
D610

نوع بدنه
تک لنزی انعکاسی SLR نوع اندازه متوسطبدنه

سنسور

x 4016 6016حداکثر رزلوشن

 3:2نسبت تصویر عرض!طول

24پیکسل موثر #مگاپیکسل"

فول فریم (x 23.9 35.9)اندازه سنسور

CMOSنوع سنسور

Expeed 3پردازنده

تصویر

ISO100-6400$ (expands to 50-25600) %&'()*+

50تقویت شده  #حداقل"

25600تقویت شده #حداکثر"
12وایت باالنس تعریف شده

4وایت باالنس قابل تعریف

نداردتثبیت تصویر#لرزش گیر"

CIPA  درجه لرزش گیری واحد

RAWفورمت تصویر غیر فشرده

اپتیک و فوکوس

فوکوس خودکار

تشخیص کنتراست #سنسور"

phase تشخیص

چند منطقه ای

مرکزی

تک نقطه ای انتخابی

تعقیبی

عکاسی تک فریم

عکاسی پشت سر هم

ملسی

تشخیص صورت



live view تصویر زنده

داردفوکوس دستی

39تعداد نقطه های فوکوس

Mount  دهانه اتصال لنز به بدنهNikon F 

×1ضریب فاصله کانونی

صفحه نمایش ,$منظره یاب

LCD  ثابتجهت حرکت تعریف شده

3.2اندازه صفحه #$اینچ "

dots 921,000تعداد نقطه های صفحه

 LCD TFT       نوع صفحه 

داردتصویر زنده

view finder  اپتیکال (منشور پنج وجھی"نوع منظره یاب

%100محدوده پوشش منظره یاب

×0.7بزرگنمایی منظره یاب

رزلوشن منظره  یاب

امکانات عکاسی

sec 30حداقل سرعت شاتر#ثانیه"

sec 1/4000حداقل اکثر شاتر#ثانیه"

دارداولویت دیافراکم

دارداولویت سرعت شاتر

داردنوردهی دستی

داردحالت های تعریف شده سوژه و صحنه

داردفالش سر خود

با نصب بر روی کفشکفالش بیرونی

 Front-curtain sync!-./$0'1$23'4
 (normal), Rear-curtain sync, Red-eye

 reduction, Red-eye reduction with slow
sync, Slow sync

همگام سازی پرده جلویی #طبیعی"$، همگام سازی پرده عقب ، کاهش  قرمزی چشم ، 
کاهش چشم قرمز با همگام سازی آهسته ، همگام سازی آهسته

6 فریم در ثانیھسرعت عکاسی متوالی#فریم در ثانیه"

Self-timer  دارد 6دارد #۲۰5۱۰5۵5۲ ثانیه"زمان ده خودکار

چند منطقه ای ، تاکید بر مرکز، تاکید برقسمتهای برجسته، نقطه ایحالت های نورسنجی

Exposure compensation 71)&*8$9:;<=±5 (at 1/3 EV, 1/2EV, 1EV steps)

D610



$$AE Braketing   5±براکتینگ نودرهی (7 ,5 ,3 ,2 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV steps)

WB Braketing   براکتینگ وایت باالنس(9-2 exposures in 1, 2, or 3EV increments)

امکانات ویدیوگرافی

MPEG-4, H.264فورمت

حالت ها

• 1920 x 1080 @ 30p, MOV, H.264, Linear PCM

• 1920 x 1080 @ 25p, MOV, H.264, Linear PCM

مونو Monoمیکروفن

مونو Monoاسپیکر

ذخیره سازی

x 2 slots کارت حافظهSD/SDHC/SDXCنوع ذخیره سازی

اتصال ها

USBنوع  USB 2 

USB داردشارژ

HDMI"$HDMI دارد #$مینی

داردخروجی میکروفن

خروجی هدفون

wireless  اختیاریبدون سیم  وایرلس

وایرلس و بلوتوث

کنترل از دور

مشخصات فیزیکی

داردعایق بندی محیطی

باتری پکباتری

D610



باتری EN-EL15 lithium-ion battery  وشارژر  شرح باتری و شارژر

"$CIPA# 900عمر باتری

850وزن #$گرم "

x 113 x 82 141ابعاد #$میلیمتر "

سایر امکانات

داردقابلیت تایم لپس

GPS نداردجی پی اس

D610


