I AM THE NIKON D3400

D3400

I AM WHAT I SHARE
Rekommenderade tillbehör

EN-EL 14a

ML-L3 fjärrkontroll

Tiden är inne. Fotografera bättre och dela direkt med D3400. Med D3400 är
det superenkelt att fotografera och dela bilder i D-SLR-kvalitet. Med hjälp av
SnapBridge kan du hålla kameran ansluten till en smart enhet och dela de foton du tar
på en gång. Och det är inte några dussinfoton. Det här är foton som gör dina vänner
riktigt imponerade. Dessutom kan du maxa det roliga med biokänslan i NIKKORobjektivet och kamerans kraftfulla funktion för D-film!
Nyckelfunktioner:
Alltid imponerande bilder i D-SLR-kvalitet: Den 24,2 megapixel stora sensorn i
DX-format, den kraftfulla EXPEED 4-bildprocessorn och ditt NIKKOR-objektiv samarbetar
för att ge tydliga bilder i svagt ljus och konstnärliga porträtt med mjuk
bakgrundsoskärpa.
	
Dela direkt med SnapBridge1: anslutningen till din smarta enhet som
alltid är på. Synkronisera foton automatiskt när du fotograferar, så kan du glänsa
på sociala medier inom några sekunder! SnapBridge använder Bluetooth® low
energy (BLE)2 vilket gör att D3400 kan upprätthålla en konstant anslutning till en
smartphone eller surfplatta utan att det drar mycket energi.
	
Fördelar med Nikon D-SLR: snabbhet, precision, användarvänlighet.
Upplev helt nya fotograferingsmöjligheter med det knivskarpa autofokussystemet
(AF), Nikons världsberömda ergonomi och den ljusa optiska sökaren.

SB-300 Speedlight
Eftersom D3400 inte har stöd för Wi-Fi är följande SnapBridge-funktioner inte tillgängliga: fjärrfotografering med en
smartphone eller surfplatta, överföring av stillbilder i originalstorlek och filmöverföring.
2
Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana varumärken
av Nikon och dess dotterbolag sker under licens.
1 

D3400
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Effektiva pixlar
Bildsensor
OLPF (optiskt lågpassfilter)
Sökare
Monitor
Slutartid
Serietagning
ISO-känslighet
Autofokus
Exponeringsmätning
Inbyggd blixt
Guideläge
Specialeffektläge
Retuscheringsmenyer
Bildbearbetning
Film
Ljudinspelningsenhet
Trådlös anslutning
HDMI
Lagring - medier/filformat
Mått (B × H × D)/vikt
Tillbehör som medföljer

24,2 miljoner
Nikons CMOS-sensor i DX-format
Nej. Endast optiskt filter
Sökare med pentaspegel, ca 95 % sökartäckning, ca 0,85× förstoring
7,5 cm (3-tums) TFT-LCD-skärm med ca 921 000 punkter, 170 graders betraktningsvinkel
1/4 000 till 30 sek., bulb, tid (blixtsynkhastighet: X=1/200 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller längre)
Upp till ca 5 bilder per sekund, antal bilder (JPG: 100, RAW: 16)
ISO 100 till 25 600
Fotografering med sökare: 11 fokuspunkter (en sensor av korstyp i mitten)/fotografering med livevisning: kontrastdetekterande AF
420-pixlars RGB-sensor, motivigenkänningssystem
Ledtal: ca 7 m, 8 m med manuell blixt (ISO 100, 20 °C), objektivtäckning: 18 mm
Tillgängligt
10 alternativ
Retuscheringsmenyer 20 alternativ
EXPEED 4-bildhanteringssystem, Picture Control, Aktiv D-Lighting
• Filformat: MOV (videokomprimering: H.264/ljud: LPCM) • Manuella inställningar för filminspelning
• Filminspelning: 1 080/60p, 50p, 1 080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p; inställningar för bildkvalitet: hög eller normal
Inbyggd monomikrofon/monohögtalare
Inbyggd Bluetooth (SnapBridge-stöd)
• HDMI-utgång (HDMI-utgång är inte tillgänglig för filmer i 60p/50p), HDMI-kontakt typ C • Stöd för HDMI-CEC
SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDXC-minneskort/12-bitars RAW, JPEG, RAW+JPEG
Ca 124 × 98 × 75,5 mm, 395 g (ca 445 g*)
EN-EL14a uppladdningsbart litiumjonbatteri, MH-24 batteriladdare, AN-DC3 kamerarem, BF-1B kamerahuslock, DK-25 ögonmussla av gummi

* IInklusive batteri och minneskort, exklusive kamerahuslock, enligt CIPA-riktlinjer.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.

