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ฉันยินดีด้วยกับ D810: ที่ได้พัฒนาทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉันรักใน D800E ฉันประทับใจจริงๆ กับคุณภาพของความละเอียด 

กระท่ังกับภาพแรกท่ีฉันถ่าย ความคมชัดของรายละเอียดน้ันชวนให้นึกถึงฟอร์แมตขนาดกลาง แต่ด้วยสรีระภายนอก 

การเข้าถึง และการใช้งานได้ในแบบของ D-SLR การใช้ ISO 64 น้ันหมายความว่าฉันสามารถถ่ายภาพมุมกว้างในท่ีสว่าง 

หรือกลางแจ้ง และยังคงคุณภาพสูงสุดได้โดยไม่สูญเสียไดนามิกเรนจ์ ภาพถ่ายจำาต้องคงคุณภาพหลังการผลิตภาพไว้ 

และภาพถ่ายจาก D810 ก็สามารถทำาได้

ตอนแรกท่ีผมได้สัมผัส D810 ความประทับใจแรกก็คือ กล้องตัวนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง สวยงามและละเอียดประณีต 

แต่มันไม่รู้สึกจริงๆ กระท่ังผมเร่ิมถ่ายภาพซ่ึงเวทมนตร์อันแท้จริงได้เร่ิมร่ายมนต์ ความสมบูรณ์ของสีสันและ 

คุณภาพของภาพที่ได้จาก D810 น้ันไม่เหมือนกับภาพท่ีผมเคยเห็นมาก่อน ออโตโฟกัสน้ันเร็วมากและล่ืนไหล 

เสียจนทำาให้ผมสามารถมุ่งความสนใจไปยังความมีชีวิตชีวาช่ัวขณะน้ันได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วงเด็ดๆ ของการเล่นกีฬาน้ัน 

เกิดข้ึนภายในเศษหน่ึงส่วนพันของวินาที ด้วยความม่ันใจ 100% ในออโตโฟกัสของ D810 และความสามารถในการ 

ถ่ายภาพประมาณ 5 เฟรมต่อวินาที และ 7 เฟรมต่อวินาที (รูปแบบ DX) ทำาให้กล้องตัวน้ีกลายเป็นกล้องอเนกประสงค์ 

มากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี

คุณจะเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในการถ่ายภาพท่ีมัลดีฟส์ กล้องดิจิตอลมักไม่ค่อยมีความสามารถใน 

สภาพแวดล้อมแบบน้ี แต่ D810 จับการเปล่ียนโทนสีได้อย่างละเมียดละไมและเก็บรายละเอียดได้อย่างน่ามหัศจรรย์ 

ผมใช้แฟลชถ่ายภาพปลาและปะการังใต้น้ำาเพ่ือให้ได้สีสันอันงดงาม และสภาพแวดล้อมท่ีน่ันสว่างมากจนคุณน้ันต้องคอย 

ปรับรูค่ารับแสงลงอยู่บ่อยๆ แม้ท่ีความเร็วสัมพันธ์สูงสุดท่ี 1/250 การต้ังค่าความไวแสงอยู่ท่ี ISO 64 ต่ำากว่ามาตรฐาน 

หมายความว่า ผมสามารถถ่ายภาพด้วยค่ารูรับแสงอยู่ท่ีประมาณ f/5.6-f/8 และยังได้เพลิดเพลินกับภาพท่ีมีคุณภาพสูง 

อีกด้วย บอกตรงๆ ง่ายๆ เลย D810 เป็นกล้องท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพสูงสุด

การถ่ายภาพสวนสนุกดรีมพาร์คสนุกมากทีเดียว – ด้วยการใช้ D810 ภาพท่ีเราได้น้ันคมชัดและสวยงามมาก 

กระท่ังในท่ีท่ีมีแสงน้อยก็ยังดูสวยงามมาก เราเห็นฟุตเทจอันแสนโรแมนติกและรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในภาพยนตร์ 

ไม่ว่าเราจะถ่ายภาพในที่ใดก็ตาม นับต้ังแต่ซอยท่ีมืดท่ีสุดและย่านอุตสาหกรรมไปจนถึงสระว่ายน้ำาท่ีมีแสงจ้า ไฮคีย์ 

ระยะของ D810 และภาพที่ได้น้ันมหัศจรรย์มากๆ

การใช้งาน D810 ทำาให้ผมนึกถึงกล้อง 4×5 ในช่วงเวลาท่ีผมเร่ิมทำางานเป็นช่างภาพมืออาชีพ ด้วยการยืนยันโฟกัส 

ในไลฟ์วิว การต้ังค่าของกล้องในโหมดการยกกระจกข้ึนและใช้ม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้ผมถ่ายภาพท่ีคมชัดได้ 

ในระดับเดียวกันกับกล้อง 4×5 หรือแม้กระท่ังคมชัดย่ิงกว่า การต้ังค่าความไวแสงของกล้องไปท่ี ISO 64 ทำาให้นึกถึง 

ฟิล์มสไลด์ท่ียอดเย่ียม และการปรับพารามิเตอร์ให้ชัดเจนใน Picture Control ให้ความรู้สึกเหมือนการเลือกภาพยนตร์ 

ประเภทต่างๆ มีเพียงกล้องตัวน้ีเท่าน้ันท่ีช่างภาพสามารถถ่ายภาพตามท่ีพวกเขาต้องการได้ง่ายข้ึนกว่าเดิมมาก

การถ่ายภาพของผมน้ันเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณ: ผมอยากจะสร้างความรู้สึกของการไปอยู่ ณ สถานท่ีแห่งน้ันจริงๆ 

ผมประทับใจกับความสามารถของ D810 ท่ีประสบความสำาเร็จในเร่ืองความละเอียดท่ีเทียบเท่ากับกล้องใหญ่อย่างกล้อง 

4×5 และ 8×10 และฟิล์มสไลด์ท่ีผมมักจะเลือกใช้งาน ในฐานะท่ีเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรม ฟังก์ช่ันการซูมแบบ split-

screen ในไลฟ์วิวน้ันเป็นฟังก์ช่ันเพ่ิมข้ึนมาท่ีมีค่าซ่ึงช่วยให้คุณเข้าถึงความสมบูรณ์ของกล้องในแนวนอนของตึกได้ 

การเปล่ียนแปลงของ D810 อาจดูเรียบๆ แต่กล้องตัวน้ีมีพัฒนาการข้ึนอย่างมาก
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พบกับช่างภาพและผู้ผลิตภาพยนตร์ของ D810 
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นำาพลังภาพขนาดใหญ่ 36.3 ล้านพิกเซลที่ใช้ได้จริง สู่ฉากอันหลากหลายด้วย D810 Nikon ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำาหรับ 

คุณภาพภาพ D-SLR ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ เซ็นเซอร์รับภาพ FX รูปแบบใหม่ และระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 ทำางานร่วมกัน 

เพื่อผลิตภาพคมชัดที่ก้าวล้ำาไปกว่ารุ่น D800E ด้วยช่วงการรับแสงอันยอดเยี่ยมและการควบคุมสัญญาณรบกวนอย่างมืออาชีพ 

ออโตโฟกัสที่แม่นยำาชัดเจน และการสั่นสะเทือนภายในที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำาให้สามารถจับภาพที่มีรายละเอียดสูงสุดได้ง่ายดายขึ้น 

ในขณะที่อัตราการถ่ายภาพที่รวดเร็วขึ้นประมาณ 5 เฟรมต่อวินาทีของรูปแบบ FX ทำาให้การถ่ายภาพที่มีพิกเซลสูงเป็นไปได้ภายใน 

สถานการณ์ที่ครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ ผู้ใช้งานแบบมัลติมีเดียสามารถเพลิดเพลินไปกับการสร้างภาพยนตร์ที่มี 

ความละเอียด 1080/60p พร้อมทั้งลายเส้นและสัญญาณรบกวนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งในที่สว่างและที่มืดไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือ 

วิดีโอ กล้องตัวนี้สามารถสร้างผลงานระดับยอดเยี่ยมชิ้นถัดไปให้แก่คุณได้

คุณภาพภาพที่เหนือชั้นและ   ความคล่องตัวที่แท้จริง



ค้นพบคุณภาพภาพเหนือชั้นที่ฐาน ISO 64

• เลนส์: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 
• ค่าแสง: โหมด [M], 1/125 วินาที, f/4 
• ไวต์บาลานซ์: แสงอาทิตย์ • ค่าความไวแสง: ISO 64 
• Picture Control: แฟลต (ใช้ในขั้นตอนหลังการถ่ายภาพ)  
©Miss Aniela
ภาพรีทัชโดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น



ระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 จะจัดการกับข้อมูลภาพขนาดใหญ่ 
ด้วยความเร็วสูง 

เซ็นเซอร์ภาพของ D810 ต้องการหน่วยประมวลผลข้ันสูงเพ่ือตอบสนอง 
ข้อมูลภาพท่ีสมบูรณ์แบบ กล้องนี้ใช้ EXPEED 4 ซ่ึงเป็นระบบประมวลผลภาพ 
เดียวกันกับที่ใช้ในกล้อง D4S เพ่ือทำาให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมืออาชีพท่ี 
ความเร็วสูงกว่ารุ่นก่อนประมาณ 30% พลังอันคมชัดนี้ได้ให้ภาพสมบูรณ์แบบ 
ท่ีความละเอียดสูงมากกว่า D800/D800E และการสร้างภาพยนตร์ 1080/60p 
น่ีเป็นส่วนท่ีทำาให้ความเร็วในการจับภาพเคล่ือนไหวทำาได้เร็วข้ึน เป็นประมาณ 
5 เฟรมต่อวินาทีในรูปแบบ FX และประมาณ 7 เฟรมต่อวินาที* ในรูปแบบ DX 
อัลกอริทึมข้ันสูงใหม่ของ EXPEED 4 ยังได้ตัดสัญญาญรบกวนในทุกค่าความไวแสง 
ทำาให้เกิดความคมชัดท่ีน่าท่ึงและโทนสีโดดเด่นมากข้ึน 
พร้อมด้วยความรู้สึกถึงความลึกอย่างชัดเจน

* เมือ่ใชง้าน EH-5b อะแดปเตอร์ AC หรอื ชดุแบตเตอรี่  
MB-D12 Multi-Power พรอ้มทัง้แบตเตอรีอ่ืน่ๆ นอกจาก  
EN-EL15

ระยะความไวแสงท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ISO 64 ไปยัง 12800 โดยไม่สูญเสีย 
ไดนามิกเรนจ์ 

ต้องขอบคุณประสิทธิภาพการรับแสงท่ีพัฒนาข้ึนของเซ็นเซอร์ภาพใหม่ 
และการประมวลผลภาพอย่างมืออาชีพของ EXPEED 4 D810 อวดโฉมช่วง 
ความไวแสงมาตรฐานท่ีกว้างข้ึนจาก ISO 64 ไปถึง 12800 ซ่ึงสามารถเพ่ิมไปยัง  
Lo 1 และ Hi 2 (เทียบเท่า ISO 32 และ 51200) สัญญาณรบกวนน้ันได้ถูกควบคุม 
อย่างระมัดระวังในทุกค่าความไวแสง และในช่วง ISO ท่ีสูงข้ึน เอ็ฟเฟ็กต์น้ัน 
จะย่ิงชัดเจนข้ึน รายละเอียดสวยงามน้ันจะถูกจับภาพไว้ด้วยความรู้สึกยอดเย่ียม 
ของมิติ ไปจนถึง ISO 12800

ระบบใหม่ของ Picture Control เพ่ือการปรบัภาพให้ยืดหยุ่นมากข้ึน 

แม้ว่าคุณจะได้เลือกการต้ังค่าเพ่ือถ่ายภาพไปแล้ว แต่ก็ยังมี 
การปรับต้ังค่าสำาคัญอ่ืนๆ ท่ีจะกำาหนดภาพและความรู้สึก 
ระบบใหม่ของ Picture Control ของ Nikon ให้การควบคุม 
ท่ีมีรายละเอียดและความยืดหยุ่น ซ่ึงทำาให้คุณได้สัมผัสกับ 
ศักยภาพอันทรงพลังของ D810 ได้ง่ายข้ึน จากความคมชัด 

และคอนทราสต์ ไปจนถึงโทนสีและความสมบูรณ์แบบ คุณสามารถปรับภาพได้ 
อย่างประณีตในคร้ังละ 0.25* ในขณะท่ีความสว่างสามารถปรับแต่งได้ในระยะ 
ความกว้างประมาณ ±1.5 ปุ่มบนตัวกล้องน้ันช่วยพาคุณไปยังเมนูของ Picture 
Control ท่ีท่ีคุณสามารถเลือก Picture Control อย่างเหมาะสมเพ่ือให้ตรงกับ 
ความต้องการอย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังโหมดมาตรฐาน ทิวทัศน์ และโหมดราบเรียบ 
แบบใหม่ 

* ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัการปรบัอยา่งรวดเรว็

การปรับแต่งค่าความคมชดัเพ่ือควบคุม 
ความชดัเจน 

ความคมชัดและคอนทราสต์ ท่ีมีอยู่แล้วใน Picture 
Control ถูกเสริมด้วย การต้ังค่าความชัดเจน 
แบบใหม่ ซ่ึงจะช่วยเน้นหรือลดความชัดเจนของภาพ 
ด้วยการปรับแต่งคอนทราสต์แต่ละส่วน การปรับ 
ความชัดเจนท่ีดีข้ึนของภาพท่ีมีรายละเอียดสูงของ 
D810 ช่วยดึงเอาระยะความลึกและความรู้สึกท่ี 
มากข้ึนมายังภาพทิวทัศน์ และทำาให้เกิดความ 
ประทับใจท่ีมากข้ึนในภาพบุคคล หรือยังสามารถ 
ใช้ในการสร้างเอ็ฟเฟ็กต์ตรงกันข้าม สร้างภาพท่ีมี 
ความนุ่มนวลและน่าประทับใจมากข้ึน

การปรับ Picture Controls ด้วยโปรแกรม: Picture Control Utility 2 

น่ีเป็นเร่ืองง่ายในการปรับแต่ง Picture Control โดยใช้โปรแกรมเพียงอย่างเดียว 
Picture Control Utility 2 ช่วยให้คุณปรับรายการได้หลากหลาย รวมท้ังการต้ังค่า
ความชัดเจนแบบใหม่ และปรับโทนเส้นโค้งของสีไปพร้อมกับตรวจสอบเอ็ฟเฟ็กต์ 
การต้ังค่าปรับแต่งสามารถบันทึกลงใน Picture Control แบบกำาหนดเอง และ 
โอนย้ายไปยังกล้องด้วยการ์ด CF หรือ SD แล้วจึงนำามาเลือกขณะถ่ายภาพ 
โปรแกรมน้ีสามารถเลือกใช้ได้ในตัวเอง หรือเปิดกับ Capture NX-D หรือ  
ViewNX 2 
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ระบบประมวลผลภาพ 
EXPEED 4
สัญลักษณ์ไม่ได้ถูกประทับตราลงไปจริง

• เลนส์: AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D • ค่าแสง: โหมด [M], 1/250 วินาที, f/9 • ไวต์บาลานซ์: แสงอาทิตย์ • ค่าความไวแสง: ISO 64 • Picture Control: มาตรฐาน ©Junji Takasago

ใช้อุปกรณ์เสริมเฮาส์ซิ่งกันน้ำาของบริษัทอื่นสำาหรับการถ่ายภาพ

ความลับสู่ภาพอันยอดเย่ียม

ข้อมูลจำาเพาะท่ีจะบอกกับคุณมากเกินกว่าท่ีคิด ด้วยใช้ประโยชน์อันมากมายของ 
ภาพขนาดยักษ์ 36.3 ล้านพิกเซลที่ใช้ได้จริง กล้อง D810 ส่งมอบภาพในระดับ 
สูงสุด ท่ามกลางตระกูล D-SLR ของ Nikon แต่น่ีเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงของ 
เร่ืองราวท้ังหมดเท่าน้ัน ภาพอันน่าประทับใจน้ันเป็นผลมาจากการผสมผสาน 
อย่างแนบเนียนของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของ Nikon ท่ีทำางานร่วมกัน 
เพ่ือผลิตภาพคมชัด โทนสีอันยอดเย่ียม และการลดสัญญาณรบกวนทุกค่า 
ความไวแสงอย่างไม่เคยมีมาก่อน

เซน็เซอร์ภาพใหม่ให้ภาพท่ีมีความคมชดัและสมบูรณท่ี์สุด 
จากฐาน ISO 64

นำาภาพของคุณไปสู่อาณาจักรแห่งใหม่ D810 มีเซ็นเซอร์ภาพที่ได้รับ 
การออกแบบใหม่เพ่ือนำาแสงที่ได้รับท้ังหมดมาใช้ในการสร้างภาพ โดยการรวบรวม 
ข้อมูลแสงมากข้ึน เซ็นเซอร์ภาพของกล้องน้ีจะอวดโฉมขีดความสามารถ 
ความไวแสงท่ีเหนือกว่า ทำาให้เป็นกล้อง Nikon Digital SLR ตัวแรกท่ีนำาเสนอฐาน 
ค่า ISO 64 โดยไม่สูญเสียไดนามิกเรนจ์ท่ีขยายออกเลยแม้แต่น้อย แต่ยังไม่หมด 
เพียงเท่าน้ี การออกแบบโดยปราศจาก Optical low-pass filter เซ็นเซอร์ภาพของ 
D810 ทำางานร่วมกันกับระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 ล่าสุดเพ่ือให้ภาพน่ิง 
มีความคมชัดอย่างน่าประทับใจท่ีเกินกว่าเสียงช่ืนชมในตัว D800E ผลที่ได้: 
ภาพที่ไม่เหมือนส่ิงท่ีคุณเคยพบเห็นจาก D-SLR มาก่อน

พลังแห่งการจับภาพอย่างท่ีไม่เคยทำามาก่อน
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เลนส์ NIKKOR พร้อม
ประสิทธิภาพการทำางาน
อันยอดเยี่ยม

เซ็นเซอร์ CMOS ใหม่ 
รูปแบบ FX โดยปราศจาก 
Optical low-pass filter 
นำามาซึ่ง 36.3 ล้านพิกเซล 
ที่ใช้ได้จริง

ระบบประมวลผลภาพ 
EXPEED 4 และ Picture 
Control ที่ทรงพลัง 
เพื่อคุณภาพภาพอันคมชัด

ซอฟต์แวร์ Capture NX-D 
ใหม่

เซ็นเซอร์ภาพได้รับการออกแบบ 
ให้ปราศจาก optical low-pass filter 
เพื่อให้ความละเอียดสูงสุด การควบคุมพารามิเตอร์ในระดับ

ที่ประณีตขึ้น 0.25

ค่าความคมชัด +2   ©Hisao Asano

ค่าความคมชัด -4

ค่าความคมชัด 0

ค่าความคมชัด +4



โหมดการวัดไฮไลท์แบบใหม่นีช้ว่ยถนอมรายละเอียดต่างๆ 
ของแสงสว่างไว้ได้ 

เม่ือถ่ายภาพนักแสดงบัลเลต์ท่ีสวมชุดสีขาว และทำาให้สว่างโดยสปอร์ตไลท์บน 
เวทีอันมืดมิด แม้ช่างภาพท่ีมีประสบการณ์ก็ยังต้องพยายามหลีกเล่ียงแสงสว่าง 
ท่ีมากเกินไปด้วยการวัดแสงเฉพาะจุดแบบเดิมๆ โหมดการวัดไฮไลท์แบบใหม่น้ี 
จะช่วยกำาหนดค่าแสงให้โดยอัตโนมัติเพ่ือหลีกเล่ียงแสงสว่างท่ีมากเกินไป 
โดยให้ความสำาคัญกับส่วนสว่างของฉาก
 

ระบบวิเคราะห์ฉากข้ันสูงพร้อมเซน็เซอร์ RGB แบบ 91K พิกเซล 
ท่ีมีความละเอียดสำาหรับการควบคุมอัตโนมัติอย่างยอดเย่ียม 

D810 ปฏิวัติระบบบันทึกภาพใหม่ด้วยระบบ วิเคราะห์ฉากข้ันสูงของ Nikon 
เหมือนกับท่ีทำาในกล้อง D4S เซ็นเซอร์ RGB แบบ 91K พิกเซลของกล้องน้ี 
จะจดจำาสีและแสงสว่างของฉากด้วยความแม่นยำาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วนำา 
ข้อมูลน้ันมาปรับให้เข้ากับการควบคุมอัตโนมัติต่างๆ เช่น ออโตโฟกัส การต้ังค่า 
แสงอัตโนมัติ ไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ และการต้ังค่าแสงแฟลช i-TTL อีกท้ัง 
ยังใช้ข้อมูลจดจำาใบหน้า จากเซ็นเซอร์ภาพเพ่ือการขยายภาพใบหน้าของเป้าหมาย 
เช่นเดียวกับการควบคุมค่าแสงอัตโนมัติและออโตโฟกัสในการถ่ายภาพด้วยไลฟ์วิว 
และวิดีโอ

ไวต์บาลานซอั์ตโนมัติท่ีได้รบัการปรับปรุง ชว่ยให้ผลลัพธ์นัน้ 
มีความแม่นยำา เป็นธรรมชาติมากข้ึน 

ระบบประมวลผลภาพ EXPEED 4 ใช้ชุดคำาส่ังใหม่สำาหรับไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ 
ท่ีทำางานวิเคราะห์รายละเอียดภาพอย่างพิถีพิถัน เพ่ือตรวจวัดแสงสีขาวในภาพ 
ได้อย่างแม่นยำา ตัวเลือกไวต์บาลานซ์แต่ละแบบรวมถึงไวต์บาลานซ์อัตโนมัติ 
ยังสามารถปรับแต่งได้ แม้ในข้ันท่ีประณีตกว่าเพ่ือให้ได้ภาพท่ีคุณต้องการ 
ย่ิงไปกว่าน้ัน ไวต์บาลานซ์แบบจุดของกล้องยังช่วยให้คุณคำานวณการต้ังค่า 
ไวต์บาลานซ์เฉพาะจุดล่วงหน้าได้ด้วยตนเองขณะใช้งานไลฟ์วิว โดยการใช้พ้ืนท่ี 
สีขาวขนาดเล็กหรือสีเทาในกรอบภาพน่ีทำาให้ข้ันตอนการปรับไวต์บาลานซ์ 
ทำาได้ง่ายข้ึนในช่วงเวลาที่ไม่มีกระดาษสีเทาประสิทธิภาพท่ีนำามาซ่ึงอีกความสะดวก 
แท้จริงท่ีมืออาชีพจะประทับใจ

การปรับปรุงระบบออโตโฟกัสท่ีพัฒนาข้ึนสำาหรับภาพท่ีมี 
ความละเอียดสูง 

ภาพท่ีมีพิกเซลจำานวนมากต้องใช้การโฟกัสท่ีเฉียบคมบนวัตถุท่ีคุณต้องการ D810 
ประสบความสำาเร็จในด้านการควบคุมโฟกัสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยเฉพาะ 
ในภาพบุคคลและภาพน่ิง ซ่ึงช่วยให้กล้องสามารถขยาย 
รายละเอียดของภาพขนาด 36.2 ล้านพิกเซล* 
อัลกอริทึมโฟกัสท่ีพัฒนาข้ึนและโมดูลเซ็นเซอร์ 
ออโตโฟกัส Multi-CAM 3500FX ข้ันสูง พร้อมท้ัง 
จุดโฟกัสท้ัง 51 จุด ช่วยเสริมประสิทธิภาพของช่างภาพ 
เพ่ือประสบความสำาเร็จในการโฟกัสท่ีต้องการอย่าง 
แม่นยำาท่ีสุด

* พืน้ทีภ่าพ FX (36 × 24) บนัทกึดว้ย 7360 × 4912 พกิเซล (L)

ฟังก์ชัน่ม่านชตัเตอรช์ดุแรกแบบอิเล็กทรอนกิส์ชว่ยลดการส่ันสะเทือน 

ถ้าคุณต้องการถ่ายภาพทิวทัศน์ด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ การส่ันสะเทือนท่ีลดลงน้ัน 
จะกลายเป็นย่ิงกว่าส่ิงสำาคัญ เม่ืออัตราขยายสูงน้ันทำาให้การกำาจัดการส่ันไหวของ 
กล้องเป็นไปได้ยาก ถึงแม้จะระมัดระวังเพียงใดก็ตาม D810 จัดการกับข้อกังวลน้ี 
ด้วยฟังก์ช่ันม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ เม่ือเปิดการทำางาน*, 

ตัวเลือกใหม่น้ีช่วยให้ เซ็นเซอร์ภาพของกล้องทำางานตามบทบาทของ 
ม่านชัตเตอร์ทางกลไก ด้วยวิธีน้ีเองท่ีช่วยลดการการส่ันสะเทือนภายใน ซ่ึงอาจ 
เกิดจากส่วนประกอบทางกลไกท่ีปะทะกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

* สามารถเลอืกไดเ้ฉพาะโหมด Mup ควมเรว็สงูสดุของชตัเตอรน์ัน้ถกูจำากดัอยูภ่ายใน 1/2000 วนิาที

การส่ันสะเทือนทางกลไกท่ีลดลงชว่ยให้ภาพมีความคมชดั 
ในทุกรายละเอียด 

การส่ันสะเทือนทางกลไกเกิดข้ึนจากกระจกของกล้องและการเคล่ือนไหวของ 
ชัตเตอร์ อย่างไรก็ตาม การส่ันสะเทือนเพียงเล็กน้อยสามารถทำาให้เกิดผลกระทบ 
อย่างเห็นได้ชัดกับภาพท่ีถ่ายด้วยกล้องพิกเซลสูง น่ีเป็นเหตุผลว่าทำาไมกระจกและ 
จังหวะการล่ันชัตเตอร์ของ D810 รวมท้ังกลไกต่างๆ ได้ถูกออกแบบใหม่ 
ท้ังหมด ส่ิงท่ีทำาให้เกิดความสมดุลของกระจกตัวใหม่น้ีช่วยควบคุมการส่ันสะเทือน 
ของกระจก ในขณะท่ีกระจกท่ีควบคุมด้วยมอเตอร์และชุดชัตเตอร์สามารถทำางาน 
ได้ ภายใต้ภาวะรอบหมุนต่ำาในโหมด Q และ QC 
เพ่ือช่วยให้การทำางานของชัตเตอร์ในตัวกล้องน้ันมี 
การส่ันสะเทือนและสัญญาณรบกวนต่ำา พร้อมกันน้ัน 
การพัฒนาต่างๆ ยังช่วยลดการส่ันไหวของ 
กล้องถ่ายภาพ เพ่ือทำาให้มีความคมชัดสมบูรณ์แบบ

เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการจำาลองที่เชื่อถือได้

การยืนยันความแน่นอนของการถ่ายภาพผ่านจอ LCD ที่ชัดเจน

การแสดงภาพซมูสำาหรับการแสดงภาพโฟกัสอย่างแม่นยำา

เม่ือคุณต้องการโฟกัสท่ีมีความแม่นยำาสูงอย่างรวดเร็ว จอภาพไลฟ์วิวของ D810 
น้ีเป็นส่ิงล้ำาค่าท่ีคุณต้องการ วิธีอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ภาพของกล้องนี้ได้รับการ 
เปล่ียนแปลง เพ่ือให้การค้นหาจุดโฟกัสทำาได้ง่ายข้ึน แม้กระท่ังเม่ือต้องการขยาย 
โดยช่วยให้คุณตรวจสอบรายละเอียดโฟกัส 
ท่ีต้องการ การแสดงภาพสามารถ 
ขยายข้ึนไปได้ถึงประมาณ 46× 
(ภาพขนาดใหญ่ในรูปแบบ FX) 
เพ่ือการยืนยันโฟกัสท่ีแม่นยำาและรวดเร็ว

จอ LCD แบบ TFT ท่ีสว่างและคมชดัมากข้ึน ด้วยการจัดเรียงแบบ 
RGBW 

หน้าจอ LCD ของ D810 มีความละเอียดประมาณ 1229k จุด 3.2 น้ิว / 8 ซม.  
ใช้การจัดเรียงแบบ RGBW เพ่ือเพ่ิมความสว่าง ด้วยการร่วมมือกันของโครงสร้าง 
ผสมผสานระหว่างแก้วและแผงหน้าปัด กล้องตัวน้ีนำาเสนอความสามารถในการ 
มองเห็นท่ีมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดใน 
แสงแดดจ้าและระดับเฉดสีท่ีกว้างข้ึน 
หน้าจอใช้แก้วเสริมกันรอยและ 
กันกระแทกบนพ้ืนผิว

การปรับแก้สีของหนา้จอ LCD 

การเตรียมพร้อมอย่างระมัดระวังนำาไปสู่ 
ผลลัพธ์ท่ีสวยงาม หน้าจอ LCD ของ  
D810 ได้รับการปรับแต่งให้แสดงสี 
อย่างถูกต้อง นอกจากน้ี คุณสามารถ 
ปรับแก้สมดุลของสีบนหน้าจอ LCD 
ได้ตามใจชอบ

 

การซมูหนา้จอแบบ Split-screen เพ่ือการจัดระดับท่ีแม่นยำา 

เม่ือคุณต้องการบรรลุระดับท่ีสมบูรณ์แบบของวัตถุ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีควรพิจารณา 
อันดับแรกๆในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ตัวเลือกการซูมหน้าจอแบบ  
Split-screen ของ D810 น้ีเป็นส่ิงท่ีคุณต้องการ ขณะใช้ไลฟ์วิว จุดท้ัง 2 จุด 
บนเส้นแนวนอนเดียวกันจะใหญ่ข้ึนบนหน้าจอท่ีถูกแบ่งออก และสามารถ 
เพ่ิมขนาดได้ในเวลาเดียวกันในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน ด้วยการปรับระดับของกล้อง 
ในขณะท่ีแสดงส่วนขยายน้ันบนหน้าจอ คุณสามารถยืนยันได้ว่าน่ีเป็นระดับ 
เหมาะสมท่ีสุดในการจัดองค์ประกอบ 
ก่อนการถ่ายภาพ ตัวเลือกน้ีสามารถ 
เข้าถึงได้โดยกดปุ่ม P

ออโตโฟกัสที่แม่นยำาของ D810 ให้ความคมชัดอย่างละเอียดแก่ภาพดังที่ต้องการ
• เลนส์: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • ค่าแสง: โหมด [M], 1/125 วินาที, f/2.8 • ไวต์บาลานซ์: คูลไวต์ฟลูออเรสเซนต์ • ค่าความไวแสง: ISO 80 • Picture Control: ภาพบุคคล ©Miss Aniela

ความเที่ยงตรงที่ผลักข้อจำากัดของการถ่ายภาพพิกเซลสูง

การจัดเรียงแบบ RGBการจัดเรียงแบบ RGBW

โมดูลเซ็นเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ 
Multi-CAM 3500FX ขั้นสูง
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ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ราบรื่นด้วยความละเอียดกว่า 1080/60p 



ภาพยนตรอั์นยอดเย่ียมในระดับ Full HD พร้อมการปรับปรุง 
รายละเอียดท่ีสูงถึง 60p 

โดดเด่นเกินว่าคุณภาพวิดีโอของ D800 D810 ประสบความสำาเร็จในด้านคุณภาพ
อันยอดเย่ียมอย่างแท้จริง โดยใช้การประมวลผลสัญญาณวิดีโอรูปแบบใหม่ท้ังหมด 
ช่วยให้ลายเส้นและสีเพ้ียนน้ันลดลงอย่างมีประสิทธิภาพในขณะท่ีคงความละเอียด 
ท่ีแม่นยำา ภาพยนตร์น้ันจะถูกบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การบีบอัดแบบ IPB  
และโคเดก H.264 เพ่ือทำาให้แน่ใจถึงคุณภาพสูงของภาพ ในขณะท่ีบันทึกไว้เป็น 
ไฟล์ขนาดเล็ก และด้วยความสามารถในการบันทึก Full HD (1920 × 1080) 
ในขนาด 60p (59.94 เฟรมต่อวินาที) คุณสามารถถ่ายภาพเคล่ือนไหวความเร็วสูง 
และกลับมาเล่นในอัตราภาพท่ีช้าลงกว่า 24p เพ่ือความราบเรียบและล่ืนไหลในระดับ 
2.5× ภาพยนตร์น้ันสามารถบันทึกได้สูงสุดถึง 20 นาที* ด้วยความละเอียด 
1080/60p

* และ 10 นาทีเมือ่คุณภาพของภาพนัน้ตัง้ไวใ้นระดบัสงูสดุ

 

ระบบเลนส์ NIKKOR: ตัวเลือกของผู้ผลิตภาพยนตร์

คุณภาพอันยอดเย่ียมของเลนส์ NIKKOR ได้กลายมาเป็นส่ิงโปรดปรานของผู้ผลิต 
ภาพยนตร์มืออาชีพ เลนส์หลายตัวถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ เพ่ือดึงประสิทธิภาพ 
อันเต็มท่ีของกล้อง D-SLR ท่ีมีพิกเซลสูง แต่ตัวเลือกของช่างภาพไม่ได้จำากัด 
อยู่เพียงเท่าน้ัน ในขณะท่ี F เมาท์ของ Nikon ได้ถูกใช้มาอย่างยาวนานต้ังแต่  
Nikon F ในตำานานต้ังแต่ปี 1959 D810 น้ันใช้งานได้กับเลนส์ท่ีตกทอดจากรุ่น 

สู่รุ่นกว่าร้อยตัวได้อย่างแท้จริง ซ่ึงแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติเฉพาะท่ีเสริมทางเลือก 
อันหลากหลายให้กับการสร้างภาพยนตร์ของคุณ

ตัวเลือกของรูปแบบภาพยนตรพ้ื์นฐาน FX และ DX 
จะดึงมุมมองท้ังสองแบบมาจากเลนส์เพียงตัวเดียว

ด้วยกล้อง D810 คุณไม่จำาเป็นต้องเปล่ียนเลนส์หรือย้ายกล้องไปมา เม่ือคุณ
ต้องการปรับเปล่ียนมุมมอง: คุณสามารถเปล่ียนรูปแบบภาพยนตร์พ้ืนฐานระหว่าง 
FX และ DX ได้อย่างง่ายๆ* ด้วยลักษณะน้ีเองท่ีเป็นเอกลักษณ์ของ Nikon 
เม่ือต้องการถ่ายภาพการแสดงสดหรือการสัมภาษณ์ จะช่วยให้คุณปรับเปล่ียนมุม
มองได้โดยไม่ต้องเปล่ียนเลนส์

* อตัราสว่นมมุมองของภาพยนตร์ คอื 16:9 ไมว่า่จะเลอืกเปน็รปูแบบใดกต็าม ในรปูแบบ 
ภาพยนตรพ์ืน้ฐาน FX ความกวา้งของพืน้ทีภ่าพนัน้อยูท่ีป่ระมาณ 91% ของภาพนิง่ในรปูแบบ FX

ตัวเลือกในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีหลากหลายสำาหรับการผลิต 
ภาพยนตรแ์บบกำาหนดชว่งเวลาท่ียอดเย่ียม 

D810 นำาเสนอสองทางเลือกสำาหรับการผลิตภาพยนตร์แบบกำาหนดช่วงเวลา 
อันยอดเย่ียมด้วยการเปล่ียนค่าแสงท่ีนุ่มนวล ด้วยการใช้ฟังก์ช่ันการถ่ายภาพ 
แบบกำาหนดช่วงเวลา คุณสามารถสร้างลำาดับเหตุการณ์ท้ังหมดได้ด้วยกล้อง 
ตัวน้ีเลย ซ่ึงเป็นประโยชน์อันสุดพิเศษของ Nikon ด้วยโหมดถ่ายภาพแบบ 
เว้นช่วงเวลา ในระหว่างน้ัน คุณสามารถปรับเปล่ียนลำาดับของภาพน่ิงขนาดใหญ่ 
ในระยะเวลานานข้ึน* เพ่ือผลิตภาพยนตร์แบบกำาหนดช่วงเวลาในความละเอียด 
ใกล้เคียงกับ 8k ต้องขอบคุณภาพขนาดใหญ่ ท่ีทำาให้การเพ่ิมการเคล่ือนไหว 
ของกล้องในวิดีโอในขณะท่ีตัดต่อภาพไปยัง Full-HD เพ่ือทำาให้ภาพยนตร์มี 
ความสมจริงน้ันสามารถทำาได้

* ความเปน็ไปไดข้องจำานวนครัง้ในถา่ยนัน้ขึน้ไปไดถ้งึ 9999

การอ่านค่าวัดแสงท่ีม่ันคงและคาดการได้ ด้วยโหมดการวัดแสง 
ไฮไลท์และเฉล่ียกลางภาพ

ค่าแสงท่ีม่ันคงในการถ่ายวิดีโอ เป็นส่ิงสำาคัญท่ีสุดในการผลิตวิดีโอขนาดส้ัน 
อันเป็นท่ีน่าพอใจด้วยการเปล่ียนค่าแสงท่ีนุ่มนวล D810 ได้เพ่ิมโหมดการวัดค่า
แสงสองโหมดในการบันทึกภาพยนตร์ เพ่ือความสะดวกในการถ่ายภาพยนตร์ 
การวัดแสงเฉพาะจุดน้ันช่วยให้การอ่านค่าแสงทำาได้แม่นยำามากข้ึน ซ่ึงไม่มี 
แนวโน้มท่ีจะปรับเปล่ียนความสว่างให้กับวัตถุในจุดศูนย์กลางของเฟรม ในขณะท่ี 
การวัดแสงไฮไลท์ช่วยให้คุณถ่ายภาพวัตถุภายใต้สปอตไลท์ของเวที ขณะหลีกเล่ียง 
แสงสว่างท่ีมากเกินไป

ขยายเพ่ือให้ได้มาซึง่โฟกัสท่ีแม่นยำาไลฟ์วิวของภาพยนตร์ 

การตรวจสอบโฟกัสในไลฟ์วิวของภาพยนตร์น้ันทำาได้ง่ายข้ึนเม่ือใช้ การแสดงภาพ 
แบบซูมของ D810 บนจอ LCD ต้องขอบคุณการประมวลผลระบบของเซ็นเซอร์ 
ใหม่ ท่ีช่วยทำาให้คุณสามารถเห็นจุดโฟกัสได้ง่ายข้ึน ในขณะท่ี พ้ืนที่โฟกัสท่ีเล็กลง 
ของออโตโฟกัสพ้ืนท่ีธรรมดา ช่วยให้สามารถโฟกัสวัตถุเล็กๆ หรือโฟกัส 
เฉพาะส่วนของฉากได้ง่ายข้ึนเม่ือคุณเตรียมพร้อมจะถ่ายภาพ

การควบคุมค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติเพ่ิมความยืดหยุ่น 
ในการถ่ายภาพยนตร์ท่ีปรับแต่งเองได้

ในขณะท่ียังคงรักษาระยะชัดลึกพิเศษและรักษาความเร็วเดิมของชัตเตอร์น้ัน 
เป็นส่ิงสำาคัญมากท่ีช่วยให้คุณได้ภาพท่ีต้องการระหว่างสร้างภาพยนตร์ D810 
นำาเสนอความสามารถในการให้กล้องควบคุมค่าความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ 
เพ่ือรักษาค่าแสงท่ีเหมาะสม การต้ังค่าน้ีมอบทางเลือก เม่ือคุณต้องการถ่ายภาพ 
ในสถานการณ์ท่ีมีแสงหลากหลายภายในเวลาช่วงเดียวกัน ยังมีตัวเลือกในการต้ังค่า 
สูงสุดของค่าความไวแสง ISO (ISO 200 ไปจนถึง Hi 2) เพ่ือไม่ให้สูงเกิน

การควบคุมการปรบัรูรับแสงด้วยไฟฟ้านัน้สามารถทำาได้ 
ในตัวกล้องเองระหว่างท่ีกำาลังบันทึกภาพ

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นได้ชัดของแสงสว่างขณะถ่ายภาพ เช่น เม่ือแพนกล้อง 
จากห้องมืดไปยังภายนอกหน้าต่างท่ีมีความสว่าง ตัวเลือกการปรับรูรับแสงด้วย 
ไฟฟ้าของ D810 ช่วยให้คุณปรับเปล่ียนรูรับแสงได้อย่างล่ืนไหลและปราศจากเสียง 
โดยไม่ต้องหมุนปุ่มคำาส่ัง ตัวเลือกท่ีเป็นประโยชน์น้ียังสามารถทำาได้เม่ือบันทึกภาพ
ลงภายในการ์ดความจำาภายใน รวมท้ังบันทึกในไลฟ์วิวของภาพยนตร์

การบันทึกวีดีโอโดยไม่บีบอัดผ่าน HDMI  

เพ่ือคุณภาพวิดีโอท่ีสมบูรณ์แบบ D810 ช่วยให้คุณสามารถส่งสัญญาณไฟล์แบบ 
ไม่บีบอัดไปยังเคร่ืองบันทึกภายนอกได้โดยตรงผ่าน HDMI ด้วยรูปแบบ 8 บิท  
4:2:2 ความต้องการของมืออาชีพในการสำารองข้อมูลอย่างปลอดภัยน้ัน 
สามารถทำาได้ด้วยการบันทึกวิดีโอ 
ในการ์ดความจำาในตัวกล้อง 
(H.264/MPEG-4 AVC) 
ได้อย่างต่อเน่ือง ด้วยการใช้คลิป 
หนีบสาย HDMI ที่ให้มาด้วยน้ัน 
คุณสามารถหลีกเล่ียงการหลุด 
อย่างไม่ต้ังใจ เพ่ือทำาให้การถ่ายทำาน้ัน 
ราบร่ืนมากย่ิงข้ึน 

การแสดงไฮไลท์ชว่ยหลีกเล่ียงแสงสว่างท่ีอาจจะมากเกินไปได้  

สัญลักษณ์แสดงไฮไลท์ของ D810 ช่วยให้คุณตรวจสอบแสงสว่างท่ีมากเกินไป 
ในเฟรมด้วยความช่วยเหลือจากรูปแบบ “zebra” ซ่ึงสามารถแสดงบนจอ LCD 
และ/หรือ จอท่ีต่อเข้าไป HDMI ได้ รูปแบบน้ีสามารถปิดได้เม่ือไม่มีการเช่ือมต่อ 
กับ HDMI ในขณะท่ียังคงใช้งานจอของไลฟ์วิวอยู่ ซ่ึงช่วยให้บันทึกภาพยนตร์ 

ท่ีสะอาดและไม่บีบอัด 
ไปยังเคร่ืองอัดภายนอกได้
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การปรับปรุงภาพยนตร์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือชา่งภาพ

ตัวเลือกท่ีเพ่ิมมากข้ึนสำาหรับผู้ผลิตภาพยนตร์มืออาชพี

 ©Lucas Gilman

ภาพยนตร์รูปแบบพื้นฐาน FX ภาพยนตร์รูปแบบพื้นฐาน DX



จับภาพจังหวะสำาคัญที่ 7 fps*
* ในรูปแบบ DX เมื่อใช้ร่วมกับแบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานนอกเหนือจาก EN-EL15

• เลนส์: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• ค่าแสง: โหมด [A], 1/8000 วินาที, f/5.6 
• ไวต์บาลานซ์: แสงอาทิตย์ 
• ค่าความไวแสง: ISO 800 
• Picture Control: สีสด

©Lucas GIlman



ปริซมึแก้วใสสว่างของชอ่งมองภาพแบบออพติคอล พรอ้มท้ังครอบคลุม 
การมองเห็นภาพ 100% และการแสดงข้อมูล organic EL ท่ีชดัเจนข้ึน

มองทุกภาพได้อย่างชัดเจนและแม่นยำา ช่องมองภาพแบบออพติคอลของ D810  
นำาเสนอการมองเห็นภาพแบบครอบคลุม 100% และการขยายภาพท่ี 0.7×*  
ในรูปแบบ FX ด้วยการพัฒนาโค้ทบนช่องมองภาพแก้วปริซึมห้าเหล่ียม 
ช่องมองภาพน้ีสามารถสร้างภาพท่ีสว่าง 
พร้อมท้ังสีท่ีแม่นยำามากข้ึน การแสดงข้อมูล 
ช่องมองภาพของ organic EL แบบใหม่ 
นำามาใช้เพ่ือให้ได้แสงสว่าง การแสดงข้อมูล 
ท่ีมีคอนทราสต์สูง และใช้พลังงานต่ำา
คุณยังสามารถคาดหวังถึงการมองเห็น 
ท่ีน่าประทับใจในขณะอยู่กลางแจ้ง 
แม้กระท้ังแสงจ้าจากด้านหลัง

* ดว้ยเลนส์ 50mm f/1.4 ทีร่ะยะอนนัต,์ -1.0 ม.-1

เวลาในการตอบสนองอันรวดเร็วสำาหรับจังหวะชัว่ขณะ  
 

D810 ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของคุณในทันที ทันที 
เม่ือเปิดเคร่ือง D810 จะเร่ิมทำางานภายใน 0.12 วินาที* และเวลาหน่วงชัตเตอร์ 
0.052 วินาที* เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสในการถ่ายรูปท่ีเหมาะสม 

* อา้งองิจากคูม่อื CIPA

ชอ่งใส่การ์ดหนว่ยความจำาความเร็วสูงแบบ CF และ SD 
 

ความเร็วในการบันทึกของการ์ดน้ันจะเป็นองค์ประกอบสำาคัญของประสบการณ์ 
การถ่ายภาพท่ีมีประสิทธิภาพและนุ่มนวล ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำา CF ของ 
D810 น้ันเข้ากันได้กับ UDMA 7 ตัวล่าสุด และช่องใส่การ์ดหน่วยความจำา SD 
น้ันเข้ากันได้กับ SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) และ UHS-I 
คุณยังสามารถใช้ท้ังสองการ์ดน้ันได้พร้อมกันสำาหรับการทำางานต่างๆ อย่างเช่น 
บันทึกข้อมูล JPEG และ RAW แยกการ์ดกัน โดยบันทึกข้อมูลเดียวกันลงในการ์ด
ท้ังสองอันเพ่ือเป็นตัวสำารองและอ่ืนๆ

โครงสร้างท่ีแข็งแรงนี้ใชแ้มกนเีซยีมในการสร้างองค์ประกอบต่างๆ 
 

D810 น้ันถูกสร้างข้ึนเพ่ือความทนทานโดยใช้แมกนีเซียมอัลลอย โครงสร้างท่ี 
แข็งแรงของกล้องน้ีช่วยป้องกันเทคโนโลยีข้ันสูงจากการกระแทกที่ไม่ต้ังใจ กล้องน้ี 
ยังก้าวล้ำาสภาพอากาศท่ีหลากหลายและฝุ่งผงท่ีอาจจะเข้ามายังส่วนรอยต่อ และ 
ขอบของเคร่ือง ซ่ึงช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพได้ในสภาพอากาศท่ีแข็งกระด้างได้

ระบบ AF ทรงพลังสำาหรับจับภาพท่ีแม่นยำาด้วยชว่งกว้างของ 
เลนส์เทเลโฟโต้กับเทเลคอนเวอร์เตอร์

จุดโฟกัสท้ัง 51 จุดของ D810 น้ันรวมไปถึง15จุดตรงกลาง ซ่ึงจะตอบสนองกับ 
ค่ารูรับแสง f/5.6 และให้ประสิทธิภาพการทำางานเต็มท่ีด้วยเลนส์ออโตโฟกัสของ 
NIKKOR นอกจากน้ี จุดตรงกลางเก้าจุด สามารถใช้ได้กับค่ารูรับแสงท่ีแคบกว่า 
f/5.6 และกว้างกว่า f/8 เช่นเดียวกับจุดทางซ้ายและขวาสามจุดของท้ังหมดเก้าจุด*1  

ผลที่ได้คือ: การโฟกัสท่ีง่ายดายเม่ือใช้เทเลคอนเวอร์เตอร์ 1.4× หรือ 1.7× 
ย่ิงไปกว่าน้ัน จุดโฟกัส 11 จุดสามารถใช้ได้กับค่ารูรับแสง f/8*2 ช่วยให้คุณได้ 
ประสิทธิภาพออโตโฟกัสท่ีทรงพลังเม่ือใช้งานเทเลคอนเวอร์เตอร์ 2.0× ร่วมกับ 
เลนส์ซุปเปอร์-เทเลโฟโต้ของ 
NIKKOR

*1 จดุโฟกสัเกา้จดุตรงกลางทำางานเปน็ 
เซน็เซอรแ์บบกากบาท ในขณะทีอ่กีหกจดุ 
ทีเ่หลอืทำางานแบบเซน็เซอรแ์นวเสน้

*2 จดุโฟกสัตรงกลางทำางานเปน็เซน็เซอร์ 
แบบกากบาท ในขณะทีอ่กี 10 จดุ 
ทีเ่หลอืทำางานแบบเซน็เซอรแ์นวเสน้

การถ่ายภาพหลากหลายรูปแบบ 
ด้วยกล้องเพียงตัวเดียว

D810 นำาเสนอตัวเลือกพ้ืนท่ีภาพท้ังส่ี: 
รูปแบบ FX (35.9 × 24.0 มม), 
5:4 (30.0 × 24.0 มม), 1.2× 
(30.0 × 19.9 มม), และรูปแบบ DX 
(23.4 × 15.6 มม) พร้อมพ้ืนท่ีภาพตัดส่วน 
ท่่ีทำาสัญลักษณ์อย่างชัดเจนในช่องมองภาพรูปแบบ DX นำาเสนอ 1.5× และ 
อัตราส่วน 1.2× ให้เอ็ฟเฟ็กต์แบบเทเลโฟโต้ประมาณ 1.2× เม่ือใช้เลนส์ DX 
NIKKOR รูปแบบ DX จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

ไฟล์ RAW ขนาด S สร้างสมดุลให้กับไฟล์ขนาดเล็กและมีโทนสี 
ส่วนรวมท่ีสมบูรณ์

เม่ือคุณต้องการเก็บภาพไว้ในไฟล์ RAW พร้อมแสดงประสิทธิภาพท่ีน่าประทับใจ 
ภายหลังจากการประมวลผล แต่ยังต้องการสร้างไฟล์ด้วยความรวดเร็ว D810 
เสนอไฟล์ทางเลือกอีกอย่างนอกเหนือจาก JPEG ไฟล์ RAW ขนาด S แบบใหม่* 
(12 บิท, ไม่บีบอัด) ซ่ึงมีความละเอียดเท่ากับ 1/4 และมีขนาดเป็นคร่ึงหน่ึงของ 
ไฟล์ RAW ขนาด L ที่ไม่บีบอัด ซ่ึงยังคงความคมชัดและระดับสัญญาณรบกวน 
เทียบเท่ากับ JPEG ขนาด S โดยแสดงความสมบูรณ์และการดัดแปลงของไฟล์ 
RAW 

* ตวัเลอืกเมนรูทีชัไมส่ามารถกระทำาได้
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การถ่ายภาพอย่างต่อเน่ืองด้วยความรวดเร็วท่ีประมาณ 5 เฟรมต่อวินาที 
และสามารถขยายไปได้ถึงประมาณ 7 เฟรมต่อวินาที* 

D810 ช่วยดึงความสามารถในการปรับระดับใหม่ของการถ่ายวัตถุเคล่ือนท่ี 
ในภาพรายละเอียดสูง ถึงแม้จะเป็นภาพขนาดใหญ่พิกเซลสูงมากในกล้องแบบ 
Full-frame กล้องน้ียังสามารถจับภาพเคล่ือนไหวได้เร็วข้ึนอยู่ท่ีประมาณ 
5 เฟรมต่อวินาทีในรูปแบบ FX เม่ือต้องการความเร็วเพ่ิมข้ึน กล้องน้ีสามารถ 
เพ่ิมได้ถึงประมาณ 6 เฟรมต่อวินาที ในโหมดตัดส่วน 1.2× และยังไปได้ถึง 
ประมาณ 7 เฟรมต่อวินาที* ในรูปแบบ DX ด้วยความสามารถในการถ่ายภาพ 
ท้ังวัตถุน่ิงและวัตถุเคล่ือนไหว D810 น้ีมีศักยภาพท่ีสามารถขยายการถ่ายภาพ 
ของคุณออกไปได้

* เมือ่ใชง้าน EH-5b อะแดปเตอร ์AC หรอืชดุแบตเตอรี ่MB-D12 Multi-Power พรอ้มท้ังแบตเตอรีอ่ื่นๆ 
นอกจาก EN-EL15

โหมดออโตโฟกัสกลุ่มพ้ืนท่ีแบบใหม่นำาเสนอการตรวจจับ 
และติดตามวัตถุได้อย่างแม่นยำา 

การถ่ายภาพวัตถุที่ไม่สามารถคาดเดาทิศทางได้น้ันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น 
เร่ืองธรรมดาด้วย D810 นอกจาก โหมดพ้ืนท่ีออโตโฟกัสที่ใช้งานกันมาเป็น 
เวลานานท้ังสี่โหมดแล้ว (ออโตโฟกัสจุดเดียว, ออโตโฟกัสแบบปรับเปล่ียนพ้ืนท่ี 
โฟกัส, การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ และออโตโฟกัสแบบเลือกพ้ืนที่โฟกัสอัตโนมัติ) 
กล้องน้ียังนำาเสนอโหมดออโตโฟกัสกลุ่มพ้ืนท่ี โหมดรูปแบบใหม่ท่ีถูกแนะนำาคร้ัง
แรกในกล้องช้ันแนวหน้าอย่าง D4S ต่างจากออโตโฟกัสแบบปรับเปล่ียนพ้ืนที่โฟกัส 
ซ่ึงใช้จุดโฟกัสเดียวเพ่ือตรวจจับวัตถุ ออโตโฟกัสกลุ่มพ้ืนที่ใช้จุดโฟกัส 5 จุด 
ในคราวเดียว เพ่ือให้การตรวจจับวัตถุน้ันมีความ 
แม่นยำา โดยไม่เปล่ียนโฟกัสไปยังพ้ืนหลังน่ียังมี 
ประโยชน์ เม่ือจับวัตถุท่ีเล็ก อยู่ระยะไกลและ 
เคล่ือนไหวด้วยความเร็ว โดยช่วยให้คุณสามารถ 
จับภาพได้เร็วและแม่นยำามากข้ึนกว่าแต่ก่อน

ไฟล์ภาพขนาดยักษ์นั้นไม่มีกำาแพงกั้นในการจับภาพวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ต้องขอบคุณ 5 เฟรมต่อวินาทีของรูปแบบ FX
• เลนส์: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • ค่าแสง: โหมด [M], 1/2000 วินาที, f/5.6 • ไวต์บาลานซ์: อัตโนมัติ 1 • ค่าความไวแสง: ISO 400 • Picture Control: มาตรฐาน ©Lucas Gilman

โหมดออโตโฟกัสกลุ่มพื้นที่

โหมดออโตโฟกัสจุดเดียว โหมดออโตโฟกัสแบบปรับ
เปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (9 จุด)

โหมดออโตโฟกัสแบบปรับ
เปลี่ยนพื้นที่โฟกัส (51 จุด)

โหมดออโตโฟกัสกลุ่มพื้นที่

รองรับกับรูรับแสง f/5.6 รองรับกับรูรับแสง f/8

รอบรับกับรูรับแสงที่แคบกว่า f/5.6 และกว้างกว่า f/8

FX 5:4DXอัตราส่วน 1.2×

คุณภาพท่ีเหนอืชัน้ของภาพในความเร็วท่ีไม่เหมือนใคร โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเชือ่ถือได้จรงิ

มีการใช้การแสดงข้อมูลแบบ organic EL



ประสิทธิภาพการทำางานสูงสุดท่ี 36.3 ล้านพิกเซล
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ซอฟต์แวร์ Capture NX-D ใหม่ ดึงศักยภาพ RAW ออกมาอย่างเต็มที ่
ถึงแม้ว่า D810 จะผลิตภาพ JPEG ช้ันยอด แต่ภาพท่ีบันทึกด้วยไฟล์ RAW ยังคงความสมบูรณ์ของข้อมูล 
อ่ืนๆท่ีอาจดึงออกมาขณะตัดต่อได้ และซอฟต์แวร์ Capture NX-D ใหม่ของ Nikon น้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุด 
ในการปลดล็อคศักยภาพของข้อมูล RAW (NEF) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โปรแกรมน้ีเสนอ ตัวเลือกของ 
ฟังช่ันในการตัดต่อท่ีสำาคัญสำาหรับ RAW รวมท้ังการปรับแต่งไวต์บาลานซ์ การแก้ไขความคลาดเคล่ือน 
ของเลนส์ และการทำาให้ภาพชัดเจนข้ึน ด้วยการใช้โปรแกรมท่ีง่ายน้ีเอง ทำาให้คุณสามารถเห็นเอ็ฟเฟ็กต์ 
ท่ีเปล่ียนไปในแต่ละมุมมอง รวมไปถึงการจัดวางแผงควบคุมท่ีคุณต้องการเพ่ือเพ่ิมการใช้งาน 
สูงสุด และยังถูกออกแบบมาเพ่ือผสมผสาน Picture Control Utility 2 และ Camera Control Pro 2 
(อุปกรณ์เสริม) อย่างราบร่ืนอีกด้วย

เม่ือดึงศักยภาพท่ีเต็มเป่ียมของกล้อง 36.3 ล้านพิกเซลสามารถให้ได้ออกมาแล้ว การทำางานของเลนส์ก็มีความสำาคัญ 
เฉกเช่นเดียวกัน ด้วยความสามารถอันโดดเด่นเลนส์ NIKKOR เป็นหุ้นส่วนท่ีเหมาะสมของ D810 ซ่ึงจะช่วยให้ช่างภาพ 
ทุกประเภทเก็บภาพได้ทุกมุมมอง และถ่ายทอดออกมาได้ในทุกโทนสีและทุกความต่อเน่ือง เลนส์ NIKKOR เป็นรุ่นท่ี 
เหมาะสมแก่การใช้คู่กับกล้อง D810 เพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีต้องการอย่างแท้จริง

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

 AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

เลนส์ซูมมุมกว้างที่ตั้งค่ารูรับแสงไว้ที่ f/2.8 เพื่อการบอกเล่าอันยอดเยี่ยม

ด้วยการต้ังค่ารูรับสูงไว้สูงสุดท่ี f/2.8 เลนส์มืออาชีพตัวน้ี ช่วยให้มีความคมชัดท่ัวท้ังภาพ โค้ทผิวแบบนาโนคริสตัลช่วยลดแสงโกสต์ 

และแฟลร์แม้ในสภาวะย้อนแสง ในขณะท่ีกระจก ED ช่วยลดความคาดเคล่ือนของสี เพ่ือทำาให้ม่ันใจถึงคอนทราสต์ท่ีเย่ียมยอด ทนทาน 

และไว้ใจได้ น่ีเป็นกระจกสำาคัญสำาหรับช่างภาพมืออาชีพในทุกสถานท่ี

การเบลออย่างธรรมชาติและการสร้างแสงแบบจุดอย่างคมชัดรวมอยู่ในเลนส์คุณภาพสูงนี้

เลนส์หลักตัวน้ีประสบความสำาเร็จในการบอกเล่าฉากอันน่าประทับใจด้วยความละเอียดสูงและรูปแบบชัดต้ืนท่ีสวยงามและราบเรียบ 

แม้มีรูรับแสงกว้าง ก็สามารถถ่ายภาพวัตถุระยะไกลท่ีคมชัดและมีคอนทราสต์สูง แหล่งกำาเนิดแสงแบบจุดท่ีระยะอนันต์สามารถ 

ถ่ายทอดมาเป็นจุด แม้กระท่ังต้ังค่ารูรับแสงสูงสุด นอกเหนือจากน้ันคุณสมบัติของภาพชัดต้ืนท่ีออกแบบมาอย่างซับซ้อนทำาให้ 

วัตถุเป้าหมายมีความโดดเด่น ส่งผลให้ภาพน้ันมีความลึกตามธรรมชาติ
Capture NX-D

 ©Hisao Asano

Licensed by TOKYO TOWER ©Shinichi Sato

 ©Lucas Gilman

 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

 AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

เลนส์เทเลโฟโต้ที่จำาเป็นสำาหรับมืออาชีพ

ค่ารูรับแสงของเลนส์เทเลโฟโต้ที่ไว้ใจได้และจำาเป็นท่ี f/2.8 เพ่ือกล้องรูปแบบ FX และภาพที่ได้น้ันให้รายละเอียดและคอนทราสต์ 

อันน่าตะลึงท่ัวท้ังภาพ ไม่ว่าจะโฟกัสท่ีจุดใดหรือใช้ค่ารูรับแสงใดก็ตาม ส่ิงท่ีมากไปกว่าน้ีก็คือ กล้องตัวน้ีมาพร้อมกับระบบ 

ลดภาพส่ันไหว (VR) เทียบเท่าความเร็วชัตเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน 3.5 สต็อป* และโค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล ขยายศักยภาพในการถ่ายภาพ 

และเพ่ิมความม่ันใจของคุณเม่ือต้องถ่ายภาพในสถานการณ์ท่ียากลำาบาก

* อา้งองิจากมาตรฐาน CIPA 

เลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้พร้อมทั้งสัมผัสใหม่ที่ช่างภาพต้องการอย่างแท้จริง

ด้วยระยะโฟกัสท่ียาวท่ีสุดในบรรดาเลนส์ NIKKOR น่ีเป็นเลนส์ท่ีช่างภาพชีวิตสัตว์ป่าและทิวทัศน์ต้ังตาเฝ้ารอคอย ด้วยการทำางานของ 

ฟลูออไรต์ กระจก ED และโค้ทผิวแบบนาโนคริสตัล เลนส์นี้ให้ภาพท่ีสะอาดอย่างดีเย่ียม พร้อมท้ังลดความคาดเคล่ือนของสีแสงโกสต์ 

และแฟลร์ การถ่ายภาพแบบซูเปอร์เทเลโฟโต้ยังมีความน่าเช่ือถือมากข้ึนโดยอาศัยระบบลดการส่ันไหว (VR) ทำาให้มีประสิทธิภาพ 

เทียบเท่ากับความเร็วชัตเตอร์ท่ีเพ่ิมข้ึน 4.5 สต็อป* (4.0 สต็อป* เม่ือใช้พร้อมเทเลคอนเวอร์เตอร์ AF-S TC-800-1.25E ED)

* อา้งองิจากมาตรฐาน CIPA 

 ©Lucas Gilman

 ©Lucas Gilman

 ©Lucas Gilman

 ©Lucas Gilman

©Miss Aniela



WR-1 รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย (อุปกรณเ์สริม) นำาเสนอฟังก์ชัน่ 
การทำางานแบบรีโมตต่างๆ

ด้วยการต้ังตารอคอยของเหล่าช่างภาพมืออาชีพ WR-1  
รีโมตคอนโทรลมัลติฟังก์ช่ันช้ันสูงน้ี ช่วยสร้างโอกาสในการ 
ถ่ายภาพแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ เม่ือ WR-1 หรือ WR-R10*1, 2 
(ตัวรับ) ติดต้ังเข้ากับ D810 คุณสามารถเปิดดูหรือเปล่ียนแปลง 
การต้ังค่าของกล้อง*3 โดยใช้จอของ WR-1 (ทรานสมิตเตอร์) 
และล่ันชัตเตอร์ได้ในระยะไกล ย่ิงไปกว่าน้ัน คุณสามารถ 
กดชัตเตอร์จากกล้องหลายตัวต่อเน่ืองกันด้วย WR-1 เพียงตัวเดียว 
หรือล่ันชัตเตอร์กล้องทุกตัวแบบประสานกัน โดยติดต้ัง WR-1 
ได้เช่นกัน กลุ่มของกล้องสามารถควบคุมแยกกันได้*4 และคุณสามารถใช้ WR-1 
ในการถ่ายทำาภาพยนตร์และถ่ายภาพแบบเว้นช่วงเวลา ระยะการแลกเปล่ียน 
ระหว่าง WR-1 ด้วยคล่ืนวิทยุ สามารถสูงข้ึนไปถึง 120 ม./ 394 ฟุต*5 สามารถ 
ใช้ได้ถึง 15 ช่อง WR-R10/WR-T10 สามารถใช้ร่วมกันกับ WR-1 เพ่ือการ 
ถ่ายภาพระยะไกลได้

*1 เฟริม์แวรข์อง WR-R10 ตอ้งอพัเดตจากเวอรช์ัน่ 1.00 ไปยงั 2.00 กอ่นใชง้าน *2 อะแดปเตอร์ 
ของ WR-A10 ตอ้งเชือ่มตอ่กบั D810 ซึง่ใชข้ัว้ตอ่แบบ 10-pin *3 ขอ้จำากดัของฟงักช์ัน่  
*4 ฟงักช์ัน่แบบกลุม่ไมส่ามารถใชไ้ดเ้มือ่ WR-R10 ถกูใชง้านในแบบตวัรบั *5 ในความสงูประมาณ  
1.2 ม./3.9 ฟตุ; หรอือาจจะนอ้ยกวา่ ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของสิง่กดีขวางและสภาพอากาศ

UT-1 อุปกรณส่ื์อสาร (อุปกรณเ์สริม) ชว่ยปกป้องระหว่างรบัส่งข้อมูล 
ผ่านสาย

อุปกรณ์ส่ือสาร UT-1 สามารถติดต้ังได้กับช่องเสียบแฟลชนอกของ D810 
น่ีช่วยให้การส่งข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงจากกล้อง 
ไปยังเคร่ือง PC หรือ FTP server รวมท้ังเป็น 
รีโมตคอนโทลของกล้องจาก PC*1 ด้วยสาย LAN 
มีความเป็นไปได้เช่นกันท่ีจะใช้ LAN แบบไร้สาย*2 
เม่ือต่อเข้ากับตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-5A/B/C/D 
(อุปกรณ์เสริม)

*1 ตอ้งใช้ Camera Control Pro 2 
*2 มาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n

WR-R10/WR-T10 รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย (อุปกรณเ์สรมิ) 
พร้อมกับประสิทธิภาพการส่งต่อระยะไกล

ด้วยการใช้ WR-T10 เป็นทรานสมิตเตอร์ คุณสามารถควบคุม 
กล้องหลายตัวท่ีติดต้ังตัวรับของ WR-R10* รีโมตคอนโทรล 
ช่วยในการ ถ่ายภาพโดยใช้รีโมตด้วยคล่ืนวิทยุ แม้จะมี 
ส่ิงกีดขวาง เช่น ต้นไม้ท่ีต้ังขวางทางอยู่ ระยะทางของ 
การส่งสัญญาณสูงสุดระหว่าง WR-R10 และ WR-T10 คือ 
20 ม./66 ฟุต ตัวควบคุมเหล่าน้ันช่วยให้คุณส่ังการออโตโฟกัส 
โดยการการกดปุ่มชัตเตอร์ลงคร่ึงหน่ึง เพ่ือใช้การถ่ายภาพ 
อย่างต่อเน่ืองให้กดปุ่มกดชัตเตอร์ค้าง คุณยังสามารถส่ังการ
บันทึกภาพยนตร์ได้อย่างง่ายดาย

* อะแดปเตอรข์อง WR-A10 ตอ้งเชือ่มตอ่กบั D810 ซึง่ใชข้ัว้ตอ่รโีมต 10-pin

การควบคุมกล้องระยะไกลสารพัดประโยชน:์ Camera Control Pro 2 
(อุปกรณเ์สริม)

สำาหรับผู้ท่ีต้องการส่ังการกล้องจากคอมพิวเตอร์ Camera Control Pro 2 ช่วยให้ 
คุณควบคุมการต้ังค่าและคุณสมบัติอ่ืนๆจากระยะไกล นอกจากโหมดควบคุมค่าแสง 
ความเร็วของชัตเตอร์ และรูรับแสงแล้ว ซอฟต์แวร์น้ียังมีฟังช่ันอีกมากมาย 
ท่ีจะช่วยให้คุณม่ันใจ ในการทำางานท่ีราบร่ืนของไลฟ์วิว โอกาสในการควบคุมอย่าง 
สร้างสรรค์น้ัน รวมไปถึงรีโมตส่ังเร่ิมและหยุดสำาหรับการถ่ายภาพ และการเปล่ียน 
ของไลฟ์วิวสำาหรับภาพน่ิงและภาพยนตร์ คุณยังสามารถปรับความสมบูรณ์แบบ 
ของหน้าจอของภาพในไลฟ์วิว และผลลัพธ์ไวต์บาลานซ์ได้ในแต่ละภาพ
ซ่ึงค่อนข้างมีประโยชน์เม่ือต้องการทำางานในสตูดิโอ คุณยังสามารถแสดงตัวบอก 
ระดับเสียงในระหว่างถ่ายภาพยนตร์ได้เช่นกัน ด้วยอุปกรณ์เสริมอย่างตัวส่งข้อมูล 
แบบไร้สาย WT-5A/B/C/D* ไฟล์ภาพสามารถโอนย้ายผ่านทาง Wi-Fi หรือ 
การเช่ือมต่ออีเธอร์เน็ตได้เช่นกัน

* UT-1 อปุกรณส์ือ่สารนัน้ตอ้งตอ่เขา้กบั D810

ความสามารถของ D810 ในการถ่ายภาพต่อเน่ืองน้ันยังสามารถใช้ถ่ายภาพ 
แสงไฟเป็นเส้นของเส้นทางดวงดาวได้อีกด้วย โดยใช้โหมดถ่ายภาพต่อเน่ือง 
(CH หรือ CL) และต้ังความเร็วของชัตเตอร์ไว้ท่ีระหว่าง 4 และ 30 วินาที 
คุณสามารถถ่ายภาพต่อเน่ืองได้นานเท่าท่ีการ์ดความจำาและแบตเตอร่ีของคุณทำาได้  
ด้วยช่องว่างของเวลาระหว่างถ่าย ท่ีส้ันลงระหว่างการต้ังค่าแสง 
ในแต่ละภาพกว่าเม่ือใช้แบบเว้นช่วงเวลา คุณสามารถ 
สร้างภาพจากองค์ประกอบต่างๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์อ่ืน 
ท่ีสามารถประสานภาพของคุณ เพ่ือให้เกิด 
เอ็ฟเฟ็กต์ท่ีสวยงามได้
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แฟลชในตัวกล้องเพ่ือความสมดุลและ Creative Lighting System 

D810 สร้างความโดดเด่นด้วยแฟลชในตัวกล้องพร้อมไกด์นัมเบอร์ 12/39 
(ม./ฟุต, ISO100, 20 ำC/68 ำF) และฟังก์ช่ันการส่ังงาน โดยใช้เซ็นเซอร์ RGB 
แบบ 91K พิกเซลสำาหรับการตรวจจับใบหน้าและการวิเคราะห์ไฮไลท์ ท้ังยังตกแต่ง 
ใบหน้าให้เข้ากับแสงสว่างรอบด้าน ทำาให้ประสบผลสำาเร็จอย่างยอดเย่ียม 
แม้กระท่ังถ่ายภาพด้วยกล้องเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน ในขณะท่ี Nikon Creative 
Lighting System ให้ความน่าเช่ือถือและความยืดหยุ่นที่ไร้คู่แข่ง ด้วยการใช้ฟังก์ช่ัน 
การส่ังงานของแฟลชในตัวกล้องเพ่ือส่ังงานเฟลชภายนอกของ Nikon* แสงสว่างน้ัน 
จะทรงพลังและครบถ้วนตามท่ีคุณต้องการ ด้วยการควบคุมการทำางานแฟลชแบบ 
ไร้สาย

* แฟลชภายนอก SB-910, SB-700 หรอื SB-R200

หมายเหต:ุ ระยะของไฟชว่ยหาออโตโฟกสัอาจสัน้กวา่ทีค่าดไว้ 
ขึน้อยูกั่บสถานการณก์ารถา่ยภาพ

การทำางานท่ีเหนอืชัน้ของแฟลช — 
แฟลชเสริมภายนอก SB-910 (อุปกรณเ์สรมิ)

เม่ือต้องการใช้ i-TTL สารพัดประโยชน์ สำาหรับการควบคุมแฟลชในตัวกล้อง 
หรือแฟลชไร้สาย SB-910 ของ Nikon การทำางานท่ีมีรายละเอียดและ 
ไกด์นัมเบอร์อันทรงพลังของ 34/111.5 (ม./ฟุต ISO 100, 
STD รูปแบบ FX โดยต้ังค่าซูมท่ีระยะ 35 มม, 20 ำC/68 ำF) 
เมนูที่ได้รับการพัฒนาข้ึนและการควบคุมนี้ให้ความสะดวกสบาย 
ท่ีสามารถใช้งานได้ และเม่ือติดต้ังฟิลเตอร์สีหลอดไฟหรือ 
ฟลูออเรสเซนต์เข้าไปด้วยแล้ว SB-910 จะช่วยค้นหา 
เพ่ือปรับไวต์บาลานซ์ได้ในทันที

ซ่อนตัวอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้ SB-910 นั้นถูกควบคุมแบบไร้สายโดยแฟลชภายในของ D810 เพื่อสะท้อนแสงออกไปจากฉากและทำาให้แบบสว่างมากขึ้น
• เลนส์: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • ค่าแสง: โหมด [M], 1/80 วินาที, f/6.3 • ไวต์บาลานซ์: แฟลช • ค่าความไวแสง: ISO 100 • Picture Control: ภาพบุคคล ©Miss Aniela 

แฟลชเสริมภายนอก SB-910 ห้าตัว สั่งงานระยะไกล

โดยใช้ฟังก์ชั่นการสั่งงานของแฟลชในตัวกล้อง
ภาพของเส้นทางดวงดาวนั้นประกอบไปด้วยภาพมากกว่า 200 ภาพ 

ที่ถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ 10 วินาที และ ISO 2000   ©Lucas Gilman

เพ่ือรับแสงระดับคุณภาพสตูดิโอได้ในทุกสถานท่ี

อุปกรณเ์สริมเพ่ือชว่ยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

การถ่ายภาพอย่างต่อเนือ่งโดยไม่จำากัด เพ่ือสร้างภาพถ่ายแสงไฟเป็นเส้นท่ีสอดประสานกันอย่างสร้างสรรค์



แผนภูมิระบบ

ระบบรายชื่อ
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1	สวิทช์เปิดปิดการทำางาน

2	ช่องใส่สายคล้องกล้อง

3	ปุ่มกดชัตเตอร์

4	ไฟช่วยหาออโตโฟกัส/
ไฟสัญญาณตั้งเวลาถ่าย/
ไฟช่วยลดตาแดง

5ไมโครโฟนสเตอริโอ

6เมาท์เลนส์

7แฟลชในตัวกล้อง

8กระจก

9ปุ่มแฟลชป๊อปอัป 

bkปุ่มถ่ายคร่อม

blปุ่มปลดล็อคแป้นหมุนเลือก 
โหมดลั่นชัตเตอร์

bmฝาครอบขั้วต่อซิงค์แฟลช

bnปุ่มโหมดแฟลช/
ปุ่มชดเชยแสงแฟลช

boเครื่องหมายแสดงตำาแหน่งติดตั้ง 
เมาท์เลนส์

bpฝาครอบขั้วต่อรีโมต 10-pin

bqก้านเชื่อมต่อระบบวัดแสง

brปุ่มถอดเลนส์

bsปุ่มโหมดออโตโฟกัส

btตัวเลือกโหมดโฟกัส

ckปุ่ม Fn

clปุ่มแสดงระยะชัดลึก

cmแป้นหมุนเลือกคำาสั่งย่อย

cnปุ่มแสดงภาพ

coปุ่มลบ/ปุ่มฟอร์แมตการ์ด 
หน่วยความจำา 

cpก้านชัตเตอร์ช่องมองภาพ

cqช่องมองภาพ

crช่องมองภาพ

csปุ่มปรับแก้สายตา

ctปุ่มล็อค AE/AF

dkปุ่ม AF-ON

dlแป้นหมุนเลือกคำาสั่งหลัก

dmตัวเลือกคำาสั่ง

dnฝาปิดช่องใส่การ์ดหน่วยความจำา

doล็อคตัวเลือกจุดโฟกัส

dpลำาโพง

dqตัวเลือกไลฟ์วิว

drปุ่มไลฟ์วิว 

dsไฟแสดงการเข้าถึงการ์ด 
หน่วยความจำา

dtปุ่มข้อมูล

ekปุ่ม P 

elจอภาพ 

emปุ่มตกลง

enปุ่มภาพขนาดย่อ/
ปุ่มซูมขยายภาพออก

eoปุ่มซูมขยายภาพเข้า

epปุ่มป้องกัน/ปุ่มวิธีใช้/ 
ปุ่ม Picture Control

eqปุ่มเมนู

erปุ่มคุณภาพของภาพ/ 
ปุ่มขนาดภาพ/
ปุ่มรีเซ็ทแบบสองปุ่ม

esแป้นเลือกโหมดลั่นชัตเตอร์

etแผงควบคุม

fkปุ่มโหมดค่าแสง/ปุ่มฟอร์แมต 
การ์ดหน่วยความจำา

flปุ่มบันทึกภาพยนตร์

fmปุ่มชดเชยแสง/ 
ปุ่มรีเซ็ทแบบสองปุ่ม

fnเครื่องหมายระนาบโฟกัส

foช่องเสียบแฟลชนอก (สำาหรับ 
อุปกรณ์แฟลชเสริมภายนอก)

fpปุ่มวัดแสง

fqปุ่มค่าความไวแสง ISO

frปุ่มไวต์บาลานซ์

fsฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่

ftฝาปิดขั้วต่อสำาหรับชุดแบตเตอรี่ 
เสริม MB-D12

gkช่องต่อขาตั้งกล้อง

glฝาปิดช่องต่อสายภายนอก

gmช่องเชื่อมต่อหูฟัง

gnช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนเสริม 
ภายนอก

goช่องเชื่อมต่อ USB

gpช่องเชื่อมต่อ HDMI

การแสดงผลของช่องมองภาพ

แผงควบคุมด้านบน

cn co cp ctcq cr cs dk

dn

do
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en

em

eo

eq

ep

dq
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er es et fl fm
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cm

SD-9  
ชุดแบตเตอรี่เสริม 

สำาหรับแฟลช

SB-700
แฟลชเสริมภายนอก

SB-910
แฟลชเสริมภายนอก

SB-300
แฟลชเสริมภายนอก

SU-800 ชุดควบคุมแฟลช 
เสริมภายนอกแบบไร้สาย

R1C1 ชุดควบคุมแฟลชสำาหรับ 
ถ่ายภาพระยะใกล้

SB-910
แฟลชเสริมภายนอก

SB-700
 แฟลชเสริมภายนอก

SB-300
 แฟลชเสริมภายนอก

SC-28/29
สายรีโมต TTL

แฟลชเสริมภายนอก
DR-5  
ช่องมองภาพมุมฉาก

DK-17 
ช่องมองภาพ*

DK-17C เลนส์ปรับแก้สายตา  
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

DK-17M อุปกรณ์ 
ขยายภาพที่ช่องมองภาพ

DK-17A 
กระจกช่องมองป้องกันไอน้ำาเกาะ

DK-19 
ขอบยางรองตา DG-2 อุปกรณ์ขยาย 

ภาพที่ช่องมองภาพ

DK-18 
อะแดปเตอร์ช่องมองภาพ

เลนส์ NIKKOR

อุปกรณ์เสริมสำาหรับช่องมองภาพ

EN-EL15 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 
แบบรีชาร์จ*

MB-D12 
ชุดแหล่งพลังงาน 
แบตเตอรี่หลายรูปแบบ

BL-5 
ฝาปิดช่องบรรจุ 
แบตเตอรี่

EN-EL18a 
แบตเตอรี่ลิเธียม 
ไอออนแบบรีชาร์จ

MH-26a 
เครื่องชาร์จ 
แบตเตอรี่

EP-5B 
ปลั๊กต่อ 
อะแดปเตอร์ AC

MH-25a 
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่* แบตเตอรี่ R6 ขนาด AA 

แปดก้อน**
EH-5b 
อะแดปเตอร์ AC

อะแดปเตอร์ AC, แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ

CF-DC4
กระเป๋าบุ

กระเป๋ากล้อง

คลิปหนีบสาย HDMI*

หูฟัง**

จอโทรทัศน์**

HC-E1 สาย HDMI 
(ช่องต่อประเภท C
nช่องต่อประเภท A)

เครื่องบันทึก 
วิดีโอ HDMI**

ME-1 ไมโครโฟนสเตอริโอ

อุปกรณ์เสริมโทรทัศน์และวิดีโอ หูฟัง

ไมโครโฟน

UT-1 
อุปกรณ์ส่งสัญญาณข้อมูล

WT-5A/B/C/D 
ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย

คลิปหนีบสาย USB*

UC-E22 สาย USB*

* อุปกรณ์เสริมที่ให้มา ** ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ Nikon † สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Nikon (ฟรี)

การ์ด CompactFlash**
การ์ดหน่วยความจำา SD**

คอมพิวเตอร์ 
ส่วนบุคคล**

EN-EL15 
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ

EP-5B ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC

EH-5b อะแดปเตอร์ AC

Capture NX-D†

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

เครื่องพิมพ์**

สาย LAN**

การ์ดอะแดปเตอร์สำาหรับพีซี**
ตัวอ่านการ์ด CompactFlash**
ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำา SD**

ML-3 
ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไร้สาย

WR-A10 อะแดปเตอร์

WR-R10 
รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

WR-1 
รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

WR-1 
รีโมต 
คอนโทรล 
แบบไร้สาย

WR-T10 
รีโมต 
คอนโทรล 
แบบไร้สาย

MC-36A สายลั่นชัตเตอร์

MC-30A สายลั่นชัตเตอร์

MC-22A สายลั่นชัตเตอร์

ML-3 
ชุดควบคุมรีโมตคอนโทรลไร้สาย

MC-23A สายต่อเชื่อม

MC-25/25A สายอะแดปเตอร์

MC-36A 
สายลั่นชัตเตอร์

MC-30A 
สายลั่นชัตเตอร์

MC-22A 
สายลั่นชัตเตอร์

MC-21A 
สายต่อ

MC-23A 
สายต่อเชื่อม

MC-25/25A 
สายอะแดปเตอร์

GP-1A  
ชุด GPS

MC-35 สาย 
อะแดปเตอร์ GPS

อุปกรณ์เสริมรีโมต 
2-pin

MC-DC2  
สายลั่นชัตเตอร์

ชุด GPS**

รีโมตคอนโทรลและ 
อุปกรณ์เสริม GPS

อุปกรณ์เสริมเกี่ยวกับ 
คอมพิวเตอร์

ข้อมูลจำาเพาะ
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ชนิดของกล้อง กล้องดิจิตอลแบบสะท้อนเลนส์เดียว
เมาท์เลนส์  F เมาท์ของ Nikon (มีการเชื่อมต่อ AF และขั้วสัมผัส AF)
มุมรับภาพที่ใช้งานจริง Nikon รูปแบบ FX
พิกเซลใช้งานจริง  36.3 ล้าน
เซ็นเซอร์ภาพ  เซ็นเซอร์ CMOS 35.9 × 24.0 มม.
พิเซลรวม  37.09 ล้าน
ระบบลดฝุ่น  การทำาความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ, ข้อมูลภาพลบฝุ่น (ต้องใช้ซอฟต์แวร์ Capture NX-D)
ขนาดภาพ (พิกเซล) • รูปแบบ FX (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S)  

• 1.2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S)  
• รูปแบบ DX (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)  
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)  
• ภาพถ่ายรูปแบบ FX ที่ถ่ายในโหมดไลฟ์วิวภาพยนตร์: 6720 × 3776 (L), 5040 × 2832 (M), 
 3360 × 1888 (S)  
• ภาพถ่ายรูปแบบ DX ที่ถ่ายในโหมดไลฟ์วิวภาพยนตร์: 4800 × 2704 (L), 3600 × 2024 (M), 
 2400 × 1352 (S)

รูปแบบไฟล์  • NEF (RAW): 12 หรือ 14 บิท, บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ, บีบอัดหรือไม่บีบอัด; มีขนาดเล็ก 
 (เฉพาะไม่บีบอัด 12 บิท)  
• TIFF (RGB)  
• JPEG: ตามมาตรฐาน JPEG-Baseline พร้อมการบีบอัด (เน้นขนาด) แบบละเอียด (ประมาณ 1:4), 
 ปกติ (ประมาณ 1:8) หรือพื้นฐาน (ประมาณ 1:16); มีการบีบอัดแบบคุณภาพสูง  
• NEF (RAW)+JPEG: ภาพถ่ายเดียวบันทึกทั้งในรูปแบบ NEF (RAW) และ JPEG

ระบบ Picture Control สามารถเลือกได้จาก Standard (มาตรฐาน), Neutral (โทนสีกลาง), Vivid (สีสด), Monochrome  
(โทนสีเดียว), Portrait (ภาพบุคคล), Landscape (ทิวทัศน์), Flat (แฟลต); สามารถแก้ไข Picture Control 
ที่เลือกได้; พื้นที่จัดเก็บ Picture Control แบบกำาหนดเอง

สื่อบันทึกข้อมูล  การ์ดหน่วยความจำา SD (Secure Digital) และการ์ดหน่วยความจำา SDHC และ SDXC ที่รองรับ UHS-I; 
การ์ดหน่วยความจำา CompactFlash Type I (รองรับ UDMA)

ช่องบรรจุการ์ดคู่ สามารถใช้การ์ดใดก็ได้เป็นที่เก็บข้อมูลหลักหรือที่เก็บข้อมูลสำารอง หรือใช้เป็นที่เก็บข้อมูลแยก 
สำาหรับภาพ NEF (RAW) และ JPEG; สามารถทำาสำาเนาภาพระหว่างทั้งสองการ์ดได้

ระบบไฟล์ DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
ช่องมองภาพ  ช่องมองภาพแบบสะท้อนเลนส์เดียว ใช้ปริซึมห้าเหลี่ยมระดับสายตา
การครอบคลุมการมอง • FX (36×24): ประมาณ 100% ในแนวนอน และ 100% ในแนวตั้ง 
เห็นภาพ • 1.2× (30×20): ประมาณ 97% ในแนวนอน และ 97% ในแนวตั้ง 
 • DX (24×16): ประมาณ 97% ในแนวนอน และ 97% ในแนวตั้ง 
 • 5:4 (30×24): ประมาณ 97% ในแนวนอน และ 100% ในแนวตั้ง
อัตราขยาย ประมาณ 0.7× (เลนส์ 50 มม. f/1.4 ที่ระยะอินฟินิตี้, -1.0 ม.-1)
ระยะห่างระหว่างสายตา 17 มม. (-1.0 ม.-1; จากกึ่งกลางหน้าเลนส์ที่ช่องมองภาพ)
กับช่องมองภาพ
การปรับแก้สายตา  -3 ถึง +1 ม.-1

โฟกัสซิ่งสกรีน  หน้าจอ Type B BriteView Clear Matte Mark VIII พร้อมกรอบพื้นที่ออโตโฟกัสและเส้นตาราง
กระจกสะท้อนภาพ ดีดกลับอย่างรวดเร็ว
การแสดงระยะชัดลึก  การกดปุ่ม Pv จะลดค่ารูรับแสงของเลนส์ลงไปยังค่าที่ผู้ใช้เลือกไว้ (โหมด A และ M) หรือที่กล้องกำาหนด 

(โหมด P และ S)
รูรับแสงของเลนส์ ปิดกลับทันที ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เลนส์ที่รองรับ รองรับเลนส์ AF NIKKOR, รวมถึงเลนส์ประเภท G, E และ D (มีข้อจำากัดบางประการสำาหรับเลนส์ PC), 

เลนส์ DX (การใช้พื้นที่ภาพ DX (24×16) 1.5×), เลนส์ AI-P NIKKOR และเลนส์ AI ชนิดไม่มี CPU 
(โหมดบันทึกภาพ A และ M เท่านั้น); ไม่สามารถใช้เลนส์ IX-NIKKOR, เลนส์สำาหรับ F3AF และเลนส์ที่
ไม่มี AI ได้: สามารถใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์กับเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุด f/5.6 หรือไวกว่า 
(การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับจุดโฟกัส 11 จุดในเลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างสุด f/8 หรือไวกว่า)

ชนิดของชัตเตอร์ ชัตเตอร์กลไกระนาบโฟกัสเคลื่อนที่ในแนวดิ่งควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, ม่านชัตเตอร์ชุดแรก 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ในโหมดลั่นชัตเตอร์ยกกระจกขึ้น)

ความไวชัตเตอร์  1/8000 ถึง 30 วินาที ปรับได้ครั้งละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV, การเปิดชัตเตอร์ค้าง, เวลา, X250
ความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช X=1/250 วินาที; สัมพันธ์กับชัตเตอร์ที่ 1/320 วินาทีหรือช้ากว่า (ระยะแฟลชจะลดลงที่ความเร็วระหว่าง 

1/250 ถึง 1/320 วินาที)
โหมดลั่นชัตเตอร์  S (การถ่ายทีละภาพ), CL (การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วตำ่า), CH (การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง), 

Q (การลั่นชัตเตอร์แบบเสียงเบา), QC (การลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่องแบบเสียงเบา), E (การตั้งเวลาถ่าย), 
MUP (การยกกระจกขึ้น)

อัตราการบันทึกภาพต่อเนื่อง • ใช้แบตเตอรี่ EN-EL15  
 (FX/5:4) CL: ประมาณ 1 ถึง 5 ภาพต่อวินาที, CH: ประมาณ 5 ภาพต่อวินาที, QC: ประมาณ 
 3 ภาพต่อวินาที; (DX/1.2×) CL: ประมาณ 1 ถึง 6 ภาพต่อวินาที, CH: ประมาณ 6 ภาพต่อวินาที, 
 QC: ประมาณ 3 ภาพต่อวินาที

 • แหล่งจ่ายไฟอื่นๆ 
 (FX/5:4) CL: ประมาณ 1 ถึง 5 ภาพต่อวินาที, CH: ประมาณ 5 ภาพต่อวินาที, QC: ประมาณ 
 3 ภาพต่อวินาที; (1.2×) CL: ประมาณ 1 ถึง 6 ภาพต่อวินาที, CH: ประมาณ 6 ภาพต่อวินาที, 
 QC: ประมาณ 3 ภาพต่อวินาที; (DX) CL: ประมาณ 1 ถึง 6 ภาพต่อวินาที, CH: ประมาณ 
 7 ภาพต่อวินาที, QC: ประมาณ 3 ภาพต่อวินาที

การตั้งเวลาถ่าย 2 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที, 20 วินาที; 1 ถึง 9 ภาพที่ช่วงห่าง 0.5, 1, 2 หรือ 3 วินาที
ระบบวัดแสง ระบบวัดแสง TTL โดยใช้เซ็นเซอร์ RGB แบบ 91K พิกเซล
วิธีวัดแสง  • เฉลี่ยทั้งภาพ: ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพแบบสี 3 มิติ III (เลนส์ชนิด G, E และ D); ระบบวัดแสงเฉลี่ย 

 ทั้งภาพสี III (เลนส์ CPU อื่นๆ); ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพสีจะใช้กับเลนส์ชนิดไม่มี CPU ได้ 
 หากผู้ใช้ระบุข้อมูลเลนส์

 • เน้นกลางภาพ: ให้นำ้าหนักประมาณ 75% กับวงกลมขนาด 12 มม. ที่กลางกรอบภาพ; สามารถ 
 เปลี่ยนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมเป็น 8, 15 หรือ 20 มม. ได้ หรือสามารถให้นำ้าหนักโดยยึดตาม 
 ค่าเฉลี่ยของทั้งภาพได้ (เลนส์ชนิดไม่มี CPU จะใช้วงกลมขนาด 12 มม.) 

 • เฉพาะจุด: วัดวงกลมขนาด 4 มม. (ประมาณ 1.5% ของกรอบภาพ) มีจุดกึ่งกลางตรงจุดโฟกัส 
 ที่เลือก (ที่จุดโฟกัสกึ่งกลางเมื่อใช้เลนส์ชนิดไม่มี CPU)

 • เน้นไฮไลท์: ใช้ได้กับเลนส์ชนิด G, E และ D (เทียบเท่ากับเน้นกลางภาพเมื่อใช้เลนส์อื่นๆ)
ช่วงการวัดแสง  • ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ, เน้นกลางภาพ หรือเน้นไฮไลท์: 0 ถึง 20 EV
(ISO 100, เลนส์ f/1.4, 20 ำC/68 ำF) • ระบบวัดแสงเฉพาะจุด: 2 ถึง 20 EV
การเชื่อมต่อระบบวัดแสง  CPU และ AI รวมกัน
โหมดบันทึกภาพ  โปรแกรมอัตโนมัติพร้อมโปรแกรมแบบยืดหยุ่น (P); อัตโนมัติปรับชัตเตอร์เอง (S);  

อัตโนมัติปรับรูรับแสง (A); ปรับเอง (M)
การชดเชยแสง  -5 ถึง +5 EV ปรับเพิ่มครั้งละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV
การถ่ายคร่อมค่าแสง  2 ถึง 9 ภาพ ปรับครั้งละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2 ถึง 5 ภาพ ปรับครั้งละ 2 หรือ 3 EV
การล็อคค่าแสง ล็อคค่าแสงตามค่าที่วัดได้ด้วยจากปุ่ม AE-L/AF-L
ค่าความไวแสง (ISO) ISO 64 ถึง 12800 ปรับได้ครั้งละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV; สามารถตั้งค่าให้ตำ่ากว่า ISO 64 ได้ที่ 
(ดัชนีค่าแสงที่แนะนำาให้ใช้) ประมาณ 0.3, 0.5, 0.7 หรือ 1 EV (เทียบเท่า ISO 32) หรือสูงกว่า ISO 12800 ประมาณ 0.3, 0.5, 0.7, 1 

หรือ 2 EV (เทียบเท่า ISO 51200); สามารถใช้การควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ

Active D-Lighting  สามารถเลือกได้จาก auto (อัตโนมัติ), extra high (สูงพิเศษ), high (สูง), normal (ปกติ), low (ตำ่า) หรือ 
off (ปิด)

การถ่ายคร่อม ADL  2 ภาพโดยภาพหนึ่งใช้ค่าที่เลือกไว้ หรือ 3 ถึง 5 ภาพโดยทุกภาพใช้ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
โฟกัสอัตโนมัติ  โมดูลเซ็นเซอร์โฟกัสอัตโนมัติ Nikon Multi-CAM 3500FX ขั้นสูงพร้อมระบบตรวจสอบระยะ TTL, 

การปรับค่าแบบละเอียด, จุดโฟกัส 51 จุด (รวมทั้งเซ็นเซอร์แบบกากบาท 15 จุด; เซ็นเซอร์ 11 จุด 
ที่รองรับ f/8) และไฟช่วยหาออโตโฟกัส (ระยะประมาณ 0.5 ถึง 3 ม./1 ฟุต 8 นิ้ว ถึง 9 ฟุต 10 นิ้ว)

ช่วงการตรวจจับ  -2 ถึง +19 EV (ISO 100, 20 ำC/68 ำF)
เลนส์เซอร์โว  • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ต่อเนื่อง (AF-C); โฟกัสติดตามวัตถุล่วงหน้า 

 ทำางานโดยอัตโนมัติตามสถานะของวัตถุ
 • แมนวลโฟกัส (M): สามารถใช้การวัดระยะแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
จุดโฟกัส  สามารถเลือกได้ 51 หรือ 11 จุดโฟกัส
โหมดพื้นที่ AF AF จุดเดียว, AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส 9, 21 หรือ 51 จุด, การติดตามระยะโฟกัส 3 มิติ,  

AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสเป็นกลุ่ม, AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
การล็อคโฟกัส สามารถล็อคโฟกัสได้โดยการกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (AF ทีละภาพ) หรือโดยการกดปุ่ม AE-L/AF-L
แฟลชในตัวกล้อง ยกแฟลชขึ้นโดยใช้ปุ่มปลดล็อค และจะมีไกด์นัมเบอร์ประมาณ 12/39, 12/39 เมื่อใช้แฟลชแบบปรับเอง 

(ม./ฟุต, ISO 100, 20 ำC/68 ำF)
การควบคุมแฟลช TTL: การควบคุมแฟลช i-TTL เซ็นเซอร์ RGB แบบ 91K พิกเซลบแฟลช 

ในตัวกล้อง; ใช้แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL สำาหรับดิจิตอล SLR เมื่อใช้ระบบวัดแสง 
เฉลี่ยทั้งภาพ เน้นกลางภาพและเน้นไฮไลท์, ใช้แฟลช i-TTL มาตรฐานสำาหรับดิจิตอล SLR เมื่อใช้ 
ระบบวัดแสงเฉพาะจุด

โหมดแฟลช แฟลชสัมพันธ์กับม่านชัตเตอร์ชุดแรก, แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ตำ่า, แฟลชสัมพันธ์ม่าน 
ชัตเตอร์ชุดที่สอง, การลดตาแดง, การลดตาแดงพร้อมแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์ตำ่า, แฟลชสัมพันธ์
กับม่านชัตเตอร์ชุดที่สองที่ความไวชัตเตอร์ตำ่า, ปิด; รองรับแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

การชดเชยแสงแฟลช -3 ถึง +1 EV ปรับเพิ่มครั้งละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV
การถ่ายคร่อมแฟลช 2 ถึง 9 ภาพ ปรับครั้งละ 1/3, 1/2, 2/3 หรือ 1 EV; 2 ถึง 5 ภาพ ปรับครั้งละ 2 หรือ 3 EV
สัญลักษณ์แสดงแฟลช ติดสว่างเมื่อแฟลชในตัวกล้องหรือชุดแฟลชเสริมภายนอกชาร์จไฟเต็ม; กะพริบหลังจากยิงแฟลช
พร้อมทำางาน เต็มกำาลัง
ช่องเสียบแฟลชนอก ช่องเสียบแฟลช ISO 518 พร้อมขั้วซิงค์และการส่งข้อมูล และก้านล็อค
Nikon Creative Lighting  รองรับ Nikon CLS; สามารถใช้ตัวเลือกโหมดสั่งแฟลช 
System (CLS) 
ขั้วต่อซิงค์  ขั้วต่อซิงค์ ISO 519 พร้อมเกลียวล็อค
ไวต์บาลานซ์ อัตโนมัติ (2 ชนิด), หลอดไส้, ฟลูออเรสเซนต์ (7 ชนิด), แสงอาทิตย์, แฟลช, เมฆมาก, ในร่ม, ตั้งค่าเอง 

(เก็บได้ถึง 6 ค่า, สามารถวัดค่าไวต์บาลานซ์แบบจุดได้ในระหว่างไลฟ์วิว), เลือกอุณหภูมิสี (2500 K ถึง 
10000 K); ทั้งหมดสามารถปรับละเอียดได้

การถ่ายคร่อมไวต์บาลานซ์ 2 ถึง 9 ภาพ ปรับครั้งละ 1, 2 หรือ 3
โหมดไลฟ์วิว การถ่ายภาพแบบไลฟ์วิว (ภาพนิ่ง), ไลฟ์วิวของภาพยนตร์ (ภาพยนตร์)
เลนส์เซอร์โวสำาหรับไลฟ์วิว • โฟกัสอัตโนมัติ (AF): AF ทีละภาพ (AF-S); AF ตลอดเวลา (AF-F) 
 • แมนวลโฟกัส (M)
โหมดพื้นที่ AF สำาหรับไลฟ์วิว AF ใบหน้า, AF พื้นที่กว้าง, AF พื้นที่ปกติ, AF ติดตามวัตถุ
โฟกัสอัตโนมัติสำาหรับไลฟ์วิว AF แบบตรวจวัดคอนทราสต์จุดใดๆ ในกรอบภาพ (กล้องเลือกจุดโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก AF ใบหน้า

หรือ AF ติดตามวัตถุ)
การวัดแสงในการถ่ายภาพยนตร์ ระบบวัดแสง TTL โดยใช้เซ็นเซอร์ภาพหลัก
วิธีวัดแสงในการถ่ายภาพยนตร ์ เฉลี่ยทั้งภาพ, เน้นกลางภาพหรือเน้นไฮไลท์
ขนาดเฟรม (พิกเซล) และ • 1920 × 1080; 60p (โปรเกรสซีฟ), 50p, 30p, 25p, 24p 
อัตราการบันทึกภาพ • 1280 × 720; 60p, 50p 
  อัตราการบันทึกภาพจริงสำาหรับ 60p, 50p, 30p, 25p และ 24p คือ 59.94, 50, 29.97, 25 และ  

 23.976 ภาพต่อวินาทีตามลำาดับ; ตัวเลือกทั้งหมดรองรับคุณภาพของภาพสูงและปกติ
รูปแบบไฟล์ภาพยนตร์ MOV
การบีบอัดวิดีโอ  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
รูปแบบการบันทึกเสียง  Linear PCM
อุปกรณ์บันทึกเสียง  ไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอกระบบสเตอริโอ; ปรับความไวการรับเสียงได้
ค่าความไวแสง (ISO)  • โหมดค่าแสง P, S และ A: การควบคุมค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) 
สำาหรับภาพยนตร์  สามารถเลือกได้ด้วยค่าสูงสุด
 • โหมดค่าแสง M: การควบคุมค่าความไวแสง ISO อัตโนมัติ (ISO 64 ถึง Hi 2) สามารถเลือกได้ 

 ด้วยค่าสูงสุด; การเลือกแบบแมนวล (ISO 64 ถึง 12800 ปรับได้ครั้งละ 1/3, 1/2 หรือ 1 EV); สามารถ 
 ตั้งค่าให้สูงกว่า ISO 12800 ได้ที่ 0.3, 0.5, 0.7, 1 หรือ 2 EV (เทียบเท่า ISO 51200)

ตัวเลือกภาพยนตร์อื่นๆ การใส่เครื่องหมายดัชนี, การถ่ายภาพแบบเหลื่อมเวลา
จอภาพ  8 ซม. /3.2 นิ้ว, จอภาพ TFT ความละเอียดประมาณ 1229 K จุด (VGA; 640 × RGBW × 480 = 

1,228,800 จุด) มีมุมมองการมองเห็น 170 ำ, การครอบคลุมการมองเห็นภาพประมาณ 100% และ 
มีการปรับความสว่าง

การแสดงภาพ แสดงภาพเต็มจอและภาพขนาดย่อ (4, 9 หรือ 72 ภาพ) พร้อมซูมแสดงภาพ, เล่นภาพยนตร์, ฉายสไลด์
ภาพนิ่งและ/หรือภาพยนตร์, แสดงกราฟฮิสโตแกรม, ไฮไลท์, ข้อมูลภาพถ่าย, แสดงข้อมูลบอกตำาแหน่ง, 
หมุนภาพอัตโนมัติ

USB  SuperSpeed USB (ช่องต่อสาย USB 3.0 Micro-B); แนะนำาให้ใช้การเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ในตัว
สัญญาณออก HDMI ช่องต่อ HDMI ประเภท C
สัญญาณเสียงเข้า  ช่องต่อสเตอริโอขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.; พร้อมช่องเสียบปลั๊กไฟ)
สัญญาณเสียงออก ช่องต่อสเตอริโอขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.)
ขั้วต่อรีโมต 10-pin  สามารถใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมรีโมตคอนโทรล, อุปกรณ์เสริมรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 

(ต้องใช้อะแดปเตอร์ WR-A10) หรือ WR-1, ชุด GPS GP-1/GP-1A, หรืออุปกรณ์ GPS ที่รองรับ 
NMEA0183 เวอร์ชั่น 2.01 หรือ 3.01 (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสายอะแดปเตอร์ GPS MC-35 กับช่องต่อ 
D-sub แบบ 9-pin)

ภาษาที่รองรับ  อาหรับ, เบงกาลี, บัลแกเรีย, จีน (ประยุกต์และดั้งเดิม), เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, ฟินแลนด์, 
(อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือพื้นที่) ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮินดู, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มราฐี, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, 

โปแลนด์, โปรตุเกส (โปรตุเกสและบราซิล), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สเปน, สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, 
ไทย, ตุรกี, ยูเครน, เวียดนาม

แบตเตอรี่  แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ EN-EL15 หนึ่งก้อน 
ชุดแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริมชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D12 พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 

แบบรีชาร์จ EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* หนึ่งก้อน หรือแบตเตอรี่ AA อัลคาไลน์, Ni-MH 
หรือลิเธียมแปดก้อน 
* มีแยกจำาหน่ายต่างหาก; ต้องใช้อุปกรณ์เสริมฝาปิดช่องบรรจุแบตเตอรี่ BL-5

อะแดปเตอร์ AC  อะแดปเตอร์ AC EH-5b; ต้องใช้ปลั๊กต่ออะแดปเตอร์ AC EP-5B (มีแยกจำาหน่ายต่างหาก)
ช่องต่อขาตั้งกล้อง  1/4 นิ้ว (ISO 1222)
ขนาด (ก × ส × ล)  ประมาณ 146 × 123 × 81.5 มม./ 5.8 × 4.9 × 3.3 นิ้ว
นำ้าหนัก ประมาณ 980 กรัม/ 2 ปอนด์ 2.6 ออนซ์ พร้อมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำา SD แต่ไม่รวมฝาปิด 

ตัวกล้อง; ประมาณ 880 กรัม/ 1 ปอนด์ 15.1 ออนซ์ (เฉพาะตัวกล้อง)
สภาพแวดล้อมที่เหมาะ อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ำC/32 ถึง 104 ำF; ความชื้น: 85% หรือน้อยกว่า (ไม่มีไอนำ้าควบแน่น) 
กับการใช้งาน

หมายเหตุ: ภาพที่ถ่ายในไลฟ์วิวภาพยนตร์จะมีสัดส่วนภาพ 16:9; ใช้รูปแบบ DX สำาหรับภาพถ่ายที่ใช้พื้นที่ภาพ DX 

(24×16) 1.5×; ใช้รูปแบบ FX สำาหรับภาพถ่ายอื่นทั้งหมด

• PictBridge เป็นเครื่องหมายการค้า • CompactFlash เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SanDisk Corporation • HDMI, 
โลโก้ HDMI และ High-Definition Multimedia Interface เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI 
Licensing, LLC • ผลิตภัณฑ์และชื่อตราสินค้าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
• ภาพในช่องมองภาพ บนจอ LCDs และบนจอภาพที่แสดงในเอกสารนี้เป็นภาพจำาลอง
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ฉันยินดีด้วยกับ D810: ที่ได้พัฒนาทุกส่ิงทุกอย่างท่ีฉันรักใน D800E ฉันประทับใจจริงๆ กับคุณภาพของความละเอียด 

กระท่ังกับภาพแรกท่ีฉันถ่าย ความคมชัดของรายละเอียดน้ันชวนให้นึกถึงฟอร์แมตขนาดกลาง แต่ด้วยสรีระภายนอก 

การเข้าถึง และการใช้งานได้ในแบบของ D-SLR การใช้ ISO 64 น้ันหมายความว่าฉันสามารถถ่ายภาพมุมกว้างในท่ีสว่าง 

หรือกลางแจ้ง และยังคงคุณภาพสูงสุดได้โดยไม่สูญเสียไดนามิกเรนจ์ ภาพถ่ายจำาต้องคงคุณภาพหลังการผลิตภาพไว้ 

และภาพถ่ายจาก D810 ก็สามารถทำาได้

ตอนแรกท่ีผมได้สัมผัส D810 ความประทับใจแรกก็คือ กล้องตัวนี้ให้ความรู้สึกแข็งแรง สวยงามและละเอียดประณีต 

แต่มันไม่รู้สึกจริงๆ กระท่ังผมเร่ิมถ่ายภาพซ่ึงเวทมนตร์อันแท้จริงได้เร่ิมร่ายมนต์ ความสมบูรณ์ของสีสันและ 

คุณภาพของภาพที่ได้จาก D810 น้ันไม่เหมือนกับภาพท่ีผมเคยเห็นมาก่อน ออโตโฟกัสน้ันเร็วมากและล่ืนไหล 

เสียจนทำาให้ผมสามารถมุ่งความสนใจไปยังความมีชีวิตชีวาช่ัวขณะน้ันได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วงเด็ดๆ ของการเล่นกีฬาน้ัน 

เกิดข้ึนภายในเศษหน่ึงส่วนพันของวินาที ด้วยความม่ันใจ 100% ในออโตโฟกัสของ D810 และความสามารถในการ 

ถ่ายภาพประมาณ 5 เฟรมต่อวินาที และ 7 เฟรมต่อวินาที (รูปแบบ DX) ทำาให้กล้องตัวน้ีกลายเป็นกล้องอเนกประสงค์ 

มากท่ีสุดเท่าท่ีเคยมี

คุณจะเห็นการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในการถ่ายภาพท่ีมัลดีฟส์ กล้องดิจิตอลมักไม่ค่อยมีความสามารถใน 

สภาพแวดล้อมแบบน้ี แต่ D810 จับการเปล่ียนโทนสีได้อย่างละเมียดละไมและเก็บรายละเอียดได้อย่างน่ามหัศจรรย์ 

ผมใช้แฟลชถ่ายภาพปลาและปะการังใต้น้ำาเพ่ือให้ได้สีสันอันงดงาม และสภาพแวดล้อมท่ีน่ันสว่างมากจนคุณน้ันต้องคอย 

ปรับรูค่ารับแสงลงอยู่บ่อยๆ แม้ท่ีความเร็วสัมพันธ์สูงสุดท่ี 1/250 การต้ังค่าความไวแสงอยู่ท่ี ISO 64 ต่ำากว่ามาตรฐาน 

หมายความว่า ผมสามารถถ่ายภาพด้วยค่ารูรับแสงอยู่ท่ีประมาณ f/5.6-f/8 และยังได้เพลิดเพลินกับภาพท่ีมีคุณภาพสูง 

อีกด้วย บอกตรงๆ ง่ายๆ เลย D810 เป็นกล้องท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการถ่ายภาพท่ีมีคุณภาพสูงสุด

การถ่ายภาพสวนสนุกดรีมพาร์คสนุกมากทีเดียว – ด้วยการใช้ D810 ภาพท่ีเราได้น้ันคมชัดและสวยงามมาก 

กระท่ังในท่ีท่ีมีแสงน้อยก็ยังดูสวยงามมาก เราเห็นฟุตเทจอันแสนโรแมนติกและรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในภาพยนตร์ 

ไม่ว่าเราจะถ่ายภาพในที่ใดก็ตาม นับต้ังแต่ซอยท่ีมืดท่ีสุดและย่านอุตสาหกรรมไปจนถึงสระว่ายน้ำาท่ีมีแสงจ้า ไฮคีย์ 

ระยะของ D810 และภาพที่ได้น้ันมหัศจรรย์มากๆ

การใช้งาน D810 ทำาให้ผมนึกถึงกล้อง 4×5 ในช่วงเวลาท่ีผมเร่ิมทำางานเป็นช่างภาพมืออาชีพ ด้วยการยืนยันโฟกัส 

ในไลฟ์วิว การต้ังค่าของกล้องในโหมดการยกกระจกข้ึนและใช้ม่านชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้ผมถ่ายภาพท่ีคมชัดได้ 

ในระดับเดียวกันกับกล้อง 4×5 หรือแม้กระท่ังคมชัดย่ิงกว่า การต้ังค่าความไวแสงของกล้องไปท่ี ISO 64 ทำาให้นึกถึง 

ฟิล์มสไลด์ท่ียอดเย่ียม และการปรับพารามิเตอร์ให้ชัดเจนใน Picture Control ให้ความรู้สึกเหมือนการเลือกภาพยนตร์ 

ประเภทต่างๆ มีเพียงกล้องตัวน้ีเท่าน้ันท่ีช่างภาพสามารถถ่ายภาพตามท่ีพวกเขาต้องการได้ง่ายข้ึนกว่าเดิมมาก

การถ่ายภาพของผมน้ันเป็นเร่ืองของจิตวิญญาณ: ผมอยากจะสร้างความรู้สึกของการไปอยู่ ณ สถานท่ีแห่งน้ันจริงๆ 

ผมประทับใจกับความสามารถของ D810 ท่ีประสบความสำาเร็จในเร่ืองความละเอียดท่ีเทียบเท่ากับกล้องใหญ่อย่างกล้อง 

4×5 และ 8×10 และฟิล์มสไลด์ท่ีผมมักจะเลือกใช้งาน ในฐานะท่ีเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรม ฟังก์ช่ันการซูมแบบ split-

screen ในไลฟ์วิวน้ันเป็นฟังก์ช่ันเพ่ิมข้ึนมาท่ีมีค่าซ่ึงช่วยให้คุณเข้าถึงความสมบูรณ์ของกล้องในแนวนอนของตึกได้ 

การเปล่ียนแปลงของ D810 อาจดูเรียบๆ แต่กล้องตัวน้ีมีพัฒนาการข้ึนอย่างมาก
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พบกับช่างภาพและผู้ผลิตภาพยนตร์ของ D810 
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