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These Download Terms and Conditions ("Agreement") constitute a legal agreement between you (either an individual or single entity) and Nikon Corporation or its associated company ("Nikon") setting forth the terms and conditions governing your download of the operation manual for our products (“Manual”). By clicking the "Download" button on
this page in order to start downloading the Manual, you indicate your acceptance of this Agreement and are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. Please read this Agreement carefully before beginning download. This license is not a sale of the Manual and you do not become the owner of the Manual through your purchase of any
product, download and/or use. Nikon retain ownership of the Manual and all copies thereof and all related intellectual property rights, and reserves all rights not expressly granted to you under this Agreement. This Agreement constitutes the complete and exclusive agreement, oral or written, between you and Nikon. 1. MANUAL The Manual are for
customers who have purchased our products. We may be unable to respond to inquiries from individuals who have not purchased our products. Please note that the manual and the contact information therein are subject to change without notice. The Manual is protected by Japanese copyright law and international copyright laws and treaties. You
must reproduce on each copy the Nikon copyright notice and any other proprietary legends that were on the original. 2. RESTRICTIONS Except as otherwise stated in this Agreement, you may not make or distribute copies of the Manual to others or electronically transfer the Manual from one computer to another over a network. YOU MAY NOT
ALTER OR REMOVE ANY COPYRIGHT, TRADEMARK OR OTHER PROTECTIVE NOTICES CONTAINED IN THE MANUAL. YOU MAY NOT ASSIGN OR OTHERWISE DISPOSE OF, MODIFY, ADAPT, TRANSLATE, RENT, LEASE, LOAN, RESELL, DISTRIBUTE, NETWORK, OR CREATE OR HAVE CREATED DERIVATIVE WORKS BASED UPON THE
MANUAL OR ANY PART THEREOF. 3. LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, THE MANUAL IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND NIKON, ITS EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, DEALERS AND AGENTS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, NIKON, ITS EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, DEALERS,
AND AGENTS DO NOT WARRANT THE PERFORMANCE OF OR THE RESULTS YOU MAY OBTAIN FROM THE MANUAL, OR THAT THE MANUAL WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE OPERATION OF THE MANUAL WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR-FREE, OR FREE OF VIRUSES. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
UNDER APPLICABLE LAW, NEITHER NIKON, NOR ITS EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, DEALERS OR AGENTS SHALL BE LIABLE TO YOU FOR ANY INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, LOSSES OR, EXPENSES OF ANY KIND, WHETHER LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR OTHERWISE ARISING OUT OF
OR RESULTING FROM THE MANUAL, HOWEVER CAUSED, EVEN IF NIKON, ITS EMPLOYEES, DISTRIBUTORS, DEALERS OR AGENTS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES. THIS DISCLAIMER CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS AGREEMENT AND NO USE OF THE MANUAL IS
AUTHORIZED EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER. 4. GENERAL This Agreement is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Japan without regard to its conflicts of laws principles. In the event a dispute arises under or in connection with this Agreement, you hereby consent to personal jurisdiction of Japan and waive any
objection that such forum is inconvenient. You further consent to service of process in any action arising from this Agreement by regular mail or other commercially reasonable means of receipted delivery. If any provision of the Agreement shall be determined invalid for any reason, the remaining provisions shall not be invalidated and shall remain in
full force and effect. This Agreement sets forth the entire agreement and understanding between you and Nikon, and supersedes and replaces any other agreements relating to the subject matter of this Agreement. The failure of any party to insist upon strict performance of any of the terms or provisions of this Agreement, or the exercise of any
option, right or remedy contained herein, shall not be construed as a waiver of any future application of such term, provision, option, right or remedy, and such term, provision, option, right or remedy shall continue and remain in full force and effect. The headings of the sections of this Agreement are inserted for convenience only and shall not
constitute a part hereof or affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. Except as otherwise expressly provided herein, the provisions of section 3 and section 4 together with any provisions that by their express terms apply to periods after termination of this Agreement, shall survive termination of this Agreement for any reason.
Manuals for Nikon products/ 2018/02/15/ Ver.2.0.0 Bei AliExpress.com willkommen Welcome back Abmelden Registrieren Anmelden Para fornecido por Câmera Nikon D7200 com lente Nikon 18-105mm 1: 3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Asférica Muito Obrigado representação oficial da Nikon na Ucrânia. Nikon D7200. Ampliar. A câmera
Nikon D7200 foi apresentada oficialmente em 2 de março de 2015, a câmera está atualmente fora de produção. Nikon D7200 é uma continuação lógica do modelo Nikon D7100, que foi lançado dois anos antes, em 1º de fevereiro de 2013. Por sua vez, a Nikon D7200 foi substituída/complementada pelo modelo Nikon D7500, que foi anunciado em 12
de abril de 2017. Três modelos: Nikon D7000, D7100, D7200 são muito semelhantes entre si. Todos eles pertencem à classe amadora avançada, que possui muitas funções inerentes aos modelos profissionais, mas ao mesmo tempo será compreensível para o fotógrafo amador comum. A programação inclui o seguinte ramo evolutivo: Nikon DX: D70 ->
D70s -> D80 -> D90 -> D7000 -> D7100 -> D7200 -> D7500. Essas câmeras são confortáveis para trabalhar com quase qualquer fotógrafo, independentemente de seu nível de habilidade. Esta linha também inclui câmeras full-frame Nikon FX: D600 -> D610 -> D750 -> D780. Com o tempo, a funcionalidade dessa linha se expandiu, mas não mudou
drasticamente. Enquanto estiver no mercado Nikon D7000, D7100, a D7200 não foi um substituto direto para uma câmera profissional mais avançada Nikon D300, em conexão com os quais os modelos D7100 / D7200 suportaram parcialmente o fardo do segmento de câmera profissional Nikon DX. Com o advento de um substituto para Nikon D300, na
cara Nikon D500, a necessidade da funcionalidade máxima da série D7000-> D7100-> D7200 também desapareceu, razão pela qual o modelo mais recente Nikon D7500 recebeu parcialmente menos funcionalidade do que o D7200. E porque a Nikon D7200 ainda é uma solução muito atraente para muitos fotógrafos e fotógrafos amadores. Sobre as
linhas/aulas de câmera A divisão na linha não é uma simples convenção, existem parâmetros bastante específicos por trás dela. Ao escolher uma câmera Nikon, antes de tudo, recomendo decidir sua classe, o que simplificará e facilitará muito a escolha. governante amador avançado A câmera é muito equilibrada e atende a um grande número de
fotógrafos amadores e profissionais. Sobre a linha de aulas de câmeras Nikon. Ampliar. Eu também adicionei este rótulo para seção sobre todas as câmeras Nikon. Brevemente sobre a Nikon D7200: A Nikon D7200 usa um sensor CMOS de 24 MP, o tamanho máximo da imagem é de 6000 X 4000 pixels. A faixa ISO é de 100 a 25.600, dois valores
adicionais podem ser definidos ISO HI 1 equivalente a 51.200 e ISO HI 2 equivalente a 102.400. Muito provavelmente este sensor é usado em algumas outras câmeras. Os dados aproximados dos sensores usados pelas câmeras Nikon podem ser olha aqui. O sensor Nikon D7200 possui uma excelente faixa dinâmica, o nível de ruído em ISOs altos está
no nível típico dos sensores APS-C modernos. Responsável pelo processamento de imagem EXPEED 4 processador, que também trabalha em câmeras de bordo Nikon D810, 810a, D750, D5600, D5500, D5300, D3300, D3400, D3500 e ainda D4s. Módulo de foco avançado Multi-CAM 3500DX II, exatamente o mesmo que Nikon D7500. Com
sensibilidade de -3 EV A câmera usa 51 pontos de foco, 15 dos quais são cruciformes. Este é um módulo atualizado, cuja versão antiga foi usada na câmera D7100. Com base no sensor primário Multi-CAM 3500, as câmeras são produzidas desde 2009. Pela primeira vez, o mais simples Multi-CAM 3500 foi apresentado em câmeras Nikon D3 и Nikon
D300. A modernização do módulo diz respeito à sua sensibilidade mínima e ao número de pontos que podem funcionar com lentes escuras em aberturas máximas de F/5.6-F/8.0. Todas as câmeras construídas em qualquer uma das modificações do Multi-CAM 3500 têm um foco muito tenaz com uma ampla gama de funções e configurações. A
velocidade máxima de disparo contínuo é 6 кадров в секунду no modo DX e 7 кадров в секунду no modo de corte 1.3X. A velocidade máxima de disparo contínuo durante a operação Live View é 3.7 fps. A câmera suporta barramento de alta velocidade UHS-I para cartões de memória SDHC/SDXC. O D7200 tem dois slots para cartões de memória e
várias configurações para seu uso. Mínimo excerto sincronização é de 1/320 segundo, o mínimo excerto 1/8000 segundos. A câmera suporta sincronização de alta velocidade com flashes externos. Módulo de medição exposição em 2.016-píxeis. Exatamente igual aos modelos D7000, D7100, D5200, D5300, D5500, D5600 и D600, D610, Df. Vídeo: 1920
X 1080 60p e 50p, mas apenas no modo de corte 1.3X. No modo normal, apenas 1920 X 1080 30p, microfone estéreo. Codec H.264, contêiner 'MOV'. A duração máxima do vídeo é de 30 minutos. Conectores 3.5 para microfone e 3.5 para fones de ouvido. HDMI tipo C. Tela principal 3.2 in 1.229 milhões de pontos (640 X 480 X 4). A tela não é sensível
ao toque e não giratória. Exatamente o mesmo que D7100. Os controles da Nikon D7200 são muito semelhantes aos modelos anteriores Nikon D7000, D7100. A funcionalidade do display monocromático adicional foi bastante reduzida. Agora você pode ver apenas alguns valores úteis. Nos modelos anteriores, a funcionalidade do display
monocromático era muito maior e permitia configurar e controlar muitos outros parâmetros. O resto: a Nikon D7200 possui um motor de foco embutido para trabalhar com lentes do tipo AF. Há também um reostato de abertura para trabalhar com lentes do tipo AI / AI-S e lentes sem contatos da CPU. O flash embutido pode controlar remotamente
flashes externos em modos automáticos usando Nikon CLS. Nikon D7200 tem Wi-fi e Bluetooth a bordo Juntamente com a bateria e o cartão de memória e a tampa baioneta, a câmera pesa 770 gramas. Nikon D7200 Tampão ponto bem fraco Nikon D7100 Era pequeno Suavizador de quadros. Para o modelo D7200, aumentou aproximadamente 2 vezes.
Com todos os extras desabilitados, o buffer do D7200 é: 12 compressão sem perdas RAW de 14 bits 15 RAW compressão normal de 14 bits 16 compressão sem perdas RAW de 12 bits 19 RAW compressão normal de 12 bits 15 RAW compressão sem perdas de 14 bits, modo de corte 1.3X 11 RAW + JPEG Compressão sem perdas de 14 bits, prioridade
de qualidade JPEG 16 RAW + JPEG Compressão normal de 12 bits, prioridade de tamanho JPEG 30 prioridade de qualidade JPEG L FINE 53 Prioridade de qualidade JPEG L NORM 76 JPEG L Prioridade de qualidade BASIC A inclusão de todas as funções adicionais que melhoram a qualidade da imagem leva a uma diminuição da capacidade do buffer
em apenas 1-2 quadros. Com cartão de memória rápido SanDisk Extreme Pro 95 MB/s 32 GB durante o disparo contínuo no modo 'RAW 14 bits / sem perdas', os freios iniciam após 19 quadros. Nikon D7200. Câmera mostrada com lente Carl Zeiss Distagon 2/28 ZF T* Fotos de amostra Convertendo arquivos RAW de origem (compressão sem perdas de
14 bits) com o utilitário Nikon Capture NX-D v 1.4.6 original. Picture Control: SD (Padrão com configurações padrão 3, 1, 0, 0, 0, 0) Balanço de branco: Auto1 (com deslocamento padrão) Ativo D-iluminação: Automático Controle de vinheta: DESLIGADO Sob. barulho por muito tempo exposição: OFF Sob. ruído para alta ISO.: DESLIGADO Aut. controle
de distorção: OFF Exemplos em Carl Zeiss Distagon 2/28 ZF T* (obrigado ProFotoVenda): Você pode baixar fotos originais em formato RAW este link (15 arquivos, 400 MB). Exemplos em Nikon 18-105mm 1: 3.5-5.6G ED Nikkor VR AF-S SWM DX IF Asférica: Você pode baixar fotos originais em formato RAW este link (15 arquivos, 400 MB). Atualizar
Fotógrafo compartilhou exemplos de fotos com lentes diferentes e Nikon D7200 Alexey Makeev, imagens muito mais interessantes podem ser encontradas em seu perfil na 35photo. minha experiência A Nikon D7200 é uma câmera muito boa. Seu único problema, eu destacaria o fato de que ele não está muito longe do D7100. Não vejo muito sentido
em atualizar de D7100 para D7200. A questão é o que é melhor no momento: D7200 ou novo D7500também permanece aberto. Mas no geral, eu recomendo olhar para o modelo mais recente. É uma pena que D7500 alguns recursos úteis foram retirados, como um reostato de diafragma, um slot para um segundo cartão de memória, a capacidade de
usar uma alça vertical / bateria, etc. Considero esta linha de câmeras a mais bem sucedida e muito funcional. Modelos DX: D7100, D7200, D7500 e FX: D610, D750, D780 desta linha são boas soluções equilibradas. É importante: muitos comentários sobre a câmera Nikon D7200 podem ser encontrados em Radozhiv na página do anúncio. Nikon
D7200. Câmera mostrada com lente Carl Zeiss Distagon 2/28 ZF T* Materiais relacionados Informações básicas sobre o sistema Nikon (lentes, câmeras, compatibilidade, muita informação). Seleção de câmeras Nikon (modelos, recomendações, discussão) Todas as câmeras digitais Nikon com lentes intercambiáveis. Seus tipos e datas de anúncios.
Designações de câmera s, h, x, e, a. Métodos e módulos de medição de exposição em câmeras Nikon. Processadores de câmeras Nikon. Atuação. Sistemas de focagem da câmera Nikon. Sensores de câmera Nikon (quem produz, em quais modelos são usados) Qual flash externo escolher para câmeras Nikon? Outros artigos sobre câmeras e lentes
Nikon/Nikkor. Comentários neste post não requerem registro. Qualquer um pode deixar um comentário. Uma grande variedade de equipamentos fotográficos pode ser encontrada em Aliexpress, Amazon и B&H Photo. Material preparado Arkady Shapoval. Procure-me em Youtube | Facebook | Instagram | Twitter | Telegram.
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