Nikon D810 chính hãng về Việt Nam giá gần 70 triệu đồng
Thứ ba, 12 Tháng 8 2014 08:11

Phiên bản thay thế của D800 vừa được bán ra chính thức tại thị trường Việt Nam với giá 69,3
triệu đồng cho thân máy.

Không có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng Nikon D810 được cải tiến nhiều so với người tiền
nhiệm của mình. Ở model mới này Nikon không còn chia ra hai phiên bản như ở đời trước mà
chỉ có một model D810.

Nikon D810 với nhiều nâng cấp mạnh mẽ so với người tiền nhiệm. Ảnh:Huy Đức.

Theo nhà sản xuất, D810 là chiếc DSLR đầu tiên của Nikon hỗ trợ ISO 64 – 12.800 và có thể
mở rộng tới 32 – 51.200 đi cùng khả năng xử lý nhiễu xuất sắc từ chiếc D4S. Để có được điều
này, máy ảnh của Nikon sử dụng cảm biến CMOS FX 36,3 megapixel hoàn toàn mới không có
bộ lọc qua chậm quang học để đảm bảo hình ảnh duy trì sắc điệu phong phú trong bất kỳ điều
kiện ánh sáng nào bộ xử lý Expeed 4 nâng cấp phần cứng trên D810 lên một tầm mới với hiệu

1/3

Nikon D810 chính hãng về Việt Nam giá gần 70 triệu đồng
Thứ ba, 12 Tháng 8 2014 08:11

suất hoạt động tăng 30% đồng thời tiết kiệm pin.

Hệ thống tự động lấy nét 51 điểm trên D810 được cải thiện nhờ cảm biến Multi-CAM 3500FX
cùng màn trập điện tử cho phép máy chụp liên tiếp 5 khung hình/giây ở độ phân giải đầy đủ, 6
khung hình/giây tại độ phân giải 25,1 megapixel và 7 khung hình/giây ở định dạng DX (15,3
megapixel). Chế độ "lấy nét tự động vùng nhóm" mới giúp tránh vô tình lấy nét hậu cảnh khi
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chụp đối tượng chuyển động. Nikon cũng bổ sung Flat Picture Control nhằm cải thiện khả năng
xử lý ảnh cho phép điều chỉnh độ sắc nét cùng nhiều thông số nâng cao.

D810 có cửa trập màn trước điện tử giảm hiệu quả rung cơ học nội bộ. Khi cửa trập màn trước
điện tử được bật thay cho cửa trập cơ học trong khi gương nâng lên, cảm biến hình ảnh của máy
ảnh hoạt động như một màn trước của cửa trập mặt phẳng tiêu điểm và điều này cung cấp độ
ổn định và che mờ tối thiểu, đặc biệt là khi chụp phơi sáng lâu vào ban đêm.

Các tính năng đáng chú ý khác trên D810 bao gồm kính ngắm quang học độ phủ 100% khung
hình, màn hình 3,2 inch nâng độ phân giải lên 1,23 triệu điểm ảnh. Thiết bị cho phép quay
phim định dạng Full-HD 1080/60p cùng âm thanh stereo với chất lượng cải thiện đáng kể.

Theo Huy Đức/sohoa
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