Hoďte starosti za hlavu!

Nový,
uživatelsky
přívětivý režim
průvodce

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Expoziční režim: Časová automatika, 1/200 s, f/8 • Vyvážení bílé barvy: Auto • Citlivost ISO: 100
• Optimalizace snímků: Standard

Nový,
uživatelsky
přívětivý režim
průvodce

Příležitostně pořizované snímky nikdy
nevypadaly tak dobře. Pořízení překrásných
snímků nebylo nikdy tak snadné.
Představte si veškerou high-tech magii fotografování s pokročilými
digitálními jednookými zrcadlovkami skrytou ve snadno použitelném
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KROK 1

KROK

Nastavte volič expozičních
režimů do polohy GUIDE.

Na LCD monitoru se zobrazí
menu „GUIDE MENU“.
Vyberte požadovanou funkci.

KROK
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fotoaparátu. Nyní si představte Nikon D3000, fotoaparát kombinující
proslulé technologie Nikon s jednoduchostí v takto pokročilém přístroji
doposud nedosaženou. Nikon D3000 je vybaven novým intuitivním
režimem průvodce „Guide“, který umožňuje i naprostým začátečníkům
zachytit každodenní události na snímcích vynikající kvality.
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Vyberte nastavení
odpovídající typu snímku,
který chcete pořídit, a
exponujte!

Vysvětlení činnosti jednotlivých funkcí na LCD monitoru
pomohou prohloubit vaše znalosti fotografie a poslouží
rovněž jako zdroj referenčních informací do budoucna.
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Nejste si jisti dalším postupem?
Dovolte přístroji Nikon D3000, aby se stal vaším průvodcem.
Pořizujete-li snímky, které si nemůžete dovolit zkazit a zároveň si nejste jisti správným nastavením fotoaparátu,
a nechte fotoaparát D3000, aby vám pomohl
nastavte jednoduše volič expozičních režimů do polohy
provést potřebná nastavení. Režim průvodce vám pomůže zachytit všechny události v takové kvalitě, jakou
můžete právem očekávat od kvalitní digitální jednooké zrcadlovky.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR
• Expoziční režim: Close-up (Makro), 1/200 s, f/8
• Vyvážení bílé barvy: Auto
• Citlivost ISO: Auto (100)
• Optimalizace snímků: Standard

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR
• Expoziční režim: Landscape (Krajina), 1/320 s, f/10
• Vyvážení bílé barvy: Auto
• Citlivost ISO: Auto (100)
• Optimalizace snímků: Landscape

Easy operation
Easy operation

Vytvářejte překrásné snímky tak, že se maximálně přiblížíte
k fotografovanému objektu. Fotoaparát optimalizuje
expoziční parametry, aby rozostřil popředí i pozadí snímku
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1/320 sec. F 10

1/200 sec. F 8

a soustředil pozornost na fotografovaný objekt – ideální
režim pro makrosnímky květin, šperků a dalších malých
objektů s jemnými detaily.

Zachyťte velkolepost dynamických měst nebo krásu přírody
a krajiny. Fotoaparát v tomto režimu reprodukuje barvy se
zvýšenou sytostí a vypíná blesk, aby mohl použít expoziční
parametry zprostředkované inteligentním systémem měření

expozice pro zachycení fotografované scény přesně tak,
jak ji můžete vidět ve skutečnosti. I při fotografování
za šera nebo pod zamračenou oblohou máte jistotu, že
získáte krásné snímky s dobře nasycenými barvami.
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Chcete zlepšit své fotografické dovednosti?
Nikon D3000 vám pomůže.
Inteligentní režim průvodce fotoaparátu D3000 vám pomůže pozdvihnout vaše fotografické
dovednosti do nových výšin a naučí vás využívat techniky, o kterých jste si doposud mysleli,
že jsou vyhrazeny pouze profesionálním fotografům. S fotoaparátem D3000 snadno zvládnete
rozostřit pozadí snímku nebo zmrazit rychle se pohybující objekt.

• Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 55-200 mm f/4-5,6G
• Expoziční režim: Časová automatika, 1/2500 s, f/4,2
• Vyvážení bílé barvy: Auto
• Citlivost ISO: 200
• Optimalizace snímků: Standard

Advanced operation

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR
• Expoziční režim: Clonová automatika, 1/800 s, f/5
• Vyvážení bílé barvy: Auto
• Citlivost ISO: 100
• Optimalizace snímků: Standard

1/2500 sec. F 4.2
Advanced operation

Získejte překrásné portrétní snímky bez rušivého
pozadí. Tento režim zobrazuje ostře fotografovaný
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objekt a měkce rozostřuje pozadí snímku. Výsledné
snímky vypadají přesně jako studiové portréty.

Zachyťte okamžiky, které uplynou během mrknutí oka.
Tento režim upřednostňuje časy závěrky kratší než 1/1000 s,
aby bylo možné ostře zachytit rychle probíhající akce –

1/800 sec. F 5

například rychle se pohybující automobily a další dopravní
prostředky. Výsledkem jsou vynikající snímky zobrazující
všechny dynamické akce ve fotografované scéně.
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Nový inteligentní fotoaparát Nikon D3000.
Fotoaparát, který vám ukáže, jak na to.
Jak zachytit neopakovatelné okamžiky. Jak zlepšit snímky. A jak to vše udělat
jednoduchým způsobem. Nový režim průvodce zbavuje tajemství složitý svět
fotografování digitálními jednookými zrcadlovkami.
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Night portrait (Noční portréty)

Sleeping faces (Obličeje spících osob)

Freeze motion (people) (Zmrazení pohybu (lidé))

Distant subjects (Vzdálené objekty)

No flash (Vypnutý blesk)

Soften backgrounds (Změkčení pozadí)

Continuous (Sériové snímání)

Již žádné pokusy a tápání —

Dotek profesionality —

Vše ve správném okamžiku —

Jednoduché operace

Pokročilé operace

Časové spínače a dálkové ovládání

Nikon D3000 zvládne prakticky každou fotografickou situaci pomocí
speciálně vytvořených sad nastavení vhodných pro široké spektrum motivů
a situací. Chcete-li pouze zaměřit a stisknout, vyberte režim Auto a Nikon
D3000 zařídí vše ostatní. Jak budete více a více poznávat fotoaparát,
budete moci jemně dolaďovat všechna nastavení — ideální způsob, jak si
vytvořit vlastní unikátní fotografický styl.

Pokročilé operace lze s fotoaparátem Nikon D3000 zvládnout s
vynikající lehkostí. A pro ty obzvláště zvídavé je zde režim průvodce,
který jim umožní získat vynikající fotografické zkušenosti —
rychleji a snáze, než bylo doposud možné. Budete se nedočkavě
těšit na vyzkoušení nově nalezených technik a budete pořizovat
snímky o jakých jste snili, ale nebyli jste schopni jich dosáhnout.

Ať již budete chtít pořídit série snímků v rychlém sledu nebo
použít volitelné dálkové ovládání, režim průvodce vám vždy
ukáže, jak na to. Již žádné listování návody nebo prohledávání
menu pro nalezení hledané funkce. Díky režimu průvodce se
můžete začít bavit s fotoaparátem Nikon D3000 od okamžiku,
kdy jej vyjmete z krabice.

● Auto
● Distant subjects (Vzdálené objekty)
● Sleeping faces (Obličeje spících osob)
● Landscapes (Krajiny)
● Night portrait (Noční portréty)

● Soften backgrounds: Select aperture
(Změkčení pozadí: Volba hodnoty clony)
● Freeze motion (people): Select shutter speed
(Zmrazení pohybu (lidé): Volba času závěrky)
● Freeze motion (vehicles): Select shutter speed
(Zmrazení pohybu (dopravní prostředky): Volba času závěrky)

● Single frame (1 frame) (Jednotlivé expozice)
● Continuous (approx. 3 fps) (Sériové snímání
(cca 3 obr./s))
● 10-second self-timer (Samospoušť se zpožděním 10 s)
● Delayed remote (Dálkové ovládání se zpožděním)
● Quick-response remote (Dálkové ovládání s
rychlou reakcí)

● No flash (Vypnutý blesk)
● Close-ups (Makrosnímky)
● Moving subjects (Pohyblivé objekty)
● Portraits (Portréty)

Dálkové ovládání
ML-L3
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Věhlasné technologie Nikon.
Vše co potřebujete pro pořízení překrásných snímků.
Nikon D3000 spojuje veškeré proslulé inovace a pokročilé inženýrství společnosti Nikon
v lehkém a kompaktním těle.
A s fotoaparátem D3000 neznamená pokročilé totéž co složité. Špičkové technologie se skrývají
za uživatelsky přívětivým rozhraním, které téměř neuvěřitelně usnadňuje pořizování takových
snímků, po jakých jste vždy toužili.

Obrazový snímač CCD formátu Nikon DX

Obrazový snímač CCD formátu Nikon DX; 10,2 milionu efektivních pixelů

7,5 cm (3“) LCD monitor pro komfortní pozorování obrazu

Kombinace obrazového snímače CCD a famózního systému zpracování obrazu Nikon
EXPEED umožňuje fotoaparátu Nikon D3000 produkovat snímky s jemnými detaily,
výjimečně věrnými barvami a vysokou ostrostí, stejně jako jemnou gradací – to vše
bleskovou rychlostí. Vysoké rozlišení znamená možnost tisknout
snímky ve velkých formátech a pořizovat tvůrčí výřezy bez ztráty
rozlišení.

Jasný a ostrý 7,5 cm (3“) TFT LCD monitor fotoaparátu D3000 s přibližně 230 000 pixely zaručuje
komfortní pozorování obrazu při přehrávání pořízených snímků. Díky velikosti textu, který je nyní o 20 %
větší než u přístrojů D40 a D60, lze rovněž snáze číst veškerá menu. Rozměrný monitor je praktický
také při retušování snímků a umožňuje upravovat snímky bez nutnosti použití počítače.

D3000

11bodový AF systém pro řezavě ostré snímky
11 zaostřovacích polí rozmístěných na ploše ve tvaru diamantu pokrývá stěžejní části
obrazového pole pro získání ostrých snímků bez hledu na pozici fotografovaného objektu
v záběru. K dispozici jsou rovněž čtyři režimy činnosti zaostřovacích polí — Single-point,
Dynamic-area, Auto-area a 3D-tracking — pokrývající všechny situace od rychle nebo
nepředvídatelně se pohybujících objektů až po statické objekty mimo střed obrazu.

Vzduchové kanály
systému kontroly toku
vzduchu

Mechanismus čištění
obrazového snímače
Obrazový snímač

Zabudovaný systém redukce prachu Nikon
Nikon D3000 je vybaven systémem redukce prachu Nikon. Toto řešení zahrnuje
speciální systém kontroly toku vzduchu v zrcadlovém boxu, který směruje částečky
prachu pryč od antialiasingového (low-pass) filtru obrazového snímače a omezuje
jejich usazování na tomto filtru. Antialiasingový filtr navíc při zapnutí a vypnutí
fotoaparátu automaticky vibruje v přesně zvolených frekvencích, aby došlo k
uvolnění eventuálně přítomných částeček prachu z filtru.

Antialiasingový filtr

Systém detekce motivu — Mozek skrytý za krásnými snímky
Exkluzivní systém detekce motivu Nikon využívá 420pixelový
RGB snímač k analýze fotografovaného motivu bezprostředně
před expozicí snímku. Systém automaticky optimalizuje expozici,
zaostření a vyvážení bílé barvy a dovoluje tak pořizovat překrásné
snímky bez provádění komplikovaných nastavení fotoaparátu.

Odolná závěrka testovaná na 100 000 pracovních cyklů
Spolehlivý provoz fotoaparátu Nikon D3000 zaručuje jeho závěrka s dlouhou životností. Závěrka je
testována na 100 000 pracovních cyklů ve zkompletovaných přístrojích D3000 a nabízí časy v rozmezí
30 s až 1/4000 s a synchronizaci pro práci s bleskem do času 1/200 s. A díky rychlé odezvě závěrky
již nikdy nezmeškáte správný okamžik snímku.

420pixelový RGB snímač

Jednotka závěrky

Funkce Active D-Lighting — Co vidíte, to také zaznamenáte

Bez funkce Active D-Lighting

S funkcí Active D-Lighting

Fotografování za vysoké hladiny osvětlení často vede ke snímkům
s extrémním kontrastem mezi světly a stíny. Výsledkem je ztráta
gradace a detailů. Funkce Active D-Lighting efektivně překonává tento
problém a zachovává detaily ve světlech i stínech snímků. Výsledkem
jsou optimálně exponované snímky, které lépe vyjadřují světelnou
atmosféru fotografované scény.

Výklopný blesk napomáhající pořízení optimálních snímků
Za nízké hladiny osvětlení nebo při fotografování v komplikovaném
protisvětle využijete vestavěný blesk fotoaparátu k vyjasnění stínů
fotografovaného motivu. Blesk se v závislosti na použitém expozičním
režimu aktivuje automaticky, nebo jej lze aktivovat manuálně. Blesk
podporuje řízení záblesku i-TTL pro maximálně přesnou expozici snímků.

Umožňuje vysoce kvalitní
zábleskovou fotografii

Systém optimalizace snímků rozšiřující tvůrčí možnosti

Portrait: Přirozeně působící
odstíny pleti
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Vivid: Zvýšená sytost barev

Monochrome: Černobílé
a/nebo tónované snímky

Systém optimalizace snímků Nikon umožňuje uživatelsky přizpůsobit
vzhled a působení výsledných snímků ještě před jejich expozicí. Šest
pevných předvoleb — Standard (Standardní), Neutral (Neutrální), Vivid
(Živé), Monochrome (Monochromatické), Portrait (Portrét) a Landscape
(Krajina) — umožňuje měnit vzhled snímků v závislosti na povaze
objektu. Každou předvolbu lze dále dolaďovat pomocí individuálních
úprav jednotlivých parametrů – doostření, kontrastu a dalších.

Blesk SB-400

Funkce nápovědy pro ještě větší asistenci
Jako pomocnou ruku nabízí Nikon D3000 vždy dostupnou funkci nápovědy.
Při procházení menu stačí jen stisknout tlačítko nápovědy a zobrazí se podrobný
popis vybrané položky.
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Vynikající objektivy,
výjimečné snímky.

Vestavěné funkce pro editaci a přehrávání snímků
poskytující pobavení po zhotovení snímků.

Jako skutečné oko fotoaparátu je objektiv kritickým prvkem
každé fotografické akce. Krása pořízeného snímku úzce souvisí
s výkonností objektivu.

Pořízení snímků může být pouhým začátkem tvůrčí práce s fotoaparátem
Nikon D3000. Množství funkcí pro editaci a přehrávání snímků nabízí ještě větší míru
zábavy s pořízenými snímky.

Poznámka: Přístroj D3000 je konstruován výhradně pro použití s objektivy NIKKOR AF-S a AF-I, které jsou
vybaveny vestavěným zaostřovacím motorem.

NIKKOR — Vysoce kvalitní objektivy společnosti Nikon —
Výkon prověřený ve vesmíru
Kvalita společnosti Nikon ve všech aspektech
Hvězdná reputace objektivů NIKKOR je dána zčásti faktem,
že společnost Nikon produkuje svá vlastní optická skla.

Inspirující editace snímků ve fotoaparátu
Otevřete menu Retouch a poznejte svět tvůrčích možností. Rozsáhlá nabídka fotografických efektů dává volné pole
vašemu tvůrčímu potenciálu a nechá vás experimentovat s různými filtry a technikami pro uspokojení vašich záměrů
– to vše bez použití počítače.
Miniature effect (Efekt miniatury) Propůjčuje snímkům vzhled podobný snímkům modelů v malém měřítku.

NIKKOR — Volba NASA
Výkonnost objektivů NIKKOR a fotoaparátů Nikon vzbudila
zájem kosmické agentury NASA. Spolehlivost a brilance
objektivů NIKKOR se plně projevila v mnoha vesmírných
projektech od lunární expedice Apollo 15 až po četné projekty
Space Shuttle.

Původní snímek

Menu Retouch

Se systémem Nikon VR v objektivu

Objektivy s originálním systémem redukce vibrací Nikon VR —
High-tech řešení, které oceníte

Color outline
(Omalovánky)

Soft filter effects
(Efekt změkčujícího filtru)

Color balance
(Vyvážení barev)

Redukce vibrací fotoaparátu

Bez systému Nikon VR
v objektivu

Při fotografování dlouhými časy závěrky — například v málo osvětlených prostorách — nebo
při použití makroobjektivů a teleobjektivů může dojít k rozmazání snímků v důsledku chvění
fotoaparátu a pokažení jinak vynikajících snímků. Jako řešení tohoto problému vybavuje
společnost Nikon některé objektivy mechanismem redukce vibrací (VR). Ten potlačuje účinky
vibrací fotoaparátu a vede k ostřejším snímkům.

Redukce chvění obrazu v hledáčku

Vytváří kopie obrysů objektů na snímku, Propůjčuje snímkům měkký, lehce
které lze vytisknout a ručně vymalovat. mlžný vzhled — ideální pro portréty
a pouliční osvětlení.

Na rozdíl od mechanismů redukce vibrací vestavěných v tělech fotoaparátů potlačuje systém
Nikon VR rovněž chvění obrazu v hledáčku fotoaparátu. Stabilní obraz pak napomáhá při
tvorbě kompozice snímků a zaostřování.

Rozsáhlé možnosti přehrávání

Poznámka: Systém VR umožňuje používat až o tři stupně delší časy závěrky (systém VR II o čtyři stupně)* než obvykle.
* Podle testů společnosti Nikon.

Objektivy
NIKKOR zvyšují
potěšení z
fotografování

Objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností 35 mm
pro překrásně rozostřené pozadí. Vhodný pro
portrétní snímky.

72 náhledů snímků

Režim kalendáře

Funkce pro přehrávání snímků fotoaparátu D3000 umožňují snadno vybírat
snímky pro přehrávání nebo retušování. Snímky můžete zobrazovat po jednom
nebo po stránkách obsahujících 4, 9, resp. 72 náhledů snímků. K dispozici
je rovněž režim kalendáře umožňující třídit snímky podle data a času a
zobrazovat je v praktickém formátu kalendáře.

my Picturetown — Praktické on-line sdílení snímků
Vyzkoušejte si my Picturetown, on-line službu Nikon sloužící k ukládání a sdílení snímků. Členství je
zdarma pro majitele digitálních fotoaparátů Nikon a zahrnuje volný prostor pro uložení až 2 GB snímků
a/nebo videosekvencí. Při zaplacení malého poplatku získáte navíc až 20 GB volného prostoru*.
Služba my Picturetown podporuje soubory JPEG a NEF (RAW).
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G
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Makroobjektiv s ohniskovou vzdáleností 85 mm
pro překrásné makrosnímky. Ideální objektiv pro
fotografování malých objektů, jako jsou květiny.

Umožňuje upravovat barvy na
snímcích pro ovlivnění celkového
barevného podání snímků.

● D-Lighting ● Red-eye correction (Korekce červených
očí) ● Trim (Oříznutí) (1:1, 3:2, 4:3, 5:4 a 16:9)
● Monochrome (Monochromatické snímky) (černobílé,
sépiově zbarvené a kyanotypie) ● Filter effects (Filtrové
efekty) (Skylight, filtr typu „warmtone“, zvýraznění
červené, zvýraznění zelené, zvýraznění modré, filtr
typu Cross Screen a změkčovací filtr) ● Color balance
(Vyvážení barev) ● Small picture (Malý snímek) ● Image
overlay (Prolínání snímků) ● NEF (RAW) processing
(Zpracování snímků NEF (RAW)) ● Quick retouch
(Rychlé vylepšení) ● Color outline (Omalovánky)
● Miniature effect (Efekt miniatury) ● Stop-motion movie
(Stop-motion animace)

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR

* Dostupnost služby a výše poplatku se může měnit v závislosti na domovské zemi uživatele.
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Dosáhněte nových tvůrčích výšin
s bohatě vybaveným softwarem Nikon.

Veškeré vybavení potřebné pro pořízení
libovolného snímku.

Software Nikon zjednodušuje správu snímků a poskytuje nástroje pro
maximální využití výsledků práce s digitálními jednookými zrcadlovkami.

Díky záloze rozsáhlého systému splňujícího libovolné fotografické potřeby je D3000 ideální
volbou pro ty, kteří chtějí fotoaparát rostoucí s jejich tvůrčími schopnostmi.

Ovládací prvky a části přístroje

View NX — Správa snímků bez námahy
Dodávaný program View NX je jednoduchým prostředkem umožňujícím
třídit a upravovat snímky. Program View NX je kompatibilní s operačními
systémy Windows a Mac OS a umožňuje rychlé a jednoduché provádění
základních úkolů při práci se snímky JPEG a NEF (RAW). Pomocí
programu můžete ke snímkům přidávat štítky pro urychlení vyhledávání,
upravovat expozici a vyvážení bílé barvy, resp. vytvářet vlastní předvolby
pro optimalizaci snímků.

Capture NX 2 — Konečná úprava snímků
Snadno pochopitelné editační nástroje programu Capture NX 2 otevírají přístup k plnému potenciálu snímků bez ovlivnění kvality
původních obrazových dat snímků. Tento program je ideální pro optimalizaci souborů Nikon NEF (RAW) a souborů JPEG a TIFF
z většiny digitálních fotoaparátů. Díky oceněné technologii U Point® jsou namáhavé editační postupy snazší než kdykoli předtím.
Původní snímek

Poznámka: Systémové požadavky programu Nikon Capture NX 2 (verze 2.2) naleznete na webových
stránkách: http://www.capturenx.com

Kapacita paměťových karet*1

Následující tabulka udává přibližné počty snímků, které lze uložit na 4 GB paměťovou kartu
Lexar Media Professional 133x při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu.
Kvalita obrazu
NEF (RAW) +
JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine

JPEG normal

JPEG basic

Velikost obrazu
L
—
L
M
S
L
M
S
L
M
S

Velikost souboru*1
9,8 MB
8,6 MB
4,7 MB
2,7 MB
1,3 MB
2,4 MB
1,4 MB
0,7 MB
1,3 MB
0,7 MB
0,4 MB

Počet snímků*1
227
235
541
951
2000
1000
1800
3900
2000
3400
6900

Kapacita
vyrovnávací paměti*2
6
6
100
100
100
100
100
100
100
100
100

*1 Všechny hodnoty jsou přibližné. Velikost souboru se mění v závislosti na zaznamenávané scéně.
*2 Maximální počet snímků, které lze uložit ve vyrovnávací paměti. Klesá při použití citlivostí nad ISO 800 a/nebo
při aktivaci funkcí Redukce šumu a Active D-Lighting.
*3 Velikost obrazu platí pouze pro snímky ve formátu JPEG. Velikost obrazu snímků ve formátu NEF (RAW) nelze
změnit. Velikost souboru je celková velikost souborů NEF (RAW) a JPEG.
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Schválené typy paměťových karet

Pro použití s fotoaparátem D3000 byly testovány a schváleny následující paměťové karty
SD: Všechny paměťové karty od vyjmenovaných výrobců a o dané kapacitě mohou být
použity bez ohledu na rychlost přenosu dat.
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media

512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB
Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Professional: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB

Notes:
•Poznámky:
Before 2 GB cards used with a card reader or other device, verify that the device supports them.
Dříve, with
než apoužijete
paměťové
karty
v kombinaci
•• Cards
capacity 2ofGB
4GB
or more are
SDHC
compliant.se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením,
zkontrolujte,
zda dané
tytoreader
paměťové
karty
podporuje.
Before
using these
cardszařízení
with a card
or other
device,
verify that the device supports SDHC.

• Paměťové karty s kapacitou 4 GB a vyšší podporují standard SDHC. Dříve, než použijete tyto paměťové
karty v kombinaci se čtečkou paměťových karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda dané zařízení
podporuje standard SDHC.

Ovládací prvky a části přístroje

1

7

2

14

S dodávanou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL9a pořídíte na
jedno nabití až 550 snímků*.
* Podle standardů CIPA.

Volič expozičních režimů

11

Tlačítko Menu

2

Tlačítko obrazovky informací

12

3

Tlačítko korekce expozice/
tlačítko zábleskových režimů

Tlačítko zobrazení náhledů snímků/
tlačítko zmenšení výřezu snímku/
tlačítko nápovědy

4

Tlačítko spouště
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5

Hlavní vypínač

Tlačítko zvětšení výřezu snímku/
tlačítko editace informací

14

6

Pomocné světlo AF/kontrolka samospouště/
světlo předblesku proti červeným očím

Okulár hledáčku

15

Sáňky pro upevnění příslušenství
(např. blesku)

Tlačítko AE-L/AF-L/
tlačítko ochrany snímků

16

Příkazový volič
Multifunkční volič
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5
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15
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16
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Lithium-iontová baterie s dlouhou životností
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7
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Tlačítko samospouště
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Tlačítko aretace bajonetu

18

Tlačítko OK
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Tlačítko režimu přehrávání
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Tlačítko mazání

20

LCD monitor
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Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D3000
Typ

Blesk

Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Ekvivalentní objektivu s cca 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti u kinofilmu (formát Nikon DX)

Počet efektivních pixelů

Počet efektivních pixelů

10,2 milionu

Obrazový snímač

Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

CCD snímač; 23,6 x 15,8 mm
10,75 milionu
Jednotka čištění obrazového snímače, systém kontroly toku vzduchu v zrcadlovém boxu, referenční data pro funkci Image Dust Off (vyžaduje
volitelný program Capture NX 2)

Ukládání dat

Velikost obrazu (v pixelech)
Formát souborů

Systém optimalizace snímků
Paměťová média
Systém souborů

• 3 872 x 2 592 [L], 2 896 x 1 944 [M], 1 936 x 1 296 [S]
• NEF (RAW)*
• JPEG: standardní algoritmus JPEG s volitelnou kompresí fine (cca 1:4), normal (cca 1:8) a basic (cca 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
* Soubory lze zpracovávat pomocí funkce NEF (RAW) Processing (Zpracování snímků NEF (RAW)) ve fotoaparátu nebo pomocí softwaru,
jako je ViewNX (součást dodávky) nebo Capture NX 2 (volitelné příslušenství).
Vestavěné předvolby Standard (Standardní), Neutral (Neutrální), Vivid (Živé), Monochrome (Monochromatické), Portrait (Portrét) a Landscape
(Krajina); možnost modifikace parametrů zvolené předvolby
Paměťové karty SD (Secure Digital), podpora SDHC
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge

Hledáček

Hledáček
Zorné pole
Zvětšení
Předsunutí výstupní pupily
okuláru
Dioptrická korekce
Zaostřovací matnice
Zrcadlo
Clona objektivu

Pevně vestavěný hledáček typu pentamirror
Cca 95 % obrazu vertikálně a horizontálně
Cca 0,8× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno; –1,0 m-1)
18 mm (–1,0 m-1)
–1,7 až +0,5 m-1
Čistá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark V s indikací zaostřovacích polí a možností zobrazení pomocné mřížky
Automaticky vratné
Elektronicky řízená automatická irisová clona

• AF-S a AF-I NIKKOR: Podpora všech funkcí.
• AF NIKKOR typu G a D bez zaostřovacího motoru: Podpora všech funkcí kromě autofokusu. Objektivy IX Nikkor nelze použít.
• Ostatní objektivy AF NIKKOR: Podpora všech funkcí kromě autofokusu a měření expozice 3D Color Matrix II. Objektivy pro F3 AF
nelze použít.
• PC NIKKOR typu D: Podpora všech funkcí kromě některých expozičních režimů.
• AI-P NIKKOR: Podpora všech funkcí kromě měření expozice 3D Color Matrix II.
• Objektivy bez CPU: Bez podpory autofokusu. Lze použít v expozičním režimu M; expozimetr fotoaparátu nepracuje.
Poznámka: Elektronický dálkoměr lze použít při efektivní světelnosti f/5,6 a vyšší.

Závěrka

Typ
Rozsah časů
Synchronizační čas pro práci
s bleskem

Programy Auto, Portrét, Makro, Děti, Noční portrét: automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do pracovní polohy
Režimy P, S, A, M: manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo
Cca 12/39; 13/43 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
Řízení záblesku
• TTL: i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk a standardní i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky pomocí 420pixelového RGB snímače
v kombinaci s vestavěným bleskem a blesky SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400 (v kombinaci s měřením Matrix a integrálním
měřením se zdůrazněným středem je k dispozici i-TTL vyvažovaný doplňkový záblesk)
• Auto aperture (AA): K dispozici s blesky SB-900, 800 a objektivy s CPU
• Automatický zábleskový režim (A): S podporovanými blesky včetně blesků SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 a SB-22S
• Manuální zábleskový režim s prioritou vzdálenosti: K dispozici s blesky SB-900, SB-800 a SB-700
Režimy synchronizace blesku
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím, trvale zapnutý blesk, automatická aktivace
blesku a synchronizace s dlouhými časy závěrky, automatická aktivace blesku s korekcí červených očí a synchronizace s dlouhými časy
závěrky, synchronizace blesku na druhou lamelu závěrky a synchronizace s dlouhými časy závěrky
Korekce zábleskové expozice
–3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV
Indikace připravenosti k záblesku Svítí po plném nabití vestavěného blesku a blesků SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 a SB-400; bliká 3 s po expozici snímku s vyzářením
záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým kontaktem, datovými kontakty a bezpečnostním systémem Safety Lock
Systém kreativního osvětlení
Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-900, SB-800 a SB-700, resp. s řídicí jednotkou SU-800; Podpora přenosu hodnoty
Nikon (CLS)
barevné teploty záblesku do těla fotoaparátu v kombinaci s vestavěným bleskem a všemi blesky systému CLS
Synchronizační konektor
Dostupný pomocí adaptéru AS-15 (volitelné příslušenství)
Vyvážení bílé barvy

Vyvážení bílé barvy

Auto, Incandescent, Fluorescent (7 typů), Direct sunlight, Flash, Cloudy, Shade, manuální nastavení; všechny předvolby kromě manuálního
nastavení lze jemně doladit

Monitor

LCD monitor

7,5 cm (3“) TFT LCD monitor s regulací jasu; cca 230 000 pixelů

Přehrávání

Funkce pro přehrávání

Jednotlivé snímky a stránky náhledů (4, 9 nebo 72 snímků, režim kalendáře), zvětšení výřezu snímku, přehrávání stop-motion animací
pořízených přístrojem D3000, prezentace, zobrazení histogramu, zobrazení nejvyšších jasů, automatická změna orientace snímků, textové
komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)

Rozhraní

Rozhraní USB
A/V výstup

Hi-Speed USB
Volitelně NTSC a PAL

Podporované jazyky

Podporované jazyky

Objektiv

Kompatibilní objektivy

Vestavěný blesk

Čínština (zjednodušená a tradiční), dánština, holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština,
norština, polština, portugalština, ruština, španělština, švédština

Zdroj energie

Baterie
Síťový zdroj

Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9a
Síťový zdroj EH-5a/EH-5b (volitelné příslušenství, vyžaduje volitelný napájecí adaptér EP-5)

Stativový závit

Stativový závit

1/4” (ISO 1222)

Rozměry/hmotnost

Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
1/4000 s až 30 s v krocích po 1/3 EV; B, T (vyžaduje volitelné dálkové ovládání ML-L3)
X=1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími

Rozměry
(Š × V × H)
Hmotnost

Cca 126 × 97 × 64 mm
Cca 485 g bez baterie, paměťové karty a krytky těla

Provozní podmínky
Snímací režimy

Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť

(jednotlivé snímky),
(sériové snímání), (samospoušť), (dálkové ovládání s rychlou reakcí),
(dálkové ovládání se
zpožděním)
Max. 3 obr./s (manuální zaostřování, expoziční režim S nebo M, čas závěrky 1/250 s nebo kratší, všechny ostatní funkce nastaveny na
výchozí hodnoty)
Nastavitelná délka běhu 2, 5, 10 a 20 s

Teplota
Vlhkost

0 až 40 °C
Relativní vlhkost pod 85% (bez kondenzace)

Příslušenství

Dodávané příslušenství

(může se lišit v závislosti na zemi nebo
regionu prodeje)

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9a, rychlonabíječka MH-23, krytka okuláru hledáčku DK-5, gumová očnice DK-20, USB kabel UC-E4,
řemínek AN-DC3, krytka sáněk pro příslušenství BS-1, krytka těla, disk CD-ROM se softwarovým balíkem Software Suite

Expozice

Způsob měření expozice
Režimy měření expozice

Pracovní rozsah

(ISO 100, objektiv f/1,4 , 20 °C)

Propojení expozimetru
Expoziční režimy
Korekce expozice
Expoziční paměť
Citlivost

(doporučený expoziční index)

Funkce Active D-Lighting

TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače
• Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s CPU)
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75% citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazu
• Bodové měření: Měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole) v místě zvoleného zaostřovacího pole
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV
• Bodové měření: 2 až 20 EV
CPU
Plně automatické režimy (Auto, Auto [vypnutý blesk]), Pokročilé motivové programy (Portrét, Krajina, Děti, Sport, Makro, Noční portrét),
Programová automatika s flexibilním programem (P), Clonová automatika (S), Časová automatika (A), Manuální expoziční režim (M)
–5 EV až +5 EV v krocích po 1/3 EV
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
ISO 100 až 1 600 v krocích po 1/3 EV. Možnost dalšího nastavení o 1 EV nad hodnotu ISO 1 600 (ekvivalent ISO 3 200); automatická
regulace citlivosti
Volitelné zapnutí/vypnutí funkce

Zaostřování

Autofokus
Pracovní rozsah
Zaostřovací režimy

Zaostřovací pole
Režimy činnosti zaostřovacích
polí
Blokování zaostření

AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí, 11 zaostřovacími poli (včetně jednoho křížového snímače) a pomocným světlem
AF (pracovní rozsah cca 0,5–3 m)
–1 až +19 EV (ISO 100; 20 °C)
• Autofokus (AF): Single-servo AF (AF-S); Continuous-servo AF (AF-C); automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace
prediktivního sledování objektu v závislosti na stavu fotografovaného objektu
• Manuální zaostřování (MF): Lze použít elektronický dálkoměr
11 volitelných zaostřovacích polí
Single-point AF, Dynamic-area AF, Auto-area AF, 3D-tracking (11 points) AF
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Single-servo AF) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L

• Microsoft a Windows jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
• Macintosh je registrovaná obchodní značka nebo obchodní značka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
• Logo SD je obchodní značka organizace SD Card Association.
• Logo SDHC je obchodní značka.
• PictBridge je obchodní značka.
• Názvy produktů a značek jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech znázorněné v této brožuře jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Může 2011
© 2011 Nikon Corporation NIKKOR je registrovaná obchodní značka společnosti Nikon Corporation v Japonsku a USA.
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