TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Alt det subtile, alt dramaet
Fotografering med blits utendørs gjør øyeblikket enda vakrere. Radiokommunikasjon gjør dessuten komplisert lyssetting enkel, slik at
kreativiteten din kan styre.
© Dave Black
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Kontroller lyset.
Utvid mulighetene.
Fotografi handler fullt og
helt om å jobbe med lyset.
Ta kontroll over lyset og alt
vil endres. Uinteressante
forhold blir dramatiske på et
øyeblikk. Et tilsynelatende
hverdagslig øyeblikk blir
til noe uforglemmelig. For
fotografer kan det være en
frigjørende opplevelse å jobbe med blits. Det frigjør
hele potensialet i scenen foran deg – gjennom å tøye,
eller til og med skrive om reglene. Med noen Nikonblitser i vesken har du en rekke kreative muligheter
tilgjengelige hver gang du fotograferer. Blitser er
bærbare og svært anvendelige, de gir deg enkelt og
problemfritt muligheten for kreativ og oppfinnsom
lyssetting. Det er takket være kraften og fleksibiliteten
til Nikons Creative Lighting System (CLS), som gir
intuitiv og nøyaktig måling av blitslyset i kombinasjon
med muligheten for trådløs styring av flere blitser.

Etter hvert som kameraet panorerer
mens du bruker lang lukkertid, blir
bakgrunnen med høstløv som bader
i morgenlyset til et vakkert bakteppe
av kraftige farger. Sykkelstien ligger
fremdeles i skyggen, men to eksterne
blitser lyser opp syklistene mens de
sykler forbi. Radiokommunikasjon
sørger for pålitelig trådløs ytelse, selv
i tett løvverk

Og det har akkurat blitt
enda bedre. Nye
SB-5000 blits er starten
på en spennende ny
fase for CLS og generelt
for fotografering med
blits. For første gang er
det mulig å styre blitser
via radiobølger. Dette
muliggjør pålitelig kommunikasjon over enda større
distanser (opptil 30 m), uten at du behøver å bekymre
deg for fysiske hindringer. Med funksjonalitet til å styre
opptil 6 grupper med blitser samtidig, er til og med de
mest avanserte lyssettingene mulig. I tillegg kan du,
takket være forbedret høyhastighetssynkronisering
og raskere ladetid for blitsen, ta bilder av motiver i
stor fart på en helt ny måte. Fotografering med blits
kan forvandle bildene dine. Med Nikons forbedrede
Creative Lighting System, er mulighetene like
ubegrensede som fantasien din.

Et par monterte blitser sørger for
hovedlyset på danseren, mens
ytterligere blitser plassert foran
og bak lyser opp løvverket i
bakgrunnen. Med radiokommunikasjon
slipper man problemer knyttet til
manglende siktlinje. Den nøyaktige
høyhastighetssynkroniseringen
fryser bevegelsen, mens en høy ISOinnstilling gjør det mulig å fange opp
alle nyanser i de vakre omgivelsene

Fotografen tar bilder fra taubåten,
mens fem blitser i en hjelpebåt
samkjøres og kaster et konsentrert lys
på wakeboard-utøveren. Øyeblikkelig
kommunikasjon over lange avstander
er grunnleggende for å få tatt dette
bildet. Ladetiden for blits er svært
viktig, når dagslyset etter hvert avtar.

Tid for action
Utfordrende og raske miljøer er ikke noe problem for våre blitser.
Utstyret ditt vil ikke lenger begrense dine ambisjoner, ikke engang når
du filmer superrask action på lang avstand.

© Dave Black
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En mer fleksibel styring av lyset med ulike avanserte funksjoner

Kreativ fotografering med flere blitser med avansert trådløs blitsstyring

Nikon Creative Lighting System (CLS) er Nikons originale blitssystem som bruker optimalisert datakommunikasjon mellom blitser og kameraer.
En rekke avanserte funksjoner som oppnås via en kombinasjon av blitser og CLS-kompatible kameraer* vil forbedre mulighetene innen
blitsfotografering betraktelig. CLS består av allsidige funksjoner som vist nedenfor.
(Tilgjengelige funksjoner varierer avhengig av kombinasjonen av blitser og kameraer).

En kombinasjon av CLS-kompatible kameraer og blitser muliggjør trådløs fotografering med flere blitser som styrer hver gruppe med master og eksterne blitser. Det
finnes to systemer: radiokontrollert og optisk kontrollert.
Ekstern blits i gruppe F
(SB-5000)

Ekstern blits i gruppe E
(SB-5000)

Ekstern blits i gruppe C
(SB-5000)

Overføring av
informasjon
om blitslysets
fargetemperatur

Automatisk
blitssynkronisering ved
høy hastighet

i-TTLblitsstyring
[i-TTL-balansert
utfyllingsblits]
[Standard i-TTL-blits]

[Radiokontrollert]
[Optisk kontrollert]

Ekstern blits i gruppe B (SB5000

[Blits]
[LED-lampe]

AF-belysning for
flerpunkts AF

Funksjoner som støtter
kamerafunksjoner under
blitsfotografering

Nikon Creative
Lighting System
(CLS)

Funksjoner knyttet til
blitsstyring og fotografering

Samlet
blitsstyring
Funksjoner for integrering av
kameraer, blitser og PC-er

Innstillingslys

FV-lås
(blitsverdi)

* CLS-kompatible kameraer: Nikons speilløse
kameraer i FX-format, Nikons digitale
speilreflekskameraer i FX-/DX-format
(unntatt D1-serien og D100), F6.
• Se side 8–9 for tilgjengelige funksjoner med en kombinasjon av
blitser og kameraer

Ekstern blits i gruppe
A (SB-5000)

Ekstern blits i gruppe D
(SB-5000)
Kamera
+
styringsenhet
(WR-R10+WR-A10)
+
masterblits
(SB-5000)

Omtrent 30 meter eller kortere
Ekstern blits i gruppe A

Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring
Med WR-R10 trådløs fjernkontroll på kameraet (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
som styringsenhet er det mulig å benytte avansert radiokontrollert trådløs
blitsstyring, som gir mer fleksibel plassering av eksterne blitser enn med et optisk
kontrollert system, selv når de er ute av syne bak fysiske hindringer eller påvirket
av sterkt lys i omgivelsene.

i-TTL-blitsstyring
En kamerasensor måler reflektert lys fra objekter ved hjelp av
forhåndsblink før hovedblitsen, den analyserer deretter informasjonen
og justerer blitseffekten. Antall forhåndsblink og mengde optimeres
for mer nøyaktig justering av blitseffekten. Ved bruk av objektiv med
G-/D-/E-typen benyttes avstandsinformasjonen fra objektet for å
bestemme den mest egnede effekten.
• i-TTL-balansert utfyllingsblits: Balanserer lysstyrken til hovedobjekter
og bakgrunnen for å optimere blitseffekten. Hovedobjekter kan
eksponeres riktig med naturlig lysstyrke mot bakgrunnslyset.
• Standard i-TTL-blits: Justerer blitseffekten slik at hovedobjekter får
en passende lysmengde. Perfekt for å fremme hovedobjektene.

Avansert trådløs blitsstyring
Trådløs flertallig blitsfotografering er mulig ved hjelp av flere blitser.
Blitsenes plasseringer og blitsinnstillinger kan justeres for å gi
forskjellige typer belysning. Det finnes to styringssystemer:
radiokontrollert og optisk kontrollert.
• Radiokontrollert: Med WR-R10 trådløs fjernkontroll på et
kompatibelt kamera (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500) kan eksterne
blitser (bare SB-5000) styres ved hjelp av radiobølger. (WR-A10
trådløs ekstern adapter kreves for D5, D850 og D500.)
• Optisk kontrollert: Blitser kan styres via avfyring fra en masterblits.
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Innstillingslys
En bestemt mengde med veldig lite lys avfyres
kontinuerlig, slik at du kan vurdere belysningen
før opptak.

FV-lås (blitsverdi)
Basert på en passende blitsverdi bestemt med
forhåndsblinket, vil dette justere blitsverdien
automatisk for å gi riktig eksponering, selv når
du endrer komposisjon, zooming eller
blenderåpning. Ved å låse blitsverdien, kan man
fotografere med jevn eksponering.

Overføring av informasjon om
blitslysets fargetemperatur
Når et kameras hvitbalanse blir stilt inn på Auto
eller Blits, velger det automatisk en passende
hvitbalanse som samsvarer med lyset til blitsen
eller SB-500s LED-lampe.
• Blits: Informasjon om fargetemperatur og
fargefiltre blir overført til kameraet.
• LED-lampe: Informasjon om fargetemperatur
for SB-500s LED-lampe overføres til kameraet.

Automatisk blitssynkronisering med
høy hastighet
For i-TTL-blitsstyring og manuell blitsstyring er
blitsfotografering mulig med en lukkertid som er
raskere enn kameraets synkroniseringshastighet.
Denne funksjonen aktiveres automatisk når
lukkertiden overskrider den korteste
blitssynkroniserte lukkertid.

AF-assistert lys for flerpunkts AF
Når det er vanskelig å fokusere på et motiv i
dårlig belysning, vil denne funksjonen sende ut
AF-assistert lys kompatibelt med kameraets
flerområde AF og flerpunkts AF for å oppnå
autofokus.

Samlet blitsstyring
Denne funksjonen kan dele forskjellige
blitsinnstillinger med blitser og kameraer.
Blitsinnstillinger kan justeres med et kamera
eller Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr).
Innstillinger som gjøres på blitser vises på
kameraet og Camera Control Pro 2.

Masterblits

Avansert optisk trådløs blitsstyring
Trådløs fotografering med flere blitser med et optisk kontrollert system
er mulig med CLS-kompatible kameraer og blitser. En innebygd blits med
styringsfunksjon kan også brukes.
• Inntil tre grupper (A, B, C) av eksterne blitser kan brukes. Det er ingen grense for antall eksterne
enheter i hver gruppe, men anbefalingen er inntil tre pr. gruppe.

• WR-A10 trådløs ekstern adapter kreves når WR-R10 er montert på D5, D850 og D500.
• Bare SB-5000 kan brukes som ekstern blits.
• Inntil seks grupper (A–F) med 18 enheter kan angis som eksterne blitser.
• Trådløs fotografering med flere blitser er også mulig uten bruk av en masterblits.

med Z 7, Z 6, D5, D850, D500

Samtidig bruk av optisk kontrollerte og radiokontrollerte systemer
(kompatible kameraer: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Både det optisk styrte systemet og det radiostyrte systemet med den trådløse
fjernkontrollen WR-R10 kan brukes samtidig.
• Bare SB-5000 kan brukes som ekstern blits i det radiokontrollerte systemet.

Hovedfunksjoner i Nikon Creative Lighting System

Ekstern blits i gruppe C

Omtrent 10 meter
eller kortere
Omtrent 30 meter
eller kortere

Avansert trådløs
blitsstyring

Omtrent 7 meter
eller kortere

Ekstern blits i gruppe B

• WR-R10 kreves når du bruker Z 7 og Z 6. WR-R10 og den trådløse eksterne
adapteren WR-A10 kreves når du bruker D5, D850 og D500. Eksterne blitser
i gruppe A, B og C er optisk kontrollert, mens de i gruppe D, E, og F er
radiokontrollert. SB-5000 kan ikke brukes som masterblits med det optisk
kontrollerte systemet.
• Når du bruker D7500, kreves WR-R10. Det optisk kontrollerte systemet er
tilgjengelig for opptil to grupper (gruppe A og B) av eksterne enheter, mens
det radiostyrte systemet kontrollerer opptil tre grupper (gruppe D, E og F).
Det optisk kontrollerte systemet bruker innebygd blits som masterblits.

Ekstern blits

Masterblits
(bortsett fra SB-5000)

Optis`k kontroll
med blitser av
andre typer enn
SB-5000

Gruppe A

Radiokontroll
med et kamera

Gruppe D
Kamera kompatibelt med radiokontroll +
WR-R10 (WR-A10 kreves når du bruker
D5, D850 og D500.)

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe E

Gruppe F

Ekstern blits
(Kun SB-5000)

Andre blitsfunksjoner
Standard TTL-blits
Et kamera måler reflektert lys fra hovedblitsen
gjennom objektivet, og justerer deretter nivået på
blitseffekten slik at motivet eksponeres som det
skal.
Automatisk blits (ikke-TTL)
Reflektert lys fra hovedblitsen registreres av
blitssensoren på blitsen, og kontrolleres for riktig
eksponering.
Manuell blits med avstandsprioritet
Når opptaksavstanden er angitt, vil blitsen
automatisk styre blitseffekten i forhold til den
angitte bleneråpningen. Du kan ta bilder mens
du beholder samme blitseksponering, selv med
forskjellige blenderåpninger.

Automatisk motorzoom funksjon
Med denne funksjonen kan belysningsvinkelen
justeres automatisk når objektivet zoomes inn og ut.
Reduksjon av rød øyerefleks
En prosess som reduserer rød øyerefleks som
forårsakes av at lys reflekteres fra kameraet tatt
med blits. Den sender ut forhåndsblink flere ganger
før hovedblitsen, slik at motivets pupiller trekker
seg sammen og den røde øyerefleksen reduseres.
(Tilgjengelig med kameraer som har modus for
reduksjon av rød øyerefleks)

Repeterende blits
Blitsen avfyres gjentatte ganger i løpet av én enkelt
eksponering, noe som gir multieksponering med
strobeeffekt.
Indirekte blitsbelysning
Når blitshodet roteres til posisjonen for indirekte
blitsbelysning, kan du sende blitslyset via taket eller
en vegg for å gjøre skyggene mykere og ta et bilde
som ser mer naturlig ut.
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Blitskompatibilitet
Tilgjengelige funksjoner med en kombinasjon av blitser og CLS-kompatible kamera

Kombinasjoner av kamera og blitser med avansert trådløs blitsstyring
Radiokontrollert system

SB-700

SB-500

SB-300

SB-R200

Automatisk blitssynkronisering med høy hastighet

AF-fokuseringslys for flerpunkts AF

Reduksjon av rød øyerefleks

Repeterende blits

Manuell blits

Manuell blits med avstandsprioritet

Automatisk blits (ikke-TTL)

Blenderstyrt blitsautomatikk

Samlet blitsstyring

Overføring av informasjon om
blitslysets fargetemperatur

FV-lås (blitsverdi)

Innstillingslys

Avansert trådløs blitsstyring








—

D5, D850, D500













—



















D7500













—





—























D4-serien, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100



—



D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—



Z 7, Z 6



—



D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



Z 7, Z 6

LED-lampe



Blits







*1

—









—





—



—



—

—



—

 *1

*5















—



—

—





















—





—

—

—









—



—

—



—

—



—

—

—











—













—



—

—

—







D5, D850, D500



—













—



—

—

—







D4-serien, Df, D7100



—









—



—

—

—

—

—









—













—

—

—

—

—







D5600, D5500



—



—

—





—

—

—

—

—

—







D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

—



—

—

—

—

—

—

—







D3500, D3400



—



—

—





—

—

—

—

—

—







Z 7, Z 6



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

D5, D850, D500



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

D4-serien, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200,
D7100



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
D3200



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

Z 7, Z 6



—







—

—



—

—

—

—

—



—

—



—







—

—





*3

—

—

—

—



—

—



—



—

—

—

—

—



*3

—

—

—

—



—

—

D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,

D3400* 2, D3300* 2, D3200* 2

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe F

WR-R10 (med WR-A10)

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Trådløs fotografering med flere eksterne blitser uten bruk av masterblits er også tilgjengelig.

Optisk kontrollert system
Ekstern blits
Masterblits/styringsenhet

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C







SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Innebygd blits (innstilling for styringsenhet)*





−

Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D5600, D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000

Nikons speilløse kameraer i FX-format,
digitale speilreflekskameraer i FX-/DX-format

• SB-5000, SB-700, SB-500 kan brukes som masterblits (fungerer som styringsenhet uten avfyring).
• Samtidig bruk av opptil tre eksterne blitser for hver gruppe anbefales.
* Med D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100, gruppe A/B og kanal 1–4 kan settes i styringsenheten.

Samtidig bruk av optisk kontrollerte og radiokontrollerte systemer
Optisk kontrollert

Kompatibel med Nikons Creative Lighting System
Kun tilgjengelig med blits.
 Tilgjengelig når brukt som ekstern blits for avansert trådløs blitsstyring.
*1 Tilgjengelig med D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 og D3200 når CPU-objektiver* benyttes.
Tilgjengelig med D3500, D3400 når den er festet til et objektiv av type E eller G.
*2 Styringsenhetsfunksjonen er ikke tilgjengelig med innebygd blits på D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400,
D3300 og D3200.
*3 Ved bruk av SU-800, SB-5000 eller SB-700 med fokuseringslys for flerpunkts AF.
*4 Kun tilgjengelig når brukt sammen med Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 og D7200.
*5 Med D3500, D3400 er automatisk blits (ikke-TTL) tilgjengelig når kameraet brukes med et objektiv som ikke er av
E- eller G-typen.

Gruppe E

D5, D850, D500

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200





Masterblits

Kameraer



Bruk med SU-800, kameraets
D7500, D7200, D7100
innebygde blits eller SB5000/700/500*4 som styringsenhet D5600* 2, D5500* 2, D5300* 2, D5200* 2, D3500* 2,

8

—

Z 7, Z 6

Noen funksjoner kan innstilles på D810/D810A, D750, D7500, D7200
kamerasiden

Funksjonene kan angis
i kameraet



Styringsenhet

SB-5000

Optisk kontrollert

SB-5000

Kameraer

Ekstern blits
Kameraer

Radiokontrollert

Blitser

i-TTL-blitsstyring

Nikon Creative Lighting System

Kameraer

Radiokontrollert
Ekstern blits

Masterblits/styringsenhet

Gruppe A

Gruppe B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200
Z 7, Z 6, D5,
D850, D500
D7500

Ekstern blits
Gruppe C

Styringsenhet

Gruppe D

SB-5000, SB-700, SB-R200

SU-800







SB-700, SB-500





–

Innebygdblits
(innstilling for styringsenhet)*





–

Gruppe E

Gruppe F

SB-5000
WR-R10
(WR-A10 kreves
når du bruker D5,
D850 og D500.)







WR-R10







• Når optisk kontrollerte og radiokontrollerte systemer brukes samtidig, kan ikke SB-5000 brukes som masterblits for det optisk kontrollerte systemet.
* Gruppe A/B og kanal 1–4 kan angis i innstilling for styringsenhet.

• Med D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400 , D3300 og D3200 er i-TTL-blitsstyring tilgjengelig når et
CPU-objektiv* er i bruk.
* CPU-objektiv: objektiv av typen G/D/E, andre AF-objektiver enn av type G, D, E (bortsett fra objektiver for F3AF) og
AI-P-objektiv.
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Nikon Creative Lighting System
Blitsserien
SB-500

SB-5000

Allsidig blits som er fleksibel og lett å bære med seg

Nikons flaggskipblits som fullt og helt støtter neste generasjon
Creative Lighting System

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Kompatibel med avansert trådløs blitsstyring
• Blitshodet kan vippes opp inntil 90° mot høyre og venstre og dreies horisontalt 180° mot
høyre og venstre
• Ledetall 24 på 24 mm (FX-format, ISO 100, m)
• Kraftig LED-lampe på cirka 100 lux er innebygd
– Den er spesielt praktisk under filming og til nærbilder
– Effekten kan velges i tre trinn (lav, middels og høy)
– Lampen har en diffusor som gir mykere lys
– Naturlig lys med en fargetemperatur på 5400 K
– Funksjonen for overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur angir automatisk
optimal hvitbalanse når den monteres på D810 eller D750
– God fargegjengivelse gir naturtro gjengivelse av fargene i motivet
• Bruker tilgjengelige R6/AA-batterier

• Systemet for avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring gjør det mulig med trådløs
blitsfotografering med flere blitser selv under direkte sollys, og når hindringer blokkerer
optisk styring – dette gir forbedret fleksibilitet med belysningen (med D5, D850 og D500)
• Kjølesystem som hindrer varmeutvikling i blitshodet er inkludert, noe som gir en betydelig
økning i antall påfølgende bilder som kan tas
• Med funksjonen for samlet blitsstyring kan du angi endringer og blitsbruk ved hjelp av
kameramenyer eller en datamaskin med Camera Control Pro 2 (med D5, D850 og D500)
• Du får rask tilgang til ofte brukte funksjoner ved å trykke på den dreibare multivelgeren
eller den nye [i]-knappen
• Tre belysningsmønstre (standard/jevnt/sentrumsdominert), med mer nøyaktig lysfordeling,
er tilgjengelig for å gi best mulig resultat under alle fotograferingsforhold
• Gjenkjenner automatisk formatene Nikon FX og Nikon DX, og velger passende
belysningsvinkler
• Fargefilter av hard type som er best når det gjelder varighet og varmebestandighet er
benyttet (følger med)
• Ledetall på 34,5 ved 35 mm eller 55 ved 200 mm (FX-format, standard belysningsmønster,
ISO 100, m, 23°C)
• Automatisk motorzoom dekker et stort zoomområde på 24-200 mm (i FX-format)
• AF-belysning, kompatibelt med fokussystem med flere punkter, dekker brennvidder i
området 24–135 mm
• Minimum ladetid: omtrent 1,8 sekunder med Ni-MH-batterier
• Kompatibel med SD-9 kraftig batteripakke

SB-300

Kompakt og lett blits med blitshode som kan vippes for indirekte
belysning
for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Kompakt utførelse og lav vekt gjør den enkel å ta med seg
• Enkel å bruke, selv for nybegynnere
• Blitshodet kan vippes inntil 120° oppover for tiltalende innendørs portretter
• Bruker tilgjengelige AAA-batterier

SB-700
Denne allsidige og kraftige blitsen gjør det enkelt å fotografere med
blitsen på kameraet, med ekstern blits og flere blitser
for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Fungerer som masterblits eller ekstern blits for avansert trådløs blitsstyring
• Kan styre et ubegrenset antall blitser i opptil to grupper
• Har fire uavhengige kanaler med trådløs kontroll på opptil 10 m for praktisk talt
ubegrensede opptaksmuligheter
• Innstillingen for hurtig trådløs styring åpner for styring av lyset fra to grupper eksterne
blitser
• LCD-panel og kontroller designet for enkel og intuitiv betjening
• Motorzoom dekker dekker hele brennviddeområdet på 24–120 mm
(manuell zoom er også tilgjengelig)
• Tre tilgjengelige belysningsmønstre (standard/jevnt/sentrumsdominert)
• Gjenkjenner automatisk formatene Nikon FX- og Nikon DX, og velger riktig lysfordeling
• Et fokuseringslys som dekker brennvidder fra 24 til 135 mm – kompatibelt med systemet for
flerpunkts AF

D5+SB-5000
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D750+SB-500

© Ray Demski
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Spesifikasjoner
Sett for nærbilder med blits R1C1/R1

SB-R200

Blitser

Finnes også som separat enhet.

Ledetall
(ISO 100, m, 20 °C)

SB-5000

Trådløs ekstern blits

Det ypperste av blitssystemer for trådløs nærbildefotografering.
R1C1: Blitsstyringssett for nærbilder (SU-800, til SB-R200 og alt tilbehør).
R1: Fjernstyringssett for nærbilder med blits (til SB-R200 og alt tilbehør).

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200
To SB-R200-blitser er inkludert både i R1C1 og i R1.
Blitsene har ledetall på 10 (ISO 100, m) eller 14 (ISO
200, m). Når blitshodet er festet på et ebjektiv med
SX-1, kan det skråstilles opptil 60 grader mot objektivets
optiske akse, eller opptil 45 grader bort fra objektivet.

R1C1
• Opptil tre eksterne grupper og fire kanaler som bruker SU-800 som styringsenhet og
SB-R200 som eksterne enheter kan arrangeres for å få kreativ belysning fra venstre,
høyre, over eller under motivet.
• Det er enkelt å stille inn og kontrollere innstillingene på LCD-panelet til SU-800 fra
kameraets posisjon.

Styringsenhet for trådløs
blitsfotgrafering

* Det er begrensninger for hvilke objektiver som kan brukes.

Finnes også som separat enhet.
for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Festering SX-1

Med denne kan du feste opptil
fire SB-R200-blitser på objektivet,
eller opptil åtte eksterne.

R1C1/R1 Accessories

Diffusor SW-12

Denne melkehvite platen sprer
blitslys og letter opp skyggene.

SC-28/SC-29 gjør det enkelt og sikkert
å bruke ekstern TTL-blits. Med digitale
speilreflekskameraer fra Nikon fungerer
SC-29 også som ekstern AF-lampe.
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27 mm

3 belysningsmønstre (standard//jevn/
sentrumsfokusert)
i-TTL, blenderstyrt blitsautomatikk,
ikke-TTL automatisk blits,
avstandsprioritert manuell blits,
manuell blits, repeterende blits
Testavfyring, forhåndsblits,
fokuseringslys for flerpunkts AF og
innstillingslys

3 belysningsmønstre (standard/jevn/
sentrumsdominert)

—

—

i-TTL, Avstandsprioritert Manuell,
Repeterende blits*1

i-TTL, Manuell

i-TTL, Manuell

Testavfyring, forhåndsblits,
fokuseringslys for flerpunkts AF og
innstillingslys

Testavfyring, forhåndsblits,
innstillingslys

—

Minimum ladetid (fullt
oppladet)

Ca. 1,8 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Ca. 2,5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Ca. 3.5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Ca. 3.5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Antall blitsavfyringer
(fullt oppladet)

Ca. 150 (med alkaliske batterier)

Ca. 160 (med alkaliske batterier)

Ca. 100 (med alkaliske batterier)

Ca. 70 (med alkaliske batterier)

Fire R6/AA-batterier

To R6/AA-batterier

To AAA-batterier

Belysningsmønster
Blitsfunksjon

Strømkilde
Andre funksjoner

Vekt (uten batterier)

Fire batterier av R6/AA-størrelse; SD-9
kraftig batteripakke
Manuell innstilling av ISO-følsomhet,
ny visning av grad av undereksponering på grunn av utilstrekkelig blitseffekt i i-TTL-modus, tilbakestilling til
standardinnstillinger, nøkkellås, varmeutkobling, firmware-oppdatering
Ca. 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Ca. 420 g

Varmeutkobling, firmware-oppdatering Varmeutkobling, firmware-oppdatering

Varmeutkobling, firmwareoppdatering*2

Ca. 71,0 x 126,0 x 104,5 mm
Ca. 360 g

Ca. 57,4 x 65,4 x 62,3 mm
Ca. 97 g

Ca. 67,0 x 114,5 x 70,8 mm
Ca. 226 g

*1 Når brukt som ekstern enhet
*2 Firmware kan oppdateres via kameraet

Blitsadapter AS-20

Adapterringer

IR-panel til den innebygde
blitsen SG-3IR

Fargefilterholder SZ-1

Fargefiltersett SJ-R200

Etuier

Fleksibel arm SW-C1

For å feste gjenstander, for eksempel en
diffusor. Kan festes til festeringen SX-1.

Blitstilbehør

TTL-fjernkabel SC-28/SC-29 (1,5 m)

Motorzoom 24 til 120 mm; 12 mm med
24 mm
innebygd vidvinkelforsats til blits

Belysningsvinkel (i
FX-format)

Dimensjoner (B x H x D)

Brukes for å sentrere lyset fra SB-R200
mot en optisk akse. Det er særlig
effektivt når du tar nærbilder. Anbefales
når avstanden mellom objektiv og motiv
er 15 cm eller kortere.

SB-300
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SU-800 plasseres i tilbehørsskoen til digitale speilreflekskameraer fra Nikon, og fungerer som styringsenhet for så mange blitser du ønsker.

Adapter for ekstreme
nærbilder SW-11

SB-500

28 (med blitshodet i 35 mm-posisjon,
FX-format, standard
24 (23°C)
belysningsmønster)

Andre tilgjengelige
funksjoner

SU-800

• SB-R200-blitser kan skråstilles opptil 60 grader for tilpasning ti objektiver med kort
arbeidsavstand.

SB-700

34,5 (med blitshodet i 35 mm posisjon,
FX-format, standard
belysningsmønster, 23°C)
Motorzoom 24 til 200 mm; 14 mm
med bredt panel

Synkroniseringsadapter for
tilbehørssko AS-15

AS-15 er kompatibel med kameraer som
Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 og D3200, som har standard
tilbehørssko av ISO-typen men mangler
en synkroniseringsterminal for store
studioblitslys.

Spesifikasjoner for styringsenhet for trådløs blitsfotografering SU-800

Spesifikasjoner for trådløs ekstern blits SB-R200

• Overføring: Infrarød kommunikasjon ved hjelp av et utladningsrør
• Rekkevidde: Ca. 20 m for SB-5000, SB-700 og SB-500, ca. 4 m for SB-R200 med
normale innstillinger
• Antall kanaler: 4
• Antall grupper: 3
• Antall overføringer: Ca. 1 200
• Overføringsintervall: Ca. 1 sekund
• Blitslysets bølgelengde: Ca. 800 til 1 000 nm (infrarød stråling)
• Blitsdekning: Ca. 60° (loddrett) og 78° (vannrett)
• Skjerm: LCD, klar-blits-lampe
• Fokuseringslys for flerpunkts AF: Ca.10 m i midtre felt med et objektiv på 50 mm
f/1.8
• Strømkilde: Ett 3V CR123A-litiumbatteri
• Dimensjoner (B x H x D): Ca. 68 x 96 x 58mm
• Vekt (uten batteri): Ca. 160 g

• Elektronisk konstruksjon: Automatisk bipolar isolert porttransistor (IGBT) og
seriekretser (kun for trådløs, ekstern blits)
• Ledetall: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Dekningsvinkel: 24 mm
• Blitsfunksjon: i-TTL, D-TTL, M (manuell): full styrke til 1/64 effekt (nærbilde), full
styrke til 1/128 effekt (styringsenhet)
• Korteste repetisjonstid: Ca. 6,0 sekunder (fullt oppladet)
• Antall blink: Ca. 290 (fullt oppladet)
• Vinkel for blitshodet: Ned til 60°eller opp til 45°
• Blitsfot: Egen sko for festeringen SX-1 eller blitsstativ AS-20
• Innstillingslys: Hvitt LED
• Skjerm: Klarlys
• Strømkilde: Ett 3V CR123A litiumbatteri
• Dimensjoner (B x H x D): Ca. 80 x 75 x 55 mm
• Vekt (uten batteri): Ca. 120 g
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Multi-power-batteripakke + Mer pålitelig
Mer kraft og hastighet når du trenger det

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL18

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL18a

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL18b

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL18c

for D5, D4-serien

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL15

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL15a

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL15b

Oppladbart
litium-ion batteri
EN-EL14a

for Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, for Df, D5600, D5500,
UT-1
D5300, D5200,
D3500, D3400,
D3300, D3200

Disse oppladbare batteriene har lang levetid og stabil strømforsyning, selv når det er kaldt. Brukt sammen med digitale speilreflekskameraer fra Nikon viser kameraets «drivstoffmåler»
nøyaktig gjenværende strøm og antall bilder siden forrige lading.

Batterilader
MH-26a

Batterilader
MH-25

Batterilader
MH-25a

Batterilader
MH-24

for D5, D4-serien,
D850

for Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1

For lading av to
For lading av oppladbart litium-ion batteri
EN-EL18-/EN-EL18a-/ EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b.
EN-EL18b-/EN-EL18cbatterier.
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Multi-power-batteripakke MB-D18

Multi-power-batteripakke MB-D17

Multi-power-batteripakke MB-D16

for D850

for D500

for D750

Drives av ett oppladbart batteri EN-EL15/EN-EL15a/
EN-EL15b eller EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c
eller åtte batterier i R6-/AA-størrelse av typen alkalisk/
Ni-MH/litium. Denne vær- og støvbestandige multi-powerbatteripakken benytter utløser-, AF-ON- og
funksjonsknapper, en multivelger og hoved- og
underkommandohjul.

Drives av ett EN-EL15-/EN-EL15a-/EN-EL15b-, EN-EL18-/
EN-EL18a-/EN-EL18b-/EN-EL18c-batteri eller åtte batterier
i R6-/AA-størrelse. Forskjellige kontroller kan benyttes ved
vertikalt opptak, slik som utløser, multivelger,
funksjonsknapp og hoved-/underkommandohjul. Med
robust konstruksjon i magnesiumlegering som er støv og
vanndråpebestandig.

Drives av ett EN-EL15-/EN-EL15a-/EN-EL15b-batteri eller
seks batterier i R6-/AA-størrelse av typen alkalisk/Ni-MH/
litium. Nettadapter EH-5b med strømforsyning EP-5B er et
alternativ ved lengre bruk. Huset er av magnesiumlegering,
og grepet har intuitive kontroller for vertikal fotografering:
AE-L/AF-L-knapp, hoved-/underkommandohjul, utløser og
multivelger.

Multi-power-batteripakke MB-D15

Multi-power-batteripakke MB-D12

for D7200, D7100

for D810/D810A

Drives av ett EN-EL15-/EN-EL15a-/EN-EL15b-batteri, seks
batterier i R6-/AA-størrelse av typen alkalisk/Ni-MH/
litium eller nettadapter EH-5b. Smarte kontroller for
vertikal fotografering brukes. Har en robust
magnesiumkonstruksjon og værforsegling.

Drives av ett EN-EL15-/EN-EL15a-/EN-EL15b-batteri, ett EN-EL18-/
EN-EL18a-/EN-EL18b-/EN-EL18c-batteri (batterideksel BL-5 kreves)
eller åtte batterier i R6-/AA-størrelse av typen alkalisk/Ni-MH/litium.
Brukes sammen med EH-5b for å få lengre opptaksperioder. Med
utløserknapp og AF-ON-knapp, multivelger og to kommandohjul for
vertikalt opptak. Det er brukt samme magnesiumkonstruksjon og
værforsegling som i kamerahuset.

Nettadapter
EH-5b

Nettadapter EH-6c

for Df, D5600, D5500, for Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, for D5, D4-serien
D5300, D5200, D3500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200 D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1
Brukes til å lade det
oppladbare litiumion-batteriet
EN-EL14/EL14a

Nettadapter for
lading EH-7P
for Z 7, Z 6

For lading av
Gir nettstrøm til kameraet for uavbrutt kamerabruk. Ved tilkobling
EN-EL15b i kameraet
av EH-5b til kameraet kreves strømforsyningen EP-5A (for Df,
via USB.
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200) eller
strømforsyningen EP-5B (for D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, UT-1). Strømforsyning EP-6 kreves ved tilkobling av
EH-6c til D5 og D4-serien.

Programvare + effektiv arbeidsflyt
Kraftige verktøy for effektiv bildeskaping
Capture NX-D

Camera Control Pro 2

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor

Capture NX-D er programvare som er spesielt utviklet for
å fremkalle Nikons originale RAW-filer (NEF). Du kan
justere bildets utseende fullstendig ved hjelp av Picture
Control, slik at du kan få mest mulig glede av Nikons
bildebehandling. Med Capture NX-D kan Flat-alternativet
og klarhetsinnstillingen brukes på bilder tatt av kamera
lansert tidligere enn D810.

Denne programvaren kontrollerer de fleste funksjoner på
Nikon digitale speilreflekskameraer fra en datamaskin
som er tilkoblet via USB-kabel, eller via kablet trådløst
lokalt nettverk ved hjelp av en trådløs sender. Den støtter
også arbeidsprosesser fra Nikons egen programvare for
bilderedigering Capture NX-D og nettleser- og
visningsprogramvaren ViewNX-i.

Programvaren ViewNX 2 viderefører den enkle bruken av
den tradisjonelle ViewNX 2-programvaren, og tilbyr
forbedrede funksjoner for å bla gjennom bilder og filmer.
Et eksempel er Photo Tray, som gjør det mulig for
brukeren å lagre filer midlertidig fra forskjellige mapper,
noe som gjør redigering av filmer og utskrift av stillbilder
lettere. ViewNX-i samkjører med både Capture NX-D,
som muliggjør detaljerte justeringer av stillbilder, og
ViewNX Movie Editor som tilbyr enkel filmredigering.
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Tilbehør for trådløs overføring + forbedret effektivitet
Raskere arbeidsflyt og økt fotoglede

Trådløse fjernkontroller

Enda mer praktisk ved hjelp av radiobølger

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Trådløse fjernkontroller WR-R10/WR-T10

Trådløs sender WT-6/A/B/C*

Trådløs sender WT-7/A/B/C*

Trådløs sender WT-5A/B/C/D*

for D5

for Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

for D5, D4-serien (Yhdessä UT-1-tiedonsiirtolaitteen kanssa
käytettäessä siirtotoiminnot ovat käytettävissä langattoman
lähiverkon kautta D810/D810A-,
D750-, D7200- ja D7100-sarjan kameroissa.)

WT-6/A/B/C og WT-7/A/B/C trådløs sender muliggjør overføring av bildedata via
høyhastighets trådløst lokalt nettverk*1 til datamaskin eller FTP-server. Med kombinasjonen
av et kompatibelt kamera og en trådløs sender, kan følgende innstillinger benyttes: FTPopplasting, bildeoverføring*2, kamerakontroll*2*3, HTTP-server, synkronisert utløser (kun
med D5 og WT-6/A/B/C eller WT-5/A/B/C/D, eller D4-serien og WT-5/A/B/C/D).
• Innstillingen HTTP-server gjør det mulig å bla gjennom bilder som er lagret på
kameraets minnekort via en nettleser på en datamaskin eller smartenhet (Android OS,
iPhone og iPad)*4, og muliggjør også ekstern deling. Opptil fem enheter*5 kan kobles til
samtidig, og kontinuerlig opptak støttes. Via en nettleser kan IPTC-informasjon, tekst og
copyright-informasjon redigeres.
• Innstillingene for bildeoverføring inkluderer “Infrastruktur” med tilgangspunkter på
trådløst lokalt nettverk, og “Tilgangspunkt” hvor kameraet som er tilkoblet en trådløs
sender kan brukes som tilgangspunkt for direkte forbindelse med datamaskiner og
smartenheter.

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
De trådløse fjernkontrollene WR-R10/WR-T10 gir større fleksibilitet. Til forskjell fra
fjernkontroller som bruker infrarødt lys, er det med disse mulig å utløse lukkeren selv om det
er hindringer som f.eks. trær i veien. Rekkevidden for kombinasjonen av WR-R10 og WR-T10
er omtrent 20 m*1. For WR-R10 i kombinasjon med WR-R10 er rekkevidden omtrent 50 m*1.
Ett eller flere kameraer med en tilkoblet WR-R10 kan bruke WR-T10 som sender*2. Med
WR-R10/WR-T10 kan du fotografere på mange ulike måter. Det er mulig å sette forskjellige
objektiver på kameraene, endre vinkel for hvert enkelt kamera eller ta stillbilder og filmer*3
samtidig ved å skifte kanaler. WR-R10 kan brukes som styringsenhet*4 for radiokontrollert
avansert trådløs blitsstyring når den brukes sammen med Z 7/ Z 6/D5/D850/D500 og
SB-5000.

• Innstillingen “Synkronisert utløser” kan brukes når D5 (med WT-6/A/B/C eller WT-5/A/
B/C/D) og D4-serien (med WT-5/A/B/C/D) brukes samtidig.
• Når D500 som ikke er utstyrt med en kablet LAN-terminal er forbundet med WT-7/A/B/C,
er bildeoverføring via 1000BASE-T-støttet kablet LAN aktivert.
*1 WT-6/A/B/C og WT-7/A/B/C er baserte på IEEE802.11a/b/g/n/ac-standard.
*2 Wireless Transmitter Utility må være installert på datamaskiner (kan lastes ned fra Nikons nettsted).
*3 Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr) må være installert.
*4 For kombinasjon av WT-5/A/B/C/D og kamera (bortsett fra D5), kan kun iPhone brukes.
*5 Opptak og tekstredigering kan styres med kun én enhet.
`* Produktnavnet varierer etter område, avhengig av hvilke lokale frekvenser som er tilgjengelige..

Kommunikasjonsenhet UT-1

WU-1a trådløs mobiladapter

for D4-serien, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

for Df, D7100, D5200, D3300, D3200

*1 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på ca. 1,2 m – varierer med værforhold og eventuelle fysiske hindringer.
*2 WR-T10 og WR-R10(s) må være innstilt på samme kanal og paret på forhånd for at samtidig lukkerutløsning skal
fungere.
*3 Filmopptak er mulig med Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3300 og COOLPIX P1000.
*4 Firmware-oppdatering til nyeste versjon er nødvendig.

Trådløs fjernkontroll WR-1
Når UT-1 er montert på kameraets tilbehørssko og koblet til
kameraet med en USB-kabel, aktiveres rask overføring av
bildedata fra kameraet til en PC eller FTP-server via kablet
LAN og fjernstyring av kameraet fra en PC*2. Videre kan den
brukes over trådløst lokalt nettverk*3 når enheten brukes i
kombinasjon med WT-5/A/B/C/D trådløs sender*4.
*1 Firmware for UT-1 må oppdateres til versjon 1.1 eller en nyere versjon.
*2 Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr) kreves.
*3 Basert på IEEE802.11a/b/g/n.
*4 HTTP-server og synkronisert utløserfunksjon er bare tilgjengelig med
D4-serien.

Bilder som tas med kameraet, kan overføres trådløst til en
smartenhet* utstyrt med Wi-Fi, for eksempel en smarttelefon
eller et nett-brett. Du kan enkelt dele bilder via sosiale
nettverk, eller sende dem som vedlegg i en e-post. I tillegg
gjør fjernstyringsfunksjonen at du kan utløse lukkeren på
kameraet med en smartenhet som live view-skjerm, noe som
legger til rette for fleksible opptaksvinkler. Kompatible
operativsystemer: iOS og Android™ OS.
* Krever programmet Wireless Mobile Utility, som kan lastes ned fra Google
Play Store.
• Google, Android og Google Play er registrerte varemerker eller varemerker for
Google Inc.

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200, COOLPIX P1000
WR-1 kan brukes på kameraer som har 10-pinners fjernstyringskontakt eller tilbehørsterminal*1. Denne avanserte
fjernkontrollen gjør det mulig å utløse lukkeren på kameraene med WR-1*1 eller WR-R10*2 eksternt fra WR-1 eller et
hovedkamera med WR-1/WR-T10. Fordi den bruker radiobølger, kan avstanden mellom WR-1-enhetene være opptil
120 m*3. Med WR-1 finnes det en rekke ulike alternativer for fjernstyrt fotografering: Samtidig lukkerutløsning på
flere kameraer, lukkerutløsning på flere kameraer synkronisert med et hovedkamera som er tilkoblet WR-1*4, ekstern
styring av hver kameragruppe for seg og fotografering med intervallutløser. Det er også mulig å fjernstyre opptak med
en kombinasjon av WR-R10 og WR-T10*2. Når WR-1 er konfigurert som sender og en annen WR-1 eller WR-R10*5 er
konfigurert som mottaker og forbundet med Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200 or
D7100: Det er mulig å se eller forandre kamerainnstillingene ved hjelp av skjermen på senderen WR-1. Filmopptak er
også mulig*7.
*1 WR-1 kan ikke brukes alene.
*2 Dette krever paring av WR-1-, WR-R10- og WR-T10-enhetene som brukes. Største antall kontrollenheter som kan pares: 20 (WR-1) eller 32 (WR-R10).
*3 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på ca. 1,2 m – varierer med værforhold og eventuelle fysiske hindringer.
*4 Bare et kamera med 10-pinners fjernstyringskontakt kan brukes som hovedkamera ved bruk av Synkronisert utløser. Et kamera med tilbehørsterminal kan ikke
være hovedkamera.
*5 Firmware for WR-R10 må være oppdatert til versjon 2.0.0 eller nyere.
*6 Firmware for kameraet må være oppdatert til nyeste versjon.
*7 Mulig med Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300.
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MC-38
Kabel for kameraer med tilbehørsterminal
for WR-1 (følger med)

MC-37
Kabel for kameraer med 10-pinners fjernstyringskontakt
for WR-1 (følger med)
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Fjernstyringskabel + langtidseksponering

Vinkelsøker + ditt perspektiv

Få mest mulig ut av bildene du tar med stativ

Se med klarhet og komfort

Fjernstyringskabler/fjernkontroll (10-pinners eksternt tilbehør)

Vinkelsøker DR-5/DR-6

Søkerlupe DG-2

DR-5: D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

for D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
for D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Okularadapter DK-18

Gir et stående og rettvendt bilde i rett vinkel. Den er super for
avfotografering, eller hvis du skal ta bilder nær bakken eller rundt et hjørne.
Kan tilpassesegetsyn.DR-5/DR-6lardeg angi gjengivelsesforholdet til
enten 1:1 eller 1:2.

DG-2 gir 2x forstørrelse av det midtre delen av
søkerbildet. Kan tilpasses eget syn. Nyttig for
nøyaktig fokuseringvednærbildefotografering.
Krever okularadapter.

Gjør at du kan feste søkerlupen DG-2 til
kameraets søker. DK-18 er for kameraer som har
rund søker.

Korreksjonslinser for okular
(-5 til +3 m-1) DK-20C

Okularadapter DK-22

Okularadapter DK-27

Forstørrelsesokular DK-17M

Forstørrelsesokular DK-21M

for D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

for D5

for D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

for D750, D7500, D7200, D7100

for D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Gjør at du kan feste søkerlupen
DG-2 til kameraets søker. DK-22
er for kameraer som har
rektangulær søker.

Dette medfølgende tilbehøret til
D5 muliggjør enkel montering/
demontering. Ved å forsyne
adapteren med et regntrekk, går
du ikke glipp av lukkermuligheter
selv under dårlige værforhold.

Når den er festet på kameraet,
forstørrer DK-17M søkerbildet ca.
1,2 x. Området for diopterjusteringøkes både for (+) og for (-)

DK-21M forstørrer søkerbildet
ca. 1,17 x.

Et hjelpemiddel for fokusering som
er enkelt å bruke, og som gjør at
fotografer som er nær- eller
langsynte kan se søkerbildet uten
å ha på briller.

Fjernstyringskabel MC-36/36A (0,85 m)

Fjernstyringskabel MC-30/30A (0,8 m)

Fjernstyringskabel MC-22/22A (1 m)

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Gjør det mulig å fjernutløse kameraet og angi intervalltid og Gjør det mulig å fjernutløse kameraer med avtrekkerlås ved
lange eksponeringstider. Har belyst LCD-panel.
å holde utløseren nede. Det er nyttig når du tar bilder med
B-innstillingen.

Nyttig for å koble til en enhet som utløser lukkeren, for
eksempel utstyr som aktiveres av en infrarød sensor for å
fotografere ville dyr i mørke.

Skjøteledning MC-21/21A (3 m)

Forbindelsesledning MC-23/23A (0,4 m)

Adapterkabel MC-25/25A (0,2 m)

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Brukes med MC-22/22A/23/23A/25/ 25A/30/30A/36/36A
eller ML-3.

Forbinder to kameraer for samtidig eller synkronisert
lukkerutløsning.

Muliggjør bruk av eksternt tilbehør med to pinner:
MC-4A-fjernstyringskabel og MC-12B- fjernstyringskabel.

Fjernstyringskabel MC-DC2 (1 m)

Fjernkontroll ML-L3

Fjernkontroll ML-L7

for Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000,
GP-1A

for D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

for COOLPIX A1000/P1000/B600

Gjør det mulig å fjernutløse kameraet.

Muliggjør trådløs fjernutløsning av lukkeren.

Muliggjør trådløs fjernutløsning av lukkeren.

Modulite-fjernkontrollsett ML-3
for D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Korreksjonslinser for okular
DK-17C

Søkerokular med fluorbelegg
DK-17F

Søkerokular med antiduggbelegg DK-17A

Øyemusling i gummi
DK-19

Øyemusling i gummi
DK-20

for D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

for D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

for D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

for D5, D4-serien, Df, D810/D810A, for D5200, D3200
D500

Fem korreksjonslinser fra
–3 til +2m-1 for kameraer med
rund søker.

Beskyttelsesglasset har et
fluorbelegg på begge overflater
som er enkelt å rengjøre.

Et transparentoptisk element av
plast som har spesielt
overflatebelegg for å motvirke
dugg.

Gjør bruken mer komfortabel og hindrer at strølys kommer inn i søkeren
og reduserer kontraster.

Øyemusling i gummi DK-21

Øyemusling i gummi DK-23

Øyemusling i gummi DK-25

Øyemusling i gummi DK-28

Øyemusling i gummi DK-29

for D750

for D7200, D7100

for D5600, D5500, D5300, D3500,
D3500, D3400, D3300

for D7500

for Z 7, Z 6

ML-3 gjør det mulig å kontrollere to separate kanaler via et
infrarødt LED-lys så du kan styre kameraet automatisk fra
avstander på opptil åtte meter. Inkluderer automatisk
utløser og utløserforsinkelse i tillegg til innstilling for
enkeltbilder og serieopptak.

Fjernstyringskabel/fjernkontroll

Gjør bruken mer komfortabel og hindrer at strølys kommer inn i søkeren og reduserer kontraster.

18

19

Annet tilbehør
Filtre
Fargenøytrale filtre
Disse filtrene fungerer som linsebeskyttelse og
påvirker ikke fargebalansen. Flerlags belegg
reduserer interne reflekser og forbedrer
fargegjengivelsen.
Finnes i størrelsene 52/58/62/67/72/77 mm.
Sirkulære polarisasjonsfiltre II
Disse filtrene gjør det mulig å fotografere
gjennom vinduer, og reduserer reflekser fra
reflekterende flater som vann og glass. De gir også
bedre gjengivelse av blå himmel. Kan brukes både til fargebilder og monokrome bilder. Finnes i størrelsene
52/58/62/67/72/77 mm.

HDMI-kabel

Nærbildetilbehør
Bløtfokus-filtre
Gir bilder en litt myk, vakker uskarphetseffekt. Egnet for
ulike situasjoner, for eksempel portrettfotografering. Finnes
i størrelsene 52/62/67/72/77 mm.

Sirkulære polarisasjonsfiltre for innstikk
Disse er utformet for bruk med teleobjektiver
som har holder for innstikkfiltre, og
reduserer lysskjær fra ikke-metalliske
overflater som glass og vann. Drei ringen
på holderen for å finne den mest effektive
posisjonen. Disse filtrene påvirker ikke
autofokus eller autoeksponering.
Både C-PL1L og C-PL3L har en diameter på 52 mm.

Gelatinfilterholdere AF-3, AF-4
Disse holderne passer for gelatin- eller glass-filtre med
tykkelse opptil 2 mm. AF-3 brukes med 3-tommers
kvadratiske gelatinfiltre og NIKKOR-objektiver med fatning
52/62/67/72/77 mm. AF-4 brukes med 4-tommers
kvadratiske gelatinfiltre og NIKKOR-objektiver med fatning
52/62/67/72/77/82/95 mm. Nikon tilbyr også to spesielle
solblendere: HN-36 for AF-3 og
HN-37 for AF-4. Flere solblendere
med samme diameter kan
stables opp på hverandre,
avhengig av objektivets
brennvidde.

Mikrofoner

PK-11A

Adapter for lysbildekopiering
PS-6
Brukes med PB-6 og et NIKKORobjektiv for å lage duplikater av
lysbilder. Det går an å beskjære
det originale lysbildet.

Makroadapter
BR-2A*
Gjør at man kan montere
objektiver bak frem. BR-2A øker
også arbeidsavstanden for
normal- og vidvinkelobjektiver.
Kompatibel med objektiver med
52 mm filterfatning.

Adapterring
BR-3*
En praktisk adapter som
konverterer bajonettfatningen
på omvendt monterte objektiver
til gjengefatningen på 52 mm
som brukes for filtre og
blendere.

PK-12

PK-13

Automatisk mellomring
PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Bruk én eller flere mellomringer og få flere kreative muligheter. AI NIKKOR
beholder funksjonene for automatisk kobling av blender og lysmåler, så du
kan komponere, fokusere og måle lys med blenderen helt åpen. Ringene kan
også brukes til manuell eksponeringskontroll. (Lysmåling fungerer ikke med
kameraer uten lysmålerkobling.)
*Objektiver av G/E-typen og PC-objektiver kan ikke benyttes.

Kompatibilitetsoversikt for kameravesker

Kamera Veske
Z7
Z6

ME-1 stereomikrofon

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A1000/
P10000/B600

for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, for Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200
D3300, D3200, COOLPIX P1000

Med HC-E1 kan ukomprimerte filmdata overføres til en
ekstern opptaker som er tilkoblet via HDMI. Dataene kan
også samtidig tas opp på et eksternt minnekort, som en
praktisk løsning for sikkerhetskopiering.

ME-1 har en bildestabilisator som fjerner vibrasjonsstøy
nesten helt under fokusering. Det gir bedre opptak. I tillegg
reduserer høypassfilteret vindsus og annen lavfrekvent støy
som ikke blokkeres av vindhetten. Vekt: ca. 92 g (bare ME-1).

ME-W1 Trådløs mikrofon

ME-W1 muliggjør opptak av lyder på inntil ca. 50 m avstand.
Det er mulig å ta opp samtidig fra både mikrofon og mottaker.
Stereolyd inn oppnås ved å montere en ME-1-stereomikrofon
på mikrofonenheten. Toveiskommunikasjon mellom et
menneske og motiv langt unna og fotografen blir også
registrert.

Speilreflekskamerasystem

Kamera Veske
Df
D850
D810

Digitalisering av negativer

Mykutløser

Punktsikte

Punktsikte DF-M1

for D850

for Df

ES-2 muliggjør rask, enkel konvertering av film til digitale
data. Sett digitaliseringsadapteren (ekstrautstyr) på et
objektiv som for eksempel AF-S Micro NIKKOR 60mm
f/2.8G ED på D850, sett inn filmen som skal digitaliseres i
en FH-4-filmholder eller FH-5-diasholder, og gjør opptaket.
Kameraets digitaliseringsfunksjon reverserer fargene
automatisk og lagrer dem som JPEG-bilder.

Ved å skru AR-11 inn i festet for snorutløseren på
utløserknappen på kameraer som Nikon Df, kan du utløse
lukkeren uten vibrasjoner. Ebonittharpiks på toppen gjør at
den er behagelig mot fingeren.

for Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Når punktsiktet DF-M1 festes til en tilbehørssko hjelper det
til med å følge motivet i bildefeltet ved fotografering med
superteleobjektiv.

R

R

R

R

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4

D800
D800E

CF-DC4

D750

CF-DC5
CF-DC4

D610
D600

CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

Mykutløser AR-11

CF-DC6
CF-DC5

D810A

D5600

ES-2-digitaliseringsadapter

CF-DC9

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

HDMI-kabel HC-E1

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Speilløst kamerasystem

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Kan lagres med filter, deksel, fjærbelastet solblender (HS), solblender med bajonettfatning (HB) (omvendt plassering) eller gummisolblender (HR) (brettet tilbake). <R: bare gummisolblender>

Gjeldende per juli 2019

Kan lagres med deksel.
Kan lagres med filter, solblender som skrus på (HN) eller solblender som skyves på (HK) (normal plassering).
Kan lagres med filter og deksel.
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Systemkompatibilitet
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Blits
Blitser
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SB-300 SU-800/SB-R200
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●*7
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Fjernkontrolltilbehør
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mikrofon
Stereomikrofon
Trådløs mikrofon

ME-1
ME-W1
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Strømforsyning
Batterier

Batteriladere

Multi-power-batteripakke

Nettadaptere

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7
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●
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●

●

●

●
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Trådløse sendere/Trådløs mobile adapters
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1
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WR-1
WR-R10/WR-T10
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HC-E1
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Trådløse fjernkontroller

HDMI-kabel

●

Digitalisering av negativer
Digitaliseringsadapter

ES-2

Adaptere/
okularer/
øyemuslinger

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

Søkertilbehør
●
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Programvare
BF-1B

●

●

●

●
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Deksler for LCD-skjerm
BM-12

●

●

●

Kameravesker
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Adapter til utstyrsport AS-N1000 er nødvendig.
*2 Ved tilkobling av EH-5b til kameraet kreves strømforsyningen EP-5A (for Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) eller EP-5B (for D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1).
*3 Strømforsyning EP-6 er nødvendig ved av EH-6c til D5 og D4-serien.
*4 Krever UT-1 datasender.
*5 Krever WR-A10 trådløs ekstern adapter.
*6 Krever okularadapter DK-22.

22

23

• Google Maps TM er et varemerke som tilhører Google Inc.
• Produkter og merkevarenavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive selskaper.

Produsenten kan endre spesifikasjoner og utstyr uten varsel eller forpliktelser.
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