να επεκταθεί έως το ISO 32–51200 (ισοδύναμο).

2. σε φορμά DX, όταν χρησιμοποιείται με το τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D12 και πηγή τροφοδοσίας άλλη από την μπαταρία EN-EL15.

©Lucas Gilman
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©Ray Demski

Αφήστε το όραμά σας ελεύθερο χάρη στη γρήγορη, 
ευέλικτη και εύχρηστη D750. 
σε έναν κόσμο όπου όλα είναι πιθανά, αυτή η ισχυρή 

φωτογραφική μηχανή πλήρους κάδρου 24,3 megapixel 

σάς χαρίζει την ελευθερία να τολμάτε. Εξοπλισμένη 

με την επαγγελματική τεχνολογία απεικόνισης και 

επανασχεδιασμένη σε compact μέγεθος, είναι η ιδανική 

φωτογραφική μηχανή για σοβαρούς φωτογράφους 

που θέλουν να δοκιμάσουν διαφορετικές μορφές 

φωτογράφισης.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Ευελιξία πλήρους κάδρου
Επαγγελματικές λειτουργίες, κορυφαία εργονομία και 

ελαφρύ, ενιαίο σώμα φωτογραφικής μηχανής για 

πραγματική ελευθερία κινήσεων πλήρους κάδρου.

Οθόνη με δυνατότητα κλίσεων και ενσωματωμένο Wi-Fi
τραβήξτε φωτογραφίες και video από μοναδικές 

προοπτικές χάρη στην ανθεκτική οθόνη με δυνατότητα 

κλίσεων. ανεβάστε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες 

πλήρους κάδρου μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας 

Wi-Fi και ενός συμβατού smartphone ή tablet.

αρχαριΟι / πρΟχωρημΕΝΟι / ΕπαγγΕλματιΕσ
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Ζήστε τη δύναμη της απόλυτης φωτογράφισης με τη Nikon 
Df.  
με σώμα σε στιλ ρετρό και τον ίδιο αισθητήρα των 16,2 

megapixel με τον οποίο είχε εξοπλιστεί η ναυαρχίδα D4 της 

Nikon, αυτή η φωτογραφική μηχανή εκφράζει το πάθος 

για τη φωτογραφία, τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως 

προς τις λειτουργίες. σχεδιασμένη για όσους λατρεύουν το 

εκλεπτυσμένο design αλλά και τις φωτογραφικές μηχανές, 

η Nikon Df μπορεί να μοιάζει με μια κλασική φωτογραφική 

μηχανή με φιλμ 35 mm της Nikon, αλλά έχει εξοπλιστεί με 

τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες.

Κύρια χαρακτηριστικά:
Μεγάλο εύρος ISO
με ISO 100–12800, επεκτάσιμο έως τα 204800 

(ισοδύναμο), το αποτέλεσμα είναι έξοχα λεπτομερείς 

εικόνες με ελάχιστο θόρυβο, ακόμη κι όταν τραβάτε υπό 

απαιτητικές συνθήκες φωτισμού.

Μέγιστη συμβατότητα φακών
συνδυάστε την με τους σύγχρονους και τους 

παλαιότερους φακούς NIKKOR. Ένας μοναδικός 

πτυσσόμενος μοχλός σύνδεσης φωτόμετρου σάς 

επιτρέπει να συνδέετε στη Nikon Df ακόμη και τους 

φακούς NIKKOR Non-AI παλαιού τύπου.

©Jeremy Walker
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φακΟι

κΟΝτιΝΕσ ληΨΕισπρΟστασια

φλασ διασΥΝδΕσητρΟφΟδΟσια

πρΟΒΟλη

TOTAL DIGITAL IMAGING SYSTEM (σΥστημα σΥΝΟλικησ Ψηφιακησ απΕικΟΝισησ)
φωτογραφίστε με μια Nikon D-SLR και θα έχετε όλη την ισχύ του συστήματος Total 

Digital Imaging System (σύστημα συνολικής ψηφιακής απεικόνισης) της Nikon στα 

δάχτυλά σας. με αμέτρητα στοιχεία, από οπτικά συστήματα NIKKOR έως τα φλας 

Speedlight και τις μονάδες ασύρματου τηλεχειρισμού, η μεγάλη γκάμα των εξειδικευμένων 

φακών της Nikon και των αξεσουάρ θα διευρύνει τις φωτογραφικές σας ευκαιρίες όσο 

υλοποιείτε τα οράματά σας. 
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