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IzberIte fotoaparat D-SLr zaSe

NaJboLJŠa KaKoVoSt SLIKe

©Hideyuki Motegi

Nikonove fotoaparate D-SLR cenijo fotografi po vsem svetu, saj najnovejšo tehnologijo 

obdelave slik združujejo z izjemno ergonomijo in legendarnimi objektivi NIKKOR, rezultat 

pa so resnično neverjetne slike. Fotoaparat Nikon D-SLR je popolna izbira za fotografiranje 

pomembnih trenutkov – ne glede na to, ali ste izkušeni profesionalec ali popolni začetnik.

Visokoločljivostna slikovna tipala vseh fotoaparatov, od paradnih D-SLR-jev formata 

FX do kompaktnih modelov formata DX, so zasnovana tako, da na fotografijah in 

videoposnetkih zagotavljajo bogate in živahne barve, naravno globino, gladke prehode ter 

izjemne podrobnosti. Nikonovi inovativni slikovni procesorji EXPEED zagotavljajo izredno 

občutljivost pri šibki svetlobi, hitro neprekinjeno fotografiranje, brezhibno samodejno 

ostrenje ter videoposnetke v polni ločljivosti HD. 

Ne glede na to, s kakšno vrsto fotografije se ukvarjate, 90 milijonov objektivov NIKKOR 

z bajonetom F in velika družina Nikonovih dodatkov poskrbijo, da izkušnja uporabe 

fotoaparata Nikon D-SLR bogati in osvobaja.



fotoaparatI za začetNIKe NapreDNI fotoaparatI profeSIoNaLNI fotoaparatI

IzberIte kategorIjo

Če ste šele pred kratkim vstopili v svet 
digitalne zrcalnorefleksne fotografije, 
boste s fotoaparatom Nikon D-SLR iz 
kategorije »Fotoaparati za začetnike« 
lahko posneli osupljive rezultate. 
Visokozmogljiva slikovna tipala formata 
DX v teh fotoaparatih so veliko večja od 
tipal, ki jih običajno najdemo v pametnih 
telefonih ali kompaktnih fotoaparatih, 
zato so tudi posnete fotografije prav 
spektakularne. 

Fotografije in videoposnetki, ki jih 
posnamete z Nikonovimi naprednimi 
fotoaparati D-SLR, so izjemne. Z 
intuitivno postavljenimi gumbi in 
ergonomijo, ustvarjeno po zgledu 
Nikonovih profesionalnih fotoaparatov 
D-SLR, ter trpežnim, a lahkim ohišjem 
bodo ti fotoaparati formatov DX in FX 
prebudili fotografa v vas, saj boste lahko 
zvesto sledili svojemu navdihu. 

Fotografi z Nikonovimi profesionalnimi 
fotoaparati že desetletja ustvarjajo najbolj 
legendarne in ganljive fotografije vseh 
časov. Ti trpežni fotoaparati so odporni 
na vse vremenske razmere, njihova 
zasnova zagotavlja neverjetno kakovost 
slik tudi v najtežjih pogojih, vgrajene 
imajo najboljše sisteme samodejnega 
ostrenja ter vedno znova premikajo meje 
mogočega v fotografiji.



fotoaparatI za začetNIKe 

Posnemite trenutke v 
odlični kakovosti 

IzberIte svoj fotoaparat

AF s prioriteto obrazov
Scenski načini in meni za retuširanje

ISO 100–12.800
Lahek sopotnik na potovanjih

Ločljivost 24 milijonov slikovnih točk

Ustvarite nepozabne slike v visoki ločljivosti. Povečave velikega formata so 

izjemne, slike pa lahko tudi izrežete, ne da bi pri tem izgubili kakršno koli 

podrobnost.

Način vodnika

Način vodnika z vzorčnimi slikami in jasnimi navodili po korakih natančno 

prikaže, kako posneti odlične fotografije.

Videoposnetki v polni ločljivosti HD

S funkcijo fotoaparata D-videoposnetek posnemite filme, na katere boste 

ponosni. Ostre videoposnetke v polni ločljivosti HD (1080p) lahko posnamete v 

kakršni koli svetlobi in pri hitrostih snemanja do 50p/60p.

©Jeremy Walker



Ovekovečite svoje spomine z zmogljivim 

fotoaparatom D3200, ki je izjemno preprost za 

uporabo.  
Če želite uživati v vrhunski kakovosti slike fotoaparatov 

D-SLR in ohraniti fotografiranje preprosto, je ta 

fotoaparat s 24,2 milijona slikovnih točk prava izbira 

za vas. Način vodnika v fotoaparatu D3200 je izjemna 

izbira za fotografiranje z bogatimi podrobnostmi, z 

njim pa lahko dosežete sijajne rezultate. Lahko ohišje, 

vrhunska ergonomija in trden ročaj zagotavljajo, da je 

fotografiranje s tem fotoaparatom čisti užitek – ne glede 

na to, kam vas zanese pot.

Najpomembnejše funkcije: 
AF s prioriteto obrazov

V načinu pogleda v živo preprosto posnemite popolne 

portrete. AF s prioriteto obrazov samodejno prepozna 

in izostri obraze v kadru.

Scenski načini in meni za retuširanje

Scenski načini optimizirajo osnovne nastavitve 

fotoaparata, tako da lahko hitro posnamete popolne 

fotografije. Meni za retuširanje fotografij vključuje pre-

prosta orodja in učinke, s katerimi lahko v fotoaparatu 

izboljšate fotografije.

fotoaparatI za začetNIKe / NapreDNI fotoaparatI / profeSIoNaLNI fotoaparatI

©Fraser Harding

Več o teM fotoaparatu VSI fotoaparatI D-SLr  
za začetNIKe

http://www.nikon.si/sl_SI/d3200


Ujemite vzdušje pomembnih trenutkov s 
fotoaparatom D3300. 
Ne glede na to, ali vaši otroci že odraščajo ali vztrajate 

v samskem življenju in je vaše življenje ena velika 

dogodivščina, ta fotoaparat s 24,2 milijona slikovnih točk 

omogoča preprosto ustvarjanje nepozabnih fotografij in 

videoposnetkov. V načinu vodnika v fotoaparatu so na 

voljo navodila po korakih, tako da lahko fotografijam in 

videoposnetkom preprosto dodajate posebne učinke.

Najpomembnejše funkcije: 
ISO 100–12.800

Ustvarjajte jasne fotografije ne glede na količino 

svetlobe. Z razponom občutljivosti ISO od 100 do 

12.800 (razširljivo do vrednosti, enakovredne 25.600) 

lahko zajamete vse podrobnosti tudi v temnih pogojih.

Lahek sopotnik na potovanjih

Lahek fotoaparat D3300 tehta le 410 g (samo ohišje), 

opremljen pa je z majhnim zložljivim objektivom v 

kompletu, zato je ta fotoaparat D-SLR priročnejši za 

prenašanje kot kadar koli prej.

©Laurel McConnell
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Več o teM fotoaparatu VSI fotoaparatI D-SLr  
za začetNIKe

http://www.nikon.si/sl_SI/d3300


IzberIte svoj fotoaparat

NapreDNI fotoaparatI  

Vrhunsko delovanje formata DX 
51-točkovni sistem AF

Slikovno tipalo formata FX s  
24,3 milijona slikovnih točk

Odpornost na vse vremenske vplive

Vgrajeni funkciji Wi-Fi in GPS 
Zmogljivo delovanje pri šibki svetlobi

Zaslon s spremenljivim kotom
39-točkovni sistem AF

Vsestranska zmogljivost

Izredna občutljivost pri šibki svetlobi skupaj s hitrim neprekinjenim 

fotografiranjem, vrhunskimi funkcijami videoposnetkov in učinki v 

fotoaparatu poskrbi za izjemne fotografije in videoposnetke v vseh 

pogojih. 

Kompaktna oblika

S temi trpežnimi in lahkimi fotoaparati z intuitivno ergonomijo lahko 

greste povsod, kamor vas zanese navdih.

Podrobnosti v visoki ločljivosti

Od izjemno širokokotnih do super telefoto goriščnic lahko ustvarjate 

izjemno podrobne slike s 24 milijoni slikovnih točk in gladkimi barvnimi 

prehodi, stopnja šuma pa je tudi pri visokih občutljivostih ISO majhna.

Predajte se svojim 
fotografskim strastem

©Junichi Noguchi



Z zmogljivim fotoaparatom D7100 
vzbudite svojo strast do fotografiranja z 
injekcijo adrenalina. 
Ta fotoaparat D-SLR je z izjemnimi tehničnimi 

značilnostmi ustvarjen za fotografe, ki želijo pri lovu 

za spektakularnimi slikami premikati meje. Približajte 

si motive in posnemite dogajanje z izjemnimi 

podrobnostmi. V celoti izkoristite hitrosti fotografiranja 

do 6 posnetkov na sekundo in razpon svetlobne 

občutljivosti ISO od 100 do 6400.

Najpomembnejše funkcije: 
Vrhunsko delovanje formata DX

Tipalo CMOS s 24,1 milijona slikovnih točk brez optične-

ga nizkoprehodnega filtra v kompaktnem ohišju, odpor-

nem na vremenske vplive in prah, zagotavlja neverjetno 

ostrino tudi najmanjših podrobnosti na sliki.

51-točkovni sistem AF

Uživajte v hitrem in izjemno natančnem fotografiranju 

s profesionalnim sistemom AF, ki uporablja 51 točk 

ostrenja (15 od njih je križnih).

©Robert Bösch
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Več o teM fotoaparatu VSI NapreDNI  
fotoaparatI D-SLr

http://www.nikon.si/sl_SI/d7100


Z novim fotoaparatom D610 preizkusite 
resnično moč fotografiranja polnega 
formata.
Ta zmogljivi fotoaparat D-SLR vključuje profesionalno 

Nikonovo tehnologijo in omogoča kakovost slike, ki 

jo lahko ponudi samo format FX. Fotoaparat D610 je 

odporen na vse vremenske vplive, tako da ga lahko 

vzamete s seboj povsod, in je popolna izbira za vse 

predane fotografe, ki želijo svojo fotografijo ponesti na 

novo raven.

Najpomembnejše funkcije: 
Tipalo formata FX s 24,3 milijona slikovnih točk

Od izjemno širokokotnih do super telefoto goriščnic 

lahko ustvarjate neverjetno podrobne slike z gladkimi 

barvnimi prehodi, stopnja šuma pa je tudi pri visokih 

občutljivostih ISO majhna.

Odpornost na vse vremenske vplive

Fotoaparat D610 je primeren tudi za uporabo v težkih 

pogojih, njegova odpornost na vlago in prah pa je še 

dodatno izboljšana.

©Robert Bösch
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Več o teM fotoaparatu VSI NapreDNI  
fotoaparatI D-SLr

http://www.nikon.si/sl_SI/d610


Nadenite svoji ustvarjalnosti krila s 
fotoaparatom D5300. 
Z osupljivimi naprednimi funkcijami ta fotoaparat 

formata DX s 24,2 milijona slikovnih točk omogoča, 

da fotografirate in delite čarobnost svojega sveta z 

izjemnimi podrobnostmi. Z velikim visokoločljivostnim 

zaslonom s spremenljivim kotom je popolna izbira za 

ustvarjalne raziskovalce, ki želijo poiskati svojo nišo v 

svetu fotografije.

Najpomembnejše funkcije: 
Vgrajeni funkciji Wi-Fi in GPS 

Slike iz fotoaparata D5300 pošljite neposredno v 

pametni telefon ali tablični računalnik ter jih preprosto 

delite z drugimi1, ali pa fotografijam s potovanj dodajte 

geografsko oznako s podatki o točni lokaciji.

Zmogljivo delovanje pri šibki svetlobi 

Fotoaparat D5300 z razponom občutljivosti ISO od 100 

do 12.800 omogoča ustvarjanje čudovito podrobnih slik 

v temnih pogojih in jasne posnetke hitro premikajočih se 

motivov.

1. Če želite pošiljati slike iz fotoaparata D5300, v pametno napravo preprosto prenesite brezplačno aplikacijo Wireless Mobile Utility. Aplikacija Wireless Mobile Utility je združljiva s pametnimi 
napravami s sistemom iOS™ ali Android™. V pametno napravo jo lahko brezplačno prenesete iz spletnih trgovin Google Play™ in Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube in 
druge znamke so blagovne znamke družbe Google Inc.

©Kwaku Alston
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Več o teM fotoaparatu VSI NapreDNI  
fotoaparatI D-SLr

http://www.nikon.si/sl_SI/d5300


Odkrijte nove perspektive s 
fotoaparatom D5200. 
Dih jemajoče fotografije in kakovostni videoposnetki 

v polni ločljivosti HD – ta fotoaparat D-SLR je 

popolna izbira za fotografe, ki želijo preizkusiti 

svojo ustvarjalnost. Tipalo CMOS formata DX s 

24,1 milijona slikovnih točk poskrbi za neverjetno 

podrobne fotografije, posebne učinke za 

videoposnetke in fotografije pa lahko v fotoaparatu 

uporabite že med samim delom.

Najpomembnejše funkcije: 
Zaslon s spremenljivim kotom 

Vrtljivi zaslon za vsestransko uporabo obogati vaš pogled 

z različnih perspektiv. Zasukajte ga, nagnite ali obrnite – 

pustite domišljiji prosto pot in z različnih kotov posnemite 

edinstvene fotografije, vključno z avtoportreti.

39-točkovni sistem AF 

Z 39 točkami ostrenja za vrhunsko natančnost ta sistem 

samodejnega ostrenja vedno poskrbi za popolno izostreno 

sliko. Napredno 3D-sledenje motivu ohranja izostritev 

tudi najmanjših motivov, čeprav se premikajo povsem 

nepredvidljivo.

©Douglas Menuez
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profeSIoNaLNI fotoaparatI    

Ponesite svojo fotografijo na 
novo raven

Hitri

Poudarek Nikonovih profesionalnih fotoaparatov je na hitrosti, tako da 

omogočajo bliskovite hitrosti snemanja, kratek odzivni čas ter hiter in 

preprost prenos slik v omrežje.

Zanesljivi

Izjemna ergonomija, hiter in kakovosten zaklop ter trpežno ohišje iz 

magnezijeve zlitine omogočajo vrhunsko delovanje v vseh pogojih

Osupljiva kakovost 

Svetovno priznana slikovna tipala ter vodilni sistemi samodejnega 

ostrenja zagotavljajo izjemno ločljivost, natančnost in svetlobno 

občutljivost ISO.

11 posnetkov na sekundo z AF
Izjemen razpon občutljivosti ISO 

do 409.600 (enakovredno)

36,3 milijona slikovnih točk 
Visoka hitrost snemanja in širok 

razpon občutljivosti ISO

Profesionalne funkcije, 
kompaktna oblika

Nagibni zaslon in vgrajena 
funkcija Wi-Fi

Izjemen razpon občutljivosti ISO
Optimalna združljivost objektivov

IzberIte svoj fotoaparat
©Dave Black



Vrhunski fotoaparat je zdaj še izboljšan. 
Fotoaparat D4S omogoča ustvarjanje izjemnih slik pri 

neverjetnih hitrostih, tako da lahko profesionalni fotografi 

in zahtevni fotografski navdušenci brezkompromisno 

premikajo meje zmogljivosti. Fotoaparat D4S tudi v 

najzahtevnejših okoljih premaguje ovire, s katerimi se 

soočajo poklicni fotografi, in zagotavlja optimalno kakovost 

posnetkov.

Najpomembnejše funkcije: 
11 posnetkov na sekundo z AF 

Fotoaparat D4S omogoča natančno zajemanje motiva in 

sledenje. Fotografira z bliskovito hitrostjo 11 posnetkov na 

sekundo v formatu FX z izboljšanim delovanjem sistemov 

AE/AF v primerjavi s predhodnikom D4.

Izjemen razpon občutljivosti ISO 

Posnemite jasnejše, čistejše in podrobnejše slike pri 

visokih občutljivostih ISO. Razširjen razpon občutljivosti 

od 100 do 25.600 je mogoče povečati do vrednosti 

409.600 (enakovredno).

©Dave Black
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Več o teM fotoaparatu VSI profeSIoNaLNI   
fotoaparatI D-SLr
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S fotoaparatom D810 ustvarite novo 
mojstrovino. 
Ta fotoaparat D-SLR zagotavlja prvovrstno 

visokoločljivostno vsestranskost ne glede na to, ali 

fotografirate občutljive teksture ali hitro gibanje. Ker 

zagotavlja neprimerljivo kakovost slike, hitro delovanje 

ter videoposnetke v polni ločljivosti HD, je prva izbira za 

profesionalne fotografe, ki želijo svobodno in natančno 

fotografirati kakršen koli prizor.

Najpomembnejše funkcije: 
36,3 milijona slikovnih točk 

Popolnoma prenovljeno tipalo brez optičnega 

nizkoprehodnega filtra omogoča izjemne podrobnosti slike. 

Ponaša se s hitrim odčitavanjem kanalov, širokim dinamičnim 

območjem in jasnimi posnetki pri visoki občutljivosti.

 

Visoka hitrost snemanja in širok razpon občutljivosti 

ISO  

Fotografirajte s hitrostjo do 7 posnetkov na sekundo2 

in posnemite hitro premikajoče se motive z izjemno 

prilagodljivostjo. Z razponom občutljivosti ISO od 64 

do 12.800, razširljivim do vrednosti od 32 do 51.200 

(enakovredno), boste z lahkoto opravili tudi s težavnimi 

svetlobnimi pogoji.

2. V formatu DX, ko fotoaparat uporabljate z baterijskim paketom MB-D12 in virom napajanja, ki ni baterija EN-EL15.

©Lucas Gilman
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Več o teM fotoaparatu VSI profeSIoNaLNI   
fotoaparatI D-SLr

http://www.nikon.si/sl_SI/d810


©Ray Demski

S hitrim, vsestranskim in prilagodljivim 
fotoaparatom D750 lahko uresničite vse 
svoje vizije.  
V svetu, kjer je vse mogoče, vam ta zmogljivi fotoaparat 

polnega formata s 24,3 milijona slikovnih točk daje pogum, 

da tvegate. S profesionalno tehnologijo fotografiranja ter 

optimizirano kompaktno obliko je ta fotoaparat popolna 

izbira za resne fotografe, ki želijo raziskovati različne oblike 

fotografije.

Najpomembnejše funkcije: 
Prenosljivost polnega formata

Profesionalne funkcije, izjemna ergonomija in lahko 

enodelno ohišje skupaj omogočajo popolno svobodo v 

polnem formatu.

Nagibni zaslon in vgrajena funkcija Wi-Fi

Z vzdržljivim nagibnim zaslonom lahko posnamete 

fotografije in videoposnetke z različnih perspektiv. 

Osupljive fotografije v polnem formatu lahko 

naložite prek vgrajene funkcije Wi-Fi v fotoaparatu 

in združljivega pametnega telefona ali tabličnega 

računalnika.
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VSI profeSIoNaLNI   
fotoaparatI D-SLr

Več o teM fotoaparatu

http://www.nikon.si/sl_SI/d750


Izkusite moč čiste fotografije s 
fotoaparatom Nikon Df. 
Z retro ohišjem in tipalom s 16,2 milijona slikovnih točk, 

ki je na voljo tudi v Nikonovem vodilnem modelu D4, ta 

fotoaparat s svojo obliko in funkcijami izraža strast do 

fotografije. Nikon Df je oblikovan tako, da navdušuje tako 

ljubitelje dizajna kakor tudi fotografske puriste, zato je 

morda videti kot klasičen Nikonov 35-milimetrski analogni 

fotoaparat, vendar se v njem skriva najnovejša tehnologija.

Najpomembnejše funkcije: 
Izjemen razpon občutljivosti ISO

Visoka svetlobna občutljivost ISO od 100 do 12.800, 

razširljiva do 204.800 (enakovredno), omogoča ustvarjanje 

podrobnih slik z minimalno stopnjo šuma tudi v najtežjih 

svetlobnih pogojih.

Optimalna združljivost objektivov 

Uporabljate ga lahko z novimi in starejšimi objektivi 

NIKKOR. Edinstven zložljiv vzvod za prenos nastavitve 

zaslonke vam omogoča, da na fotoaparat Nikon Df 

pritrdite tudi objektive NIKKOR brez AI starejše izdelave. 

©Jeremy Walker
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fotoaparatI D-SLr
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OBJEKTIVI

BLIŽINSKI POSNETKIZAŠČITA

BLISKAVICE POVEZLJIVOSTNAPAJANJE

OGLED

sIstem total DIgItal ImagIng
Pri uporabi Nikonovega fotoaparata D-SLR imate na voljo vse možnosti Nikonovega sistema 

Total Digital Imaging. Z Nikonovo obsežno paleto objektivov in dodatne opreme, ki vključuje 

vse od optike NIKKOR do bliskavic Speedlight in enot za brezžično daljinsko upravljanje, boste 

lahko pomnožili svoje priložnosti za fotografiranje in uresničili svojo vizijo. 
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