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Είτε φωτογραφίζετε ιδιαίτερες περιστάσεις είτε την καθημερινότητά σας, βιώστε τη χαρά
της φωτογράφισης στην αυθεντική μορφή της. Η μικρών διαστάσεων D3500 συνδυάζει
την κορυφαία ποιότητα κατασκευής με μοναδική απόδοση. Ο εύκολος χειρισμός της σας
διευκολύνει εξαιρετικά για να τραβάτε και να μοιράζεστε τις σημαντικές στιγμές σας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
Απολαύστε την ομορφιά. Ποιότητα εικόνας DSLR.
Ο μεγάλος αισθητήρας 24,2 MP με φορμά DX και οι φακοί NIKKOR σας επιτρέπουν να αποτυπώνετε
φωτογραφίες και video με πλούσιες λεπτομέρειες, ακόμη και κατά τις λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Από το φως της αυγής μέχρι τον τελευταίο χορό
Με εύρος ISO 100–25600 οι φωτογραφίες και τα video σας λάμπουν σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού.
Η εντυπωσιακή ευκρίνεια του συστήματος αυτόματης εστίασης της φωτογραφικής μηχανής διατηρεί τα
θέματα σε τέλεια εστίαση, ακόμη και κατά τις λήψεις σε υψηλή ταχύτητα.
Κατασκευασμένη για να την απολαμβάνετε
Η στιβαρή μεταλλική υποδοχή φακού σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάζετε φακούς ξανά και ξανά.
Εξερευνήστε την ποικιλία των φακών NIKKOR χωρίς να ανησυχείτε για τη φθορά κάθε φορά που αλλάζετε τον
φακό.
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Κατασκευασμένη για να την κρατάτε
Χάρη στη βαθιά λαβή της, η φωτογραφική μηχανή δίνει αμέσως μια αίσθηση άνεσης στο χέρι σας. Έχει
ευρύχωρη διάταξη κουμπιών για μεγαλύτερη ευκολία χειρισμού. Διαθέτει επίσης μεγάλη διάρκεια ζωής
μπαταρίας για να μη σταματάτε να φωτογραφίζετε.
Η καλύτερή σας λήψη πάντα
Χρησιμοποιήστε την αυτόματη λειτουργία για να δημιουργείτε εύκολα τις τέλειες εικόνες ποιότητας DSLR.
Μπορείτε επίσης να προχωρήσετε ένα βήμα πιο πέρα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία οδηγού. Αυτή η
λειτουργία εμφανίζει ακριβώς πώς πρέπει να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή για να αποτυπώσετε τις
φωτογραφίες και τα video που θέλετε.
Πολύ καλές για να μην τις μοιραστείτε
Γιατί να περιμένετε; Με την εφαρμογή SnapBridge για iOS και Android έχετε στη διάθεσή σας μια συνεχή
σύνδεση μεταξύ της φωτογραφικής μηχανής και του κινητού ή tablet σας. Μοιραστείτε εικόνες ποιότητας
DSLR στη στιγμή.
Η περιπέτεια ξεκινά εδώ
Η δική σας Nikon DSLR αποτελεί μέρος ενός επεκτεινόμενου φωτογραφικού συστήματος που μπορεί να
αναπτύσσεται μαζί σας. Διευρύνετε τη δημιουργικότητά σας χρησιμοποιώντας τους διάσημους φακούς
NIKKOR, τα φλας Speedlight της Nikon και πολλά άλλα.
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Ωφέλιμα pixel

24,2 εκατομμύρια

Αισθητήρας εικόνας

Αισθητήρας CMOS 23,5 mm x 15,6 mm με φορμά DX της Nikon

Σκόπευτρο

Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του ματιού

Οθόνη

με διαγώνιο 7,5 cm (3 in.), οθόνη TFT LCD με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου 100% περίπου και ρύθμιση
φωτεινότητας, περίπου 921k-dot (VGA)

Ταχύτητα κλείστρου

1/4.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 EV, bulb, χρόνος

Συνεχείς διαδοχικές λήψεις

Έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Ευαισθησία ISO

ISO 100 έως 25600, σε βήματα 1 EV, διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO

Αυτόματη εστίαση

Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Nikon Multi-CAM 1000 με ανίχνευση φάσης TTL, 11 σημεία εστίασης
(περιλαμβανομένου του αισθητήρα σταυροειδούς διάταξης (cross-type)) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 420-pixel

Ενσωματωμένο φλας

Αυτόματο, πορτραίτο, κοντινό, νυχτερινό πορτραίτο, εξαιρετικά έντονο, ποπ, εικονογράφηση φωτογραφίας,
εφέ μηχανής-παιχνιδιού: αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση P, S, A, M: χειροκίνητη ανύψωση με
απελευθέρωση κουμπιού

Λειτουργία οδηγού

Διαθέσιμη

Λειτουργία ειδικών εφέ

10 επιλογές

Μενού επεξεργασίας

20 επιλογές

Επεξεργασία εικόνας

Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4, Picture Control, Ενεργό D-Lighting

Video

• Μορφή αρχείου: MOV (Συμπίεση video: H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
• Εγγραφή video: 1.920 x 1.080, 60p (προοδευτική), 50p, 30p, 25p, 24p, 1280 x 720, 60p, 50p. Οι πραγματικές
ταχύτητες καρέ για 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο
(fps) αντίστοιχα. Όλες οι επιλογές υποστηρίζουν και υψηλή και κανονική ποιότητα εικόνας

Συσκευή εγγραφής ήχου

Ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας

Ασύρματη σύνδεση

Ενσωματωμένο Bluetooth (υποστήριξη SnapBridge)

HDMI

Επαφή HDMI τύπου C

Μέσα αποθήκευσης/Μορφή

SD (Secure Digital), SDHC (συμβατά με UHS-I), SDXC (συμβατά με UHS-I) NEF (RAW): 12 bit, συμπιεσμένα,

αρχείου

JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση fine (περίπου 1 : 4), normal (περίπου 1 : 8) ή basic (περίπου
1 : 16), NEF (RAW) + JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF (RAW) και JPEG

Διαστάσεις (Π x Υ x Β)/Bάρος

Περίπου 124 x 97 x 69,5 mm (4,9 x 3,9 x 2,8 in.) Περίπου 415 g (14.7 oz), με μπαταρία και κάρτα μνήμης αλλά
χωρίς το καπάκι σώματος, Περίπου 365 g/12,9 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

Λουρί AN-DC3, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25 (παρέχεται συνδεδεμένο στη φωτογραφική μηχανή), καπάκι
σώματος BF-1B, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a (με κάλυμμα ακροδεκτών), φορτιστής
μπαταρίας MH-24 (παρέχεται προσαρμογέας βύσματος στις χώρες ή περιοχές όπου χρειάζεται, το σχήμα
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εξαρτάται από τη χώρα πώλησης)

Η Nikon δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που περιλαμβάνονται σε αυτό το φυλλάδιο.
Η εμφάνιση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
Μέτρηση έκθεσης
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