
SUNT GAMA DE APARATE DSLR



Alegeţi modelul dSlR potRivit  
pentRu dumneAvoAStRă

CAlitAteA imAginii lA Cel mAi ÎnAlt nivel

©Hideyuki motegi

Fiind foarte apreciate de fotografii din întreaga lume, aparatele foto DSLR de la Nikon 

combină cea mai recentă tehnologie de reproducere a imaginii cu ergonomia superioară 

şi cu legendarele obiective NIKKOR, pentru a produce imagini extraordinare. Indiferent 

dacă sunteţi un profesionist experimentat sau începeţi de la zero, fotografierea cu un DSLR 

Nikon este cea mai bună cale de a înregistra momentele care contează.

De la modelele DSLR în format FX, până la modelele mai compacte, în format DX, 

senzorul de imagine de înaltă rezoluţie al fiecărui aparat foto este proiectat pentru a oferi 

culori bogate şi vibrante, profunzime naturală, gradaţii cursive şi detalii superbe, atât în 

fotografii, cât şi în imaginile video. Procesoarele de imagine EXPEED de la Nikon sunt 

sisteme inovatoare, care facilitează obţinerea unor performanţe superioare de fotografiere 

în lumină scăzută, utilizarea unor viteze mari de fotografiere continuă, focalizarea 

automată de mare precizie şi înregistrarea imaginilor video Full HD. 

Indiferent către ce stil de fotografiere sunteţi orientat, libertatea creativă oferită de cele 

90 de milioane de obiective NIKKOR cu montură F, împreună cu vasta familie de accesorii 

Nikon, vă asigură că utilizarea unui aparat foto DSLR Nikon este o experienţă care vă 

împlineşte şi vă eliberează în acelaşi timp.



ÎnCepătoR AvAnSAt pRofeSioniSt

SeleCtAţi CAtegoRiA CARe vă inteReSeAză

Dacă sunteţi la început de drum în 
„fotografierea DSLR”, un aparat foto 
Nikon DSLR din categoria Începător este 
o soluţie pe cât de puternică, pe atât de 
simplă de a obţine rezultate remarcabile. 
Senzorii de imagine în format DX, de 
înaltă performanţă, din inima acestor 
aparate foto sunt mult mai mari decât 
senzorii cu care sunt echipate de obicei 
telefoanele inteligente sau aparatele foto 
compacte, astfel încât imaginile pe care le 
fotografiaţi vor fi, în consecinţă, mult mai 
impresionante.

Fotografiile şi imaginile video pe care 
le înregistraţi cu un aparat foto Nikon 
DSLR din categoria Avansat sunt absolut 
excepţionale. Comenzile intuitive 
şi designul ergonomic inspirate de 
modelele DSLR din gama Profesionist 
de la Nikon, plus corpurile durabile, 
dar uşoare ale acestor aparate foto 
în formate DX şi FX, vă vor dezlănţui 
pasiunea pentru fotografie, dându-vă 
un sentiment de încredere oriunde v-ar 
purta inspiraţia. 

Generaţii de fotografi s-au bizuit pe 
aparatele foto profesionale de la Nikon 
pentru a realiza unele dintre cele mai 
emblematice şi mai emoţionante imagini 
din toate timpurile. Fiind construite 
pentru a oferi o calitate remarcabilă 
a imaginii în cele mai dificile condiţii 
imaginabile, aceste aparate foto durabile, 
protejate complet împotriva intemperiilor, 
sunt echipate cu cele mai bune sisteme 
de focalizare automată disponibile şi au 
ridicat ştacheta în mod constant când 
a venit vorba despre ce este posibil în 
domeniul fotografiei.



ÎnCepătoR 

Înregistraţi viaţa în imagini 
de calitate superioară

SeleCtAţi ApARAtul foto CARe vă inteReSeAză

AF prioritate faţă
Moduri scenă şi Meniu retuşare

ISO 100¬–12800
Un tovarăş de călătorie uşor

Rezoluţie de 24 de megapixeli

Captaţi imagini de neuitat, de înaltă definiţie. Imprimările de mari dimensiuni 

arată extraordinar şi puteţi decupa imaginile fără a pierde din detalii.

Mod ghid 

Utilizând imagini de exemplificare şi instrucţiuni clare pas cu pas, Modul ghid vă 

arătă exact cum să înregistraţi fotografii deosebite.

Video Full HD

Utilizaţi funcţia D-Movie a aparatului foto pentru a realiza filme cu care vă veţi 

mândri. Puteţi înregistra videoclipuri Full HD (1080p) clare, în orice condiţii de 

iluminare, la cadenţe de cadre de până la 50p/60p.

©Jeremy Walker



Bucuraţi-vă de amintiri memorabile cu aparatul 

foto D3200, care este puternic, şi totuşi incredibil de 

simplu de utilizat.  
Dacă doriţi să obţineţi imagini de calitate superioară cu 

un model DSLR care să fie şi simplu de utilizat, gândiţi-

vă la acest aparat foto cu 24,2 megapixeli. Modul ghid 

implementat în D3200 vă oferă o modalitate fantastică 

de a înregistra viaţa în detalii bogate, explicându-vă 

cum să obţineţi rezultate extraordinare. Corpul uşor, 

ergonomia superioară şi mânerul sigur vă oferă plăcerea 

de a utiliza acest aparat foto oriunde vă poartă viaţa.

Caracteristici cheie:
AF prioritate faţă

Înregistraţi cu uşurinţă portrete perfecte când 

fotografiaţi în mod Vizualizare în timp real. Funcţia AF 

prioritate faţă va recunoaşte automat şi va focaliza pe 

feţele vizibile în scenă.

Moduri scenă şi Meniu retuşare

Modurile scenă optimizează setările cheie ale 

aparatului foto, astfel încât să puteţi surprinde rapid 

imagini perfecte. Meniul de retuşare a fotografiilor 

oferă instrumente şi efecte simplu de utilizat, astfel 

încât să puteţi îmbunătăţi fotografiile în aparatul foto.

ÎnCepătoR / AvAnSAt / pRofeSioniSt

©Fraser Harding

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA ÎnCepătoR

http://www.nikon.ro/ro_RO/d3200


Înregistraţi atmosfera reală a momentelor 
importante, cu D3300. 
Indiferent dacă aveţi o familie în creştere sau sunteţi o 

persoană independentă şi lumea dumneavoastră este 

plină de aventuri, acest aparat foto cu 24,2 megapixeli 

vă oferă fotografii şi filme memorabile. Modul ghid oferă 

asistenţă pas cu pas în aparatul foto, iar dumneavoastră 

puteţi adăuga simplu efecte speciale fotografiilor şi 

filmelor.

Caracteristici cheie:
ISO 100–12800 

Fotografiaţi imagini clare în orice lumină. Intervalul ISO 

100–12800 (extensibil până la un echivalent de 25600) 

vă permite să înregistraţi toate detaliile în condiţii de 

întuneric. 

Un tovarăş de călătorie uşor

Cântărind doar 410 g (numai corpul) şi având ataşat un 

obiectiv mic, retractabil, D3300 este un DSLR extrem de 

portabil.

©Laurel McConnell
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toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA ÎnCepătoR

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/d3300


SeleCtAţi ApARAtul foto CARe vă inteReSeAză

AvAnSAt 

Performanţă superioară în format DX 
AF cu 51 puncte

Senzor de 24,3 MP în format FX
Complet etanşat împotriva intemperiilor

Module Wi-Fi şi GPS încorporate 
Performanţe puternice în lumină 

scăzut

Monitor cu unghi variabil
AF cu 39 puncte

Performanţă versatilă 

Capacitatea deosebită de fotografiere în lumină scăzută se combină cu 

vitezele mari de fotografiere continuă, cu funcţiile video sofisticate şi cu 

efectele aplicabile în aparatul foto, pentru a înregistra imagini statice şi 

video superbe, în orice situaţie.  

Construcţie compactă

Aceste aparate foto durabile şi uşoare, cu manevrabilitate ergonomică 

intuitivă, vă pot însoţi comod oriunde vă poartă inspiraţia.

Detalii de înaltă rezoluţie

De la unghiuri extrem de largi, până la super-telefotografiere, 

surprindeţi imagini de 24 de megapixeli, incredibil de detaliate, cu 

gradaţii uniforme ale tonurilor şi cu zgomot redus, chiar şi atunci când 

fotografiaţi la sensibilităţi ISO ridicate.

Urmaţi-vă pasiunea pentru 
fotografie

©Junichi Noguchi



Adăugaţi un plus de adrenalină pasiunii 
dumneavoastră pentru fotografie, cu 
puternicul D7100.
Acest DSLR cu specificaţii de înaltă calitate este 

dedicat fotografilor care sunt pregătiţi să depăşească 

limitele, în dorinţa de a realiza imagini spectaculoase. 

Apropiaţi-vă de subiecte şi înregistraţi-le acţiunile 

în detalii superbe. Profitaţi la maximum de vitezele 

de fotografiere de până la 6 fps şi de intervalul de 

sensibilităţi la lumină ISO 100–6400.

Caracteristici cheie:
Performanţă superioară în format DX

Fiind adăpostit într-un corp compact, rezistent la intem-

perii şi la praf, senzorul CMOS cu 24,1 megapixeli, fără 

filtru optic low-pass (OLPF), oferă o claritate remarcabilă a 

imaginilor, chiar şi în cele mai fine detalii.

AF cu 51 puncte

Bucuraţi-vă de înregistrarea rapidă şi extrem de precisă a 

imaginilor, graţie sistemului AF de nivel profesional, care 

utilizează 51 de puncte de focalizare, dintre care 15 sunt 

de tip cruce.

©Robert Bösch
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toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA AvAnSAt

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/d7100


Trăiţi experienţa adevăratei puteri a 
fotografierii pe întregul cadru cu D610.
Fiind echipat cu tehnologie Nikon profesională, acest 

DSLR puternic asigură o calitate a imaginii pe care 

numai formatul FX o poate oferi. Fiind complet etanşat 

împotriva intemperiilor, D610 este suficient de rezistent 

pentru a fi luat oriunde şi este ideal pentru fotografii 

pasionaţi, care sunt pregătiţi să treacă la următorul nivel 

de fotografiere.

Caracteristici cheie:
Senzor cu 24,3 megapixeli, în format FX

De la situaţii de fotografiere în unghiuri extrem de largi, 

până la super-telefotografiere, puteţi surprinde imagini 

incredibil de detaliate, cu gradaţii uniforme ale tonurilor 

şi cu zgomot redus, chiar şi atunci când fotografiaţi la 

sensibilităţi ISO ridicate.

Complet etanşat împotriva intemperiilor

Conceput pentru a face faţă condiţiilor severe, D610 

oferă o rezistenţă îmbunătăţită la umezeală şi la praf.

©Robert Bösch
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AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA AvAnSAt

http://www.nikon.ro/ro_RO/d610


Daţi frâu liber creativităţii cu D5300.
Cu un set impresionant de funcţii avansate, acest aparat 

foto cu 24,2 megapixeli, în format DX, vă permite să 

înregistraţi şi să partajaţi în detalii incredibile magia lumii 

dumneavoastră. Fiind echipat cu un monitor mare, cu 

unghi variabil, de înaltă rezoluţie, este perfect pentru 

exploratorii creativi, care doresc să îşi exprime propria 

personalitate prin arta fotografierii.

Caracteristici cheie:
Module Wi-Fi şi GPS încorporate

Trimiteţi imaginile direct din aparatul foto D5300 către 

telefonul inteligent sau către tabletă, pentru a le partaja 

simplu1 şi marcaţi fotografiile de călătorie cu geo-etichete, 

care indică informaţii precise despre locurile în care au 

fost realizate.

Performanţe puternice în lumină scăzută

Dispunând de un interval ISO 100–12800, D5300 vă 

permite să fotografiaţi imagini detaliate în condiţii de 

întuneric şi să înregistraţi imagini clare ale subiectelor care 

se mişcă rapid.

1. Pentru a putea trimite imagini din D5300, pur şi simplu descărcaţi în dispozitivul inteligent aplicaţia gratuită Wireless Mobile Utility. Aplicaţia Wireless Mobile Utility este compatibilă cu 
dispozitivele inteligente cu iOS™ şi Android™ şi se poate descărca gratuit pe dispozitivul inteligent din Google Play™ şi din Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube şi alte 
mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc.

©Kwaku Alston
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AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA AvAnSAt

http://www.nikon.ro/ro_RO/d5300


Descoperiţi noi perspective cu 
aparatul foto care vă inspiră, D5200. 
De la fotografii care îţi taie respiraţia, până la 

filme Full HD cursive, acest DSLR este ideal pentru 

fotografii care doresc să îşi exploreze talentul creativ. 

Senzorul CMOS cu 24,1 megapixeli, în format DX, 

înregistrează imagini frumos detaliate, iar aparatul 

foto poate reda în timp real efectele speciale pentru 

filme sau pentru imagini statice.

Caracteristici cheie:
Monitor cu unghi variabil

Monitorul pivotant versatil vă oferă posibilitatea de a 

utiliza unghiuri de vizualizare unice, conform inspiraţiei 

de moment. Rabataţi-l, înclinaţi-l, rotiţi-l – exploraţi-

vă creativitatea şi înregistraţi fotografii unice, inclusiv 

autoportrete, din orice unghi.

AF cu 39 puncte

Având 39 de puncte de focalizare, pentru o precizie 

superioară, acest sistem de focalizare automată este 

orientat întotdeauna spre ţintă. Funcţia avansată de 

urmărire subiect 3D menţine focalizarea chiar şi pe cele 

mai mici subiecte, indiferent cât de imprevizibil se mişcă.

©Douglas Menuez
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AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

toAte modelele dSlR din  
CAtegoRiA AvAnSAt

http://www.nikon.ro/ro_RO/d5200


pRofeSioniSt  

Ridicaţi ştacheta calităţii  
fotografice 

Rapid

Fiind conceput pentru viteză, un aparat foto Nikon din categoria 

Profesionist oferă cadenţe de cadre extrem de rapide, timpi de răspuns 

instantanei şi transfer rapid şi simplu în reţele.

Fiabil

Ergonomia superioară, unităţile de obturator rapide şi durabile, precum 

şi corpurile rezistente, din aliaj de magneziu, menţin performanţa de vârf 

în orice mediu.

Calitate remarcabilă

Senzorii de imagine renumiţi în întreaga lume şi sistemele de focalizare 

automată de vârf din acest domeniu se combină pentru a asigura o 

rezoluţie impresionantă, o precizie excepţională şi o sensibilitate la 

lumină excelentă.

11 fps cu AF
Interval ISO extrem, de până la 

409600 (echivalent)

36,3 MP 
Cadenţă de cadre rapidă şi o 

gamă largă de sensibilităţi ISO 

Caracteristici profesionale, 
construcţie compactă

Ecran rabatabil şi modul Wi-Fi 
încorporat

Interval ISO vast
Compatibilitate maximă cu 

gama de obiective

SeleCtAţi ApARAtul foto CARe vă inteReSeAză
©Dave Black



Cel mai bun dispozitiv de producere a 
imaginilor a avansat. 
Fiind conceput pentru a înregistra imagini excelente 

la viteze excepţionale, D4S extinde limitele pentru 

profesionişti, dar şi pentru utilizatorii care nu acceptă 

compromisuri. Echipat pentru a face faţă cu succes celor 

mai dificile medii cu care s-ar putea confrunta fotografii, 

D4S vă va asigura un loc în topul clasamentului.

Caracteristici cheie:
11 fps cu AF 

D4S oferă performanţe remarcabile de captare şi de 

urmărire. Fotografiază la o cadenţă uimitoare de 11 fps 

în format FX, având funcţii AE/AF superioare faţă de 

predecesorul său, D4.

Valori ISO extreme 

Fotografiaţi imagini mai clare, mai curate şi mai bine 

definite la sensibilităţi ISO înalte. Intervalul extins de 

sensibilităţi ISO, de 100–25600, se poate extinde până 

la 409600 (echivalent).

©Dave Black
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toAte ApARAtele foto dSlR din 
CAtegoRiA pRofeSioniSt

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/d4s


Creaţi o nouă capodoperă cu D810. 
De la texturi delicate până la mişcări foarte rapide, acest 

DSLR oferă versatilitate superioară la înaltă rezoluţie. 

Oferind niveluri incomparabile de calitate a imaginii, 

de performanţă la viteze ridicate şi de flexibilitate la 

înregistrarea imaginilor video Full HD, acest model 

reprezintă cea mai bună alegere pentru fotografii 

profesionişti care doresc libertatea de a fotografia orice 

scenă, cu o precizie riguroasă.

Caracteristici cheie:
36,3 MP

Senzorul cu totul nou, fără filtru optic low-pass (OLPF), 

oferă cel mai înalt nivel de detaliu al imaginii. Dispune de o 

viteză mare de interpretare a datelor pe canal, de un interval 

dinamic larg şi de performanţe impecabile la sensibilităţi 

înalte.

 

Cadenţă de cadre rapidă şi o gamă largă de 

sensibilităţi ISO 

Fotografiaţi cu până la 7 fps2 şi înregistraţi cu o 

flexibilitate incredibilă subiectele care se mişcă rapid. 

Controlaţi lumina în orice situaţie, pe întreaga plajă ISO 

64–12800, extensibilă de la ISO 32–51200 (echivalent).

2. În format DX, când se utilizează cu un grip MB-D12 şi cu o sursă de alimentare diferită de acumulatorul EN-EL15.

©Lucas Gilman
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toAte ApARAtele foto dSlR din 
CAtegoRiA pRofeSioniSt

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/d810


©Ray Demski

Daţi frâu liber imaginaţiei dumneavoastră, 
cu modelul rapid, versatil şi agil – D750. 
Într-o lume în care orice este posibil, acest minilaborator 

foto cu 24,3 megapixeli, care fotografiază pe întregul 

cadru, vă oferă libertatea de a îndrăzni. Fiind proiectat cu 

tehnologie profesională de reproducere a imaginii şi având 

un design eficientizat pentru a fi cât mai compact, acesta 

este aparatul foto ideal pentru fotografii adevăraţi, care 

doresc să exploreze diferitele forme ale fotografierii.

Caracteristici cheie:
Portabilitate şi cadre întregi

Caracteristicile profesionale, ergonomia superioară şi corpul 

uşor, dintr-o bucată al aparatului foto, se combină pentru a 

oferi adevărata libertate de fotografiere pe întregul cadru.

Ecran rabatabil şi modul Wi-Fi încorporat

Realizaţi fotografii şi filme din perspective unice, 

graţie ecranului rabatabil robust. Încărcaţi fotografii 

impresionante, care ocupă întregul cadru, combinând 

funcţionalitatea Wi-Fi încorporată a aparatului foto cu 

un dispozitiv compatibil, precum un telefon inteligent 

sau o tabletă.
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toAte ApARAtele foto dSlR din 
CAtegoRiA pRofeSioniSt

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/d750


Trăiţi experienţa fotografierii pure cu 
aparatul foto Nikon Df.  
Dispunând de un corp în stil retro şi de acelaşi senzor de 

16,2 megapixeli ca al vârfului de gamă D4 de la Nikon, 

acest aparat foto exprimă pasiunea pentru fotografiere 

atât prin formă, cât şi prin funcţionalitate. Fiind conceput 

pentru a-i încânta în egală măsură pe entuziaştii designului 

şi pe perfecţioniştii în tehnica fotografică, aparatul foto 

Nikon Df poate că arată la fel ca un aparat foto Nikon 

clasic, cu film de 35 mm, dar este echipat cu cele mai 

recente tehnologii.

Caracteristici cheie:
Interval ISO vast 

Beneficiind de un interval de sensibilităţi ISO de la 100 

până la 12800, extensibil până la 204800 (echivalent), 

obţineţi imagini fin detaliate, cu zgomot minim, chiar şi 

atunci când fotografiaţi în condiţii de iluminare dificile.

Compatibilitate maximă cu gama de obiective  

Utilizaţi-l cu obiectivele NIKKOR moderne sau mai 

vechi. Un dispozitiv unic de comandă pentru cuplarea 

dispozitivului de măsurare vă permite să ataşaţi la 

aparatul foto Nikon Df chiar şi obiective NIKKOR non-AI 

clasice.

©Jeremy Walker
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toAte ApARAtele foto dSlR din 
CAtegoRiA pRofeSioniSt

AflAţi mAi multe deSpRe ACeSt 
ApARAt foto

http://www.nikon.ro/ro_RO/df


oBieCtive

CLOSE-UPpRoteCţie

BliţuRi ConeCtivitAteAlimentARe

vizuAlizARe

SiStEm COmPLEt PEntrU imagini digitaLE
Fotografiaţi cu un DSLR de la Nikon şi aveţi la îndemână puterea maximă a Sistemului complet 

pentru imagini digitale de la Nikon. Cuprinzând orice, de la sisteme optice NIKKOR, până la 

dispozitive Speedlight şi unităţi de telecomandă fără fir, gama de obiective şi accesorii dedicate 

de la Nikon vă va extinde oportunităţile de fotografiere, pentru a vă materializa viziunea.
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