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Raskt og brukervennlig.
Kreativ kontroll.
Nikon lanserer D300S, det nye flaggskipet i serien med digitale speilreflekskameraer i DX-format. Formen
på kamerahuset gjør det veldig enkelt og raskt å betjene, med et grep som sikrer deg full kontroll under alle
forhold. D300S er også velegnet til multimediebruk, med HD-video og -lydopptak i stereo*. I tillegg kan du velge
blant anerkjente NIKKOR-objektiver og Nikons totale bildebehandlingssystem. Tenk hva du kan oppnå med et så
stort kreativt potensial! D300S. D300S – For fotografisk kreativitet på et nytt nivå.
* Med ekstern mikrofon (ekstrautstyr).

n Ca. 7 bilder per sekund i serieopptak
n D-film med stereokontakt for mikrofon
n 51-punkts AF-system for omfattende
motivdekning
n Søkerdekning på ca. 100 %

n 12,3 effektive megapiksler med EXPEEDbildebehandling
n Lukkeren er testet for 150 000 sykluser
n Doble kortspor for CF/SD-minnekort
n Kamerahus i magnesium, forseglet mot støv og
fuktighet

Større rekkevidde når du trenger det
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1,5x teleeffekt gjør hele forskjellen når du er på farten.

• Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF ED • Eksponering: [S]-modus, 1/640 sekund, f/4,5
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 320 • Bildekontroll: Standard © Robert Bösch

Fanger øyeblikket
Fanger inn akkurat det riktige øyeblikket med opptil ca. 7 bilder per sekund i serieopptak.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED • Eksponering: [S]-modus, 1/1000 sekund, f/7,1 • Hvitbalanse: Auto
• Følsomhet: ISO 320 • Bildekontroll: Standard © Robert Bösch
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FORDI HVERT ØYEBLIKK ER UNIKT
Hastighet, nøyaktighet og Nikons allsidige DX-format – lynrask respons
gir deg flere fantastiske bilder.
Søkerdekning på ca. 100 % – enda en
fordel med Nikons flaggskip
Du vil selvsagt at alt i bildet skal telle med,
derfor gir D300S deg en søkerdekning på
ca. 100 % med en pupillavstand på
19,5 mm (ved -1,0 m-1). Nå er det enklere
å komponere bildet nøyaktig.

Serieopptak med ca. 7 bilder per
sekund* – gjør det enklere å fange de
viktige hendelsene
Nikons nye flaggskip i DX-format er et
smidig kamera som behersker praktisk
talt alle situasjoner, og det i serier med
opptil ca. 7 bilder i sekundet* og normal
batteridrift.
* Basert på CIPA-retningslinjene. Hastigheten på serieopptak
for 14-bits NEF (RAW)-bilder er ca. 2,5 b/s.

Det du ser, er det du får
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51-punkts AF. Søkerdekning på ca. 100 %. Alt blir skarpt.

51-punkts AF – uovertruffen
presisjon, ekstrem hastighet
D300S-kameraets Multi CAM 3500DX
AF-sensormodul gir deg et utrolig bredt
fokusfelt. Med 51 AF-punkter strategisk
plassert i bildet, ”treffer” du motivet selv
når bevegelsene er utforutsigbare. Denne
AF-modulen har i tillegg 15 kryssensorer
i sentrum av bildet. De sørger for overlegne
gjenkjenningsegenskaper med alle AF
NIKKOR-objektiver som har lysstyrke
f/5,6 eller raskere. Du kan også velge å
fotografere med
11 fokuspunkter.
D300S har tre
søkefeltfunksjoner –
dynamisk AF-felt, enkeltfeltAF og automatisk valg av
AF-søkefelt.

Motivgjenkjenningssystemet – større
presisjon med mer avansert presisjon
De smarte sensorprogrammene er
ytterligere forbedret i D300S. Det har
frembragt en banebrytende teknologi,
motivgjenkjenningssystemet. Ved hjelp
av nøyaktig informasjon om farge og
lysstyrke fra RGB-sensoren på 1005
piksler, tar motivgjenkjenningssystemet
presisjonsnivået for autofokus, automatisk
eksponering, i-TTL-blitsstyring og
automatisk hvitbalanse til nye høyder.
I avspillingsmodus kan du ved hjelp av
ansiktsgjenkjenningssystemet raskt zoome
inn på et menneskelig ansikt på LCDskjermen.

Dynamisk AF-feltmodus ved hjelp
av 51 punkter
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: [S]-modus, 1/1600 sekund, f/10 • Hvitbalanse:
Auto • Følsomhet: ISO 200 • Bildekontroll: Standard

© Robert Bösch
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Avansert bildebehandling
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Nikons EXPEED-teknologi gir deg bildene slik du forestilte deg dem.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G • Eksponering: [M]-modus, 1/125 sekund, f/2,2 • Hvitbalanse: Overskyet
• Følsomhet: ISO 200 • Bildekontroll: Standard

© Ami Vitale

Klar for mørkets motiver
Høy ISO-følsomhet gir flotte bilder under dårlige lysforhold.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: [M]-modus, 1/13 sekund, f/4
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 1250 • Bildekontroll: Standard © Ami Vitale
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SLIPP FANTASIEN LØS
Mer enn 60 kompatible NIKKOR-objektiver, smarte Nikon-blitser og annet originalutstyr gir store
kreative muligheter, enten du fotograferer eller gjør opptak med D-film.
NIKKOR-objektiver – essensielle
bildeverktøy for fotografering
Faktum er: NIKKOR-serien består av mer
enn 60 objektiver, som alle benytter seg av
den enestående kvaliteten og kreativiteten
til Nikons nyeste kameraflaggskip i
DX-format, D300S. Kompatibiliteten og
stabiliteten til disse objektivene er
det som gjør deg i stand til å finne
utstyret som er ideelt for deg i årene
fremover.

Nikons Creative Lighting System –
det smarte og kraftige blitssystemet
D300S har en innebygd blits med 16 mm
objektivdekning og gir deg store kreative
muligheter med en samling Nikon-blitser
– SB-910, SB-700, SB-400 og SB-R200. Det
er fullstendig kompatibelt med Nikons
berømte Creative Lighting System og alle
de avanserte funksjonene som hører til.

Klart for det uventede
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Nikons Creative Lighting System er blitssystemet som skaper uventede muligheter.

D-film – slipp løs filmskaperen i deg

Aktiv D-lighting

Slå deg løs som filmskaper! Med D-film er
det få grenser for hvor kreativ du kan
være. Opptakene gjøres i JPEG-format
med HD-kvalitet (1280 x 720 piksler) og
24 b/s. Nikons imponerende D-filmfunksjon leveres nå med en kontakt for
ekstern mikrofon, slik at stereoinnspillingene blir klare og tydelige. Med
det store utvalget av NIKKOR-objektiver – fra fiskeøye til supertele – kan
du skape spennende virkninger ved å
utnytte perspektivet. En innebygd filmredigeringsfunksjon gjør det i
tillegg mulig å utføre enkel
redigering, selv om du ikke har
tilgang til en datamaskin.

Aktiv D-Lighting ”redder” bilder med
høy kontrast. Kameraet regulerer det
dynamisk området automatisk, slik at
skyggedetaljer gjengis lysere og klarere,
samtidig som du bevarer høylys, for
eksempel i skyene. For at du skal ha flere
muligheter til å oppnå ønsket fargetone,
kan du også bruke alternative innstillinger
med varierende styrkenivåer, i opptil fem
bilder.

n To Live View-innstillinger for flere
fotograferingsmuligheter og presis
fokusering.
n Bildekontroll for fargetilpasning.
nA
 llsidige integrerte retusjeringsmenyer reduserer behovet for
bilderedigering på PC.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: [S]-modus, 1/250 sekund, f/16
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 250 • Bildekontroll: Standard © Robert Bösch
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RASK RESPONS. ROBUST OG PÅLITELIG.
Toppen av pålitelighet. Legg til hurtighet, og tenk deg selv hvilke resultater du kan oppnå.

Robust lukkerenhet
For å sikre holdbarhet
og pålitelighet tester
Nikon lukkeren under
krevende forhold
gjennom 150 000 sykluser i et ferdig
montert D300S-kamera.

Robust kamerahus i magnesium
D300S har et robust og samtidig lett
kamerahus. Det ytre dekselet, chassiset og
speilhuset er laget av magnesium, mens
sømmene og skjøtene
er forseglet mot
inntrengning av støv og
fuktighet.

Fleksible doble
kortspor for
CompactFlash*- og
SD-minnekort

n Batteri med lang levetid — Det opplad
bare litiumionbatteriet EN-EL3e
(medfølger) gir utmerket batterikraft, og
lar deg ta opptil 950 bilder* per lading.
		 * Basert på CIPA-standarden.

Med doble kortspor
har du stort sett det du
trenger. Du kan tilordne
det første kortsporet til opptak og bruke
det andre til for eksempel å lagre overflyt
eller sikkerhetskopiere dataene automatisk.
* Bare Type I-kompatibel.

n Nikons integrerte støvreduksjonssystem
— bruker vibrasjoner til å fjerne støv fra
det optiske mikrofilteret.

n Stille utløser-modus — reduserer
lyden av speilbevegelsen for mindre
forstyrrende fotografering.

n 7,5 cm (3-tommers) LCD-skjerm med
ca. 920 000 punkter og en innsynsvinkel
på 170° — for pålitelig bildekontroll.

n Elektronisk virtuell horisont – viser
kameraets posisjon i forhold til
horisontalplanet. Denne funksjonen
er også tilgjengelig med Live Viewfotografering.

n	Informasjonsskjerm som er
rask og lett å lese.
Ekstra beskyttelse mot
fukt og støv er merket
med rødt.

Klar til å utforske verden
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Solid konstruksjon og godt grep – med D300S er du klar for oppdrag under krevende forhold.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: [M]-modus,
1/400 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 200
• Bildekontroll: Standar © Ami Vitale

n Forbedrede avspillingsfunks
joner som lar deg se gjennom
bilder på flere ulike måter.
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Systemoversikt

n HDMI-kompatibelt
D300S har en HDMI-kontakt (High-Definition
Multimedia Interface). Den gjør det mulig å
koble kameraet direkte til en HD-TV, og vise
flotte stillbilder og D-filmklipp på skjermen.
Krever kontakt av type C
(ministørrelse).

n Multi-Power-batteripakke MB-D10 (ekstrautstyr)

Vinkelsøker
DR-6
Batterigrep SK-6/6A
Blits SB-910

n

Eksklusiv Nikon-programvare

D300S leveres med programvarepakkene Nikon Transfer og ViewNX, slik
at du kan bla gjennom bildene og redigere dem. Hvis du skal utføre mer
avanserte prosedyrer, tilbyr Nikon Capture NX 2 og Camera Control Pro 2
(alt dette er ekstrautstyr).
14

Okularforstørrer
DK-21M

Okularadapter
DK22

Synskorreksjonslinser
(-5 til +3 m-1)
DK-20C

FJERNKONTROLL, GPS-TILBEHØR
Fjernstyringskabel
MC-36

Blits
SB-910

Fjernstyringskabel
MC-36

Fjernstyringskabel
MC-30
Fjernstyringskabel
MC-30

Blits SB-400
Fjernstyringskabel
MC-22
Blits
SB-700

Skjøteledning
MC-21

TTL fjernstyrings
kabel SC-28, 29

Tilkoblingskabel
MC-23

n GPS-enhet GP-1 (ekstrautstyr)

* Produktnavnet varierer etter område, avhengig av hvilke
lokale frekvenser som er tilgjengelig.

Deksel for
øyemusling DK-5*

NIKKOR-OBJEKTIVER

*2 Basert på CIPA-retningslinjene. Ca 8 b/s krever Multi-Power batteripakke MB-D10, deksel til
batterikammer BL-3 og et oppladbart litiumionbatteri EN-EL4a. Alt dette selges separat.

Brukes til effektiv bildeoverføring. Ekstern
betjening av kameraet, deriblant bruk av Live
View, og bildevisning er også tilgjengelig når
det brukes sammen med Camera Control
Pro 2 (ekstrautstyr).

Øyemusling i
gummi DK-23*

Blits SB-700

*1 Basert på CIPA-standarden. Når det oppladbare litiumionbatteriet EN-EL3e brukes i kamerahuset,
sammen med det oppladbare litiumionbatteriet EN-EL4a og batteridekselet BL-3 for Multi-Powerbatteripakken MB-D10.

n Trådløs sender WT-4A/B/C/D/E* (ekstrautstyr)

Okularforstørrer
DG-2

Høyytelses
batteripakke SD-9

TMB-D10 støtter bruk av tre batterityper.
Den kombinerer økt stabilitet med et utvidet
opptakskapasitet på inntil ca. 2950 bilder*1 per
lading. På denne måten kan du ta serieopptak
i høy hastighet med ca. 8 b/s*2.

Når GPS-enheten GP-1 er montert på D300S,
blir informasjon om tid og geografisk sted,
som mottas via satellitt, automatisk registrert
i EXIF-dataene til hvert bilde. Dette gjør det
enkelt å vise stedsinformasjon for et bilde på
Google Maps™ ved hjelp av ViewNX.

Spesifikasjoner for Nikons digitale speilreflekskamera D300S
SØKERTILBEHØR

BLITSER

Blits
SB-400

GPS-enhet
GP-1
GPS-kabel
MC-35

ME-1
stereomikrofon

NETTADAPTERE, BATTERIER OG
BATTERIPAKKER

HDMI-kabel (Type C)**†

Multi-Powerbatteripakke
MB-D10

Oppladbart
Li-ionbatteri
EN-EL4/EN-EL4a

Åtte R6-AAbatterier**

Hurtiglader
MH-21/MH-22
* Tilbehør som følger med
** Ikke Nikon-produkter

Oppladbart
litiumionbatteri
EN-EL3e*

Hurtiglader
MH-18a*

GPS-enhet**††

TV-TILBEHØR

CompactFlash™-kort**

CompactFlash™-kortleser/
SD-minnekortleser**

USB-kabel UC-E4*

TV-skjerm**

DATATILBEHØR

PC**

Trådløs sender
WT-4A/B/C/D/E
Nettadapter EH-5b

Fjernkontrolledning
MC-DC2

SD-minnekort**
Lyd/video-kabel EG-D2*†

Deksel for
batterikammer
BL-3

Adapterkabel
MC-25

Modulite fjernkontrollsett
ML-3

MIKROFON

Halvmykt etui
CF-D200

Tilkoblingskabel
MC-23

Adapterkabel
MC-25
2-pinners
fjernkontrolltilbehør

R1C1 blitsstyringssystem
for nærbilder

ETUI

Fjernstyringskabel
MC-22
Modulite
fjernkontrollsett
ML-3

Oppladbart
Li-ionbatteri
EN-EL3e
Nettadapter
EH-6a/EH-6b

Capture NX 2

Camera Control Pro 2
Programvare*

† Når film med lyd som er tatt opp i stereo ved hjelp av en ekstern mikrofon, vises på en TV som er koblet til kameraet via lyd/video-kabel EG-D2, er lyden monaural.
HDMI-tilkoblinger støtter stereolyd.
†† Støttede GPS-mottakere – Garmin eTrex- og geko-seriene (begge tatt ut av produksjon) som oppfyller versjon 2.01 eller 3.01 i National Marine Electronics Association
NMEA0183 dataformat kan kobles til MC-35 (krever en ledning med 9-pinners D-sub-kontakt fra Garmin). GPS-mottakere med USB-tilkobling kan ikke brukes.

Type
Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Effektive piksler
Bildesensor
Bildesensor
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Ca. 1,5 x konverteringsfaktor (Nikon DX-format)
12,3 millioner
23,6 x 15,8 mm CMOS-sensor
13,1 millioner
Rengjøring av bildesensor, referansedata for støvfjerning (krever
Capture NX 2-programvare (ekstrautstyr))

Lagring
Bildestørrelse (piksler) 4288 x 2848 [L], 3216 x 2136 [M], 2144 x 1424 [S]
Filformat
• NEF (RAW)*: 12- eller 14-bits, komprimert uten tap, komprimert
eller ukomprimert • TIFF (RGB) • JPEG: Følger JPEG-standarden med
komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8), eller basic
(ca. 1:16) (Size priority (Størrelsesprioritet)); Optimal qualitykomprimering (optimal kvalitet) er tilgjengelig • NEF (RAW) + JPEG:
Enkeltbilde lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
*Kan prosesseres med innebygd NEF (RAW)-funksjon eller med
programvare som ViewNX (følger med) eller Capture NX 2 (ekstrautstyr).
Bildekontrollsystem
Kan velges blant Standard, Nøytral, Friske farger og Monokrom; lagring
for opptil ni egendefinerte Bildekontroller
Medier
CompactFlash-minnekort av type I (UDMA-kompatibelt), SD-minnekort,
SDHC-kompatibelt
Doble kortspor
Begge kortene kan brukes som primærkort, det sekundære kortet kan
brukes til overflyt- eller sikkerhetskopiering, eller til separat lagring av
NEF (RAW)- og JPEG-bilder, bilder kan kopieres fra et kort til et annet
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge
Søker
Søker
Speilrefleks med pentaprisme
Motivdekning
Ca. 100 % vannrett og 100 % loddrett
Forstørrelse
Ca. 0,94 x (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig; -1,0 m-1)
Pupillavstand
19,5 mm (-1,0 m-1)
Diopterjustering
-2 til +1 m-1
Mattskive
Klar BriteView mattskive Mark II type B med AF-søkefeltklammer
(rutenett kan vises)
Speil
Hurtigreturnerende
Forhåndsvisning av
Når du trykker på knappen for forhåndsvisning av dybdeskarphet,
dybdeskarphet
blendes objektivet ned til den verdien som er valgt av brukeren (modusene
A og M) eller av kameraet (modusene P og S)
Blenderåpning
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Objektiv
Kompatible objektiver • DX NIKKOR: Alle funksjoner støtes • AF NIKKOR type G eller D:
Alle funksjoner støttes (PC Micro-NIKKOR støtter ikke alle funksjoner),
IX NIKKOR-objektiver støttes ikke. • Andre AF NIKKOR-objektiver: Alle
funksjoner støttes unntatt 3D-fargematrisemåling II, objektiver for F3
AF støttes ikke • AI-P NIKKOR: Alle funksjoner støttes unntatt
3D-fargematriselysmåling II • Objektiver uten CPU: Kan brukes
med eksponeringskontrollene A og M. Fargematrisemåling og visning av
blenderåpninger støttes hvis brukeren angir objektivdata
(bare AI-objektiver).
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes hvis gjeldende
blenderåpning er f/5,6 eller større.
Lukker
Type
Elektronisk styrt, vertikaltgående gardinlukker
Lukkertider
1/8000 til 30 s i trinn på 1/3, 1/2, eller 1 EV, bulb, X250
Blitssynkroniserte
X=1/250 s, synkronisert med lukkeren på 1/320 s eller lengre (blitsens
lukkertider
rekkevidde reduseres ved hastigheter mellom 1/250 og 1/320 s)
Utløser
Utløserfunksjoner
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy
hastighet), Q (stille utløser), V (selvutløser), MUP (speillås)
Opptaksfrekvens
Med oppladbart litiumionbatteri EN-EL3e: Ca. 1 til 7 b/s (CL), ca. 7 b/s
(CH). Med Multi-Power-batteripakk MB-D10 (ekstrautstyr) og oppladbart
litiumionbatteri EN-EL4a: Ca. 1 til 7 b/s (CL), ca. 8 b/s (CH)*
Selvutløser
Velg mellom 2, 5, 10 og 20 s varighet
Eksponering
Lysmåling
TTL-lysmåling med en RGB-sensor på 1005 piksler
Målemetode
• Matrise: 3D-fargematriselysmåling II støttes med objektiver av
type G og D. Fargematriselysmåling II er tilgjengelig med andre CPU-

objektiver og fargematriselysmåling er tilgjengelig med objektiver uten
CPU hvis brukeren angir objektivdata. • Sentrumsdominert: 75 % av
måleresultatet tas fra en sirkel på 8 mm i midten av bildefeltet. Sirkelens
diameter kan endres til 6, 8, 10 eller 13 mm eller vekting kan baseres
på gjennomsnittet til hele bildet (fast på 8 mm når ikke-CPU-objektiv
brukes) • Punkt: Måler en sirkel på 3 mm (omtrent 2 % av bildeområdet) i
midten av det valgte fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet når objektiv
uten CPU brukes)
• Matrisemåling eller senterdominert måling: 0-20 EV
• Punktmåling: 2-20 EV

Følsomhetsområde
(ISO 100-ekvivalent,
f/1,4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller Programautomatikk (P) med fleksiprogram, lukkerprioritert automatikk
(S), blenderprioritert automatikk (A); manuell (M).
Eksponerings-5 til +5 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
kompensasjon
Alternative eksponeringer 2-9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhet (anbefalt ISO 200 til 3200 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan også innstilles på
eksponeringsindeks) ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (ISO 100-ekvivalent) under ISO 200 eller på ca.
0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (ISO 6400-ekvivalent) over ISO 3200
Aktiv D-lighting
Kan velges blant alternativene Auto, Ekstra høy, Høy, Normal, Lav eller Av
Alternativ
2 til 5 bilder med styrkenivåer som varierer i samsvar med antall bilder
ADL-eksponering
som er valgt; for 2 bilder brukes Av og et angitt nivå
Fokusering
Autofokus
Nikon Multi-CAM 3500DX-autofokusmodul med TTL-fasesøking,
finjustering, 51 fokuspunkter (inkludert 15 kryssensorer) og
fokuseringslys (avstanden omtrent 0,5-3 m)
Søkeområde
-1 til +19 EV (for ISO 100, 20 °C)
Fokusfunksjoner
• Autofokus: Enkeltbilde-AF (S); kontinuerlig AF (C); følgefokus aktiveres
automatisk i henhold til motivstatus i enkeltbilde-AF og kontinuerlig AF
• Manuell (M): Elektronisk avstandsmåler støttes
Fokuspunkt
Kan velges blant 51 eller 11 fokuspunkter
AF-søkefeltfunksjon Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-felt og automatisk AF-felt
Fokuslås
Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde med
autofokus) eller ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen
Blits
Innebygd blits
Tas opp manuelt med utløserknapp, ledetall 17 (m, ISO 200, 20 °C)
eller 12 (m, ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring
• TTL: i-TTL-balansert utfyllingsblits og standard i-TTL-blits for
digitalt speilreflekskamera som bruker RGB-sensor med 1005 piksler,
er tilgjengelig med innbygd blits og blits SB-910, SB-900, SB-800, SB700, SB-600 eller SB-400 • Automatisk blender: Tilgjengelig med blits
SB-910, SB-900 eller SB-800 og CPU-objektiv • Automatikk uten TTL:
Blitser som støttes inkluderer SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27
og SB-22S  • Manuell prioritering av avstandsområde: Tilgjengelig med
blits SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700
Blitsfunksjoner
Synkronisering på fremre gardin, synkronisering på lang lukkertid,
synkronisering på bakre gardin, reduksjon av rød øyerefleks, reduksjon
av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid
Blitskompensasjon
-3 til +1 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Alternative
2-9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
blitseksponeringer
Blits klar-indikator
Lyser når innebygd blits eller en blits som for eksempel SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX, er
helt oppladet. Blinker etter at blitsen er avfyrt på full styrke
Tilbehørssko
ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og
sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting Advanced Wireless Lighting støttes med den innebygde blitsen,
System (CLS)
eller blitser som SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800 som
hovedblits og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200
som slaver. Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og innstillingslys
støttes med alle CLS-kompatible blitser unntatt SB-400. Flash Color
Information Communication (overføring av fargetemperaturinformasjon
fra blitsen) og FV-lås støttes med alle CLS-kompatible blitser
Synkroniseringskontakt ISO 519-synkroniseringskontakt med låseskrue
Hvitbalanse
Hvitbalanse
Automatisk (TTL-hvitbalanse med bildesensoren og 1005-pikslers RGBsensor), glødelampelys, fluorescerende lys (7 alternativer), direkte
sollys, blits, overskyet, skygge, forvalgt manuell (opptil 5 alternativer
kan lagres), og fargetemperaturinnstilling (2500 K til 10 000 K). Alle
alternativene kan finjusteres.
Alternativ hvitbalanse 2-9 bilder i trinn på 1, 2 eller 3

Live view
Moduser
Autofokus
Video
Bildestørrelse (piksler)
Filformat
Komprimeringsformat
Autofokus
Lyd
Maksimal lengde
Skjerm
LCD-skjerm

Avspilling
Avspillingsfunksjon

Grensesnitt
USB
Lyd-/videoutgang
HDMI-utgang
Lydinngang
10-pinners
fjernstyringsuttak
Språk som støttes
Språk som støttes

Strømkilde
Batteri
Batteripakke

Strømadapter
Stativhull
Stativfeste
Mål/vekt
Størrelse (B x H x D):
Vekt
Bruksforhold
Temperatur
Luftfuktighet
Tilbehør
Tilbehør som følger
med (kan variere fra
land til land)

På stativ, håndholdt
• Stativ: Kontrastbasert AF hvor som helst i bildefeltet • Håndholdt:
TTL-fasesøkende AF med 51 fokuspunkter (inkludert 15 kryssensorer)
1280 x 720/24 b/s, 640 x 424/24 b/s, 320 x 216/24 b/s
AVI
JPEG
Denne funksjonen gjør det mulig med kontrastsøkende AF for et ønsket
punkt i bildefeltet (på stativ)
Lyd kan spilles inn via en innebygd eller ekstern mikrofon (ekstrautstyr),
følsomheten kan justeres
5 min (1280 x 720 piksler), 20 min (640 x 424, 320 x 216 piksler)

7,5 cm (3-tommers) lavtemperatur polysilisium TFT LCD-skjerm med
ca. 920 000 punkter (VGA), 170-graders visningsvinkel, ca. 100 %
motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling på full skjerm og miniatyrbilde (4, 9 eller 72 bilder) med
avspillingszoom, filmavspilling, lysbildefremvisning, histogramvisning,
høylys, automatisk bilderotering og bildekommentar (opptil 36 tegn)
Hi-Speed USB
Velg NTSC eller PAL
HDMI-kontakt av type C; kameraet slås av automatisk når en HDMIkabel kobles til
Stereokontakt (3,5 mm i diameter)
Kan brukes til å koble til en fjernkontroll, GPS-enhet GP-1 eller GPSenhet som er kompatibel med NMEA 0183 versjon 2.01 eller 3.01 (krever
GPS-kabel MC-35 og kabel med 9-pinners D-sub-kontakt)
Dansk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og
tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk,
spansk, svensk og tysk
Ett oppladbart litiumionbatteri EN-EL3e
Valgfritt multifunksjons batterigrep MB-D10 med ett oppladbart li-ionbatteri EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 eller åtte R6-/AA-batterier som
enten er alkaliske, Ni-MH, litium eller nikkel-mangan, oppladbart li-ionbatteri EN-EL4a/EN-EL4 og R6-/AA-batterier selges separat, deksel for
batterikammer BL-3 (selges separat) kreves for bruk med oppladbart
li-ion-batteri EN-EL4a/EN-EL4.
Nettadapter EH-5b (ekstrautstyr)
1/4” (ISO 1222)
Ca. 147 x 114 x 74 mm
Ca. 840 g uten batteri, minnekort, kamerahusdeksel og skjermdeksel
0–40 °C
Under 85 % (ingen kondens)
Oppladbart EN-EL3e li-ionbatteri, hurtiglader MH-18a, okulardeksel
DK-5, øyemusling i gummi DK-23, USB-kabel UC-E4, lyd-/videokabel
EG-D2, bæretropp AN-DC4, LCD-skjermdeksel BM-8, kamerahusdeksel,
deksel for tilbehørssko BS-1, CD-ROM med programvaren Software
Suite

* Med et annet batteri enn det oppladbare litiumionbatteriet EN-EL4a, kan hastigheten ved
serieopptak være lavere enn 8 b/s ved kontinuerlig høy hastighet.
• SD-logoen er et varemerke som tilhører SD Card Association • SDHC-logoen er et varemerke.
• PictBridge er et varemerke • CompactFlash er registrert varemerke for SanDisk Corporation
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC • Google Maps er et varemerke som tilhører Google Inc.
• Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere
• Bilder som vises i søkeren, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert
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D300S: På oppdrag

“D300S er en overbevisende grunn til å ta
steget inn i multimedieverdenen.”

“Den beste autofokusen jeg noen gang har sett.”

Etter å ha brukt D300S i en måned, har jeg fått en
annen innstilling til faget fotografering.

Ami Vitale
(Fotojournalist, USA)

Jeg testet dette kameraet i Thar-ørkenen i India, under
brennhet ørkensol og i vind med varm sand som
kan ødelegge et kamera. Kamerahuset på D300S
er heldigvis godt forseglet, og kameraet fungerte
utmerket hele tiden.

Robert Bösch
(Frilufts-/sportsfotograf,

Dette er det ideelle kameraet til utendørsbruk – både til
landskapsbilder og bilder av hendelsesforløp. Når det
gjelder sportsbilder og andre handlingsmettede bilder, er
det autofokusen i kombinasjon med raske serieopptak
som utmerker seg; jeg må faktisk si at D300S har den
beste autofokusen jeg noen gang har sett. Til reiser
og utendørsfotografering er det den lave vekten, den
kompakte og hendige formen og den solide utførelsen
som gjør at D300S virkelig skiller seg ut.

Sveits)

Det jeg liker best ved kameraet, er den flotte
videofunksjonen. Det er utrolig enkelt å veksle mellom
stillbilder og D-film. Jeg har prøvd andre kameraer med
videofunksjoner, men de kunne ikke måle seg med
D300S, hvor jeg kan lage avanserte multimedieklipp.
Jeg kan også bruke de fantastiske NIKKOR-objektivene
jeg allerede har.
D300S er en svært overbevisende grunn til å ta steget
inn i multimedieverdenen.

DX-formatet, med en effektiv bildevinkel som tilsvarer
1,5x objektivets brennvidde, representerer en stor fordel
ved fotografering på lang avstand. Nye AF-S DX NIKKOR
10-24 mm f/3,5-4,5G ED gjør det i tillegg mulig for meg
å ta bilder med ekstrem vidvinkel.
Den forbedrede D-filmfunksjonen er en annen flott, ny
funksjon. Jeg har filmet spennende sekvenser med
alt fra ekstrem vidvinkel til lange teleobjektiver, og
kvaliteten på stereoopptakene er en fryd.
Med dette kameraet kan jeg gjøre alt jeg vil.
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