I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE

www.nikon.no

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: JPEG fine (8-bits) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/60 sekund, f/5 • Hvitbalanse: Glødelampe • Følsomhet: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Bildekvalitet: JPEG fine (8-bits) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/200 sekund, f/2,2 • Hvitbalanse: Glødelampe • Følsomhet: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/100 sekund, f/2,8 • Hvitbalanse: Glødelampe • Følsomhet: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/400 sekund, f/7,1 • Hvitbalanse: Skyet • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: justert fra Flat ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Bildekvalitet: JPEG fine (8-bits) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/20 sekund, f/2 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 6400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1000 sekund, f/5 • Hvitbalanse: Solskinn • Følsomhet: ISO 1600 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Din verden. Grenseløs inspirasjon.
Lidenskapelige fotografer og filmskapere slutter aldri å flytte grensene.
Det digitale speilreflekskameraet D7200 i DX-format ble utviklet i en prosess med
det formål å skape et fotografisk verktøy av ypperste klasse.
Resultatet er et kamera som alltid inspirerer. Den nye autofokusmodulen har
forbedret evne til å fange og følge motivet, samtidig som større bufferkapasitet
muliggjør opptaksserier med flere bilder. Med den innebygde Wi-Fi® -funksjonen
er det enkelt å dele bilder umiddelbart. Den nye bildeprosessoren EXPEED 4 sikrer
flotte bilder med mindre støy selv i svakt lys. Brukeren kan også glede seg over et
utvalg av funksjoner for filmopptak i full HD. Sammen med NIKKOR-objektiver og
-blitser utgjør D7200 et kompakt, robust og allsidig kamera. Ta bilder enkelt.
Tenk kreativt. Nå er fantasien den eneste begrensningen.
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Din verden. Skarpe nærbilder - på brøkdelen av et sekund.
-3 EV

Nytt 51-punkts AF-system med forbedret ytelse, også i svakt lys

100 bilder

Din verden. Skarpe og flotte bilder selv i dårlig lys.
ISO 100–25 600

Serieopptak med inntil 100 bilder (JPEG fine/stor) og 6 b/s

Standard ISO opptil 25 600 med suveren bildekvalitet takket være
EXPEED 4 bildeprosessor
Fordelene med den nye EXPEED 4-bildebehandlingsmotoren blir tydelige i svak belysning.
Avansert teknologi øker den høyeste standard ISO-verdien for D7200 til 25 600, to hele trinn
høyere enn forgjengeren. I tillegg til å redusere støy hjelper EXPEED 4 også med å bevare
skarphet og teksturer ved relativt høye ISO-innstillinger. Dette gir fotografen mer spillerom til
å velge optimal lukkertid og unngå bevegelsesuskarphet, for eksempel ved opptak av motiver
i bevegelse når dagslyset forsvinner. Det gjør også at videografer kan få rene opptak av for
eksempel gater om natten, uten behov for ekstra lys.

Fang det som skjer, som aldri før. Den raske bildeprosessoren EXPEED 4 og økt bufferstørrelse
gjør at D7200 kan fortsette å ta bilder lenger i kontinuerlig serie. Kameraet kan ta 100 bilder*1
med 6 b/s*2 og bildestørrelsen JPEG fine/stor, og opptil 27 bilder med RAW. For enda mer
fart tar kameraet opptil ca. 7 b/s*2 med 1,3 × beskjæring. Takket være den perfekt balanserte
speilmekanismen kan brukeren glede seg
over stabilt søkerbilde selv under kontinuerlig
opptak av motiver i rask bevegelse.

Den nye autofokusmodulen Advanced Multi-CAM 3500
II i D7200 er av profesjonelt kaliber og svært presis.
Overlegen følsomhet ned til -3 EV (ISO 100, 20 ºC) gir
topp ytelse i svakt lys. 51 fokuspunkter dekker en stor
del av bildefeltet i DX-format, og hele bildefeltet med
1,3 × beskjæring. 15 korsformede sensorer i sentrum
av bildefeltetfanger motivet med høy presisjon.
Midtpunktet er dessuten kompatibelt med f/8, noe
Automatisk fokussøk ned til -3 EV
Automatisk fokussøk ned til -2 EV eller lavere (over -3 EV)
som gir sikrere fokusering ved bruk av telekonvertere.
Fra svakt lys innendørs til sport eller dyreliv, systemets enestående fokuseringsnøyaktighet, bred
AF-dekning og kompatibilitet med et stort antall objektiver, gjør det lettere å fange de forskjelligste
motiver skarpt.
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EXPEED 4

Fantastiske bilder rett fra kameraet
Hvis du vil bli kjent med det imponerende potensialet i
D7200, er det bare å ta en titt på kvaliteten på bilder som
er prosessert i kameraet. Fordi EXPEED 4 automatisk gir
nøyaktig hvitbalanse og riktige farger, gjengis klar himmel
i virkelighetstro blåfarge, mens portretter gjengis med
rene og naturlige hudtoner, spesielt ved bruk av Standard Picture Controlinnstillingen. Bildene blir så skarpe at de gir et nesten tredimensjonalt
inntrykk, takket være de skarpe NIKKOR-objektivene og bildebrikken med
24,2-megapikslers oppløsning. Bildebrikken i DX-format er utviklet spesielt uten
optisk lavpassfilter.
Merk: Nikon- og EXPEED-logomerkene er ikke påtrykt i virkeligheten.

*1 Det omtrentlige antallet bilder som kan lagres på et 16 GB
SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC-kort ved ISO
100. Bufferkapasiteten varierer med motivet.
*2 Basert på CIPA-standarden.
Merk: Maksimal opptaksfrekvens i live view er 3,7 b/s.

DX-bildefelt

DX-bildefelt med 1,3 ×

Bildekvalitet
JPEG fine (stor)
NEF (RAW), komprimert uten tap, 12-bits
NEF (RAW), komprimert uten tap, 14-bits

Bufferkapasitet: DX-bildefelt (24 × 16)
100
27
18

Hudtoner blir klare og naturlige, rett fra kameraet.
ISO 12 800

Himmelen gjengis med riktig blåfarge.
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Din verden. Nyanserikt utseende som kontrolleres av brukeren.
Picture Control med nytt Flat-alternativ

Standard

Justert fra Flat

Nikons eksklusive system for kreativ bildeskaping er blitt enda
kraftigere med D7200. Det representerer et nytt nivå av tilpasning
og kreativ kontroll, slik at brukere kan følge sine egne preferanser for
bildebehandling. Det nye Flat-alternativet beholder mer informasjon,
fra skygger til høylys, enn med andre innstillinger. Etter justering med
Picture Control-alternativet er det mindre sannsynlighet for tap av detaljer i skygger og høylys,
eller for tap av fargemetning, noe som gir bilder med tiltalende fargegradasjon og kontrast. Dette
er effektivt når brukeren ønsker å fremheve friske hudtoner, gjengi detaljrike grønne partier i
landskapsbilder eller få frem høylysdetaljer i blomsterblader. I filmer er opptaksdata innhentet med
Flat-innstillingen nyttige for fargegradasjonen, med mindre risiko for overmetning, forstyrrende
skygger eller utvaskede høylys.

Capture NX-D for fremkalling av NEF-filer (RAW) (gratis nedlastning)
Capture NX-D er det ideelle verktøyet for RAW-filer (NEF).
Det omfatter et utvalg av sentrale redigeringsfunksjoner, som
justering av hvitbalanse, korreksjon av optisk aberrasjon og
uskarphetsmaske. Det enkle grensesnittet gjør at brukeren ser
virkningene av hver enkelt endring i en sammenlignende visning.
Brukeren kan også kombinere foretrukne kontrollpaneler for
maksimal brukervennlighet.
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Nytt renhetsparameter og bedre kontroll over bildene

Klarhet satt til -5 for å få frem ansiktets tekstur

Din verden. Belyst på en kreativ måte.
Innebygd blits med styringsfunksjon utfører i-TTL-magi
D7200 har en innebygd blits med ledetall på ca. 12 (m, ISO 100, 20 ºC). Med intelligent i-TTLblitsstyring gir den akkurat passe blitseksponering for
å oppnå godt balansert utfyllingsblits når motivet er
mørkere enn omgivelsene. Styringsfunksjonen gjør at
den innebygde blitsen trådløst kan utløse og kontrollere
opptil to grupper med eksterne blitser (ekstrautstyr) fra
Den innebygde blitsen i D7200 kan kontrollere
kameraet.
opptil to grupper med eksterne blitser trådløst.

SB-500 er en lett og kompakt blits med kraftig LED-lampe (ekstrautstyr)
Den nye SB-500 er en lett og kompakt blits som muliggjør mange CLS-funksjoner.
Den drives av bare to R6/AA-batterier. Ledetallet er 24 (m, ISO 100, 23 ºC).
Blitshodet kan skråstilles inntil 90° og roteres 180° horisontalt, noe som gjør
det enkelt å reflektere lyset via tak eller vegger. Den nye LED-lampen (med tre
effekttrinn) har en fargetemperatur tilsvarende solskinn og kan brukes som
hjelpelampe for både stillbilder og filmopptak.
SB-500

Klarhet satt til +3 for å få frem ansiktets tekstur

Hvis kameraets standardinnstillinger for Picture Control gir bilder
som er tilnærmet slik du vil ha dem, men ikke helt, trenger du ikke å
bekymre deg. Det er fremdeles mulig å justere parametre som kontrast
og fargemetning i trinn på 0,25* via Picture Control-menyen. Det nye
parameteret for klarhet i bildet kan også brukes til å øke eller myke opp
klarheten i stillbilder, samtidig som detaljnivået og ønsket metning opprettholdes. Hvis brukeren
ønsker mer detaljert tilpasning, kan programvaren Picture Control Utility 2 (tilgjengelig for gratis
nedlastning) brukes for å gjøre ørsmå justeringer ved hjelp av
fargetonekurver og glideskalaer, samt kontrollere endringer på en
større dataskjerm. Justerte Picture Control-innstillinger kan lagres
som egendefinerte og nedlastes til D7200 via SD-minnekortet.
På denne måten kan de justerte innstillingene brukes ved opptak
av stillbilder og video, eller de kan brukes på RAW-data (NEF) for
Picture Control Utility 2
behandling i Capture NX-D.
			 * Unntatt hurtigjustering og filtereffekter.
Ny ViewNX-i programvare for visning av stillbilder og filmer (gratis
nedlastning)
ViewNX-i gir en praktisk måte å vise JPEG-, RAW- og filmfiler på,
samt å utnytte dem i kombinasjon med annen Nikon programvare.
Når brukeren ønsker å dele bildene, forenkler programvaren
prosessen med opplasting til ulike sosiale medier. Ved å aktivere
den medfølgende ViewNX-Movie Editor kan brukeren i tillegg
også utføre enkel filmredigering.

Balansert utfyllingsblits i skumringen.

Nikon Creative Lighting System for belysning med studiokvalitet
Ved å legge én eller to ekstra Nikon blitser i kameravesken får brukeren det som trengs for å
skape imponerende lyseffekter. Takket være Nikon Creative Lighting System (CLS) har D7200
forskjellige belysningsfunksjoner, inkludert
avansert trådløs blitsstyring og automatisk FPhøyhastighetssynkronisering. Disse funksjonene
er nyttige i sterkt dagslys når brukeren ønsker
å fryse raske bevegelser eller belyse et
portrettmotiv i motlys mot en uskarp bakgrunn.

Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering for frysing av raske bevegelser.

Merk: Fokuseringslysets (AF) rekkevidde kan være kortere enn
forventet, avhengig av opptakssituasjonen.
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering for liten dybdeskarphet.
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Din verden. Se den med nye øyne.
AF-S NIKKOR
20mm f/1.8G ED

AF-S DX Micro NIKKOR
85mm f/3.5G ED VR

Dette lyssterke objektivet
er ideelt for å oppnå vakker
bokeh og til opptak i svakt
lys. Det inneholder det
siste innen optisk teknologi
og leverer høy oppløsning
med førsteklasses gjengivelse av høylyspunkter,
samtidig som kromatisk
aberrasjon minimeres.
Nanokrystallbelegget
reduserer skyggebilder
og interne reflekser.

Dette objektivet har en
nærgrense på 0,286 m. Det gir
skarpe bilder med tiltalende
bakgrunn uansett motiv, for
eksempel nærbilder, portretter
eller vakker natur. Det har også
bildestabilisator (VR), med
en effekt som tilsvarer bruk
av 3 trinn* kortere lukkertid,
for skarpe bilder på
frihånd.

AF-S DX NIKKOR
10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S NIKKOR
70–200mm f/4G ED VR

Denne ultravidvinkelen er
ideell for trange steder,
arkitektur, landskap og
andre motiver der brukeren
ønsker å skape et dramatisk
perspektiv. Nærgrense på
0,24 m og minimal fortegning
utvider de kreative
bildemulighetene.

Nanokrystallbelegg reduserer
effektivt skyggebilder og
interne reflekser, mens bildestabilisatoren (VR) har en effekt
som tilsvarer 4 trinn* kortere
lukkertid. Bildestabilisator
(VR) gir en effekt tilsvarende
en lukkertid som er 4,0 trinn*
kortere. Nærgrense på 1,0 m er
en annen fordel.

* Basert på CIPA-standarder.

Det nye objektivet AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR er eksepsjonelt lett og kompakt.
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR er et lett AF-objektiv med 300 mm brennvidde som er enkelt å bruke uten stativ. Det benytter optisk avansert PF-teknologi
(Phase Fresnel)*1 som gir et utrolig lite og lett objektiv med effektiv reduksjon av kromatisk aberrasjon - for skarpe bilder. I tillegg til bildestabilisering (VR) som
tilsvarer 4,5 trinn*2 for statiske motiver med innstillingen NORMAL, har objektivet en SPORT-innstilling for situasjoner der det er nødvendig å følge raske bevegelser.
*1 Fordi PF-objektiver utnytter et fenomen som kalles fotodiffraksjon, kan det forekomme ringformede lysflekker, avhengig av opptaksforholdene. Dette fenomenet kan minimeres med
“PF Flare Control” (“PF-lysflekkontroll”) som er inkludert i Capture NX-D. (Last ned og bruk den nyeste versjonen).
*2 Basert på CIPA-standarden.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Bildekvalitet: JPEG fine (8-bits) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/8000 sekund, f/5 • Hvitbalanse: Auto 2 • Følsomhet: ISO 1250 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Mindre og lettere enn det
konvensjonelle AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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Din verden. I jevn bevegelse, fra mørke til lys.
Innebygd intervallfunksjon med jevnere eksponeringsoverganger
Eksperimenter med nye former for kreative uttrykk. Første
gang for et Nikon-kamera i DX-format: D7200 kan lage flotte
time-lapse filmer fiks ferdig i kameraet. Takket være Nikons
eksklusive funksjon for eksponeringsutjevning er opptakene
uten forstyrrende flimmer. Lange sekvenser tas opp enkelt og
greit ved å bruke innstillingen A selv når lysstyrken endrer
seg vesentlig, for eksempel ved overgangen fra mørke til lys
ved soloppgang eller solnedgang. Eksponeringsutjevning er også tilgjengelig for fotografering med
intervallutløser, som nå har en kapasitet på opptil 9 999 bilder og gir opptak med høy oppløsning.
Dette betyr at brukeren enkelt kan legge til panorerings- og zoomeffekternår bildene redigeres til
en film i full HD.

Video i full HD for ulike opptaksscenarier
D7200 har videofunksjoner som gir fleksibilitet til å møte
multimediebrukeres behov. D7200 gir filmskapere muligheten
til å spille inn film i full HD i to forskjellige formater:
DX og 1,3 × beskjæring. Med det siste formatet kan du
fange et motiv langt borte i større størrelse, og du kan
ta opp med 1080/60p for opptak med jevne bevegelser.
Bildeprosessoren EXPEED 4 gir suveren bildekvalitet over
DX-format
1,3 × beskjæring
hele ISO-området fra 100 til 25 600, noe som reduserer behovet for ekstra belysning. Når du ønsker
å påvirke fargegradasjonen, er den nye Picture Control-innstillingen Flat ideell. Den bevarer skyggehøylysdetaljer, dype fargetoner og farger. Den kan også redusere risikoen for overmetning selv etter
redigering. For filer av høyeste kvalitet er det også mulig å overføre ukomprimert video direkte til en
ekstern opptaker via HC-E1 HDMI-kabelen (ekstrautstyr) under samtidig opptak til kameraets
SD-minnekort.

Automatisk følsomhetskontroll (ISO) for opptak med fast lukkertid og
blenderåpning med eksponeringskontroll M

Hi-fi lydkontroll for overvåking og justering
av lydnivået under opptak

Opprettholdelse av riktig filmeksponering er alltid en utfordring når kameraet må panoreres eller
flyttes mellom områder med forskjellig lysstyrke. Den automatiske følsomhetskontrollen i D7200
håndterer dette uanstrengt. Hvis du for eksempel filmer en person som løper fra en mørk korridor
ut i sterkt solskinn i én sekvens, hjelper auto ISO-kontrollen med å opprettholde en passende
eksponering med fast lukkertid og blenderåpning på tross av lysendringen.

D7200 har innebygd stereomikrofon.
Følsomhetsnivået kan justeres under
filmopptak ved overvåking av lyden via
hodetelefoner tilkoblet kameraet.
Lydfrekvensen kan også innstilles
avhengig av hva som blir tatt opp,
mens vindstøyreduksjon er tilgjengelig ved bruk av den innebygde mikrofonen. For mer profesjonelle
lydresultater, koble til den eksterne stereomikrofonen ME-1(ekstrautstyr) for innspilling av enda
klarere lyd med minimal mekanisk støy.

Egen filmopptaksmeny gjør kameraet mer effektivt å bruke
Fotografen vil sette pris på den nye filmopptaksmenyen til
D7200. Den samler de mest brukte opptaksalternativene på ett
sted. Det er også mulig å tilordne innstillinger som hvitbalanse
og Picture Control uavhengig av det som brukes for stillbilder,
slik at filmingen blir mer effektiv.

Høylysvisning bidrar til å unngå utbrente høylys
For å sikre best mulig resultater under filmopptak har D7200
en hendig funksjon som bruker “sebra”-mønstre for å indikere
områder med risiko for utbrente høylys. Denne funksjonen kan
nås raskt via kameraets “P”-knapp, og brukeren kan unngå
opptak av sebra”-mønstrene under overføring til ekstern
HDMI-opptaker.

Hendig, værbeskyttet trådløs mikrofon ME-W1 (ekstrautstyr) for
videobloggere
Når du på en enkel måte vil ta opp stemmen til en person langt borte, prøv den hendige nye
trådløse mikrofonen ME-W1 . Mikrofon- og mottakerenheten muliggjør opptak av klar monolyd
fra motiver opptil ca. 50 m unna, eller du kan feste stereomikrofonen ME-1 til mikrofonen for
stereoopptak. Det er også mulig å ta opp lyd både fra motivet med mikrofonen og videofotografen
nær mottakeren, og å bruke dette utstyret til kommunikasjon*. Takket være den vannbestandige
utførelsen tåler dette utstyret vær og vind.
* Krever kommersielt tilgjengelige hodetelefoner eller øreplugger.

Mikrofon

Mottaker
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Din verden. Med utvidet horisont.

Systemoversikt
SØKERTILBEHØR

WR-1, WR-R10/WR-T10 trådløse fjernkontroller (ekstrautstyr) for effektivt og
kreativt opptak

Innebygd Wi-Fi og NFC*1 for raskere og
enklere kommunikasjon
Ønsker du å dele din kreative produksjon like etter opptak?
Wi-Fi-funksjonen innebygd i D7200 gjør det mulig å
kommunisere trådløst med smartenheter som er installert
med Wireless Mobile Utility*2. Det er også det første

*Filmer med miniatyreffekt avspilles i høy hastighet.
Miniatyreffekt*

Søkeren til D7200 gir et lysere bilde med enda mer nøyaktige farger, samtidig som den gir
ca. 100 % motivdekning i DX-format. Det organiske EL-displayet som brukes til å
vise informasjon under bildefeltet i søkeren, gir lys og kontrastrik visning med lavt
strømforbruk. Brukeren kan forvente eksepsjonell skarphet utendørs,
selv i vanskelig motlys.
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Kraftig batteripakke
SD-9
Blits SB-700

Forstørrelsesokular
DK-21M

HODETELEFON
Hodetelefon**

Blits SB-500

DK-5-søkerdeksel*
DK-23-øyemusling i gummi*

MIKROFONER
Trådløs
mikrofon
ME-W1

Blits SB-300

Stereomikrofon
ME-1

SU-800-kommandoenhet for
trådløs blitsfotografering

FJERNKONTROLL,
GPS-TILBEHØR

Ved hjelp av radiosignal muliggjør
WR-R10/WR-T10 fjernstyring av
D7200 over ca. 20 m *1, selv ved
tilstedeværelse av hindringer som
trær eller vegger. Det er mulig
å kontrollere ett eller flere kameraer med en tilkoblet WR-R10 (antallet
kameraer er ubegrenset) ved å bruke WR-T10 som sender. For mer krevende
brukere tilbyr den avanserte multifunksjonelle fjernkontrollen WR-1 større
muligheter. Med én WR-1 konfigurert som sender og en annen WR-1 eller
WR-R10* 2 festet til D7200 som mottaker, er det mulig å vise eller endre

• Aktiv D-Lighting bevarer detaljer i høylys og skygger selv når motivet omfatter elementer
som beveger seg
• HDR (High Dynamic Range) for å gjengi rikere fargetoner i ubevegelige motiver ved
automatisk kombinasjon av to forskjellige eksponeringer i kameraet
• Serieopptak uten begrensninger* for bilder av nærmest sømløse lysspor
*Ved fotografering i JPEG av serieopptak (CH eller CL) og en lukkertid på 4 sekunder eller lengre.

• LCD-skjerm med høy oppløsning og mulighet for fargejustering
• Intuitiv “P”-knapp for direkte tilgang til funksjoner som brukes ofte
• Én enkelt opplading av litium-ion batteriet EN- EL15 gir ca. 1110 bilder*
og ca. 80 minutter* filmopptak
*Basert på CIPA-standardene.

Optisk søker med tilnærmet 100 % motivdekning for klart og
skarpt søkerbilde

Blits SB-910

Okularadapter DK-22

DR-6-vinkelsøker

3:30

Spesialeffekter for umiddelbar kreativ effekt
D7200 har et utvalg av ferdige, iøynefallende visuelle effekter som
kan brukes på både stillbilder og video under opptak. Et særpreget
bildeuttrykk kan oppnås umiddelbart.

BLITSER

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

Søkerlupe DG-2

digitale speilreflekskameraet fra Nikon som er NFCkompatibelt, noe som forenkler trådløs kommunikasjon
enda mer. En smartenhet kan også brukes som en
fjernutløser ved fotografering av stillbilder.
Dette gir nye måter å fotografere på (for eksempel
selvportretter og gruppebilder), og muliggjør mer
dynamiske og originale plasseringer av kameraet.
*1 NFC er kun kompatibel med Android OS.
*2 Kan lastes ned gratis fra riktig applikasjonsbutikk.
Merk: Det kan noen ganger være vanskelig å etablere forbindelse via NFC, avhengig av
smartenheten eller situasjonen. I slike tilfeller er det bare koble til ved hjelp av Wi-Fi.

NIKKOR-OBJEKTIVER

WR-1 på D7200

WR-R10 på D7200

• Robust lukker som er testet for 150 000 sykluser
• Robust kamerahus og forsegling som beskytter mot støv og regn
• To SD-minnekortspor for effektiv håndtering av opptak
WR-T10
WR-1

kamerainnstillinger* 3 ved hjelp av senderskjermen.
Rekkevidden mellom WR-1-enhetene er opptil 120 m*1 med
15 tilgjengelige kanaler. I tillegg til fjernkontroll av et kamera
med påsatt WR-1 er det forskjellige andre profesjonelle
alternativer for fjernstyring, for eksempel samtidig utløsing
av lukkeren på flere kameraer og fotografering med
intervallutløser. Det er også mulig å fjernstyre opptak ved å
kombinere WR-1 med WR-R10/WR-T10.
*1 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på 1,2 m. Varierer med atmosfæriske
forhold og eventuelle fysiske hindringer.
*2 Firmware-oppdatering til versjon 2.00 er påkrevd.
*3 Funksjonsbegrensninger.

R1C1-blitsstyringssett
for nærbilder
Studioblitser**
Trådløs fjernkontroll
WR-R10

AS-15 adapter for synkroniseringskontakt

Trådløs fjernkontroll
WR-T10

SB-910/700/500/300
blitser
SC-28, 29 TTL-fjernkabel

Trådløs fjernkontroll
WR-1 (sender)

Trådløs fjernkontroll
WR-1 (mottaker)

TILBEHØR FOR SMARTENHET
Wireless Mobile Utility†

MC-DC2fjernstyringskabel

GP-1A GPS-mottaker

ETUI

ML-L3-fjernkontroll

Smartenhet**
(iOS/Android OS)
CF-DC3
halvmyk veske

TV- OG VIDEOTILBEHØR

NETTADAPTERE,
BATTERIER OG LADERE
EN-EL15
oppladbart
litium-ion-batteri*

HC-E1 HDMI-kabel
(type C-kontakt n
type A-kontakt)
Strømkabel
EP-5B
MB-D15-multipower-batteripakke

MH-25a*/MH-25batterilader

Seks
R6/AA-batterier**

TV-skjerm**
HDMI-inngang for
videoopptaker**

Nettadapter
EH-5b

DATATILBEHØR
Datamaskin**
USB-kabel UC-E17*

LAN-kabel**
Kommunikasjonsenhet UT-1

EN-EL15 oppladbart
litium-ion-batteri*

Trådløs sender
WT-5A/B/C/D

Strømkabel EP-5B

SD-minnekort**

Skriver**
PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

FTP-server**
Nettadapter EH-5b

† Kan lastes ned fra applikasjonsbutikken for hver enkelt smartenhet. †† Kan lastes ned fra Nikons nettsted (gratis). `
* Tilbehør som følger med **Ikke Nikon-produkter

ViewNX-i††
Capture NX-D††
Camera Control Pro 2
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Spesifikasjoner for det digitale speilreflekskameraet Nikon D7200
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon DX-format: Bildevinkelen tilsvarer bruk av et ca. 50 %
lengre objektiv på 35 mm [135]-format (FX)
Effektive piksler
24,2 millioner
Bildebrikke
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Piksler totalt
24,72 millioner
Støvfjerningssystem
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av
bildestøv (Capture NX-D-programvare påkrevd)
Bildestørrelse (piksler) • DX-bildefelt (24 × 16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M],
2992 × 2000 [S] • 1,3 ×-bildefelt (18×12): 4800 × 3200 [L],
3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Bilder med bildefelt på
DX (24×16) tatt med live view-velgeren dreid til 1 i live view:
6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S] • Bilder med
bildefelt på 1,3 × (18 × 12) tatt med live view-velgeren dreid til
1 i live view: 4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]
Filformat
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten tap
eller komprimert • JPEG: følger JPEG-standarden med
komprimeringsalternativene "fine" (ca. 1:4), "normal"
(ca. 1:8) og "basic" (ca. 1:16) (størrelsesprioritet) – optimal
kvalitetskomprimering er tilgjengelig • NEF (RAW) + JPEG:
enkeltbilde lagres både i NEF- (RAW) og JPEG-format
Picture Control-system Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap,
Flat. Angitt Picture Control kan endres. Lagring av egendefinert
Picture Control
Lagringsmedier
SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og
SDXC-minnekort
Dobbelt kortspor
Spor 2 kan brukes når hovedkortet blir overfylt, til
sikkerhetskopiering eller til separat lagring av bilder tatt med
NEF + JPEG. Bilder kan kopieres fra ett kort til et annet
Filsystem
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Søker
Speilreflekssøker med pentaprisme
Motivdekning
• DX-bildefelt (24 × 16): ca. 100 % horisontalt og 100 %
vertikalt • 1,3 × beskjæring (18 × 12): ca. 97 % horisontalt og
97 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,94 × (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Øyeavstand
19,5 mm (-1,0 m-1 fra midten av okularet)
Diopterjustering
-2 til +1 m-1
Mattskive
Type B BriteView klar Mark II med markering av AF-område
(rutenett for komposisjon kan vises)
Speil
Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll Når Pv-knappen trykkes inn, justeres blenderåpningen ned til
verdien som velges av brukeren (eksponeringskontroll A og M)
eller av kameraet (andre kontroller)
Blenderåpning
Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Kompatible objektiver
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkludert objektiver
av typen G, E og D (det gjelder begrensninger for visse
PC-objektiver) og DX-objektiver, AI-P NIKKOR-objektiver og
AI-objektiver uten CPU (kun med eksponeringskontrollene
A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og objektiver
uten AI kan ikke brukes
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver
som har største blenderåpning f/5,6 eller bedre (den elektroniske
avstandsmåleren støtter det sentrale fokuspunktet med objektiver
som har største blenderåpning f/8 eller bedre) blenderåpning på f/8
eller kortere)

Lukkertype
Lukkertid

Elektronisk styrt vertikaltgående gardinlukker
1/8000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid, X250

Korteste
blitssynkroniserte
lukkertid
Utløserfunksjoner

X=1/250 s, synkroniseres med lukkeren på 1/320 s eller lengre
lukkertid (blitsens rekkevidde reduseres ved lukkertider mellom
1/250 og 1/320 s)
S (enkeltbilde), Cl (kontinuerlig lav hastighet), Ch (kontinuerlig
høy hastighet), Q (lyddempet lukker), E (selvutløser),
Mup (hevet speil)

Omtrentlig
opptakshastighet

• JPEG- og 12-bits NEF (RAW)-bilder tatt opp med DX (24×16) valgt
for bildefelt: Cl 1 til 6 b/s, Ch 6 b/s • JPEG- og 12-bits NEF (RAW)bilder tatt med 1,3 × (18×12) valgt for bildefelt: Cl 1 til 6 b/s, Ch 7 b/s
• 14-bits NEF (RAW)-bilder tatt med DX (24×16) valgt for bildefelt:
Cl 1 til 5 b/s, Ch 5 b/s • 14-bits NE (RAW)-bilder tatt med
1,3 × (18 × 12) valgt for bildefelt: Cl 1 til 6 b/s, Ch 6 b/s
Maksimal bildefrekvens i live view er 3,7 b/s

Selvutløser

2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2
eller 3 s
Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll med rask
respons, fjernstyrt speilheving
TTL-lysmåling med 2016 pikslers RGB-sensor
• Matrise: 3D farge-matrisemåling II (objektiver av type G, E
og D) – farge-matrisemåling II (andre CPU-objektiver) – fargematrisemåling er tilgjengelig med objektiver uten CPU hvis
brukeren angir objektivdata • Sentrumsdominert: ca. 75 %
av måleresultatet hentes fra en sirkel på 8 mm i sentrum
av bildefeltet – sirkelens diameter kan endres til 6, 10 eller
13 mm, eller vektingen kan baseres på gjennomsnittet av hele
bildefeltet (objektiver uten CPU bruker 8 mm-sirkelen)
• Punktmåling: Måler en sirkel med ca. 3,5 mm diameter
(ca. 2,5 % av bildefeltet) sentrert i det valgte fokuspunktet
(i det midtre fokuspunktet når det brukes et objektiv uten CPU)
Måleområde (ISO 100 og • Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0 til 20 EV
f/1,4-objektiv, 20 °C)
• Punktmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling
Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller Automatiske programmer (i automatisk, j automatisk [blits
av]), motivprogrammer (k portrett, l landskap, p barn,
m sport, n nærbilde, o nattportrett, r nattlandskap
s fest/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/
soloppgang, w kjæledyrportrett, x stearinlys, y blomstring,
z høstfarger, 0 mat), spesialeffektprogrammer (% nattsyn,
g fargeskisse, i miniatyreffekt, u bare valgt farge,
1 silhuett, 2 lyse fargetoner, 3 dempede fargetoner),
programautomatikk med fleksiprogram (P); lukkerprioritert
automatikk (S), blenderprioritert automatikk (A); manuell (M);
U1 (brukerinnstillinger 1), U2 (brukerinnstillinger 2)
EksponeringsKan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med
kompensasjon
eksponeringskontrollene P, S, A, M, MOTIV og %
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med A AE-L/AF-L-knappen
ISO 100 til 25 600 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med
Følsomhet (ISO)
eksponeringskontrollene P, S, A og M. Kan også innstilles på
(anbefalt
ca. 1 eller 2 EV (tilsvarende ISO 102 400, kun monokrom) over
eksponeringsindeks)
ISO 25 600, automatisk følsomhetskontroll (ISO) tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Auto, ekstra høy, høy, normal, lav, av
Autofokus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II autofokusmodul med TTL
fasesøking, finjustering, 51 fokuspunkter (inkludert
15 kryssensorer, f/8 støttes av én sensor) og fokuseringslys
(for avstander på ca 0,5–3 m)
AF-søkeokmråde
-3 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Fokuseringsmotor
• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF
(AF-C), automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A), følgefokus
aktiveres automatisk i samsvar med motivets status
• Manuell fokusering (M): elektronisk avstandsmåler kan brukes
Fokuspunkt
Velg mellom 51 eller 11 fokuspunkte
Fjernkontrollinnstillinger
(ML-L3)
Lysmåling
Lysmålemetode

AF søkefeltfunksjoner

Enkeltpunkt-AF, 9-, 21- eller 51-punkts dynamisk AF-område,
3D følgefokus, automatisk valg av AF-søkefelt
Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis ned
(enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på A AE-L/AF-L-knappen
Innebygd blits
i, k, p, n, o, s, w, g : Automatisk blitsaktivering
P, S, A, M, 0 : manuell aktivering med utløserknappen
Ledetall
Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring
TTL: i-TTL-blitsstyring som bruker en RGB-sensor med 2016
piksler, er tilgjengelig med innebygd blits. i-TTL-balansert
utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer brukes med
matrisemåling eller sentrumsdominert lysmåling. Standard
i-TTL-utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer brukes
med punktmåling
Blitsfunksjoner
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk
synkronisering på lang lukkertid, automatisk synkronisering på
lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits,
reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang
lukkertid, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon
av rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med lang
lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av; automatisk FPhøyhastighetssynkronisering støttes
Blitskompensasjon
-3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Blitsens klarsignal
Lyser når innebygd blits eller en ekstern blits (ekstrautstyr) er
fulladet. Blinker etter at blitsen er avfyrt på full styrke
Tilbehørssko
ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og
sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting Støtter Nikon CLS, innstilling for styringsenhet tilgjengelig som
System (CLS)
ekstrautstyr
Synkroniseringkontakt AS-15-adapter for synkroniseringskontakt (selges separat)
Hvitbalanse
Automatisk (2 typer), glødelampe, lysstoffrør (7 typer), solskinn
sollys, blits, skyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling (opptil
6 verdier kan lagres, punktbasert hvitbalanse tilgjengelig under
live view), valg av fargetemperatur (2500 K–10 000 K).
Alle alternativene kan finjusteres
Alternative eksponeringer Eksponering, blits, hvitbalanse og ADL
Live view-innstillinger
C (fotografering med live view),1 (filmopptak med live view)
Live view• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F)
fokuseringsmotor
• Manuell fokusering (M)
AF søkefeltfunksjoner
Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt fokusfelt-AF,
motivfølgende AF
Autofokus
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet
velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF eller
motivfølgende AF er valgt)
Lysmåling under
TTL-lysmåling med bildebrikken
filmopptak
Film – lysmålemetode Matrisemåling eller sentrumsdominert måling
Bildestørrelse (piksler) • 1920 × 1080, 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p
• 1280 × 720; 60p, 50p
og bildefrekvens
Fokuslås

Faktiske bildefrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis
59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 b/s, disse alternativene støtter
både H høy og normal bildekvalitet, 1920 × 1080, 60p og 50p er kun
tilgjengelig når 1,3 × (18×12) er valgt for bildefelt i filmopptaksmenyen

Filformat
Videokomprimering
Format for lydopptak
Utstyr for lydopptak
Maksimal varighet
Andre filmalternativer

MOV
H.264/MPEG-4 avansert videokoding
Lineær PCM
Innebygd eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
29 minutter og 59 sekunder (10 eller 20 minutter avhengig av
bildestørrelse/bildefrekvens og innstillinger for filmkvalitet)
Indeksmarkering, intervallfotografering

Specifications
and og
equipment
are subject
to change
without any
Spesifikasjoner
utstyr kan
forandres
uten varsel.
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ADVARSEL

Skjerm

8 cm, ca. 1 229 000 punkt (VGA – 640 × 4 × 480 = 1 228 800
punkter) – TFT-skjerm med ca. 170° betraktningsvinkel,
ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling
Avspilling på full skjerm og som miniatyrbilder (4, 9 eller
72 bilder eller kalender) med avspillingszoom, filmavspilling,
lysbilde- og/eller filmfremvisning, histogramvisning, høylys,
opptaksinformasjon, visning av stedsdata og automatisk
bilderotering
USB
Høyhastighets-USB, tilkobling til innebygd USB-port anbefales
HDMI-utgang
HDMI-kontakt av type C
Terminal for tilbehør
Trådløse fjernkontroller: WR-1 og WR-R10, fjernstyringskabel:
MC-DC2, GPS-mottaker: GP-1/GP-1A (alt er ekstrautstyr)
Lydinngang
Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Lydutgang
Stereokontakt (diameter 3,5 mm)
Standarder for trådløst IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Driftsfrekvens
2412–2462 MHz (kanal 1–11)
Rekkevidde (siktelinje) Ca. 30 m (Forutsetter null interferens. Rekkevidden kan variere
med signalstyrke og hindre.)
Datahastighet
54 Mbsp, høyeste datahastigheter i henhold til
IEEE-standarden. Faktiske hastigheter kan variere
Verifisering
Åpent system, WPA2-PSK
Trådløst oppsett
Støtter WPS
Adgangsprotokoller
Infrastruktur
NFC-bruk
NFC Forum type 3-tagg
Språk som støttes
Arabisk, bengali, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk,
hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og
tradisjonell), koreansk, marathi, nederlandsk, norsk, persisk,
polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk, serbisk,
spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk,
ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Batteri
Ett EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri
Batteripakke
MB-D15 multi-power batterigrep (ekstrautstyr) med ett ENEL15 oppladbart litium-ion-batteri eller seks R6-batterier /
alkaliske AA-batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier
Nettadapter
EH-5b-nettadapter – krever EP-5B strømkabel (ekstrautstyr
Stativfeste
1/4 tomme (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vekt
Ca. 765 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 675 g (bare kamerahus)
Bruksforhold
Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med EN-EL15 oppladbart litium-ion batteri, MH-25a-batterilader,
(kan variere fra land til UC-E17 USB-kabel, AN-DC1 BK-bærestropp, BF-1Bkamerahusdeksel, DK-5-søkerdeksel, DK-23-øyemusling i gummi
land)
• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
•H
 DMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC.
• Android er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Google Inc.
• Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
Wi-Fi Alliance®.
•N
 -Mark er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc., i USA
og/eller andre land.
• IOS er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører Cisco Systems, Inc., i USA
og/eller andre land, og brukes under lisens.
• Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.
• Andre produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører
deres respektive selskaper.
• Bilder som vises i søkere, på LCD-skjermer og skjermer i denne brosjyren, er simulert.
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