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Selecione a D-SlR maiS  
aDequaDa paRa Si

a peRFeiÇÃo em qualiDaDe De imaGem 

©Hideyuki Motegi

Veneradas pelos fotógrafos de todo o mundo, as câmaras D-SlR da nikon combinam a 

mais recente tecnologia de imagem com uma ergonomia superior e as lendárias objetivas 

niKKoR para produzir imagens verdadeiramente incríveis. quer seja um profissional 

experiente ou um completo principiante, fotografar com uma D-SlR da nikon é a forma 

perfeita para capturar os momentos que importam.

 

Desde as emblemáticas D-SlR de formato FX até aos modelos mais compactos de 

formato DX, todos os sensores de imagem de alta resolução das câmaras foram criados 

para produzir cores ricas e vibrantes, profundidade natural, gradações suaves e detalhes 

requintados, tanto em fotografias como em vídeos. o inovador processador de imagem 

eXpeeD da nikon permite possibilidades superiores com luz insuficiente, rápidas 

velocidades de disparo contínuo, impecável focagem automática e possibilidades de vídeo 

em Full HD. 

Seja qual for o tipo de fotografia em que se concentrar, a liberdade criativa proporcionada 

por 90 milhões de objetivas niKKoR de encaixe F juntamente com a vasta família de 

acessórios nikon garantem que a utilização de uma D-SlR da nikon é uma experiência 

enriquecedora e libertadora. 



PrinciPiante avançada Profissional

Selecione a Sua cateGoRia

Se é principiante na fotografia D-SlR, 
uma D-SlR principiante da nikon é uma 
forma poderosa, mas incrivelmente 
simples de capturar resultados 
espantosos. os sensores de imagem de 
formato DX de elevado desempenho 
existentes no coração destas câmaras 
são muito maiores do que os sensores 
normalmente usados em smartphones ou 
em câmaras compactas digitais, por isso 
as imagens que fizer serão muito mais 
espetaculares.

as fotografias e vídeos que capturar 
com uma D-SlR avançada da nikon 
são nada menos que excecionais. 
com controlos intuitivos e ergonomia 
inspirados nas D-SlR profissionais da 
nikon, além de corpos resistentes, mas 
leves, estas câmaras de formatos DX 
e FX vão despertar a sua paixão pela 
fotografia à medida que, de forma 
segura, avançar para onde a inspiração 
o levar.

Gerações de fotógrafos têm confiado 
nas câmaras profissionais da nikon 
para fazerem algumas das imagens 
mais icónicas e emocionantes de 
todos os tempos. concebidas para 
proporcionarem uma qualidade de 
imagem espantosa nas condições mais 
difíceis de imaginar, estas câmaras 
resistentes e completamente à prova de 
intempéries incluem os melhores sistemas 
de focagem automática disponíveis e 
têm constantemente elevado a fasquia 
no que concerne ao que é possível em 
fotografia.



PrinciPiante 

capture a vida com 
qualidade superior 

Selecione a Sua câmaRa

aF prioridade ao rosto
modos de cena e menu de retoque

100–12 800 iSo
companheira de viagem leve

Resolução de 24 megapixels

capture imagens inesquecíveis em alta definição. as impressões de grande 

dimensão ficam excelentes e pode recortar as imagens sem perder os detalhes.

Modo de guia

utilizando imagens de exemplo e instruções claras passo a passo, o modo de 

guia mostra-lhe exatamente como capturar excelentes fotografias.

Vídeo Full HD

utilize a função D-movie da câmara para fazer filmagens de que se vai orgulhar. 

pode gravar nítidos clipes de vídeo em Full HD (1080p) com qualquer luz a 

velocidades de disparo até 50p/60p.

©Jeremy Walker



Celebre as suas memórias com a poderosa e incrivel-

mente fácil de utilizar D3200. 
Se quiser desfrutar de uma qualidade de imagem supe-

rior de câmara D-SlR mantendo as coisas simples, esta 

câmara de 24,2 megapixels é a resposta. uma maneira 

fantástica de capturar a vida com todos os detalhes, o 

modo de guia da D3200 mostra-lhe como obter resulta-

dos espantosos. o corpo leve, a superior ergonomia e 

o punho firme fazem da câmara um prazer para utilizar 

onde quer que a vida o leve.

Principais funcionalidades:
AF prioridade ao rosto

capture com facilidade retratos perfeitos ao disparar 

em Visualização em direto. a aF prioridade ao rosto 

reconhece e foca automaticamente os rostos visíveis na 

cena. 

Modos de cena e Menu de retoque

os modos de cena otimizam as principais definições da 

câmara para que possa capturar rapidamente foto-

grafias perfeitas. o menu de retoque de fotografias 

oferece ferramentas e efeitos de fácil utilização para 

que possa melhorar as fotografias na câmara.

PrinciPiante / avançada / Profissional

toDaS aS D-SlR pRincipianteSSaiba maiS aceRca DeSta câmaRa

©fraser Harding

http://www.nikon.pt/pt_PT/d3200


PrinciPiante / avançada / Profissional

Capture verdadeiramente a atmosfera 
dos momentos importantes com a D3300. 
quer a sua família esteja a crescer, quer esteja a 

lutar sozinho e o seu mundo esteja cheio de novas 

aventuras, esta câmara de 24,2 megapixels proporciona 

inesquecíveis fotografias e filmagens. o modo de guia 

oferece assistência passo a passo na câmara e pode 

adicionar facilmente efeitos especiais a fotografias e 

filmagens.

Principais funcionalidades:
100–12 800 ISO

capture imagens claras com qualquer luz. com uma 

gama iSo de 100–12 800 (extensível até ao equivalente 

a 25 600), pode capturar todos os detalhes em situações 

escuras.

Companheira de viagem leve

pesando apenas 410 g (apenas o corpo) e com uma 

objetiva do kit pequena e retrátil, a leve D3300 torna 

mais confortável do que nunca o transporte de uma 

câmara D-SlR.

©laurel Mcconnell

toDaS aS D-SlR pRincipianteSSaiba maiS aceRca DeSta câmaRa

http://www.nikon.pt/pt_PT/d3300


Selecione a Sua câmaRa

avançada  

Desempenho superior de formato DX  
aF de 51 pontos

Sensor de formato FX de 24,3 mp 
totalmente à prova de intempéries

Wi-Fi e GpS incorporados 
poderoso desempenho com luz 

insuficiente

monitor multiângulo
aF de 39 pontos

Desempenho versátil

excelentes capacidades com luz insuficiente combinam-se com rápidas 

velocidades de disparo contínuo, funcionalidades de vídeo topo de 

gama e efeitos na câmara para capturar soberbas fotografias e vídeos 

em qualquer situação.  

Construção compacta

estas câmaras resistentes e leves com ergonomia intuitiva tornam fácil 

chegar onde a inspiração o levar.

Detalhe em alta resolução

Desde ultragrande angular até superteleobjetiva, capture imagens 

incrivelmente detalhadas com 24 megapixels com gradações de 

tonalidades suaves e baixo ruído ao fotografar com iSos elevados.

Realize a sua paixão pela 
fotografia

©Junichi noguchi



Dê à sua paixão pela fotografia uma 
injeção de adrenalina com a poderosa 
D7100.
esta D-SlR com especificações elevadas foi feita para 

fotógrafos preparados para cruzar fronteiras na busca 

de imagens espetaculares. aproxime-se dos motivos 

e capture a ação com detalhe requintado. tire todo o 

partido de velocidades de disparo até 6 fps e de uma 

gama de sensibilidade à luz de 100–6400 iSo.

Principais funcionalidades:
Desempenho superior de formato DX

alojado num corpo compacto e resistente a intempéries 

e à poeira, o sensor cmoS de 24,1 megapixels sem olpF 

produz uma nitidez de imagem extrema mesmo nos 

detalhes mais finos.

AF de 51 pontos

Desfrute de uma captura de imagens rápida e extrema-

mente precisa com o sistema aF de nível profissional 

que utiliza 51 pontos de focagem, 15 dos quais de tipo 

cruzado.

PrinciPiante / avançada / Profissional

toDaS aS D-SlRS aVanÇaDaS

©robert Bösch

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa

http://www.nikon.pt/pt_PT/d7100


Experimente o verdadeiro poder da 
fotografia de imagem completa com a 
D610.
equipada com tecnologia profissional da nikon, esta 

poderosa D-SlR produz o tipo de qualidade de imagem 

que só o formato FX pode oferecer. totalmente à prova 

de intempéries, a D610 é suficientemente resistente 

para ir para qualquer lugar e é ideal para fotógrafos 

entusiastas que estejam preparados para elevar a sua 

fotografia para o nível seguinte.

Principais funcionalidades:
Sensor de formato FX com 24,3 megapixels

Desde fotografias com ultragrande angular a 

superteleobjetiva, pode capturar imagens incrivelmente 

detalhadas com gradações de tonalidades suaves e 

baixo ruído ao fotografar com iSos elevados.

Totalmente à prova de intempéries

concebida para suportar condições rigorosas, a D610 

oferece resistência melhorada à humidade e à poeira.

PrinciPiante / avançada / Profissional

©robert Bösch

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS aVanÇaDaS

http://www.nikon.pt/pt_PT/d610


PrinciPiante / avançada / Profissional

Deixe a sua criatividade voar com a 
D5300. 
com um conjunto impressionante de funcionalidades 

avançadas, esta câmara de formato DX com 24,2 

megapixels permite-lhe capturar e partilhar a magia 

do seu mundo com incrível detalhe. equipada com um 

grande monitor multiângulo de alta resolução, é perfeita 

para exploradores criativos que pretendam descobrir o 

seu próprio ângulo fotográfico.

Principais funcionalidades:
Wi-Fi e GPS incorporados

envie imagens diretamente da D5300 para um 

smartphone ou tablet para partilha fácil1 e tenha as suas 

fotografias de viagem preparadas por georreferenciação 

com informações de localização precisas.

Poderoso desempenho com luz insuficiente 

com uma gama iSo de 100–12 800, a D5300 permite-

lhe fotografar imagens detalhadas em situações escuras 

e capturar imagens claras de motivos em movimento 

rápido.

1. para enviar imagens a partir da D5300, basta transferir gratuitamente o Wireless mobile utility para o seu dispositivo inteligente. o Wireless mobile utility é compatível com dispositivos 
inteligentes ioS™ e android™ e pode ser transferido para o seu dispositivo inteligente gratuitamente do Google play™ e da apple app Store™. android, Google, Google play, Youtube e 
outras marcas são marcas comerciais da Google inc.

©Kwaku alston

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS aVanÇaDaS
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Descubra novas perspetivas com a 
inspiradora D5200. 
Desde fotografias deslumbrantes a filmagens em 

Full HD naturais, esta D-SlR é ideal para fotógrafos 

que desejem explorar os seus lados criativos. o 

sensor cmoS de formato DX de 24,1 megapixels 

captura imagens finamente detalhadas e a câmara 

pode executar efeitos especiais para filmagens ou 

fotografias em tempo real. 

Principais funcionalidades:
Monitor multiângulo

o versátil monitor dinâmico concede à sua visão 

visualizações únicas. Rode, incline, vire: explore a sua 

criatividade e capture imagens únicas, incluindo excelentes 

autorretratos, de qualquer ângulo.

AF de 39 pontos

com 39 pontos de focagem para uma precisão superior, 

este sistema de focagem automática acerta sempre no 

alvo. o avançado seguimento do motivo 3D mantém a 

focagem mesmo dos objetos mais pequenos, por mais 

imprevisíveis que os seus movimentos possam ser.

PrinciPiante / avançada / Profissional

©douglas Menuez

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS aVanÇaDaS
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Profissional  

eleve a fasquia das suas fotografias 

Rápida 

concebida para a velocidade, uma câmara nikon profissional oferece 

velocidades de disparo extremamente rápidas, tempos de resposta 

instantâneos e transferência de imagens rápida e fácil para as redes.

Fiável

ergonomia superior, obturadores rápidos e resistentes e corpos 

robustos em liga de magnésio mantêm o desempenho máximo em 

qualquer ambiente.

 

Qualidade extraordinária

Sensores de imagem mundialmente reconhecidos e sistemas de 

focagem automática líderes da indústria combinam-se para garantir 

uma resolução espantosa, uma precisão excecional e uma requintada 

sensibilidade iSo à luz.

11 fps com aF
Gama iSo extrema até 409 600 

(equivalente)

36,3 mp 
Rápida velocidade de disparo e 

iSo alargado

Funcionalidades profissionais, 
conceção compacta

ecrã inclinável e Wi-Fi 
integrado

ampla gama iSo
máxima compatibilidade de 

objetivas

Selecione a Sua câmaRa
©dave Black



A perfeição em máquinas de imagens 
avançou.  
concebida para capturar imagens excecionais a velocidade 

excecional, a D4S ultrapassa os limites, tanto para 

utilizadores profissionais como para utilizadores sem 

compromisso. equipada para estar um passo à frente 

nos ambientes mais difíceis que os fotógrafos possam 

enfrentar, a D4S garante que vai estar na linha de 

vanguarda.

Principais funcionalidades:
11 fps com AF

a D4S oferece notável aquisição e desempenho do 

seguimento. Dispara a umas extremamente rápidas 11 fps 

no formato FX com ae/aF superior à sua antecessora, a 

D4.

ISO extremo

Fotografe imagens mais nítidas, mais limpas e mais bem 

definidas a iSos elevados. uma gama iSo expandida de 

100–25 600 extensível até 409 600 (equivalente).

PrinciPiante / avançada / Profissional

toDaS aS D-SlRS pRoFiSSionaiS

©dave Black

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa

http://www.nikon.pt/pt_PT/d4s


PrinciPiante / avançada / Profissional

Crie uma nova obra-prima com a D810. 
Desde texturas delicadas a movimento em alta velocidade, 

esta câmara D-SlR proporciona requintada versatilidade 

em alta resolução. oferecendo uma qualidade de 

imagem incomparável, desempenho de alta velocidade 

e flexibilidade de vídeo Full HD, é a opção perfeita para 

verdadeiros fotógrafos que querem liberdade para 

fotografar qualquer tipo de cena com rigorosa precisão.

Principais funcionalidades:
36,3 MP 

o novíssimo sensor, sem olpF, oferece a perfeição em 

detalhe de imagem. apresenta leitura rápida de canais, 

gama de distâncias dinâmica e ampla e desempenho 

perfeito a sensibilidades elevadas.

Rápida velocidade de disparo e ISO alargado 

Fotografe até 7 fps2 e capture motivos em movimento 

rápido com incrível flexibilidade. controle a luz em 

qualquer situação com 64–12 800 iSo, extensível desde 

32–51 200 iSo (equivalente).

2. no formato DX, quando utilizado em conjunto com a bateria mb-D12 e uma fonte de alimentação diferente da bateria en-el15.

©lucas Gilman

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS pRoFiSSionaiS
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PrinciPiante / avançada / Profissional

©ray demski

Liberte a sua visão com a rápida, versátil e 
ágil D750. 
num mundo onde tudo é possível, este poço de energia de 

24,3 megapixels com imagem completa dá-lhe liberdade 

para ser ousado. equipada com tecnologia de imagem 

profissional e simplificada para ser compacta, é a câmara 

ideal para fotógrafos autênticos que desejam explorar 

diferentes formas de fotografia.

Principais funcionalidades:
Portabilidade de imagem completa

Funcionalidades profissionais, ergonomia superior e um 

corpo leve de uma só peça combinam-se para oferecer 

uma verdadeira liberdade de imagem completa.

Ecrã inclinável e Wi-Fi integrado

Faça fotografias e filmagens a partir de perspetivas 

únicas com o resistente ecrã inclinável. carregue 

impressionantes fotografias de imagem completa 

através do Wi-Fi incorporado na câmara e de um 

smartphone ou tablet compatíveis.

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS pRoFiSSionaiS

http://www.nikon.pt/pt_PT/d750


PrinciPiante / avançada / Profissional

Experimente o poder da fotografia pura 
com a Nikon Df. 
com um corpo estilo retro e o mesmo sensor de 16,2 

megapixels da emblemática D4 da nikon, esta câmara 

exprime paixão pela fotografia na forma e na função. 

concebida para agradar a aficionados do design e também 

aos puristas das câmaras, a nikon Df pode parecer uma 

câmara de película de 35 mm clássica da nikon, mas está 

equipada com as mais recentes tecnologias.

Principais funcionalidades:
ISO amplo

com 100–12 800 iSo, extensível até 204 800 

(equivalente), obtém imagens finamente detalhadas com o 

mínimo de ruído, mesmo que fotografe sob condições de 

iluminação difíceis.

Máxima compatibilidade de objetivas

emparelhe com objetivas niKKoR atuais e antigas. uma 

invulgar alavanca de acoplamento para medição flexível 

permite-lhe montar mesmo objetivas vintage niKKoR 

sem ai na nikon Df.

©Jeremy Walker

Saiba maiS aceRca DeSta câmaRa toDaS aS D-SlRS pRoFiSSionaiS

http://www.nikon.pt/pt_PT/df


obJetiVaS

pRimeiRo planopRoteÇÃo

FlaSH conetiViDaDeeneRGia

ViSualiZaÇÃo

SiStema De imaGem DiGital total
Fotografe com uma D-SlR da nikon e terá todo o poder do Sistema de imagem digital total da 

nikon na ponta dos dedos. englobando tudo desde óticas niKKoR a Speedlights e unidades 

de controlo remoto sem fios, a gama de objetivas e acessórios dedicados da nikon vai alargar as 

suas oportunidades fotográficas à medida que for realizando a sua visão. 
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