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Věrné zachycení atmosféry důležitých okamžiků.
Chcete-li získat více ze svého fotoaparátu a současně zůstat u jednoduchého ovládání, je pro vás odpovědí nový
fotoaparát D3300. Méně výkonné fotoaparáty, například v chytrých telefonech, mohou zmeškat prchavé okamžiky
trvající pouhé zlomky sekund. Produkují také často neostré snímky za nízké hladiny osvětlení, a pokud nejste

JSEM DVOJÍ DŮVOD K OSLAVĚ

fanoušky snímků s viditelnými jednotlivými pixely, neumožňují opravdové přiblížení vzdálených objektů. Chcete-li
zachytit všechnu krásu okamžiku, opatřete fotoaparát D3300 objektivem NIKKOR a váš svět bude plný výrazných,
živých snímků a videosekvencí, jakých lze dosáhnout pouze s digitálními jednookými zrcadlovkami Nikon.
• Špičkové snímky: 24,2 milionu pixelů, systém zpracování obrazu EXPEED 4 a ISO 12 800.
• Přesné snímky rychlých akcí: sériové snímání frekvencí až 5 obr./s a 11bodový AF systém.
• Asistence krok za krokem: režim Průvodce.
• Snadno použitelné tvůrčí možnosti: 13 skvělých speciálních efektů pro snímky a videosekvence.
• Vysoce kvalitní sdílení: prostřednictvím volitelného bezdrátového mobilního adaptéru a chytrého zařízení.
• Lehký systém: malé tělo, malý objektiv v sadě.
Tři volitelná barevná provedení těla
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Pozoruhodně krásný

Zažijte kvalitu 24,2 milionu pixelů
Zachycení všech detailů: snímky, které se stanou vaším pokladem
Fotoaparát D3300 nabízející 24,2 milionu efektivních pixelů v sobě
ukrývá nečekaný výkon. V kombinaci s objektivem NIKKOR s vysokým
rozlišením, který je součástí sady těla fotoaparátu a objektivu, jde
o přístroj zachycující nezapomenutelné snímky ve vysokém rozlišení.
Každý detail je zobrazen ostře a brilantně, a to i v případě výrazných
výřezů a zvětšení snímků. A díky novému systému zpracování obrazu
EXPEED 4 neztratíte nic z brilance snímků ani při fotografování za nízké
hladiny osvětlení.

Struktury stromu a schodiště zůstávají jemně
vykresleny, a to i po tvorbě výřezu a zvětšení
části snímku vyobrazeného vpravo.
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Pozoruhodně krásný

Tajemství krásných snímků
Spojení fotoaparátu D3300
a objektivu NIKKOR

Rozdíl je v detailech:
obrazový snímač formátu DX

Brilantní snímky s věrnými barvami:
nový systém zpracování obrazu EXPEED 4

Skvělé snímky začínají u skvělého objektivu
a kompletní řada objektivů Nikon NIKKOR
včetně objektivů dodávaných v sadě s tělem
fotoaparátu je konstruována tak, aby plně
využívala vysoký počet pixelů fotoaparátu
D3300: můžete tak pořizovat vynikající snímky
a videosekvence.

Obrazový snímač je srdcem fotoaparátu
a D3300 je fotoaparát s velkým srdcem.
Jeho inovativní obrazový snímač se
vyznačuje speciální konstrukcí bez optického
antialiasingového filtru, takže zachytí i ty
nejjemnější detaily a struktury s úchvatnou
ostrostí. Snímky jsou působivě brilantní –
zejména při použití objektivů NIKKOR.

Rychlý a výkonný systém zpracování obrazu
Nikon věrně reprodukuje barvy, které vidíte,
a zaručuje výjimečně brilantní snímky a plynulé
videosekvence. Snímky krásně zachycují
skutečnost s bohatou barevnou gradací
a minimálním šumem, a to i při fotografování
za nízké hladiny osvětlení s vysokými
citlivostmi ISO.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G
• Expoziční režim: Režim [A], 1/200 s, f/3,5
• Vyvážení bílé barvy: Stín
• Citlivost ISO: ISO 200
• Předvolba Picture Control: Standardní
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Pozoruhodně krásný

Vysoká kvalita obrazu
Působivý výkon za nízké hladiny osvětlení:
citlivost ISO 100–12 800
Chcete se vyvarovat rozmazaných nebo zrnitých
snímků při fotografování za nízké hladiny
osvětlení? Díky širokému rozsahu citlivostí
fotoaparátu D3300 k působení světla (ISO
100 až 12 800 s možností dalšího zvýšení až
na ekvivalent 25 600) a excelentní výkonnosti
redukce šumu nového systému zpracování
obrazu EXPEED 4 můžete pořizovat brilantní
snímky s 24,2 milionu pixelů i za nízké hladiny
osvětlení. Užívejte si svobodu zachycení všech
detailů za nízké hladiny osvětlení a fotografujte i
působivé noční krajiny bez stativu.

Více detailů ve světlech a stínech:
funkce Active D-Lighting zprostředkovaná
systémem EXPEED 4
Zkuste použít chytrý telefon pro pořízení snímku
za poledního slunce nebo v místnosti osvětlené
paprsky světla procházejícími oknem: skončíte
se snímky bez detailů ve světlech nebo ve
stínech. Ale při pořízení těch samých snímků
fotoaparátem D3300 uchová funkce Active
D-Lighting automaticky detaily ve světlech
i stínech, takže zachytíte veškerou krásu
okamžiku.

Funkce Active D-Lighting: Zapnuto

Funkce Active D-Lighting: Vypnuto

Snímek pořízený s nastavením ISO 3 200
Snímek pořízený s nastavením ISO 800
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Jednoduchý a komfortní

Již nezmeškáte ty nejlepší okamžiky
Správné načasování ve zlomcích sekund:
rychlé sériové snímání frekvencí 5 obr./s
Protože akce stojící za vyfotografování mohou
trvat pouhé zlomky sekund, nabízí fotoaparát
D3300 rychlé sériové snímání s frekvencí až
5 obr./s. Při tomto tempu nezmeškáte začátek
žádné akce a prchavé pohyby nebo výrazy
zachytíte přesně ve správném okamžiku.
Sledování pohyblivých objektů s jistotou:
fotografování s využitím hledáčku
Využijte výhod rozměrného optického hledáčku
fotoaparátu D3300 pro snadné zachycení
perfektně načasovaných snímků rychle se
pohybujících objektů z libovolné vzdálenosti.
Obraz v hledáčku dosáhne vašeho oka rychlostí
světla, takže to, co vidíte v okamžiku stisknutí

spouště, přesně odpovídá zachycenému
snímku. Fotografování s využitím hledáčku
rovněž minimalizuje chvění fotoaparátu.
Rychlé a naprosto přesné zaostření:
11bodový AF systém
Fotoaparát D3300 udržuje bez ohledu na
rychlost nebo nerovnoměrnost pohybu
fotografovaného objektu vše správně
zaostřené. Pořizujete-li náhodné momentky,
zcela přesný 11bodový AF systém využívající
křížový snímač uprostřed obrazového pole
rychle zaostří každý objekt. Systém detekce
motivu fotoaparátu zaručuje přesnou
identifikaci objektu a pomáhá detekovat změny
v kompozici, zatímco čtyři režimy činnosti
zaostřovacích polí poskytují ostré výsledky
při fotografování objektů mimo střed obrazu,

11bodový AF systém pro spolehlivé zachycení objektu

objektů s rychlým pohybem a malých či zcela
nepředvídatelně se pohybujících objektů.  

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–5,6G ED VR
• Expoziční režim: Režim [S], 1/400 s, f/5,6
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost ISO: ISO 800
• Předvolba Picture Control: Standardní
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Jednoduše brilantní statické snímky a videosekvence
Dobře známý způsob fotografování:
velký monitor LCD

Maximální jednoduchost:
automatická volba motivových programů

Maximální ostrost v živém náhledu:
čtyři režimy činnosti zaostřovacích polí

Poznejte zábavné pořizování Full HD
videosekvencí: D-Movie

Chcete-li učinit fotoaparát D3300 stejně snadno
použitelným jako kompaktní fotoaparát nebo
chytrý telefon, jednoduše aktivujte fotografování
v živém náhledu a použijte při pořizování
statických snímků a videosekvencí velký 7,5cm
(3“) monitor LCD. Intuitivní, dobře známý
způsob fotografování s využitím živého náhledu
umožňuje snadno kontrolovat každý aspekt
fotografovaného motivu.

Chcete-li rychle získat perfektní snímky bez
jakéhokoli úsilí, jednoduše nastavte volič
expozičních režimů do polohy Auto nebo Auto
[vypnutý blesk*] a fotografujte v režimu živého
náhledu. Fotoaparát automaticky aktivuje režim
automatické volby motivových programů
a vybere motivový program nejlépe odpovídající
fotografovanému objektu.

Čtyři režimy činnosti zaostřovacích polí
pomáhají zaostřit na objekt při pořizování
snímků a videosekvencí v režimu živého
náhledu. Zaostřování s detekcí tváří rozpoznává
a sleduje tváře osob v obrazovém poli;
standardní zaostřovací pole jsou vhodná pro
statické objekty a velkoplošná zaostřovací
pole jsou vhodná pro krajiny. Sledování objektu
zaostřuje na pohyblivý objekt a při kombinaci
s nepřetržitým zaostřováním zachovává zaostření
nepředvídatelných objektů pohybujících se
všemi možnými směry.

S fotoaparátem D3300 nezískáváte jen
vynikající snímky, můžete pořizovat i skvělé
videosekvence. Funkce D-Movie fotoaparátu je
schopna zaznamenávat Full HD videosekvence
při snímacích frekvencích až 50p/60p při použití
nepřetržitého zaostřování, což znamená, že
získáte plynulé záznamy i rychle pohyblivých
akcí včetně pozoruhodné ostrosti a brilance
obrazu. Nově zahrnutý režim speciálních efektů
umožňuje vtisknout videosekvencím unikátní
vzhled a vestavěný mikrofon – plus kompatibilita
s externím stereofonním mikrofonem Nikon
ME-1 – znamená, že můžete pořizovat
videosekvence, které nejen dobře vypadají, ale
mají také skvělý zvuk.

* Při použití automatického zaostřování
Pozn.: U objektů, které nepatří do kategorie portrét, krajina, makro nebo
noční portrét, lze vybrat režim Auto nebo Auto (vypnutý blesk).

Auto
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Portrét

Krajina

Auto（vypnutý blesk） Makro

Noční portrét

Zaostřování s detekcí tváří

Full HD

1 920 × 1 080/60p

Stereofonní
mikrofon ME-1
nasazený na
fotoaparát
D3300

Doporučuje se umístit fotoaparát na stativ, aby se snížilo riziko
rozmazání snímků vlivem chvění fotoaparátu během záznamu
videosekvencí.
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Jednoduchý a komfortní

Nikon D3300: s vámi při všech důležitých okamžicích

Fotoaparát D3300 s objektivem AF-S DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR II v porovnání se systémem D3200
(označený modrými linkami a oblastmi)

Kompaktní objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55 mm
f/3,5–5,6G VR II s hmotností pouhých 195 g (přibližně)
poskytuje za všech okolností ostré výsledky
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II
• Expoziční režim: Režim [P], 1/100 s, f/6,3
• Vyvážení bílé barvy: Automaticky
• Citlivost ISO: ISO 400
• Předvolba Picture Control: Standardní

Lehký a komfortní systém:
malé tělo, malý objektiv v sadě

Extrémně lehký a všestranný objektiv do
sady s tělem fotoaparátu:
AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3,5–5,6G VR II

Váš osobní osvětlovač:
výklopný blesk

Fotoaparát D3300 s vysokou kvalitou obrazu
a malým tělem činí používání digitální jednooké
zrcadlovky zábavnějším než doposud. Díky
novému objektivu se zasouvacím tubusem,
který se dodává jako součást sady s tělem
fotoaparátu, je celý systém mnohem
kompaktnější než většina ostatních digitálních
jednookých zrcadlovek. Tělo fotoaparátu je
dostupné v černé, červené nebo šedé barvě
a velký komfortní grip přístroje usnadňuje jeho
stabilní držení.

Univerzální objektiv s rozsahem ohniskových
vzdáleností 18–55 mm, který je určen do sad
s tělem fotoaparátu D3300, je jednoduchým
prostředkem pro získání skvělých snímků
a videosekvencí ve všech možných každodenních
situacích. Bez ohledu na neuvěřitelně kompaktní
rozměry a nízkou hmotnost je tento objektiv
s 3× zoomem vybaven systémem redukce
vibrací Nikon, který zaručuje brilantní,
nerozmazané snímky při fotografování rychlých
akcí, při pořizování širokoúhlých skupinových
portrétů za nízké hladiny osvětlení nebo při
fotografování vzdálených objektů dlouhou
ohniskovou vzdáleností.

Při fotografování v protisvětle nebo ve stínu
s fotoaparátem nastaveným na režim Auto,
Portrét, Děti, Makro nebo Noční portrét vyklápí
Nikon D3300 automaticky vestavěný blesk
a odpaluje záblesky pro získání optimálního
množství potřebného doplňkového osvětlení
a produkci krásných výsledných snímků.

S vestavěným bleskem

Bez vestavěného blesku
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Jednoduchý a komfortní

Naprosto úžasné snímky: nechte se vést fotoaparátem D3300
Vždy na vaší straně: asistence krok za
krokem pomocí režimu Průvodce

Motivové programy: perfektní snímky bez

Portrét

Krajina

úprav jakýchkoli nastavení
Motivové programy vám umožní pořizovat
skvělé snímky bez nutnosti úprav jakýchkoli
nastavení fotoaparátu. Stačí jen otočit volič
expozičních režimů do polohy Portrét, Krajina,
Děti, Sporty, Makro nebo Noční portrét a
fotoaparát D3300 provede automatickou
optimalizaci času závěrky, citlivosti ISO a clony
pro dosažení perfektních výsledků.

k l p m

Portrét

16

Krajina

Děti

Sporty

n

Makro

o

Noční portrét

Makro

Pokud jste vždy chtěli získat vyšší kvalitu
obrazu, ale báli jste se komplikovaného ovládání
digitální jednooké zrcadlovky, režim Průvodce
fotoaparátu D3300 se stane vaším novým
nejlepším přítelem. Snadno použitelný
a srozumitelný režim Průvodce vám ukáže
přesný postup pro pořízení vámi požadovaných
snímků nebo videosekvencí a způsob
retušování snímků ve fotoaparátu. Režim
Průvodce s asistenčními snímky a popisy
jednotlivých kroků je skvělým prostředkem
pro zvládnutí klíčových funkcí a ovládacích
prvků, aniž by bylo vůbec nutné otevřít návod
k fotoaparátu!

Změkčení pozadí

Děti
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Funkční jednoduchost
Snadná změna nastavení: tlačítko P

Snadné sdílení vysoce kvalitních snímků
s rodinou a přáteli

Zdarma dostupná služba pro sdílení a
ukládání snímků: NIKON IMAGE SPACE
SNS,
NIKON IMAGE SPACE,
e-mail, atd.

WU-1a

Tlačítko P, které je prakticky umístěno na zadní
straně fotoaparátu, umožňuje pro rychlou
změnu nastavení při fotografování obejít hlavní
menu fotoaparátu.

Sdílejte snímky, které budou vyčnívat mezi
snímky z chytrých telefonů: spojte fotoaparát
D3300 s volitelným mobilním adaptérem Nikon
WU-1a a budete moci snadno sdílet vysoce
kvalitní snímky prostřednictvím chytrého zařízení
na sítích Facebook, Instagram nebo Twitter.*
Adaptér rovněž umožňuje spouštět na dálku
závěrku fotoaparátu pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu, což je praktické pro získání
kvalitních autoportrétů.

Chytrá zařízení

Přenos
snímků

Bezdrátová
síť LAN

Služba „NIKON IMAGE SPACE“ je cloudová
služba, která nabízí uživatelům výrobků Nikon
až 20 GB volného prostoru pro ukládání
dat a umožňuje snadné sdílení snímků na
Facebooku a Twitteru jedním stisknutím
tlačítka. Další informace naleznete na stránce
nikonimagespace.com.

Dálkové ovládání
fotoaparátu

* Kompatibilní s chytrými zařízeními s operačními systémy iOS™
a Android™. Tato funkce vyžaduje použití speciální softwarové
aplikace, která je k dispozici zdarma ke stažení na webových
stránkách Google Play™ a Apple App Store™. Android, Google,
Google Play, YouTube a další jsou ochranné známky společnosti
Google Inc.

nikonimagespace.com

Bezdrátový mobilní adaptér WU-1a
nasazený na fotoaparát D3300
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Přehršel zábavy

Bavte se tvorbou!
Objevte v sobě umělce:
speciální efekty

Pop

Fotoaparát D3300 s 13 speciálními efekty
umožňuje snadné tvůrčí úpravy snímků a
videosekvencí. Můžete použít například funkci Pop
pro zjasnění barev zvýšením jejich sytosti, můžete
snímkům propůjčit styl retro pomocí funkce Efekt
dětského fotoaparátu, resp. můžete přizpůsobit

snímky pomocí funkce
Jednoduché panoráma.
Stačí jen nastavit volič
expozičních režimů
do polohy Effects
(Efekty) a vybrat před
fotografováním efekt,
který má být aplikován.

Speciální efekty vestavěné ve fotoaparátu D3300:
• Noční vidění • Velmi živé • Pop • Fotografická ilustrace1 • Barevná skica1
• Efekt dětského fotoaparátu • Efekt miniatury2 • Selektivní barva • Silueta
• High-key • Low-key • Malba HDR3 • Jednoduché panoráma*3
1 Videosekvence pořízené s tímto efektem jsou přehrávány jako prezentace tvořené sériemi statických snímků.
2 Videosekvence pořízené s tímto efektem jsou přehrávány vysokou rychlostí.
3 Záznam videosekvencí a náhled efektů před pořízením snímků s těmito efekty nejsou k dispozici.
Fotografická ilustrace

Velmi živé

Efekt dětského fotoaparátu

Jednoduché panoráma
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Dívejte se na svět svýma očima
Zvolte si svůj pohled na svět: objektivy NIKKOR
Kvalita obrazu ve velké míře závisí na výkonnosti
použitého objektivu a naše objektivy NIKKOR jsou
známé na celém světě právě díky své vynikající
optice. Fotoaparát D3300 je kompatibilní
s kompletní řadou objektivů NIKKOR formátu DX:
bez ohledu na to, který objektiv si vyberete, vždy
vám nabídne vysokou přesnost a všestrannost
a využití maxima možného z 24,2 milionu pixelů
fotoaparátu. Užijte si svobodu pořizování snímků
s živými barvami a působivým kontrastem nebo
experimentujte s kinematografickými efekty
během záznamu videosekvencí.

Zachycení rozsáhlých výhledů
(širokoúhlý objektiv se zoomem)

Pořízení působivých portrétů
(objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností)

Pořízení živých snímků malých objektů
(makroobjektiv)

Přiblížení ke vzdáleným objektům
(základní objektiv se zoomem)

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2,8G

AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR

Tento extrémně širokoúhlý objektiv je ideální pro
pořizování dramatických krajinářských snímků
nebo snímků se silně zdůrazněnou perspektivou.
Nejkratší ohnisková vzdálenost objektivu 10 mm
zachytí i ty nejvelkolepější výhledy.

Tento objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností
a vysokou světelností f/1,8 je perfektní pro
pořizování portrétních snímků s příjemně
rozostřeným pozadím. Je rovněž chytrou volbou
pro fotografování za nízké hladiny osvětlení.

Tento kompaktní a lehký makroobjektiv je
ideální pro působivé, živé makrosnímky. Jeho
světelnost f/2,8 umožňuje zobrazit objekty na
příjemně rozostřeném pozadí.

Vynikající univerzální objektiv vybavený 7,8×
zoomem. Objektiv nabízí systém redukce vibrací
(VR) Nikon pro ostré a nerozmazané snímky
a jeho tiché automatické zaostřování je velmi
praktické při pořizování videosekvencí.
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Přehršel zábavy
Přehled systému

Obohacení každého okamžiku

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU

BLESKY

Okulárové korekční čočky
DK-20C (−5 až +3 m-1)

Hledáčková lupa
DG-2

Okulárový adaptér DK-22

Blesk
SB-910

Blesk
SB-700

Krytka okuláru hledáčku DK-5

Úhlový hledáček
DR-6

Blesk
SB-400

Gumová očnice DK-25*

Blesk
SB-300

Sada
makroblesků
Close-up
Speedlight
Commander Kit
R1C1

Blesk
SB-910/700/
400/300

Studiové
blesky**

Adaptér se
synchronizačním
konektorem AS-15

TTL kabel
SC-28, 29

OBJEKTIVY
NIKKOR
Fotoaparát D3300 je
konstruován výhradně pro
použití s objektivy AF-S a
AF-I NIKKOR, které jsou
vybaveny zaostřovacím
                       motorem.

DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ GPS
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TV A VIDEO
Kabelová spoušť
MC-DC2

Jednotka
GPS GP-1A
Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-1

Dvacet způsobů vylepšení snímků ve fotoaparátu:
menu retušování

Osvětlení nepřímým zábleskem s využitím blesku SB-300 osvětlujícího dítě měkkým, přirozeně působícím světlem.

Poprvé s bleskem: blesk SB-300
Kompaktní a lehký externí blesk pro snadné dosažení optimálního osvětlení snímků. Blesk lze použít
k zvýšení působivosti snímků pořízených za denního
světla, vylepšit s jeho pomocí snímky pořizované za
nízké hladiny osvětlení, resp. jím lze osvětlit (vyjasnit)
detaily objektů fotografovaných v protisvětle.
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Blesk SB-300 nasazený na
fotoaparát D3300

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-T10

Působivé menu retušování fotoaparátu D3300
nabízí 20 různých způsobů vylepšení snímků
a videosekvencí bez použití počítače. Rychle
a snadno zvládne věci, jako je vyrovnání snímku
nebo převedení snímku na černobílý.

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-T10 (vysílač)

Bezdrátové
dálkové ovládání
WR-R10
(vysílač/přijímač)

Bezdrátové dálkové
ovládání WR-1
Bezdrátové dálkové
ovládání ML-L3

STEREOFONNÍ MIKROFON

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO CHYTRÁ
ZAŘÍZENÍ

Stereofonní
mikrofon ME-1

Dobíjecí lithium-iontová baterie
EN-EL14a*

POUZDRO
Nabíječka baterií
MH-24*
†

Adaptér Fieldscope
FSA-L1 pro digitální
jednooké zrcadlovky

Kabel HDMI**†

A/V kabel EG-CP14*†

SÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A NABÍJEČKY

Síťový zdroj EH-5b

Konektor pro připojení
síťového zdroje EP-5A

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DIGISCOPING

Polotuhé pouzdro CF-DC7
Polotuhé pouzdro CF-DC1

Pokud je ozvučená videosekvence se zvukem zaznamenaným pomocí volitelného stereofonního mikrofonu ME-1 zobrazena na
televizoru připojeném k fotoaparátu pomocí A/V kabelu, je zvukový výstup monofonní. Propojení HDMI podporuje stereofonní výstup.
†† Lze stáhnout z obchodu s aplikacemi dostupného v každém chytrém zařízení (zdarma).

Bezdrátový
mobilní adaptér
WU-1a
Software
Wireless Mobile
Utility††
Chytré zařízení
(se systémem
iOS/Android)**

Televizor**

Adaptér Fieldscope
FSA-L2 pro digitální
jednooké zrcadlovky

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S POČÍTAČEM
Paměťové karty SD**

Adaptér PC card**
Čtečka paměťových karet SD**

Kabel UC-E17*/UC-E6
Software
Capture NX 2

Počítač**
Software ViewNX 2*

*Dodávané příslušenství  **Nejedná se o výrobky společnosti Nikon
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Digitální fotoaparát Nikon D3300 Specifikace
Typ
Typ
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF kontakty)
Formát Nikon DX; ekvivalent objektivu s cca 1,5× delší ohniskovou vzdáleností na
kinofilmovém fotoaparátu nebo digitálním fotoaparátu formátu FX
24,2 milionu
Snímač CMOS o rozměru 23,5 × 15,6 mm
24,78 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku
(vyžaduje volitelný software Capture NX 2)

Ukládání snímků
Velikost obrazu (v pixelech) • Režim I (jednoduché panoráma): Normální (horizontální panorámování) 4 800 × 1 080;
normální (vertikální panorámování) 1 632 × 4 800; širokoúhlé (horizontální panorámování)
9 600 × 1 080; širokoúhlé (vertikální panorámování) 1 632 × 9 600
• Ostatní režimy: 6 000 × 4 000 (Velký - L); 4 496 × 3 000 (Střední - M); 2 992 × 2 000 (Malý - S)
• NEF (RAW): 12bitové komprimované soubory • JPEG: standardní algoritmus JPEG
Formát souborů
s volitelnou kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16)
• NEF (RAW) + JPEG: záznam snímku současně ve formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém Picture Control
Předvolby Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét a Krajina;
možnost modifikace parametrů zvolené předvolby Picture Control
Paměťová média
Paměťové karty SD (Secure Digital), paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-I
Systém souborů
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
EXIF (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Hledáček
Hledáček
Optický člen pentamirror
Obrazové pole
Cca 95 % obrazu vertikálně a 95 % obrazu horizontálně
Zvětšení
Cca 0,85× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, 1 m -1 )
Předsunutí výstupní pupily 18 mm (−1 m -1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
okuláru
Dioptrická korekce
−1,7 až +0,5 m -1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VII
Zrcadlo
Automaticky vratné
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektiv
Kompatibilní objektivy
Automatické zaostřování v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I; automatické zaostřování
není dostupné s ostatními objektivy typu G a D, objektivy AF (objektivy IX-NIKKOR
a objektivy pro F3AF nelze na fotoaparátu použít) a objektivy AI-P; objektivy bez CPU lze
používat pouze v expozičním režimu M a bez měření expozice. Elektronický dálkoměr lze
použít u objektivů se světelností f/5,6 a vyšší
Závěrka
Typ
Elektronicky řízená štěrbinová závěrka s vertikálním chodem
Rozsah časů
1/4 000 až 30 s v krocích po 1/3 EV, Bulb (B), Time (T)
Synchronizační čas pro
X = 1/200 s; synchronizace s časy závěrky 1/200 s a delšími
práci s bleskem

Snímání
Snímací režimy
Snímací frekvence
Samospoušť
Expozice
Měření expozice
Metody měření expozice

8 (jednotlivé snímky), s (sériové snímání), J (tichá expozice), E (samospoušť),
" (dálkové ovládání se zpožděním; ML-L3), # (dálkové ovládání s rychlou reakcí; ML-L3)
Max. 5 obr./s (uvedená snímací frekvence předpokládá použití manuálního zaostřování,
manuálního expozičního režimu nebo clonové automatiky, času závěrky 1/250 s nebo
kratšího a výchozích nastavení ostatních funkcí)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic

TTL měření expozice pomocí 420pixelového RGB snímače
• Měření Matrix: 3D Color Matrix II (objektivy typu G, E a D); Color Matrix II (ostatní
objektivy s vestavěným CPU) • Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti
měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm uprostřed obrazového pole
• Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru 3,5 mm (cca 2,5 % obrazového pole)
v místě vybraného zaostřovacího pole
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: 0 až 20 EV
Pracovní rozsah
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C) • Bodové měření: 2 až 20 EV
Propojení expozimetru
CPU
Režimy
Plně automatické režimy (i auto; j auto [vypnutý blesk]); programová automatika
s flexibilním programem (P); clonová automatika (S); časová automatika (A); manuální
expoziční režim (M); motivové programy (k portrét; l krajina; p děti; m sporty; n makro;
o noční portrét); režimy se speciálními efekty (% noční vidění; S velmi živé; T pop;
U fotografická ilustrace; g barevná skica; ' efekt dětského fotoaparátu; ( efekt miniatury;
3 selektivní barva; 1 silueta; 2 high-key; 3 low-key; ) malba HDR; I jednoduché panoráma)
* V kombinaci s režimy malba HDR a jednoduché panoráma nelze vytvářet videosekvence
K dispozici v rozmezí −5 až +5 EV v krocích po 1/3 EV v expozičních režimech P, S, A, a M
Korekce expozice
Expoziční paměť
Naměřené hodnoty jasu lze uložit do paměti pomocí tlačítka A (L )
Citlivost ISO  
ISO 100 až 12 800 v krocích po 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 1 EV
(doporučený expoziční index) (ekvivalent ISO 25 600) nad ISO 12 800; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Zapnuto, Vypnuto
Zaostřování
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 1000 s TTL fázovou detekcí a 11 zaostřovacími poli (včetně
jednoho křížového snímače), pomocné světlo AF (pracovní rozsah cca 0,5 až 3 m)
Pracovní rozsah
−1 až +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování
Zaostřovací režimy
(AF-C); automatická volba režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace prediktivního
zaostřování v závislosti na stavu fotografovaného objektu
• Manuální zaostřování (MF): lze použít elektronický dálkoměr
Zaostřovací pole
11 volitelných zaostřovacích polí
Režimy činnosti
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba zaostřovacích polí, automatická volba
zaostřovacích polí
zaostřovacích polí, 3D sledování objektu (11 polí)
Blokování zaostření
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny
(jednorázové zaostření) nebo stisknutím tlačítka A (L)
Blesk
Vestavěný blesk
i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': Automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do
pracovní polohy
P, S, A, M: Manuální vyklopení blesku do pracovní polohy pomocí tlačítka

Směrné číslo
Řízení záblesku

Cca 12; 12 v manuálním zábleskovém režimu (m, ISO 100, 20 °C)
TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím 420pixelového RGB snímače v kombinaci s
vestavěným bleskem a blesky SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400
a SB-300; i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky
v kombinaci s měřením Matrix a integrálním měřením se zdůrazněným středem; standardní
i-TTL záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Zábleskové režimy
Automatická aktivace blesku, automatická aktivace blesku s redukcí efektu červených očí,
automatická aktivace blesku včetně synchronizace s dlouhými časy, automatická aktivace
blesku včetně synchronizace s dlouhými časy a redukce efektu červených očí, doplňkový
záblesk, redukce efektu červených očí, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace
s dlouhými časy včetně redukce efektu červených očí, synchronizace na druhou lamelu
včetně synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu, vypnuto
Korekce zábleskové expozice –3 až +1 EV v krocích po 1/3 EV
Indikace připravenosti  
Svítí po plném nabití vestavěného blesku a volitelných blesků;
k záblesku
bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění
Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými
příslušenství
kontakty a aretací
Systém kreativního osvětlení Podpora pokrokového bezdrátového osvětlení s blesky SB-910, SB-900, SB-800 a SB-700
Nikon (CLS)
jako blesky Master, resp. s řídicí jednotkou SU-800; podpora přenosu hodnoty barevné
teploty záblesku v kombinaci se všemi blesky systému CLS
Synchronizační konektor Adaptér AS-15 se synchronizačním konektorem (volitelné příslušenství)
Vyvážení bílé barvy
Automaticky, žárovkové světlo, zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo,
Vyvážení bílé barvy
stín, manuální nastavení; všechny předvolby kromě manuálního nastavení lze jemně vyvážit
Živý náhled
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F)
Zaostřovací režimy
• Manuální zaostřování (MF)
Režimy činnosti
Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole,
zaostřovacích polí
sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při
použití režimu Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo
zaostření automaticky)
Automatická volba
K dispozici v režimech i a j  
motivových programů
Videosekvence
Měření expozice
TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Metody měření expozice Měření Matrix
Velikost obrazu (v pixelech) • 1 920 × 1 080, 60p (progresivní)/50p/30p/25p/24p, H vysoká/normální kvalita • 1 280 × 720,
a snímací frekvence
60p/50p, H vysoká/normální kvalita • 640 × 424, 30p/25p, H vysoká/normální kvalita
Snímací frekvence 30p (přesná snímací frekvence je 29,97 obr./s) a 60p (přesná snímací
frekvence je 59,94 obr./s) jsou k dispozici při použití režimu videovýstupu NTSC; snímací
frekvence 25p a 50p jsou k dispozici při použití režimu videovýstupu PAL; přesná snímací
frekvence při použití nastavení 24p je 23,976 obr./s
Formát souborů
MOV
Komprese videa
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Formát záznamu zvuku
Lineární PCM

Zařízení pro záznam zvuku Vestavěný monofonní nebo externí stereofonní mikrofon; regulace citlivosti
ISO 100 až 12 800; lze nastavit rovněž na hodnotu o 1 EV (ekvivalent ISO 25 600)
Citlivost ISO
nad ISO 12 800
Monitor
Monitor
7,5cm/3“ monitor TFT LCD s cca 921 000 pixely (VGA), pozorovacím úhlem 170 °,
zobrazením cca 100 % obrazového pole a regulací jasu
Přehrávání
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků, přehrávání podle kalendáře), zvětšení
výřezu snímku, přehrávání videosekvencí a panoramatických snímků, prezentace snímků
a/nebo videosekvencí, zobrazení histogramů, indikace nejvyšších jasů, automatické otáčení
snímků, hodnocení snímků a textové komentáře ke snímkům (v délce max. 36 znaků)
Rozhraní
Rozhraní USB
Hi-Speed USB
Videovýstup
NTSC, PAL
Výstup HDMI
Minikonektor HDMI typu C
• Bezdrátová dálková ovládání: WR-1, WR-R10 • Kabelová spoušť: MC-DC2
Konektor pro připojení
• Zařízení GPS: jednotka GP-1/GP-1A (vše dostupné samostatně)
příslušenství
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini-jack (průměr 3,5 mm); podpora volitelného stereofonního
mikrofonu ME-1
Podporované jazyky
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština,
holandština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština,
indonéština, italština, japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština,
portugalština (portugalská a brazilská), rumunština, ruština, srbština, španělština,
švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina, ukrajinština, vietnamština
Zdroj energie
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a
Síťový zdroj EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5A (dostupný samostatně)
Síťový zdroj
Stativový závit
Stativový závit
1/4“ (ISO 1222)
Rozměry/hmotnost
Rozměry (Š × V × H)
Cca 124 × 98 × 75,5 mm
Cca 460 g (včetně baterie a paměťové karty, ale bez krytky těla); cca 410 g (pouze tělo fotoaparátu)
Hmotnost
Provozní podmínky
Teplota
0 až 40 °C
Vlhkost
85 % nebo méně (bez kondenzace)
Příslušenství
Dodávané příslušenství
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL14a, nabíječka baterií MH-24, gumová očnice DK-25,  
(může se lišit v závislosti na kabel USB UC-E17, A/V kabel EG-CP14, popruh pro fotoaparát AN-DC3, krytka těla
zemi nebo regionu prodeje) BF-1B, disk CD-ROM se softwarem ViewNX 2
• Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. • PictBridge je ochranná známka.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp. ochranné
známky společnosti HDMI Licensing, LLC. • AndroidTM je ochranná známka společnosti Google Inc.
• Facebook® je registrovaná ochranná známka společnosti Facebook. • Názvy výrobků a značek jsou ochranné
známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků. • Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v tomto
materiálu jsou simulované.
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