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Wybierz cyfroWą lustrzankę  
jednoobiektyWoWą dla siebie

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZDJĘĆ 

©Hideyuki Motegi

Cyfrowe lustrzanki Nikon cieszą się uznaniem fotografów na całym świecie. Dzięki 

połączeniu najnowszych technologii fotograficznych, znakomitej ergonomii oraz 

legendarnych obiektywów NIKKOR, pozwalają one uzyskać wyjątkowe zdjęcia o 

najwyższej jakości. Bez względu na to, czy od lat zajmujesz się fotografią zawodowo, 

czy dopiero zaczynasz swoją przygodę ze zdjęciami, cyfrowe lustrzanki Nikon pomogą Ci 

uwiecznić ważne chwile w doskonałej formie.

Zarówno sztandarowe aparaty formatu FX, jak i bardziej kompaktowe modele formatu 

DX są wyposażone w matrycę o wysokiej rozdzielczości, skonstruowaną z myślą o 

rejestrowaniu na zdjęciach i filmach bogatych, intensywnych kolorów, naturalnej 

głębi scenerii, płynnych przejść tonalnych i najdrobniejszych szczegółów. Nowatorskie 

mechanizmy przetwarzania obrazu EXPEED opracowane przez firmę Nikon zapewniają 

lepsze efekty w słabych warunkach oświetleniowych, szybsze wykonywanie zdjęć 

seryjnych, płynne działanie autofokusa i filmowanie w rozdzielczości Full HD. 

Niezależnie od tego, jaki rodzaj fotografowania jest Ci najbliższy, swoboda twórcza 

zapewniana przez 90 milionów wyprodukowanych obiektywów nikkor z mocowaniem 

F oraz bogaty asortyment akcesoriów firmy Nikon gwarantuje, że korzystanie z cyfrowej 

lustrzanki jednoobiektywowej marki nikon będzie satysfakcjonującym i radosnym 

doświadczeniem. 



dla początkującycH zaaWansoWane dla profesjonalistóW

IzberIte kategorIjo

Jeśli dopiero rozpoczynasz przygodę z 
lustrzankami cyfrowymi, modele firmy 
nikon z kategorii „dla początkujących” 
zapewnią ci znakomite wyniki dzięki 
bogatym możliwościom połączonym z 
ogromną łatwością obsługi. Wysokiej 
klasy matryce formatu DX, które 
stanowią podstawę konstrukcji tych 
lustrzanek, są znacznie większe od 
matryc stosowanych zazwyczaj w 
smartfonach i aparatach kompaktowych, 
co zapewnia daleko większą jakość zdjęć 
i filmów wykonywanych za ich pomocą.

Zdjęcia i filmy rejestrowane cyfrowymi 
lustrzankami jednoobiektywowymi firmy 
nikon z kategorii „zaawansowane” są 
po prostu świetne. Dzięki intuicyjnej 
obsłudze i rozwiązaniom poprawiającym 
ergonomię, które zostały zainspirowane 
modelami firmy Nikon z kategorii „Dla 
profesjonalistów”, oraz wytrzymałym, 
a zarazem lekkim korpusom te aparaty 
formatu dX i fX rozbudzą w tobie 
pasję do fotografowania, niezawodnie 
towarzysząc Ci wszędzie, dokąd 
zaprowadzi Cię inspiracja twórcza.

całe pokolenia fotografów korzystały 
z profesjonalnych lustrzanek Nikon, 
wykonując za ich pomocą jedne z 
najbardziej znanych i poruszających 
zdjęć wszech czasów. Modele te 
skonstruowano w celu zapewnienia 
najwyższej jakości obrazu w trudnych 
warunkach. Te wytrzymałe aparaty, w 
pełni odporne na działanie czynników 
atmosferycznych, wyposażono w 
najdoskonalsze układy autofokusa, dzięki 
czemu znacznie przesuwają one granicę 
tego, co można osiągnąć w dziedzinie 
fotografii.



dla początkującycH 

uwieczniaj życie w lepszej 
jakości

WybIerz aparat

af z priorytetem twarzy
programy tematyczne i menu retuszu

Czułość ISO 100–12800
lekki towarzysz podróży

Rozdzielczość 24 mln pikseli
Rejestruj niezapomniane zdjęcia o wysokiej rozdzielczości. Możesz przyciąć 

zdjęcie bez utraty jakichkolwiek szczegółów lub powiększyć je w celu uzyskania 

doskonałego wydruku.

Tryb podręcznika
W trybie podręcznika prezentowane są szczegółowe instrukcje i przykładowe 

fotografie, które krok po kroku pokazują, jak wykonywać znakomite zdjęcia.

Filmy w rozdzielczości Full HD
Funkcja nagrywania filmów D-Movie ułatwia rejestrowanie materiałów 

wideo, którymi później warto będzie się pochwalić. W dowolnych warunkach 

oświetleniowych nagrywać filmy w rozdzielczości Full HD (1080p) o ostrym 

obrazie i maksymalnej liczbie klatek na sekundę 50p lub 60p.

©jeremy Walker



Przywołuj swoje wspomnienia dzięki 
wszechstronnemu, choć niezmiernie 
łatwemu w obsłudze aparatowi D3200. 
Ten aparat o rozdzielczości 24,2 mln pikseli to 

idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce cieszyć się 

zarówno doskonałą jakością zdjęć charakterystyczną 

dla cyfrowych lustrzanek, jak i wyjątkową łatwością 

obsługi. Model D3200 to świetny aparat pozwalający 

uchwycić bogactwo szczegółów otaczającego świata, a 

dostępny w nim tryb podręcznika zawiera wskazówki, 

jak osiągnąć wspaniałe efekty. Lekki korpus, doskonała 

ergonomia i pewny uchwyt aparatu sprawiają, że 

fotografowanie jest prawdziwą przyjemnością, 

niezależnie od warunków.

Najważniejsze funkcje:
AF z priorytetem twarzy

Łatwe wykonywanie świetnych zdjęć portretowych 

dzięki trybowi podglądu na żywo. Funkcja AF z 

priorytetem twarzy wykrywa twarze widoczne w 

kadrze i ustawia na nie ostrość. 

Programy tematyczne i menu retuszu

programy tematyczne optymalizują kluczowe 

ustawienia aparatu, umożliwiając szybkie wykonywanie 

idealnych zdjęć. Menu retuszu zawiera łatwe w użyciu 

narzędzia i efekty, dzięki którym można poprawić 

zdjęcia w aparacie.

dla początkującycH / zaaWansoWane / dla profesjonalistóW

©fraser Harding

doWiedz się Więcej o tyM aparacie
Wszystkie cyfroWe lustrzanki  
jednoobiektyWoWe z kategorii  

„dla początkującycH”

http://www.nikon.pl/pl_PL/d3200


Uwiecznij atmosferę ważnych chwil 
aparatem D3300. 
Niezależnie od tego, czy chcesz uwiecznić powiększającą 

się rodzinę czy samodzielną wyprawę w świat pełen 

przygód, ten aparat o rozdzielczości 24,2 mln pikseli 

ułatwia rejestrowanie niezapomnianych zdjęć i filmów. 

tryb podręcznika zapewnia instruktaż fotografowania 

krok po kroku. Można też w prosty sposób dodawać 

efekty specjalne do zdjęć i filmów.

Najważniejsze funkcje: 
Czułość ISO 100–12800

rób doskonałe technicznie zdjęcia niezależnie od 

oświetlenia. Zakres czułości ISO od 100 do 12800 

(rozszerzalny do odpowiednika ISO 25600) umożliwia 

uchwycenie wszystkich szczegółów nawet w ciemnych 

sceneriach.

Lekki towarzysz podróży

Korpus aparatu D3300 waży zaledwie 410 g. Jest on 

dostarczany w zestawie z kompaktowym, chowanym 

obiektywem, dzięki czemu tę cyfrową lustrzankę 

jednoobiektywową można wygodnie nosić przy sobie.

©laurel Mcconnell
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WybIerz aparat

zaaWansoWane 

Najwyższa jakość w formacie DX 
51-polowy AF

Matryca o rozdzielczości 24,3 mln pikseli w 
formacie fX

Pełna odporność na czynniki atmosferyczne

Wbudowana obsługa sieci Wi-Fi i 
gps 

Świetna jakość w słabych 
warunkach oświetleniowych

ruchomy monitor
39-polowy AF

Wszechstronne możliwości
Świetna jakość w słabych warunkach oświetleniowych połączona 

z dużą szybkością wykonywania zdjęć seryjnych, zaawansowanymi 

funkcjami wideo oraz wbudowanymi w aparat efektami umożliwiają-

cymi rejestrowanie wspaniałych fotografii i filmów w każdej sytuacji.  

Zwarta konstrukcja
te lekkie i wytrzymałe aparaty o intuicyjnej obsłudze mogą 

towarzyszyć Ci wszędzie, dokąd zaprowadzi Cię inspiracja twórcza.

Ogromna wszechstronność 
bardzo szeroki zakres ogniskowych: od od optyki “rybie oko” i 

ultraszerokokątnej, aż po super teleobiektywy. Pełne szczegółów 

zdjęcia w rozdzielczości 24 mln pikseli o płynnych przejściach 

tonalnych i niskim poziomie szumów przy wysokich ustawieniach 

czułości.

rozwijaj swoją pasję 
fotografowania

©junichi noguchi



Wzmocnij swoją fotograficzną 
pasję zastrzykiem adrenaliny dzięki 
wyjątkowemu modelowi D7100.
Ta cyfrowa lustrzanka o wyśrubowanych parametrach 

jest przeznaczona dla fotografów gotowych do 

przekraczania granic w pogoni za niesamowitymi 

zdjęciami. Zbliż się do obiektu i rejestruj zdarzenia z 

całym bogactwem szczegółów. Wykorzystaj w pełni 

potencjał czułości ISO sięgającej od 100 do 6400 oraz 

wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością nawet 6 

kl./s.

Najważniejsze funkcje: 
Najwyższa jakość w formacie DX

Matryca CMOS o rozdzielczości 24,1 mln pikseli bez 

optycznego filtra dolnoprzepustowego, umieszczona 

w zwartym korpusie odpornym na działanie czynników 

atmosferycznych i kurzu, zapewnia niezrównaną ostrość 

nawet najdrobniejszych szczegółów obrazu.

51-polowy AF

Korzystaj z szybkiego, wyjątkowo dokładnego 

rejestrowania zdjęć, jakie zapewnia profesjonalny 

autofokus o 51 polach AF, z których 15 to czułe pola 

krzyżowe.

©robert bösch
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Odkryj prawdziwą siłę wyrazu fotografii 
pełnoklatkowej dzięki modelowi D610.
ta wszechstronna cyfrowa lustrzanka wyposażona 

w profesjonalne rozwiązania techniczne firmy Nikon 

cechuje się jakością zdjęć, jaką może zapewnić 

wyłącznie format FX. Model D610 jest w pełni odporny 

na działanie czynników atmosferycznych, można więc 

zabrać go ze sobą wszędzie. To idealny aparat dla 

zapalonych fotografów, którzy są gotowi przenieść 

swoją pasję na wyższy poziom.

Najważniejsze funkcje: 
Matryca formatu FX o rozdzielczości 24,3 mln 

pikseli

Czerp z możliwości dawanych przez pełnoklatkową 

matrycę FX o dużej rozdzielczości: baw się małą głębią 

ostrości, rejestruj na zdjęciach i filmach subtelne różnice 

w kolorystyce obrazu, filmuj i fotografuj w słabym 

oświetleniu, kadruj bez widoczej utraty jakości.

Pełna odporność na czynniki atmosferyczne

Model D610 może pracować w trudnych warunkach, 

ponieważ jest odporny na wilgoć i kurz.

©robert bösch
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Rozwiń swoją kreatywność z aparatem 
D5300. 
dzięki imponującemu zestawowi zaawansowanych 

funkcji ten aparat formatu DX o rozdzielczości 24,2 

mln pikseli umożliwia nie tylko uchwycenie magii 

otaczającego świata w drobnych szczegółach, ale też 

dzielenie się nią. Wyposażony w duży, ruchomy monitor 

o wysokiej rozdzielczości jest idealnym partnerem dla 

twórczych odkrywców, którzy starają się odnaleźć 

własne, oryginalne spojrzenie na fotografię.

Najważniejsze funkcje: 
Wbudowana obsługa sieci Wi-Fi i GPS

Wysyłanie zdjęć wprost z aparatu D5300 do smartfonu 

lub tabletu ułatwia dzielenie się nimi1, a funkcja 

znaczników geograficznych pozwala na szybkie 

dodawanie do zdjęć z podróży dokładnych informacji o 

położeniu.

Świetna jakość w słabych warunkach 

oświetleniowych

Dzięki zakresowi czułości ISO od 100 do 12800 model 

D5300 rejestruje szczegółowe zdjęcia w ciemnym 

otoczeniu i wyraźne fotografie szybko poruszających się 

obiektów.

1. Aby wysyłać zdjęcia wprost z aparatu D5300, wystarczy pobrać do urządzenia przenośnego bezpłatną aplikację Wireless Mobile Utility. Jest ona zgodna z urządzeniami z systemem iOS™ i 
Android™. Można ją pobrać z serwisów Google Play™ oraz Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google Inc.

©kwaku alston
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Odkryj nowe perspektywy z 
inspirującym aparatem D5200. 
ta cyfrowa lustrzanka jednoobiektywowa jest 

idealnym aparatem dla fotografów pragnących 

rozwijać swoją kreatywność poprzez rejestrowanie 

zachwycających zdjęć oraz płynnych filmów w 

rozdzielczości Full HD. Matryca CMOS formatu DX 

o rozdzielczości 24,1 mln pikseli rejestruje obrazy 

o wysokiej szczegółowości. Można też w czasie 

rzeczywistym stosować efekty specjalne do filmów 

lub zdjęć.

Najważniejsze funkcje: 
Ruchomy monitor

uniwersalny obrotowy monitor umożliwia spoglądanie 

na fotografowaną scenerię z wyjątkowych perspektyw. 

Możesz go przekręcać, pochylać i obracać, rozwijając w 

ten sposób swoją kreatywność poprzez wykonywanie 

unikatowych ujęć, m.in. znakomitych autoportretów, pod 

dowolnym kątem.

39-polowy AF

Dzięki 39 polom AF, które zapewniają niezwykłą 

dokładność, ten mechanizm autofokusa zawsze idealnie 

uchwyci fotografowany obiekt. Zaawansowana funkcja 

trójwymiarowego śledzenia obiektów utrzymuje raz 

ustawioną ostrość nawet na najmniejszych obiektach, 

poruszających się w nieprzewidywalny sposób.

©douglas Menuez
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dla profesjonalistóW  

udoskonalaj swój warsztat  
fotografa

Szybkie
Zaprojektowane pod kątem szybkości działania aparaty firmy Nikon 

z kategorii “dla profesjonalistów” zapewniają błyskawiczne tempo 

rejestrowania zdjęć, natychmiastową reakcję na polecenia oraz szybkie 

i łatwe przesyłanie fotografii do sieci.

Niezawodne
Ergonomiczne elementy sterujące, szybkie i trwałe migawki oraz 

wytrzymałe korpusy ze stopu magnezu zachowują pełną sprawność w 

każdych warunkach.

Wyjątkowe pod względem jakości
renomowane matryce i nowoczesne mechanizmy autofokusa 

współdziałają przy zapewnianiu zachwycającej rozdzielczości i precyzji 

obrazu oraz znakomitej czułości ISO.

Rejestrowanie zdjęć z szybkością 
11 kl./s z autofokusem

Szeroki zakres czułości – aż do 
odpowiednika ISO 409600

Rozdzielczość 36,3 mln pikseli 
Szybkie rejestrowanie zdjęć i 
szeroki zakres czułości ISO

profesjonalne funkcje w 
zwartym korpusie

odchylany monitor i 
wbudowana obsługa sieci Wi-Fi

Szeroki zakres czułości ISO
pełna współpraca z obiektywami 

non-AI

WybIerz aparat
©Dave Black



Najnowocześniejszy aparat fotograficzny 
zyskał kolejne udoskonalenia.
Zbudowany z myślą o rejestrowaniu niezrównanych 

zdjęć z wyjątkową szybkością Nikon D4S przesuwa 

granice możliwości, zarówno dla profesjonalistów, jak 

i dla bezkompromisowych entuzjastów. Model ten bez 

trudu zniesie eksploatację w każdych warunkach, z jakimi 

przychodzi się mierzyć fotografom. Dzięki temu można o 

krok wyprzedzić konkurencję.

Najważniejsze funkcje: 
Rejestrowanie zdjęć z szybkością 11 kl./s z autofokusem

Aparat D4S wyróżnia się znakomitym namierzaniem i 

śledzeniem obiektu. Pozwala rejestrować zdjęcia w formacie 

FX z imponującą szybkością 11 kl./s, korzystając z systemu 

automatycznej ekspozycji/autofokusa o jeszcze lepszym 

działaniu niż w jego poprzedniku, czyli modelu D4.

Wyjątkowa czułość ISO

Aparat pozwala wykonywać bardziej wyraziste, ostrzejsze 

zdjęcia przy wysokiej czułości ISO. Poszerzony zakres 

czułości rozciąga się od 100 do 25600 z możliwością 

zwiększenia do odpowiednika ISO 409600.

©Dave Black
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Stwórz nowe arcydzieło za pomocą 
aparatu D810. 
ta wszechstronna cyfrowa lustrzanka cechuje się 

wyjątkowo dużą rozdzielczością, dzięki czemu znakomicie 

rejestruje zarówno subtelne faktury, jak i dynamiczne 

sceny. Dzięki niezrównanej jakości obrazu, dużej 

szybkości działania i uniwersalności nagrywania filmów w 

rozdzielczości Full HD aparat ten jest idealnym wyborem 

dla profesjonalnych fotografów, którym zależy na 

bezkompromisowej precyzji i swobodzie fotografowania.

Najważniejsze funkcje: 
Rozdzielczość 36,3 mln pikseli

Nowa matryca bez optycznego filtra dolnoprzepustowego 

gwarantuje niezrównaną szczegółowość obrazu. Odznacza 

się szybkim kanałowym odczytem danych, szerokim zakresem 

dynamicznym oraz doskonałą jakością zdjęć przy wysokiej 

czułości.

 

Szybkie rejestrowanie zdjęć i szeroki zakres czułości 

ISO

Możliwość wykonywania zdjęć z szybkością do  

7 kl./s2 i swobodnego rejestrowania szybko poruszających 

się obiektów. Praca w każdych warunkach oświetleniowych 

dzięki zakresowi czułości ISO 64–12800 rozszerzalnemu do 

odpowiednika ISO 32–51200.

2. W formacie DX podczas korzystania z pojemnika na baterie MB-D12 i źródła zasilania innego niż akumulator EN-EL15.

©lucas gilman
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©ray demski

Realizuj swoje wizje dzięki szybkiemu, 
wszechstronnemu i uniwersalnemu 
modelowi D750. 
W świecie nieograniczonych możliwości ten wszechstronny 

aparat pełnoklatkowy o rozdzielczości 24,3 mln pikseli 

zapewni Ci swobodę realizowania śmiałych pomysłów. 

jego zwarty korpus i profesjonalne rozwiązania w 

dziedzinie obróbki obrazu sprawiają, że jest idealnym 

wyborem dla zawodowców, którzy chcą wyznaczać nowe 

kierunki rozwoju fotografii. 

Najważniejsze funkcje: 
Poręczna lustrzanka formatu FX o klasycznym 

wyglądzie

Profesjonalne funkcje, znakomita ergonomia i lekki, 

korpus zapewniają pełną swobodę wykonywania zdjęć 

pełnoklatkowych.

Odchylany monitor i wbudowana obsługa sieci Wi-Fi

Możliwość rejestrowania zdjęć i filmów z wyjątkowych 

perspektyw dzięki wytrzymałemu, odchylanemu 

monitorowi. Zachwycające zdjęcia pełnoklatkowe za 

pomocą wbudowanego w aparat łącza Wi-Fi można 

bezprzewodowo przesyłać do smartfona lub tabletu.
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Dzięki aparatowi Nikon Df rozpocznij 
przygodę z czystą fotografią. 
ten model o klasycznym korpusie jest wyposażony w 

taką samą matrycę o rozdzielczości 16,2 mln pikseli jak 

sztandarowa lustrzanka Nikon D4s. Stanowi on wyraz 

zamiłowania do fotografii zarówno pod względem formy, 

jak i funkcjonalności. Mimo wyglądu nawiązującego do 

klasycznych lustrzanek analogowych firmy Nikon model 

Df zaprojektowany jest z myślą o entuzjastach designu, 

jak i fotografikach nie uznających kompromisów. Korpus 

ten udostępnia szereg najnowocześniejszych rozwiązań 

technicznych.

Najważniejsze funkcje: 
Szeroki zakres czułości ISO

Dzięki zakresowi czułości ISO od 100 do 12800 z 

możliwością zwiększenia do odpowiednika ISO 204800 

można wykonywać bardzo szczegółowe zdjęcia o 

niewielkim poziomie szumów, nawet w najtrudniejszych 

warunkach oświetleniowych.

Pełna współpraca z obiektywami

Współdziałanie ze współczesnymi i dawniejszymi 

obiektywami NIKKOR. Dźwignia sprzężenia 

światłomierza może być uniesiona, co umożliwia 

bezpośrednie zamocowanie w aparacie Nikon Df także 

klasycznych obiektywów NIKKOR non-AI.

©jeremy Walker
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OBIEKTYWY

MAKROFUTERAŁY

LAMPY BŁYSKOWE ŁĄCZNOŚĆZASILANIE

AKCESORA DO  
WIZJERÓW

total DIgItal ImagIng SyStem
Korzystając z cyfrowych lustrzanek marki Nikon, masz do dyspozycji cały potencjał 

systemu Total Digital Imaging tej firmy. Obejmuje on wszystkie elementy zestawu 

fotograficznego: od obiektywów NIKKOR poprzez lampy błyskowe aż po bezprzewodowe 

piloty zdalnego sterowania. Dzięki temu można swobodniej realizować swoje wizje 

fotograficzne z użyciem wyspecjalizowanych obiektywów i akcesoriów firmy Nikon. 
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