
Uži jte s i  každý okamžik

DIGITÁLNÍ JEDNOOKÁ ZRCADLOVKA



Není právě teď ten správný okamžik pro přechod od

obyčejných momentek k opravdové fotografii? Pokud

ano, pak se seznamte se zábavným a jednoduchým

fotoaparátem Nikon D40. Dnes můžete špičkové

snímky pořídit pomocí digitálních a optických

technologií, které používají profesionálové, a to bez

složitých výpočtů, které bývaly třeba dříve. Nechte

nejmodernější technologie Nikon udělat vše potřebné

za vás. Pro získání překrásných snímků, na které

budete pyšní, stačí jen dívat se hledáčkem a tisknout

tlačítko spouště. Úchvatné zachycení životních

událostí nebylo nikdy tak snadné, a to je zcela určitě

důvod k radosti.

Méně komplikací,
více zábavy
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Snadné fotografování: 
Jednoduché, uživatelsky přívětivé ovládání Jasný pohled: Brilantní hledáček

Trvalé nabití: 
Silná baterie s dlouhou výdržíTrvalá mobilita: Kompaktní rozměry, nízká hmotnost

Trvalá připravenost: Rychlá odezva

Autofokus je podporován pouze v kombinaci s objektivy AF-S a AF-I s vestavěným CPU, které jsou vybaveny zaostřovacím motorem.



3•Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: [A] 1/250 s, f/2,8 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200



4 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 12–24 mm f/4G IF-ED •Expoziční režim: [AUTO] 1/320 s, f/9 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200



Základní pravidlo fotografie: vynikající
snímky jsou produkovány vynikajícími
objektivy. Jde-li o kvalitu, jsou objektivy
Nikkor v oblasti reprodukce barev,
brilance a ostrosti bezkonkurenční.
Vyzkoušejte fotoaparát D40 s kom-
paktním telezoomem Nikkor
při fotografování rodinných
sportovních událostí a
pořizování překrásných
snímků přírody. 
A širokoúhlé zoomy
Nikkor jsou ideální pro
všechny náměty od
každodenního běžného
fotografování po zachycení
úžasných snímků krajiny o
dovolené. 

Méně vědy,
více magie

Pořizování úžasných snímků nikdy nebylo snadnější
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Vynikající snímky nikdy
nebyly dostupnější

Pořízení vynikajících snímků obvykle

vyžadovalo komplikované a náročné vybavení

v kombinaci s roky zkušeností. Ale to už dnes

neplatí. Fotoaparát D40 je kompaktní, lehký

a konstruovaný pro snadné použití při

současném vybavení všemi špičkovými,

výkonnými technologiemi, které můžete

očekávat od digitální jednooké zrcadlovky

Nikon. A se světoznámými objektivy Nikkor si

můžete být jisti, že máte k dispozici neostřejší

a nejspolehlivější optiku. To vše ve fotoaparátu,

který je dostatečně lehký, abyste jej mohli vzít

s sebou kamkoli půjdete. Získání

překrásných snímků nebylo

nikdy snadnější. 

Rozměrný a jasný

2,5“ LCD monitor

umožňuje brilantní

zobrazení pořízených

snímků, jednoduchá

menu s nápovědou jsou

přehledná a snadno dostupná.

To podstatné pro vaše snímky:

Objektivy Nikkor



6 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: [A] 1/1600 s, f/5 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200 •Citlivost: ekviv. ISO 200
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Nyní si můžete užívat konzistentně
rychlé a přesné automatické
zaostřování prakticky v libovolné
situaci. Ať již jde o pláž, fotbalové
hřiště nebo zábavní park, pokročilé
technologie fotoaparátu D40 zaručí
rychlé a přesné zaostření – i po západu
slunce. Za tím vším stojí exkluzivní
zaostřovací systém Nikon nazvaný
3bodový AF modul Multi-CAM 530.
Nemusíte si pamatovat jeho jméno,
ale není příjemné vědět, že je zde?

Méně čekání,
více radosti

Rychlost a přesnost pro zachycení správného okamžiku

Zhotovte až 100 akčních snímků frekvencí cca
2,5 obr./s pomocí režimu sériového snímání.

Pokročilý systém

automatického zaostřování

Nikon: Ostré a brilantní snímky

Zlomek sekundy může být
zachycen navěky
Některé z nejsilnějších zážitků v lidském

životě jsou zároveň nejkratší: vaše dcera po

první lekci baletu; váš syn střílející vítězný gól;

váš pes lapající svůj první disk Frisbee. Podařilo

se vám zachytit ten správný okamžik? Pokud

ne, pak to může být frustrující, s fotoaparátem

D40 je však těmto situacím konec. Téměř

okamžitě po spuštění (0,18 s) můžete rychle

ostřit. Stisknete spoušť a je to! Důležitý

okamžik je spolehlivě uložen.

Zaostřujte

automaticky nebo

manuálně. Rovněž

můžete zvolit

zaostřovací pole a pomocí

blokace zaostření změnit

kompozici snímku požadovaným způsobem.

v interiéru i venku



8 •Objektiv: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3,5-5,6G IF-ED •Expoziční režim: [M] 1/2 s, f/6,3 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200 •Vestavěný blesk: TTL
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Díky zabudované technologii i-TTL
(Through The Lens – Přes objektiv),
která patří mezi přední technologie
v oblasti fotografického průmyslu, lze
získat zcela vyváženou zábleskovou
expozici. Fotoaparát před zhotovením
každého snímku vyhodnotí scénu a
určí ideální osvětlení. S každým
dalším snímkem přichází nová
kalkulace a nová ideální expozice.
Okamžitě. Bez tisknutí jakýchkoli
tlačítek a provádění komplikovaných
postupů. Stačí jen zaměřit a stisknout,
a fotoaparát D40 se postará o vše
ostatní. Fotografování s bleskem
nebylo nikdy snadnější ani přesnější.

Méně noci,
více světla

Nechte zábleskové technologie Nikon osvětlit vaše snímky

Technologie řízení záblesku

i-TTL: Správné osvětlení

Exkluzivní řízení zábleskové expozice
Nikon i-TTL pracuje přesně i v případě,
že se na pozadí vyskytují objekty 

s vysokou odrazností.

K dispozici jsou čtyři režimy synchronizace

blesku: automatická aktivace blesku,

předblesk proti červeným očím, synchronizace

s dlouhými časy závěrky a synchronizace na

druhou lamelu závěrky.

Jednoduše brilantní:
Zábleskové technologie Nikon
Světlo je základním předpokladem vynikajících

snímků. To je důvodem, proč se fotoaparát

D40 dodává s nedostižnou zábleskovou

technologií. Zapomeňte na vybělené snímky

s nepřirozenými barvami. Fotoaparát D40

zajišťuje vždy správnou expozici – a to i za nízké

hladiny osvětlení a v protisvětle. Stačí nastavit

plně automatický režim Auto a fotoaparát

Nikon udělá všechny výpočty za vás. Výsledek:

jemně exponované, vynikající snímky. 

Pro sofistikovanější fotografování s bleskem

vyzkoušejte externí blesky Nikon. V kombinaci

s fotoaparátem D40 promění pokrokový

systém kreativního osvětlení i nejtmavší scény

v oslnivé fotografické příležitosti.

za všech okolností
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Méně nejistoty, více příležitostí
Kreativní fotografie jednoduše – otáčením voliče expozičních režimů
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AUTO: Plně automatický režim typu „zaměř a stiskni“ umožňující
plnou koncentraci na fotografovanou scénu. Veškerá nastavení
jsou prováděna automaticky fotoaparátem tak, aby odpovídala
snímacím podmínkám.

Auto (vypnutý blesk): Snímá málo osvětlenou scénu bez použití
zabudovaného blesku, s využitím dostupného světla a zvýšení
citlivosti. Ať již jde o muzeum, koncert nebo školní zápas, jste
vždy připraveni fotografovat i na místech, kde není dovoleno
použít blesk.

Portrét: Tento režim vyberte v případě, že chcete získat
sofistikované, profesionálně vyhlížející portrétní snímky vašeho
objektu, který je ostře zobrazen na stylově rozostřeném pozadí.

Krajina: Tento režim poskytuje překrásné snímky krajin, staveb a
dalších rozměrných objektů. Je rovněž ideální pro fotografování
skupin přátel a rodiny na pozadí překrásné scenérie.

Děti: Tento režim umožňuje pořizovat překrásně působivé snímky
dětí. Vaše snímky se budou pyšnit přirozenými pleťovými tóny
s brilantně a živě reprodukovanými detaily oblečení a detaily
v pozadí.

Sport: Krátké časy závěrky zmrazí pohyb objektu u dynamických
akčních snímků a dovolí výrazné zobrazení hlavního objektu.
Fotoaparát sleduje fotografovaný objekt a ve zlomcích sekund
provádí potřebná doostření obrazu.

Makro: Odhalte skrytou krásu květin, mincí, hmyzu a dalších
malých pokladů. Režim Makro reprodukuje každý detail v popředí
při současném rozostření pozadí pro zdůraznění hlavního objektu.
Pro dosažení maximálně ostrých výsledků umístěte fotoaparát na
stativ.

Noční portrét: Tento režim zaostřuje na nejbližší objekt za nízké
hladiny osvětlení a zajišťuje vyváženou expozici popředí a pozadí
snímku. Pro dosažení maximálně ostrých výsledků
doporučujeme umístit fotoaparát na stativ.

Získejte lepší snímky prakticky v jakékoli situaci. Každý z osmi digitálních motivových
programů je vytvořen tak, aby automaticky určil nejlepší potřebná nastavení pro vaší
scénu. Stačí jednoduše vybrat jeden z těchto motivových programů nebo program
AUTO a fotoaparát D40 udělá vše potřebné za vás.

1 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G ED II •Expoziční režim: Digitální motivový program [Děti], 1/320 s,

f/6,3 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200 2 •Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 18-135 mm f/3,5-5,6G IF-ED

•Expoziční režim: Digitální motivový program [Portrét] 1/100 s, f/5,3 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 400 3

•Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: [AUTO] 1/60 s, f/4 •Vyvážení bílé barvy: Auto

•Citlivost: ekviv. ISO 400 4 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: Digitální motivový program [Makro], 1/60 s, f/4,5

•Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 400 5 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55 mm f/3,5-5,6G ED II •Expoziční režim: Digitální motivový

program [AUTO (vypnutý blesk)] 1/40 s, f/5,3 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 400 6 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8G IF-ED

• Expoziční režim: Digitální motivový program [Sport], 1/800 s, f/3,2 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 400 7 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor

17-55 mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: [AUTO] 1/30 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 400 8 •Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55

mm f/2,8G IF-ED •Expoziční režim: Digitální motivový program [Noční portrét] 1/10 s, f/2,8 •Vyvážení bílé barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200 •Vestavěný

blesk: TTL 9 •Objektiv: AF-S VR DX Zoom-Nikkor 18-200 mm f/3,5-5,6G IF-ED •Expoziční režim: Digitální motivový program [Krajina] 8 s, f/4,2 •Vyvážení bílé

barvy: Auto •Citlivost: ekviv. ISO 200 *Všechny snímky byly zhotoveny při nastavení kvality obrazu: RAW (NEF)

1 2

3 4

5

6

7
8 9
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Méně komplikací, ví
Všestrannost a kvalita obrazu digitálních jednookých zrcadlovek Nikon      ve fot

Vestavěný blesk
Automaticky vyklápěný
blesk poskytuje přesně
tolik světla, aby dodal
fotografované scéně
krásný, přirozeně působící
vzhled. Pro rozšíření

dosahu blesku a vyšší
tvůrčí možnosti stačí

přidat volitelný
externí blesk
Nikon, jako je
například nový
model SB-400*.

Bezpečná a komfortní
ergonomie
S hmotností pouhých
475 g padne tento lehký
a kompaktní fotoaparát
perfektně do ruky a
jeho vyvážený design
a provedení gripu
zajistí snadné ovládání
a manipulaci. 

Baterie s dlouhou výdrží
Nově vyvinutá dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9
umožňuje pořídit až 470 snímků na jedno nabití v režimu
záznamu jednotlivých snímků (podle standardu CIPA, při
použití vestavěného blesku pro polovinu snímků). Pro ještě
dlouhodobější napájení fotoaparátu lze použít volitelný síťový
zdroj EH-5 (vyžaduje volitelný napájecí adaptér EP-5).

Menu Retouch
Přístroj D40 umožňuje snadno
editovat a vylepšovat snímky pomocí
vestavěných softwarových barevných
efektových filtrů a nabízí rovněž
černobílý režim a sépiové zbarvení
snímků. Stačí jen aplikovat na
snímky tu nejzajímavější možnost,
která je k dispozici v menu. Je to
snadné, pohodlné a zábavné!

Funkce D-Lighting
Zdá se vám některá část
snímku příliš tmavá nebo bez
detailů? Žádný problém.
Funkce D-Lighting umožňuje
přímo ve fotoaparátu vylepšit
jas a kontrast zhotovených
snímků. 

Objektiv Nikkor*
S fotoaparátem D40 plně
spolupracují všechny
objektivy AF-S/AF-I Nikkor.
Každý objektiv obsahuje ty
nejlepší optické a precizní
mechanické komponenty
na světě a nabízí optimali-
zovaný výkon pro získání
ostrých, konzistentních
výsledků. 

*Autofokus je podporován
pouze v kombinaci
s objektivy AF-S a AF-I
s vestavěným CPU, které
jsou vybaveny zaostřovacím
motorem.

Tlačítko režimů synchronizace blesku

Tlačítko samospouště/
funkční tlačítko

Po

-1 EV 0 +1 EV

Korekce expozice
Korekce expozice vám umožní
snížit nebo zvýšit hodnotu
expozice v rozmezí –5 až +5 EV.
Výsledkem jsou lépe exponované
snímky za extrémních světelných
podmínek, jako je například foto-
grafování ve slabě osvětleném
divadle, fotografování západu
slunce, apod.

Volič expozičních režimů
Vše, co potřebujete, je právě zde. Nyní je pořízení
překrásných snímků za každé situace hračkou.
Chcete-li mít větší kontrolu nad nastavením času
závěrky a clony, použijte režim P (programová
automatika), S (clonová automatika), A (časová
automatika) nebo M (manuální expoziční režim).

Infračervený přijímač
Volitelné infra-
červené dálkové
ovládání ML-L3
můžete využít
k ovládání spouště
při fotografování
autoportrétů nebo chcete-li
zamezit rozmazání snímků
při použití dlouhých časů
závěrky.

Blesk SB-400 nasazený
na fotoaparát D40

Před

ML-L3
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cí, více možností
Nikon      ve fotoaparátu dostatečně srozumitelném každému uživateli

Formáty zobrazení informací
Vyberte si zobrazení, které
vám bude vyhovovat:
Formát Classic nebo nové
formáty Graphic a
Wallpaper pro zobrazení
digitálních motivových
programů a režimů
P/S/A/M.

K dispozici rovněž ve stříbrné
barvě 
V závislosti na zemi nebo
regionu prodeje jsou
k dispozici černá a stříbrná
verze přístroje.

Snadná změna nastavení pomocí návodných obrázků
Fotoaparát D40 nabízí praktické „návodné
obrázky“ pro hlavní funkce fotoaparátu, které
jsou k dispozici, měníte-li nastavení. Tyto
snímky jsou k dispozici jako pomůcka pro volbu
správných nastavení.

Široký rozsah nastavení citlivosti ISO
Rozsah citlivostí fotoaparátu D40
sahá od hodnoty ISO 200 do
hodnoty ISO 1600, a díky tomu je
možné zhotovit překrásné snímky
v mnohých náročných
podmínkách za nízké hladiny
osvětlení bez použití blesku.

Volitelná měření expozice
Exkluzivní měření expozice Nikon
3D Color Matrix II okamžitě
vyhodnotí jas, kontrast a barvy
každé fotografované scény. Pro
speciální účely je k dispozici
rovněž integrální měření se
zdůrazněným středem a bodové
měření.

Rozhraní USB"
Fotoaparát snadno
propojíte s počítačem
pomocí dodávaného USB
kabelu. Dodávaný software
PictureProject lze poté
použít ke stahování snímků
do počítače, kde je lze
organizovat, retušovat a
tisknout.

Snadno použitelný hledáček
Optický hledáček fotoaparátu D40
je jasný, brilantní a rozměrný 
a zajišťuje ideální zobrazení pro
možnost precizního určení výřezu
snímků.

Funkce
zvětšení
výřezu snímku
Stiskněte tlačítko     a můžete
si až cca 19x (u snímků
velikosti Large) zvětšit snímek
zobrazený na monitoru.
Extrémně velký, 2,5“ LCD
monitor je perfektní pro
posouzení ostrosti snímků 
i pro pouhé přehrávání
posledních zhotovených
snímků přátelům a rodině.

ISO 800 Bodové měření expozice

Tlačítko AE-L/AF-L

Příkazový volič

Multifunkční volič
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ZPRACOVÁVEJTE SNÍMKY JAKO
PROFESIONÁLOVÉ: JEDNODUCHÝ,
INTUITIVNÍ SOFTWARE CAPTURE NX

Revoluční nový software Nikon
poskytující bezkonkurenční míru
kontroly nad vašimi snímky. Díky
exkluzivní technologii U PointTM od
společnosti Nik Software, provádí
Capture NX všechny komplikované
operace za vás a je tak prvním
skutečně praktickým fotoeditačním
softwarem pro fotografy všech úrovní.

Méně potíží, ví
Software a příslušenství k    rozšíř

Propojte fotoaparát s počítačem a vaše
snímky se automaticky zkopírují do počítače 
a zobrazí ve formě náhledů usnadňujících
výběr a organizaci oblíbených snímků.

✚ U Ž Í V E J T E  S I  T Y TO  Z Á B AV N É  A  S N A D N O  P O U Ž I T E L N É  F U N K C E  ✚

Můžete snadno provádět korekci
červených očí, nastavení jasu a barev
snímků.

Při tvorbě prezentací můžete využít
vaši oblíbenou hudbu. A navíc máte
k dispozici množství efektů včetně

různých efektových přechodů mezi snímky.

K dispozici je také snadný tisk
snímků. Praktické šablony a snadno
volitelné funkce, jako je tisk bez

okrajů, vám nabízejí množství různých layoutů
pro tisk. Funkce PictBridge je rychlým a
zábavným prostředkem pro tisk snímků přímo
z fotoaparátu. Stačí připojit se k libovolné
kompatibilní tiskárně pomocí podporovaného
rozhraní USB. 

PREZENTUJTE VAŠE SNÍMKY POMOCÍ
SOFTWARU PICTUREPROJECT
Tento software je dodáván s foto-
aparátem D40 a je vytvořen jako
jednoduchý, intuitivní a bezproblémový
nástroj pro digitální fotografy libovolné
úrovně znalostí. Jeho výkonné funkce
umožňují zkoumat možnosti digitálního
zobrazování bez nutnosti náročného učení.
Výrazně zjednodušuje přenos a sdílení
snímků při současném poskytnutí
postprodukčních vylepšení snímků
v počítači. Data na paměťové kartě lze
snadno zkopírovat do počítače; snímky lze
rychle tisknout, zasílat pomocí e-mailu
resp. zkopírovat do on-line fotoalba. 
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S rozsahem zoomu 4,3x se tento
kompaktní a lehký telezoom vyznačuje
velkým přiblížením, zatímco systém redukce
vibrací (exkluzivní systém redukce vibrací
Nikon VR) eliminuje vibrace způsobené
chvěním rukou.

AF-S VR Zoom-Nikkor 
70-300 mm f/4-5,6G

Pro větší dosah za nízké hladiny osvětlení
nebo vyšší účinek za denního osvětlení. Nový
kompaktní blesk SB-400 s nízkou hmotností
a mnohými kreativními funkcemi Nikon  je
ideální pro začátečníky. Chcete-li dosáhnout
větší univerzálnosti, kreativity a
vyššího výkonu, vyzkoušejte
bezdrátový osvětlovací systém
s bleskem SB-600, který nabízí
výsledky na profesionální úrovni
při snadném způsobu
ovládání.

SB-600

Blesky Nikon

Blesk SB-400 nasazený na
fotoaparát D40

AF-S DX Zoom-Nikkor 
55-200 mm f/4-5,6G

*Počet dosud vyrobených
objektivů Nikkor s bajonetem
Nikon F překročil v červenci
2006 hodnotu 36 milionů.

P Ř E H L E D  S Y S T É M U

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K HLEDÁČKU
BLESKY OBJEKTIVYPŘÍSLUŠENSTVÍ

DIGISCOPING

TV PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POČÍTAČI
POUZDROSÍŤOVÉ ZDROJE, BATERIE A BATTERY PACKY

Okulárový adaptér DK-22

Krytka okuláru DK-5*

Gumová očnice DK-16*

Rychlonabíječka
MH-23*

Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9*

*Dodávané příslušenství **Nejde o produkt společnosti Nikon 

Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3

Síťový zdroj EH-5
Napájecí adaptér EP-5

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

Hledáčková
lupa DG-2

Autofokus je podporován pouze v kombinaci s objektivy
AF-S a AF-I s vestavěným CPU, které jsou vybaveny

zaostřovacím motorem.

Fieldscope adaptér
pro digitální

jednooké
zrcadlovky FSA-L1

Blesk SB-800
Blesk SB-600

Sada makroblesků
Close-up

Speedlight
Commander Kit

R1C1Blesk 
SB-400

Videokabel EG-D100

Televizor**

Počítač**

Adaptér PC Card**
Čtečka paměťových 
karet SD**

Paměťové 
karty SD**

Capture NX

Kabel USB UC-E4*

Polotuhé pouzdro
CF-DC1

Camera 
Control Pro

PictureProject*

Úhlový
hledáček DR-6



Typ fotoaparátu Digitální jednooká zrcadlovka
Počet efektivních pixelů 6,1 milionu
Obrazový snímač RGB CCD, 23,7 x 15,6 mm; celkem pixelů: 6,24 milionu
Velikost obrazu (v pixelech) 3008 x 2000 [L], 2256 x 1496 [M], 1504 x 1000 [S]
Citlivost ISO 200 až 1600 v krocích po 1 EV, včetně možnosti dalšího zvýšení až o 1 EV nad hodnotu 1600
Paměťová média Paměťové karty SD; SDHC kompatibilní
Systém ukládání snímků Komprimovaný NEF (RAW): 12bitová komprese, 

JPEG: standardní algoritmus JPEG
Systém souborů Exif 2.21, vyhovující standardu DCF 2.0 a DPOF
Vyvážení bílé barvy Auto (TTL vyvážení bílé barvy pomocí 420pixelového RGB snímače), šest manuálních

předvoleb s jemným doladěním, manuální změření hodnoty bílé barvy
LCD monitor 2,5“ nízkoteplotní TFT LCD monitor z polymorfního křemíku; 230000 pixelů; regulace

jasu
Funkce přehrávání 1 snímek; stránky náhledů (4 nebo 9 náhledů); zvětšení výřezu přehrávaného snímku;

prezentace; zobrazení histogramu; indikace nejvyšších jasů; automatická změna orientace
snímků

Funkce mazání Formátování karty, vymazání všech snímků, vymazání vybraných snímků
Videovýstup NTSC nebo PAL
Rozhraní USB: volitelně Mass Storage a PTP
Zadávání textu Zadání až 36 alfanumerických znaků prostřednictvím monitoru a multifunkčního voliče;

ukládání do hlavičky Exif
Kompatibilní objektivy*1 Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)

AF Nikkor typu G nebo D
1) AF-S, AF-I: Podpora všech funkcí, 2) AF Nikkor typu G nebo D: Podpora všech funkcí
s výjimkou autofokusu, 3) PC Micro-Nikkor 85 mm f/2,8D: Lze použít pouze v režimu M;
podpora všech ostatních funkcí s výjimkou autofokusu, 4) Ostatní objektivy AF
Nikkor*2/AI-P Nikkor: Podpora všech funkcí s výjimkou autofokusu a měření expozice 3D
Color Matrix II, 5): Objektivy bez CPU: Lze použít v režimu M, ale bez expozimetru
fotoaparátu; elektronický dálkoměr lze použít u objektivů se světelností f/5,6 a vyšší.
*1 Objektivy IX Nikkor nelze použít
*2 Kromě objektivů pro F3AF

Úhel záběru Ekvivalentní objektivu s 1,5násobkem ohniskové vzdálenosti na kinofilmovém fotoaparátu
Hledáček Pevně vestavěný, typ „Penta-Mirror“; vestavěná dioptrická korekce (-1,7 až +0,5 m-1)
Předsunutí výstupní pupily okuláru 18 mm (-1,0 m-1)
Zaostřovací matnice Čistá matnice typu B BriteView Mark V se zobrazováním zaostřovacích polí
Zorné pole hledáčku Cca 95% obrazu (vertikálně a horizontálně)
Zvětšení hledáčku Přibližně 0,8x s 50 mm objektivem zaostřeným na nekonečno; -1,0 m-1

Informace zobrazované Indikace zaostření, indikace expoziční paměti/blokace zábleskové expozice, čas závěrky, 
v hledáčku clona, expozice/indikace korekce expozice, expoziční režim, korekce zábleskové expozice,

korekce expozice, počet zbývajících snímků, indikace připravenosti k záblesku
Autofokus TTL s fázovou detekcí, AF modul Nikon Multi-CAM530 s pomocným AF reflektorem

(pracovní rozsah cca 0,5–3,0 m); Pracovní rozsah: -1 až +19 EV (ISO 100; 20°C)
Zaostřovací režimy 1) Autofokus (AF): Single-servo AF (AF-S); Continuous servo AF (AF-C); automatická volba

režimu AF-S/AF-C (AF-A); automatická aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na
stavu fotografovaného objektu, 2) Manuální zaostřování (M)

Zaostřovací pole Lze vybrat z 3 polí
Režimy činnosti 1) Single Area AF, 2) Dynamic Area AF, 3) Dynamic Area AF s prioritou zaostření 
zaostřovacích polí nejbližšího objektu 
Blokace zaostření Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (Single-

servo AF) nebo stisknutím tlačítka AE-L/AF-L.
Systém měření expozice TTL měření expozice při plně otevřené cloně

1) 3D Color Matrix II (objektivy typu G a D); Color Matrix II (ostatní objektivy s CPU);
měření je prováděno pomocí 420pixelového RGB snímače 2) Integrální se zdůrazněným
středem: 75% citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o průměru 8 mm
uprostřed obrazu 3) Bodové: Měření je soustředěno do kruhové plošky s průměrem 
3,5 mm (cca 2,5% snímku) v místě aktivního zaostřovacího pole

Rozsah měření expozice 1) 0 až 20 EV (měření 3D Color Matrix nebo integrální měření se zdůrazněným středem),
2) 2 až 20 EV (bodové měření)

Expoziční režimy Digitální motivové programy ( Auto, Auto [vypnutý blesk], Portrét, Krajina, 
Děti, Sport, Makro, Noční portrét)

Programová automatika (P) s flexibilním programem; časová automatika (A); clonová
automatika (S); manuální expoziční režim (M)

Korekce expozice ±5 EV v krocích po 1/3 EV
Expoziční paměť Naměřené expoziční parametry lze uložit do paměti stisknutím tlačítka AE-L/AF-L
Snímací režimy 1) Jednotlivé snímky 2) Sériové snímání: cca 2,5 obr./s, 3) Samospoušť, 4) Dálkové

ovládání se zpožděním: zpoždění 2 s, 5) Dálkové ovládání s rychlou reakcí
Závěrka Kombinovaná mechanická a elektronická CCD závěrka; 30 s až 1/4000 s v krocích po 

1/3 EV; B (bulb)
Synchronizační kontakt Pouze X-kontakt; synchronizace blesku s časy do 1/500 s
Řízení záblesku 1) TTL: TTL řízení záblesku pomocí 420pixelového RGB snímače. i-TTL vyvažovaný

doplňkový záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky a standardní i-TTL doplňkový záblesk
pro digitální jednooké zrcadlovky jsou k dispozici při použití objektivu s CPU v kombinaci
s vestavěným bleskem, bleskem SB-800, SB-600, a SB-400, 2) Auto aperture (AA):
K dispozici s bleskem SB-800 a objektivy s CPU 3) Automatický zábleskový režim (A):

K dispozici u blesků SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 a 22s, 4) Manuální zábleskový režim
s prioritou vzdálenosti v kombinaci s bleskem SB-800

Režimy synchronizace blesku , , , : Automatická aktivace blesku, Automatická aktivace blesku
s předbleskem proti červeným očím; při použití externího blesku je k dispozici režim
Trvale zapnutý blesk s předbleskem proti červeným očím

: Automatická aktivace blesku, Automatická aktivace blesku a synchronizace
s dlouhými časy závěrky; při použití externího blesku je k dispozici režim Automatická
aktivace blesku s předbleskem proti červeným očím a synchronizace s dlouhými časy
závěrky 

, : Při použití externího blesku je k dispozici režim Trvale zapnutý blesk
s předbleskem proti červeným očím
Režimy P a A: Trvale zapnutý blesk, Synchronizace na druhou lamelu závěrky a
synchronizace s dlouhými časy závěrky, Synchronizace s dlouhými časy závěrky,
Synchronizace s dlouhými časy závěrky a předblesk proti červeným očím, Předblesk
proti červeným očím
Režimy S a M: Trvale zapnutý blesk, Synchronizace na druhou lamelu závěrky, Předblesk
proti červeným očím

Vestavěný blesk , , , , : automatická aktivace blesku s automatickým vyklopením do
pracovní polohy 
Režimy P, S, A, M: Manuální vyklopení do pracovní polohy pomocí tlačítka
Směrné číslo (ISO 200/ISO 100, m): cca 17/12 (manuální záblesk na plný výkon 18/13)

Korekce zábleskové expozice -3 EV až +1 EV v krocích po 1/3 EV
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní ISO sáňky se synchronizačním kontaktem, signálovým kontaktem,

kontaktem uzemnění a bezpečnostním systémem Safety Lock
Samospoušť Elektronicky řízená samospoušť s délkou běhu 2, 5, 10 nebo 20 s.
Dálkové ovládání Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3 (volitelné příslušenství)
Napájení Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9, nabíjecí napětí (rychlonabíječka MH-23): 7,4 V DC,

síťový zdroj EH-5 (volitelné příslušenství, vyžaduje volitelný napájecí adaptér EP-5)
Stativový závit 1/4" (ISO 1222) 
Rozměry (Š x V x H) Přibližně 126 x 64 x 94 mm
Hmotnost Cca 475 g  bez baterie, paměťové karty a krytky těla
Dodávané příslušenství Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL9, rychlonabíječka MH-23, USB kabel UC-E4,

software PictureProject, gumová očnice DK-16, řemínek fotoaparátu, krytka těla BF-1A,
krytka okuláru DK-5, krytka sáněk pro příslušenství BS-1

Volitelné příslušenství Bezdrátové dálkové ovládání ML-L3, software Capture NX, software Camera Control Pro,
napájecí adaptér EP-5, síťový zdroj EH-5, Videokabel EG-D100, polotuhé pouzdro CF-DC1,
blesk SB-800/SB-600/SB-400/R1C1

Dodávané příslušenství se může v různých zemích nebo oblastech lišit.

Pro použití s fotoaparátem D40 byly testovány a schváleny následující paměťové karty:
• SanDisk 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*1, 4GB*1,2

• Toshiba 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*1 

• Panasonic 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*1, 4GB*1,2 

• Lexar 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB*1

*1. Pokud chcete používat kartu se čtečkou karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto zařízení podporuje karty
o velikost 2 GB a 4 GB.

*2. SDHC kompatibilní. Pokud chcete používat kartu se čtečkou karet nebo jiným zařízením, zkontrolujte, zda toto
zařízení podporuje standard SDHC.

Kapacita paměťové karty a kvalita/velikost obrazu
V následující tabulce jsou uvedeny přibližné počty snímků, které lze uložit na paměťovou kartu Panasonic Pro HIGH
SPEED o kapacitě 512 MB při různých nastaveních kvality a velikosti obrazu.

Kvalita obrazu Velikost obrazu Velikost souboru*1 Počet dostupných Počet snímků
snímků*1 v sérii*1,2

RAW – 5,0 MB 65 5
L 2,9 MB 137 100

FINE M 1,6 MB 235 100
S 0,8 MB 503 100
L 1,5 MB 260 100

NORMAL M 0,8 MB 444 100
S 0,4 MB 839 100
L 0,8 MB 503 100

BASIC M 0,4 MB 755 100
S 0,2 MB 1200 100

RAW+BASIC –/L 5,8 MB*3 58 4

*1. Všechny údaje jsou pouze přibližné a předpokládají průměrnou velikost souboru; aktuální velikosti souborů a
kapacita paměťové karty se mohou měnit v závislosti na zaznamenávané scéně a typu paměťové karty.

*2. Maximální počet snímků, které lze zhotovit před pozastavením snímání. Aktuální počet snímků, které lze uložit do
vyrovnávací paměti, závisí na značce paměťové karty. Další snímky lze zhotovit po uvolnění dostatečného místa ve
vyrovnávací paměti.  

*3. Celková velikost souborů NEF (RAW) a JPEG. 

Online videopříručka - Digitutor
http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Specifikace

● Macintosh®, Mac OS a QuickTime jsou obchodní značky společnosti Apple Computer, Inc. ● Microsoft® a Windows® jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. ● Logo SD je obchodní značka organizace SD
Card Association. ● Logo SDHC je obchodní značka. ● Adobe, Acrobat a Adobe Reader jsou registrované obchodní značky společnosti Adobe Systems Inc. ● PictBridge je obchodní značka. ● Názvy všech ostatních uváděných produktů 
a značek jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky příslušných firem. ● Obrázky na displejích a monitorech znázorněné v tomto prospektu jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Listopad 2006 
© 2006 NIKON CORPORATION 
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