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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/500 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Overskyet • Følsomhet: ISO 800 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

FRIHET UTEN
GRENSER
Slipp kreativiteten løs

Strekk deg lenger. Sikt høyere. Gjør bildedrømmen til virkelighet.
Med D750 i hendene kan du slippe kreativiteten løs – uten kompromisser.
Det er på tide å utnytte hele ditt potensial. Følg opp gode ideer og gjør dem
til virkelighet som aldri før. Det er ditt kamera. Det er din visjon.
Det er på tide å slippe fantasien løs.
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Våge

Det er smidig og har høy oppløsning – for å kunne virkeliggjøre dine ideer
Vi introduserer den minste og letteste modellen i FX-format*1, utformet med et håndtak som gir sikkert grep. D750 er
fullpakket med teknologi for høy bildekvalitet og høy hastighet, det fanger actionmotiver med en oppløsning på 24,3
effektive megapiksler. Videre støttes du av finesser som Nikons velprøvde 51-punkters AF-system med gruppestyring av
søkefelt, og av serieopptak med opptil ca. 6,5 bilder i sekundet*2. Takket være dette kan du konsentrere deg helt om tid og
komposisjon mens kameraet gjør resten.
*1 Blant modeller med innebygd blits og funksjon for filmopptak.
*2 Basert på CIPA-standarden.

Et kamera i FX-format med 24,3 megapiksler og
utvidede bruksmuligheter

Forbedret fleksibilitet: 51-punkts AF-system som kan
sammenlignes med Nikons flaggskip D4S

Raskere og sikrere fokusering: AF søkefeltgruppe
som låser seg raskt på motiver i bevegelse

D750 har det minste og letteste kamerahuset blant modellene
i FX-format*1. Det slanke kamerahuset har et grep som
gjør det behagelig å holde kameraet stødig, enten du har
store eller små hender. Denne fleksibiliteten, kombinert
med bildepotensialet som ligger i en oppløsning på 24,3
megapiksler, gir brukeren stor frihet. Kameraet kan også
ta opptil 100 JPEG-bilder*3 i serie med ca. 6,5 b/s*2 i både
FX- og DX-format. Det bedrer kameraets evne til å fange
bevegelser.

I likhet med D4S og D810 har D750 et tett nettverk med 51
fokuspunkter som dekker midten av bildefeltet. Det fanger
motivet med imponerende sikkerhet. De 15 korsformede
sensorene er plassert slik at de gir rask fasedeteksjon både
vannrett og loddrett. Alle fokuspunkter fungerer med f/5,6.

I tillegg til enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-søkefelt, 3D
følgefokus og automatisk valg av AF-søkefelt, har D750 den
samme nye funksjonen for gruppevis styring av søkefelt som
D4S og D810. Mens dynamisk AF-søkefelt bare bruker ett
fokuspunkt, benytter AF-søkefeltgruppe fem fokuspunkter
samtidig som et nett, for å fokusere nøyaktig på motiver i
bevegelse uten utilsiktet å fokusere på bakgrunnen, også når
motivet er lite.

*1 Modellene med innebygd blits og funksjon for filmopptak.
*2 Basert på CIPA-standarden.
*3 Unntatt JPEG fine / Stor i FX-format (maks. 87 bilder).

Autofokus er mulig selv med f/8 som største
effektive blenderåpning
15 fokuspunkter (de ni punktene i midten og de tre punktene
på midtnivå på hver side) er kompatible med blenderåpninger
som er mindre enn f/5,6 og større enn f/8, og 11 punkter
er kompatible med f/8. Dette gjør det mulig å fokusere
jevnt når du bruker en 1,4 × eller 1,7 × telekonverter, eller
til og med når den effektive blenderåpningen er f/8 med
et NIKKOR teleobjektiv kombinert med 2 × telekonverter.
Kombinasjonen av det lette og kompakte D750 og de nyeste
objektivene i FX-format og telekonvertere, utgjør et hendig og
praktisk kamerasystem som byr på praktisk talt ubegrensede
bildemuligheter.
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR +
AF-S TELEKONVERTER TC-20E III + D750

*Kompatibelt
med f/5,6.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1000 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Overskyet • Følsomhet: ISO 400 • Picture Control: Standard ©Ray Demski
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Fungerer som kryssensorer.

Fungerer som linjesensorer.

*Kompatibelt med
blenderåpninger
som er mindre
enn f/5,6 og
større enn f/8.

*Compatible
with f/8.
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Prestere

Utnytt hele ditt potensial
Fotografer har behov for førsteklasses bildegjengivelse over et stort ISO-område. Derfor er D750 skapt for å levere
bilder uten støy over et stort standard følsomhetsområde: Fra ISO 100 til 12 800. Støy kontrolleres effektivt selv i det
høye følsomhetsområdet, samtidig som detaljene og skarpheten bevares. Her får du mye igjen for en oppløsning på
24,3 megapiksler. På høye ISO-verdier gir dette en bildekvalitet som til og med overgår D810. Autofokussystemet i
D750 fungerer selv i så svakt lys som -3EV*. Derved flyttes grenser for fotografering i svakt lys, slik at du kan slippe
kreativiteten løs.
* ISO 100, 20°C.

Nyutviklet bildebrikke og EXPEED 4 leverer rene og
skarpe bilder, på høy ISO overgår de til og med bilder
tatt med D810
D750 kombinerer FX-formatet og en oppløsning på 24,3
effektive megapiksler på en balansert måte som både gir
skarpe detaljer og flott helhetlig bildekvalitet. Den nyutviklede
bildebrikken har stor pikselbrønn og stort dynamisk område,
noe som gir jevn og fyldig tonegradasjon samt eksepsjonelt
høy følsomhet med redusert støy. Dataene behandles med
bildeprosessoren EXPEED 4 som benytter en ny algoritme
for gjengivelse av mer naturtro farger med redusert støy på
høye følsomhetsinnstillinger. Til og med når du fotograferer
lavkontrastmotiver som hår eller gress, kan fine teksturer
gjengis med fantastisk detaljrikdom og skarphet i både lyse
og mørke områder, samtidig som fargestøy i stillbilder og
tilfeldig støy i filmer minimeres. Bildekvaliteten i det høye
følsomhetsområdet overgår til og med den som oppnås med
D810. Den høye følsomheten gir også flotte resultater under
filmopptak.

Eksepsjonell bildekvalitet over et stort
følsomhetsområde
D750 er skapt for å møte Nikons strengeste krav til
bildekontroll. Derfor har det et kalibrert følsomhetsområde
på ISO 100 til 12 800. Området kan utvides ytterligere til Lav
1 (tilsvarende ISO 50) og Høy 2 (tilsvarende ISO 51 200).
Det store FX-formatet gjør det mulig for CMOS-sensoren i
kameraet å beherske svært
varierende lysforhold, som
solskinn, solnedganger og
skumring, nattlandskap og
svak interiørbelysning. Du kan
forvente skarpe bilder med
minimal visuell forringelse
under alle forhold.
ISO 6400

Jevn og pålitelig AF under vanskelige lysforhold
Det velprøvde 51-punkts AF-systemet er blitt forbedret
i en slik grad at det faktisk overgår
funksjonaliteten til D4S og D810. Den
nyutviklede autofokusmodulen Multi-CAM
3500 II gir bedre fokussøking i så svakt lys
som -3EV (ISO 100, 20 °C), et nivå der det
menneskelige øye har vanskelig for å se. Den
jevne og pålitelige AF-ytelsen
over hele lysstyrkeområdet
betyr fotografering uten
problemer også i svakt lys.
Fotografering i svakt lys er nå
noe helt annet enn før, takket
være kombinasjonen av den
høye følsomheten og den
eksepsjonelle AF-ytelsen i
Bildet er tatt i en mørk kafé etter
D750.
solnedgang

ISO 12800
ISO 25 600
Bare belyst av måneskinn

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1000 sekund, f/2.8 • Hvitbalanse: Fargetemperatur (2700 K) • Følsomhet: ISO 1600 • Picture Control: Standard ©Ray Demski
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Gleden ved å filme med

Profesjonell
Kvalitet

Forbedret videokvalitet og betjening
Den vippbare nye skjermen gjør det enklere for brukeren å velge komposisjon. Nå kan du uttrykke
deg enda bedre med film, for kameraet har to bildefelter, og du kan utnytte det store utvalget av
NIKKOR-objektiver. Fotografens tekniske og kunstneriske ferdigheter under filminnspilling støttes og
forsterkes med mer presise lydkontroller og flotte HD-bilder med effektivt redusert støy, moaré og
kantoppflising. Dessuten er det en uavhengig filmopptaksmeny og en funksjon for visning av høylys,
to finesser som kan være god støtte under filmopptak.
Vippbar LCD-skjerm som utvider potensialet
for filmer i kinokvalitet

Egen filmopptaksmeny som gjør kameraet mer
effektivt å bruke [Ny]

Kombinasjonen av vippbar skjerm og lett kamerahus øker
muligheten for opptak fra uvanlige synsvinkler, to forhold som
kan bidra til å skape en særegen stil.

D750 har en ny filmopptaksmeny
med de mest brukte opptaksalternativene på ett sted. Nå er det
enklere å velge filmfunksjonene
du foretrekker. Det er bare å velge
fra oversikten på venstre side
av skjermen – akkurat som for
stillbildefotografering. Alternativer for filmopptak kan innstilles
effektivt.

D-film i full HD for flere sensorstørrelser ved
1080/60p
Få jevne opptak i 60p med full HD-oppløsning (1920 ×
1080). Kombinasjonen av bildeprosessoren EXPEED 4 og
den nyutviklede bildebrikken håndterer alle høyoppløselige
bildedata slik at du oppnår bedre skarphet, mindre moaré
og dempet kantoppflising, slik at du kan utfolde deg
kreativt med dine filmer. Støyreduksjonen er optimalisert
for filmopptak, noe som gir rene og skarpe filmer på høye
følsomhetsinnstillinger. Ved hjelp av “P”-knappen er det
raskt å veksle mellom de to tilgjengelige bildefeltene. Velg
det som passer deg best. Det FX-baserte filmformatet
gjengir motivene med vakker bokeh, mens det DX-baserte
filmformatet muliggjør kraftig tele. Med disse to bildefeltene
og det store utvalget av NIKKOR-objektiver, inkludert
DX-objektiver, er det enkelt å skape filmer i kinokvalitet.

FX-basert filmformat
DX-basert filmformat

Merk: Bildet viser de to
bildefeltalternativene
(sideforhold 16:9) for et
bildefelt i FX-format for
fotografering med søker
eller med live view.
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Lysmålemetoder for enhver situasjon
I tillegg til fordelene ved matrisemåling kan D750 også
gjøre filmopptak med sentrumsdominert lysmåling. Det gir
stabil lysmåling som ikke påvirkes av plutselige endringer
i lysstyrken til motiver som befinner seg i sentrum av
bildefeltet. Du kan også unngå utbrente høylys ved å bruke en
innstilling for høylysvektet lysmåling.

Elektronisk styring av blenderåpningen —		
for jevne filmopptak
Ved hjelp av menyen for
egendefinerte innstillinger kan du på
D750 tilordne blenderstyringen* til
funskjonsknappen (Fn) og knappen
for forhåndsvisning av dybdeskarphet
(Pv). Du kan glede deg over jevn og
kontinuerlig blenderfunksjon under
live view og filmopptak. Videodata kan innspilles på en ekstern
HDMI-tilkoblet opptaker, og med D750 kan denne funksjonen
også tilordnes multivelgeren for mer intuitiv kontroll. Oppsett
utføres raskt og enkelt ved hjelp av “P”-knappen — selv under
filmopptak.

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

HDMI Full HD-utgang til en ekstern enhet under
opptak til intern lagring

Indeksmarkering for rask og effektiv redigering i
kameraet

Opprettholdelse av riktig eksponering er alltid en utfordring
når kameraet flyttes mellom lyse og mørke steder. Det er
her den automatiske eksponeringskontrollen i D750 kommer
til nytte. Når du for eksempel filmer en person som løper
fra en mørk korridor og ut i solen, hjelper den automatiske
følsomhetskontrollen med å opprettholde riktig eksponering.
Samtidig bevares den ønskede dybdeskarpheten og
kontrollen med bevegelsesuskarphet. Angi en maksimal
følsomhetsgrense på mellom ISO 200 og Høy 2 for å unngå at
følsomheten blir for høy. Dette kan være svært nyttig når det
forventes dramatiske endringer i belysningen.

Ved å bruke en HC-E1 HDMIkabel kan ukomprimerte filmdata
overføres ved 1080/60p til en
ekstern HDMI-tilkoblet opptaker.
Filmredigering i profesjonell kvalitet
er mulig med ukomprimerte
filmformater eller filmformater som
er komprimert uten tap. Dette opptaket
kan også samtidig lagres på et internt
minnekort ved 1080/60p (i MOV-format,
H.264 / MPEG-4 AVC) som en praktisk sikkerhetskopi.

Hi-fi-lyd med kontroller for overvåking og justering
av lydnivået under opptak

Høylysvisning for visuell identifisering av bildets
lyseste områder

Ved hjelp av menyen for
egendefinerte innstillinger
kan funksjoner som brukes
ofte tilordnes knappen for
forhåndsvisning av dybdeskarphet
(Pv) under filmopptak med live
view. Indeksmarkeringen er
tilordnet som standard. Den merker viktige filmruter under
opptak for å gjøre søk etter spesifikke filmruter raskt og enkelt
under redigering. Indeksmerkede posisjoner bekreftes enkelt
på displayets fremdriftsindikator. Denne funksjonen kan også
tilordnes funksjonsknappen (Fn).

D750 har to innebygde mikrofoner som nå er plassert lenger
til venstre og høyre for å gi mer dynamiske stereoopptak.
Bruk stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr) i tillegg, så får du
enda klarere lyd med minimal mekanisk støy. Mikrofonens
følsomhet kan justeres i 20 trinn under filming – både i live
view og filmopptak – samtidig som lydvolumet kontrolleres
visuelt. Enten du filmer eller bare komponerer bilde i live view,
kan du bruke hodetelefonkontakten til å overvåke lydnivået,
som kan justeres i 30 trinn. Velg den frekvensresponsen
som passer best: ”Bred” er beregnet på opptak
av musikkinstrumenter eller bystøy, mens
”tale” er optimalisert for opptak av
menneskelig tale. Reduksjon av vindstøy
er også tilgjengelig når du bruker den
innebygde mikrofonen. Hodetelefonens
lydstyrke kan justeres under filmopptak
kantoppflising ved hjelp av “P”-knappen,
mens mikrofonfølsomhet, frekvensrespons
og reduksjon av vindstøy kan tilpasses
under filmopptak.

Høylysvisningen bruker et ”sebra”mønster for live view-bilder for å
indikere høylysområder. Visning
av disse på en HDMI-ut-enhet kan
enten aktiveres eller deaktiveres.
”Høylysvisning” kan settes opp
raskt ved hjelp av “P”-knappen,
også under filmopptak.

Stereomikrofon ME-1

Innebygde stereomikrofoner

Jevnere eksponeringsovergang under tidsforkortet
fotografering og fotografering med intervallutløser
Enten det er snakk om naturmotiver som skyer i bevegelse
og blomster som åpnes, eller urbane miljøer som trafikk og
en strøm av mennesker, kan D750s funksjon for tidsforkortet
fotografering fange det hele i dramatiske filmer. Kameraet
gjør det enkelt: Angi intervallet og varigheten, så får du
imponerende opptak uten behov for etterbehandling eller
redigering. I tillegg får du jevne eksponeringsoverganger
automatisk takket være kameraets interne prosessering.
D750 reduserer effektivt uønskede flimmereffekter som
noen ganger skapes av en liten eksponeringsforskjell
mellom bildefeltene i en intervallfilm der lysstyrken gradvis
endres, for eksempel ved daggry eller skumring. Denne
eksponeringsutjevningen fungerer også under fotografering
med intervallutløser, noe som gir tilsvarende reduserte
eksponeringssvingninger når
bildene gjengis i én enkel
tidsforkortet film. Du kan nå
ta opptil 9999 bilder med
intervallutløser.

Uten utjevningskontroll

*Fungerer kun med eksponeringskontroll A og M. Driftsstøy kan komme med på
opptaket når den innebygde mikrofonen er i bruk. Ekstern mikrofon anbefales.

Med utjevningskontroll
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Drømme

Finn nye måter å fotografere og dele på
En liten forandring av bildevinkelen kan forandre en vanlig gate til et særegent og eksotisk sted. Etter opptak er
det neste trinnet for mange fotografer å vise verden bildet. D750 gjør dette enklere enn noensinne, og hjelper deg å
dele bildene i tilnærmet sanntid. Bruk de mange kreative effektene som er tilgjengelige.
Den eneste begrensningen er fantasien.

Det første kameraet i FX-format med vippbar
LCD-skjerm for fritt valg av bildevinkel [Nytt]
D750 er det første kameraet i FX-format med
vippbar LCD-skjerm. Nå kan du raskt forandre
bildevinkelen ved å holde kameraet med
skjermen 90° opp eller 75° ned – for filmopptak og
fleksibel fotografering i live view. Den lette og robuste
skjermmekanismen er innebygd i kamerahuset for å sikre en
slank form. Selve skjermen er alltid posisjonert i sentrum av
objektivets optiske akse for enkelt grep og komposisjon, det
gir en følelse som tilsvarer fotografering med søker. Skjermen
er kompakt og holder seg nær kamerahuset, slik at du intuitivt
kan oppnå større variasjon i kameravinkler. Jevn og enkel
betjening ned til 75° er også tilgjengelig, selv når kameraet er
montert på stativ.

Det første kameraet i FX-format med innebygd Wi-Fi
for bildeoverføring og fjernstyrt opptak ved hjelp av
en smartenhet
D750 har innebygd Wi-Fi-funksjonalitet for aktivering av
interaktiv, trådløs kommunikasjon med smarttelefon eller
nettbrett. Stillbilder overføres sømløst til smartenheten slik at
du kan dele bildene dine med venner hvor som helst. Dette
neste trinnet innen kreativ kommunikasjon kan kanskje
stimulere lidenskapen for fotografering. Du kan også dra
nytte av smartenheten som en ekstern live view-skjerm, ta
bilder og forsøke å finne den beste vinkelen og det beste
tidspunktet. D750 kan enkelt brukes til selvportretter og
gruppebilder, og fjernstyrt fotografering for å fange
fugler eller dyr på avstand.

Merk: Wireless Mobile Utility må lastes ned til en smartenhet
(som er kompatibel med iOS/AndroidTM ) for å kunne bruke
Wi-Fi-funksjonen. Wireless Mobile Utility kan lastes ned
gratis fra den aktuelle applikasjonsbutikken.

Spesialeffekter for rask forvandling av bildene
Ha det gøy med kreative digitale effekter. Det er helt enkelt
ved hjelp av sju forskjellige spesialeffekter uten behov for
redigeringsprogram. Ved bruk sammen med den vippbare
LCD-skjermen kan du skape iøynefallende bilder og filmer.
Hvis du innstiller D750 på live view, kan du se den faktiske
effekten i sanntid, noe som gir mulighet til å justere
innstillingene riktig før du bekrefter den endelige effekten.
Enten du er nybegynner eller entusiast, vil Nikons unike
spesialeffekter virke stimulerende på kreativiteten.

Spesialeffekter som er innebygd i D750:
Nattsyn, Fargeskisse*1, Miniatyreffekt*2, Bare valgt farge, Silhuett,
Lyse fargetoner, Dempede Fargetoner.
*1 Filmopptak som er gjort på denne måten, avspilles som en serie stillbilder i en
lysbildefremvisning.
*2 Filmer med miniatyreffekt avspilles i høy hastighet.

Silhuett

Lyse fargetoner

Fargeskisse

Bare valgt farge

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/200 sekund, f/2,2 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: Auto (ISO 4500) • Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada
10

11

Frihet til å

Utforske

Utvider mulighetene og stimulerer nysgjerrigheten
Før i tiden måtte et kamera være tungt og klumpete for å kunne by på mange avanserte funksjoner, men det er ikke
lenger tilfelle. HD-bildekvaliteten som er muliggjort av en oppløsning på 24,3 effektive megapiksler, og avanserte
spesifikasjoner som du finner i de profesjonelle Nikon-modellene, er nå pakket inn i et kompakt, lett og slankt
kamerahus.

Kamerahuset er solid og slitesterkt, samtidig som det
er kompakt, lett og slankt
Dette er den første Nikon-modellen i FX-format som har et
solid forseglet kamerahus i ett stykke og ikke krever eget
chassis. D750 tilfredsstiller alle holdbarhetsstandarder
selv om det er lettere og mindre. Den slanke utførelsen er
oppnådde ved å plassere bildebrikken på samme plan som
det integrerte kretskortet, som i størrelse er bare 70% av
en konvensjonell konstruksjon (ca. 50 % av plassen som
er beregnet på elektroniske komponenter). Enheten som
driver lukker og speil har fire motorer, akkurat som D810.
Den har fått ny plassering og er endret og optimalisert for
å gi plass til det dype håndtaket, og samtidig opprettholde
den nødvendige styrken og holdbarheten som er kreves for
praktiske funksjoner som innebygd blits og filmopptak, samt
et stort utvalg av profesjonelle funksjoner. Frontdekselet er
laget av et nytt karbonfibermateriale, mens magnesium er
brukt for bak- og toppdekselet, noe som gir en sterk, lett og
robust konstruksjon.

Sikrere håndtering med et håndtak som gir sikkert
grep, uavhengig av håndens størrelse
Det slanke kamerahuset har et nytt grep med ekstra dybde
for sikker bæring. Når du holder kameraet stødig i et fast grep
vil neglene likevel ikke berøre kamerahuset. Takket være den
avrundede formen får du alltid et behagelig grep, uavhengig
av håndens størrelse. Grepet på D750 er laget av et syntetisk
lærmateriale med den samme overflateteksturen som du
finner på D4S og D810. Gummimateriale er benyttet i dekselet
til minnekortsporet for å oppnå optimal gripekomfort.

FX-format

1.2×

DX-format

Tre bildefeltalternativer – for endring av
bildevinkelen
Med D750 kan du velge mellom tre bildeformater for
stillbildefotografering: [FX (36 × 24) 1 ×] for FX-format (35,9
× 24,0 mm) samtidig som du får en bildevinkel tilsvarende
et 35 mm-kamera; [1,2 × (30 × 20) 1,2 ×] gir størrelsen 29,9
× 19,9 mm; og [DX (24 × 16) 1,5×] som gir DX-format (23,5
× 15,7 mm). Den faktiske bildevinkelen tilsvarer ca. 1,2 ×
eller 1,5 × objektivets brennvidde. Med både FX- og DXalternativer i et lett og kompakt kamera kombinert med et
kraftig zoomobjektiv, kan du utnytte alle fordelene med dette
hendige og allsidige systemet fullt ut. En annen fordel med
DX-formatet er at de 51 fokuspunktene dekker nesten hele
bildefeltet, noe som gjør det lettere å fange motiver i rask
bevegelse. Når et DX-objektiv settes på, velger kameraet
automatisk [DX (24 × 16) 1,5 ×].

• Objektiv: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5 ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/5 sekund, f/9 • Hvitbalanse: Overskyet • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Nøytral ©Joshua Cripps
12
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Grunnleggende friheter:

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

Fremragende respons

Den optiske søkeren i D750 har okularobjektiv av ny design
for å muliggjøre et slankt kamerahus. Glassprismet gir en
motivdekning på ca. 100 %, mens den nye mattskiven gir
forbedret søkerbilde. Som i D4S og D810 har hovedspeilet
antirefleksbelegg i flere lag for å oppnå nøytrale farger.

Utvidet fleksibilitet for bilde- og filmskaping

Fleksibel vinkelkontroll med treakset oppheng
Innebygd Wi-Fi for enkel integrasjon med
smartenheter
Med Nikons Wireless Mobile Utility overfører D750 bilder
fra kameraet til en smartenhet, og gjør smartenheten til
kameraets fjernkontroll. Selv om det er brukt magnesium
i toppdekselet, er avstanden for radiooverføring ca. 30
m (siktelinje). Kamerafunksjonene blir ikke avbrutt under
bildeoverføring, noe som muliggjør kontinuerlig bruk.
*Forutsetter null interferens: Rekkevidden kan variere i forhold til signalstyrken og
eventuelle hindre.
•Wireless Mobile Utility må lastes ned til en smartenhet (som er kompatibel med iOS/
AndroidTM ) for å kunne bruke Wi-Fi-funksjonen. Wireless Mobile Utility kan lastes ned
gratis fra den aktuelle applikasjonsbutikken.
•Dette produktet inneholder krypteringsprogramvare utviklet i USA. Det er underlagt
amerikanske eksportreguleringer og kan ikke eksporteres eller videreeksporteres
til noe land som USA har underlagt handelsforbud. Følgende land er på nåværende
tidspunkt underlagt handelsforbud: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria.
•Den innebygde Wi-Fi-funksjonen er ikke kompatibel med Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility for Wi-Fi-overføring

Jevn arbeidsflyt for profesjonell bildeoverføring
Journalister og andre som dokumenterer ting kan dra
nytte av at D750 muliggjør profesjonell dataoverføring
via kommunikasjonsenheten UT-1 og radiosendere WT5A/B/C/D. Dette er den samme funksjonen som finnes i
toppmodellen D4S. Med UT-1 tilkoblet kan D750 overføre
via kablet LAN (Ethernet). Koble WT-5 til UT-1 for trådløs
LAN-tilkobling*1 til en FTP-server eller PC*2. Du kan overføre
bilder eller filmer som er lagret på kameraets SD-minnekort,
samt bilder du nettopp har tatt, deretter sende dem direkte
til FTP-serveren eller en datamaskin. Camera Control Pro 2
(ekstrautstyr) muliggjør ekstern kamerakontroll og overføring
av bilder og filmer til en datamaskin. Du kan også vise bildene
som er lagret på kameraets minnekort, eller betjene kameraet
fra nettleseren på en datamaskin eller iPhone*3.

LCD-skjerm med høy oppløsning og mulighet
for fargejustering

LCD-skjermen på 8 cm har en oppløsning på ca. 1 229 000
punkter. Sammen med RGBW-justeringen og den integrerte
glass- og panelstrukturen gir den en klar og skarp visning av
bildene. Stor betraktningsvinkel på 170° (opp, ned, venstre og
høyre) gjør D750 både praktisk og behagelig å bruke.
Du kan også justere fargebalansen på LCD-skjermen slik at
den samsvarer med fargebalansen i datamaskinen, og dermed
øke effektiviteten i arbeidsflyten.

*1 Basert på IEEE802.11a/b/g/n.
*2 Wireless Transmitter Utility må installeres ved å laste den ned fra Nikons nettsted
ved hjelp av installasjonsprogrammet i den medfølgende ViewNX 2 CD-ROM.
*3 iPhone er et varemerke som tilhører Apple Inc.

Denne tilpassede applikasjonen kobler Nikon
digitalkameraer trådløst sammen med smartenheter
(smarttelefoner eller nettbrett som er kompatible med iOS/
AndroidTM) for å muliggjøre bildeoverføring og fjernstyring.
Wireless Mobile Utility kan lastes ned gratis fra den aktuelle
produsentens applikasjonsbutikk.

Innebygd blits med styringsfunksjon for trådløs
fotografering med flere blitser
Camera Control Pro 2 (ekstrautstyr) — 		
fjernkontrollprogram

UT-1

WT-5
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D750 har en vippbar LCD-skjerm som raskt kan justeres
oppover til 90° og nedover til 75°. Takket være Nikons originale
oppheng med tre akser beveger skjermen seg litt utover, slik
at søkeren ikke skygger for bildet når skjermen skråstilles
opp til 90°. Også når skjermen skråstilles ned til 75°, svinger
den tilbake slik at den ikke berører stativbasen. Skjermen kan
skråstilles uten problemer selv når kameraet står på stativ.

UT-1 festet på D750
med LAN-kabel tilkoblet

UT-1 og WT-5A/B/C/D
festet på D750

Camera Control Pro 2 er et fjernkontrollprogram som gjør det
mulig å betjene en rekke D750-funksjoner fra en datamaskin.
Avanserte visningsfunksjoner og live view støttes også.
De fleste innstillingene på Nikon digitale speilreflekskameraer
som vanligvis betjenes via en USB-kabel, kan fjernstyres fra
en datamaskin, inkludert eksponeringskontroll, lukkertid og
blenderåpning. En trådløs LAN-tilkobling (Wi-Fi) eller kablet
Ethernet-tilkobling er også mulig ved bruk av trådløs sender
(ekstrautstyr) som festes til et kompatibelt kamera.

Med 24 mm vidvinkeldekning og et ledetall på ca. 12 (m, ISO
100, 20 °C) skaper den innebygde blitsen mange muligheter.
Den integrerte i-TTL-blitsstyringen lyser opp motiver i motlys,
samtidig som den styrer lysutbyttet på profesjonelt nivå.
Det viktigste er kanskje at blitsen er kompatibel med Nikons
avanserte trådløse blitsstyring, som gjør at den kan styre
opptil to grupper med eksterne blitser trådløst.
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Grunnleggende friheter:

Bildekvalitet og -uttrykk

Nikons avanserte
motivgjenkjenningssystem

Uttrykksfulle bilder som avspeiler fotografens kreative frihet

Fire nøkkelteknologier og original programvare gir
bilder av Nikon-kvalitet

Forbedret Picture Control-system for mer kreativ
fleksibilitet

NIKKOR-objektivenes enestående optiske kvalitet får frem
hele potensialet til den høyoppløselige sensoren i D750. Denne
nyutviklede CMOS-sensoren i FX-format (24,3 effektive
megapiksler) har et usedvanlig stort dynamisk område samt
høyt signal-til-støy-forhold. Resultatet er godt balanserte
bilder med lite støy på høye følsomhetsinnstillinger. EXPEED
4, som er Nikons eksklusive høyhastighets bildeprosessor,
oppnår enda bedre støyreduksjon, mer presis hvitbalanse og
bedre filmopptak med 1080/60p. Videre gir Nikons originale
Picture Control-system fotografen bedre kontroll over hvordan
hun uttrykker seg med bildene sine. Alle disse funksjonene
fungerer sammen for å oppnå overlegen bildekvalitet både i
stillbilder og film. D750 overgår til og med D810 når det gjelder
bildekvalitet på høye følsomhetsinnstillinger, så vel som bildets
dybdeinntrykk, gradasjon og fargeklarhet. Øk din kreativitet
med velbalanserte JPEG-bilder og filmfiler av høy kvalitet rett
fra kameraet, eller gå videre ved å dra nytte av Nikons egen
Capture NX-D-behandling for NEF (RAW)-filer.

Med Nikons originale Picture Control-system kan du fritt bestemme hvordan filmer og stillbilder skal se ut. Når du vil skape
vakre bilder eller filmer som kan brukes rett fra kameraet, eller
være kreativ i etterbehandlingen, velger du ganske enkelt Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap eller
Flat. Som i D810 kan skarpheten og fargenes klarhet*1 påvirke
bildets særpreg. Hver parameter kan angis nøyaktig i trinn på
0,25*2. Det nyeste Picture Control-alternativet, “Flat”, benytter
en tonekurve som er nærmere en rett linje enn innstillingen Nøytral. Flat gir også minimal kunstig manipulasjon, og kan derfor
bevare motivets informasjon mer pålitelig. Når du nå justerer et
bilde, kan du bekymre deg mindre om utbrente høylys, forstyrrende skygger eller overdreven fargemetning. I stedet kan du
konsentrere deg om å få mest mulig ut av et bilde som virker
umiddelbart tiltalende når det gjelder lysstyrke og fargetoner.
Hvis du behandler NEF (RAW)-filer med Capture NX-D*3, kan
du ta bilder med Flat-innstillingen eller anvende Flat på et bilde
som ble tatt med et annet Picture Control-alternativ, og deretter justere tonekurven for å skape de bildene du vil ha.
*1 Kan kun benyttes på stillbilder.
*2 Unntatt hurtigjustering og filtereffekter.
*3 Kan lastes ned gratis fra Nikons nettsted.

Picture Control Utility 2 for å opprette og administrere
egendefinert Picture Control (følger med ViewNX 2
CD-ROM)
Med denne programvaren kan du lage egendefinert Picture
Control. For seg selv muliggjør den justering av parametre
via egendefinerte tonekurver. Ved hjelp av skjermen med
forhåndsvisning kan du kontrollere små endringer i sanntid og
forstørre interessepunktene ved å justere størrelsen på vinduet.
Det er også mulig å justere eksponeringen og hvitbalansen
til det forhåndsviste bildet, og å overføre innstillingene til
kameraet via minnekort ved behov. Alle egendefinerte Picture
Controls du oppretter, kan automatisk registreres i Picture
Control-listen i ViewNX 2 og Capture NX-D på den samme
datamaskinen. Dette gjør bruken av RAW-filer til en smidigere
prosess.
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Bilde med egendefinert Picture
Control basert på Landskap

Portrett

Nikons originale programvare som gir bilder av
toppkvalitet
Capture NX-D for fremkalling av NEF (RAW)-filer
(gratis nedlasting)
Capture NX-D-programmet er utviklet spesielt for å behandle
filer i NEF-format (Nikon Electronic Format), Nikons eksklusive
RAW-format, og utnytter filer med store datamengder
fullt ut. Picture Control tilbyr flere muligheter i tillegg til
eksponeringskompensasjon og enkel justering av hvitbalanse
og fargetone. Det nye Flat-alternativet og skarphetsjusteringene
kan også brukes på NEF (RAW)-bilder ble tatt med kameraer
som ble lansert før D810. Uansett kameramodell kan nå hver
parameter finjusteres i trinn på 0,25*. Resultatene, inkludert
Picture Control-justeringer, kan lagres og enkelt anvendes på
andre bilder ved hjelp av Capture NX-D.
*Unntatt hurtigjustering og filtereffekter.
Merk: Capture NX-D kan lastes ned gratis fra Nikons nettsted.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX 2 for bildevisning og redigering (medfølger)
ViewNX 2 drar nytte av ofte brukte redigeringsfunksjoner som
endring av størrelse og justering av lysstyrke, og er nyttig når
du skal importere, redigere og bla gjennom stillbilder og film.
Programmets funksjon for filmredigering tilsvarer funksjonene
man finner i digitale speilreflekskameraer. Dessuten er det lett
å bruke, endre og justere Picture Control for NEF (RAW)-bilder
tatt med digitale speilreflekskameraer fra Nikon.

D750 har Nikons eget avanserte motivgjenkjenningssystem.
Det benytter en 91K pikslers RGB-sensor med høy
presisjon. Det skanner motivet omhyggelig ved hjelp av
91K-piksler for å avlese lysstyrke, kontrast, farge, fordeling
av høylysområder og tilstedeværelse eller fravær av
menneskeansikter*. Kameraet utnytter denne informasjonen
til å implementere ulike automatiske kontroller, for eksempel
autofokus, autoeksponering, automatisk hvitbalanse og
i-TTL-blitseksponering. Det betyr at autofokussystemet
følger motivet mer nøyaktig, samtidig som også
eksponeringskontroll og blitsstyring blir mer presis, og
det legger ekstra vekt på ansikter. Det gir også en godt
balansert eksponeringskontroll som tar spesielt hensyn
til høylysområder, og presis hvitbalanse som fremhever
høylysområder. Det avanserte motivgjenkjenningssystemet
benytter dessuten sensorinformasjon for å forbedre hele
opptaksopplevelsen: Det gir raskere avspillingszoom for
ansikter, og forbedrer eksponeringsnøyaktigheten og
AF-kontrollen under live view og filmopptak.

Aktiv D-Lighting for å gjenskape naturlig belysning
Til og med når et motiv har
store forskjeller mellom lyse og
mørke områder, gjengir Aktiv
D-Lighting naturlige detaljer
i høylys- og skyggeområder.
I enkelte situasjoner, for
eksempel med motiver i motlys,
faller mørke og lyse områder
kanskje ikke innenfor kameraets store dynamiske område.
Men takket være EXPEED 4 bildeprosessor kan D750 utføre
rask og presis behandling i sanntid, noe som resulterer i
ytterligere forbedret fargegjengivelse. Velg et styrkenivå: Auto,
Ekstra høy, Høy, Normal og Lav (Av er også tilgjengelig). Aktiv
D-Lighting fungerer effektivt med matrisemåling. I motsetning
til HDR sammenholder den ikke bilder, og er derfor effektiv
ved frihåndsopptak eller når du ønsker å fange motiver i
bevegelse.

*Ansiktsgjenkjenning kan ikke kontrolleres i søkeren.

Presis automatisk hvitbalanse som identifiserer en
lyskilde nøyaktig med det avanserte motivgjenkjenningssystemet
D750 benytter all sin avanserte teknologi for nøyaktig å
registrere og gjengi fargene og lyset i motivet. Ved hjelp av
det avanserte systemet for motivgjenkjenning, identifisering
av lyskilde og ansiktsgjenkjenning på bildeplanet, registrerer
kameraet informasjon om farge og lysstyrke for å matche
lyskilden ved hjelp av store mengder registrerte referansedata.
D750 har også en ny automatisk hvitbalansefunksjon – Auto
2 – for å bevare en varm stemning under fotografering i
glødelampelys.

Fleksibilitet ved alle aspekter av bildejustering
Med Nikons Picture Control-system kan du skreddersy
bildenes utseende og uttrykk i henhold til din personlige
smak. Det gjør det dessuten enkelt å justere parametere
som renhet*, oppskarping, kontrast, fargemetning og
fargenyanser. Hver parameter kan finjusteres i trinn på 0,25,
med hvitbalansejustering i trinn på 0,5 for A–B-retning og trinn
på 0,25 i G–M-retning. Dette muliggjør en nesten uendelig
mengde egendefinerte kombinasjoner for å oppnå ønsket
fargegjengivelse.

HDR (High Dynamic Range) for større kontraster
D750 kan oppnå et utrolig stort dynamisk område i en bildefil
ved å kombinere to bilder tatt med én lukkerutløsning og
ulike eksponeringer. Resultatet er bilder med mindre støy
og fyldige fargetoner både i skygger og høylys, selv med
høykontrastmotiver. Graden kan velges – Auto, Ekstra høy,
Høy, Normal og Lav – og jevnheten langs kanten der to
eksponeringer møtes angis automatisk i henhold til styrkenivå.
HDR-innstillingen er mest effektiv med stillestående motiver
som landskap og stilleben.
Merk: Bruk av stativ anbefales.

*Kan kun benyttes på stillbilder.
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Grunnleggende friheter:

Driftssikkerhet og brukervennlighet

All den kreative støtte du trenger

Høylysvektet lysmåling for å unngå utbrente
høylys

Motivene på bilder tatt med
matrisemåling får utbrente høylys

Når denne innstillingen
er valgt, registrerer D750
automatisk de lyseste
områdene i motivet og
fastsetter en eksponering
som forhindrer utbrente
høylys. Dette nye systemet
for høylysvektet lysmåling
er spesielt effektivt for
teaterbilder der hovedmotivet
er belyst av lyskastere.

Punktbasert hvitbalanse for å fange manuelt
forhåndsinnstilte data umiddelbart via live view

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/400 sekund, f/3.2 • Hvitbalanse: Fargetemperatur (2700 K)
• Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

Bilde tatt med høylysvektet lysmåling

Med D750 kan du hente
manuelt forhåndsinnstilte
hvitbalansedata umiddelbart
ved å velge et hvitt eller grått
område innenfor bildefeltet
under live view-opptak.
Manuelt forhåndsinnstilte
data kan beholdes selv når
live view-bildet forstørres
Punktbasert hvitbalanse
til maksimumstørrelse, noe
som gir presis hvitbalanse
i mindre områder. Hvis du ikke er
fornøyd med resultatet kan du ganske
enkelt flytte det valgte området for
datainnhenting uten å måtte gå gjennom
Automatisk hvitbalanse
hele valgprosessen fra begynnelsen.

Motivprogram for optimale innstillinger i forhold til
opptakssituasjonen

Intuitiv “P”-knapp for direkte tilgang til funksjoner
som brukes ofte

Robust kamerahus og forsegling som gir god
beskyttelse mot støv og regn

D750 kan automatisk velge
innstillingene som passer
best til motivet.
Velg riktig motivprogram og
la kameraet gjøre resten.
Eksponeringskompensasjon
og blitskompensasjon er
også tilgjengelig når du
bruker et motivprogram.

I søkeren eller med liveview får du tilgang til de
mest brukte funksjonene
ved bare å trykke på en
knapp. Under avspilling er
det også mulig å hoppe til
retusjeringsmenyen eller angi
bilder som skal overføres
til en smarttelefon eller et
nettbrett.

Kameraet er grundig
forseglet for å oppnå effektiv
beskyttelse mot støv og
fuktighet, tilsvarende D810.
MB-D16 batterigrep har
samme gode beskyttelse.

Bilde tatt med Skumring/soloppgang

Motivprogrammer som er integrert i D750: 		
Portrett, Landskap, Barn, Sport, Nærbilde, Nattportrett, Nattlandskap,
Fest/innendørs, Strand/snø, Solnedgang, Skumring/soloppgang,
Kjæledyrportrett, Stearinlys, Blomstring, Høstfarger og Mat

Optisk søker med organisk EL-display for tydeligere
søkerbilde, selv i sterkt lys
Informasjonsvisningen under
bildefeltet i søkeren bruker
et organisk EL-display for
tydelig og kontrastrik visning
med lavt strømforbruk.
Tydelig informasjonsvisning
er mulig selv i solskinn, og
med raskere respons i lave
temperaturer.

Komfortabel, intuitiv betjening og flott grafisk
brukergrensesnitt
D750 er utstyrt med et nytt
og mer intuitivt grafisk
brukergrensesnitt (GUI).
Visningen er tydelig under
alle lysforhold, og fargen på
teksten kan velges manuelt
eller automatisk, avhengig av
lyset i omgivelsene. Det øvre
kontrollpanelet har fått ny
form for å passe til det slanke
kamerahuset og viser nødvendig informasjon i et klarere og
mer behagelig visningsformat.

Doble SD-kortspor for effektiv lagring
D750 bruker to SD-minnekortspor med en rekke
lagringsalternativer, for
eksempel “Overflyt” eller
“Sikkerhetskopi”, eller
opptak av RAW og JPEG
på separate kort. Du kan
også kopiere bilder mellom
de to minnekortene samt
velge sporet for filmopptak
i samsvar med kortenes gjenværende lagringskapasitet.
Kameraet støtter SDXC UHS-I-minnekort. Kombinert med den
økte hastigheten til bildeprosessoren EXPEED 4 gjør det at
D750 kan behandle og skrive bildedata med høy oppløsning
utrolig raskt.

Kunstig horisont som oppdager om kamerahuset er i
vater
D750 har en kunstig horisont
som oppdager om kameraet
heller til siden eller forover/
bakover. Hvor mye skjermen
heller til siden eller vipper
forover/bakover, angis
på LCD-skjermen, mens
helningsretningen også
kan vises i søkeren. Denne
funksjonen er spesielt nyttig ved fotografering av motiver som
stilleben, landskap og arkitektur.

Slitesterk og presis sekvensmekanisme som er
testet for mer enn 150 000 lukkerutløsninger
D750 har en presis
høyhastighetsmekanisme
som kontrollerer lukkeren,
speilet og blenderåpningen
uavhengig av hverandre.
Lukkeren er testet til 150
000 sykluser med lukkeren
og drivmekanismen montert
– for å bevise den ekstremt
høye slitestyrken. En funksjon for lyddempet lukker og en for
lyddempet serieopptak er tilgjengelige, noe som muliggjør
mindre forstyrrende lukkerutløsing.

Konstruert for lavt strømforbruk og stor batterikapasitet
Forbedret elektrisk krets og EXPEED 4
bildeprosessor gir et energieffektivt
system som gjør at du kan fotografere
lenger. D750 benytter det oppladbare
litium-ion-batteriet EN-EL15 – det
samme som brukes i D810, D610 og
D7100. Dette gjør det mulig å ta ca.
1230* bilder dersom blitsen avfyres med
annethvert bilde. I henhold til Nikons
egen test av simulert profesjonell bruk
er kapasiteten 4420 bilder og ca. 55
minutter filmopptak. Andre strømkilder
enn EN-EL15 er nettadapteren EH5b (ekstrautstyr; strømkabel EP-5B
MB-D16 på D750
påkrevd), og MB-D16-multi-powerbatterigrep.
*Basert på CIPA-standarder.
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Grunnleggende friheter:

NIKKOR objektiver

Grunnleggende friheter: Nikon

Overlegen optisk kvalitet som får frem alle FX-formatets egenskaper

Blitser

Eksklusivt blitssystem for lyskontroll slik du vil ha det

Nikon Creative Lighting System for belysning med
studiokvalitet hvor som helst
Hvis du forlanger stor fleksibilitet og full kontroll over
belysningen finnes det ingen bedre løsning enn Nikon Creative
Lighting System (CLS). Ved å bruke hendige Nikon-blitser
(ekstrautstyr) sammen med D750 er det mulig å skape
belysning med studiokvalitet hvor som helst.

SB-500 – lett og kompakt blits
med LED-lampe (ekstrautstyr)

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1,6 sekund, f/11 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1,640 sekund, f/5 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35 mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Zoomobjektiv med kraftig vidvinkel, imponerende
bildestabilisering og høy oppløsningsevne

Praktisk standardzoom som dekker stort
zoomområde

Kraftig zoomobjektiv (10,7 x) som dekker de
forskjelligste opptakssituasjoner

Dette eksepsjonelle zoomobjektivet dekker området fra
107° ultravidvinkel til vanlig vidvinkel på 63°. Det henter ut alt
som ligger i FX-formatets oppløsning på 24,3 megapiksler.
Bildestabilisatoren (VR) har en effekt som tilsvarer 2,5 trinn*
kortere lukkertid. Frihåndsopptak med vidvinkel er morsomt
– prøv det i svakt lys innendørs, eller ta landskapsbilder ved
solnedgang.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/80 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Solskinn
• Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Nøytral ©Joshua Cripps

Denne standardzoomen for FX-formatet har et
brennviddeområde på 5 x. Det dekker alt fra 84° vidvinkel
til tele. Fast lysstyrke på f/4 sikrer høy bildekvalitet allerede
på objektivets største blenderåpning. Nanokrystallbelegg
er benyttet for å sikre høy bildekvalitet med et minimum
av skyggebilder og lysflekker. Det har bildestabilisator (VR)
for effektivt å redusere virkningen av kamerabevegelser –
stabiliseringen tilsvarer en lukkertid som er 3,5 trinn* kortere.

Dette kraftige zoomobjektivet (10,7 x) har f/5,6 som største
blenderåpning på lengste brennvidde og dekker hele
brennviddeområdet fra 28 til 300 mm. Bildestabilisatoren (VR)
tilsvarer bruk av lukkertider som er 3,5 trinn* kortere. Et allsidig
objektiv som leverer høy bildekvalitet i mange forskjellige
situasjoner.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nytt]

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Velbalansert standard zoomobjektiv med
bildestabilisator (VR).

Lyssterkt ultravidvinkelobjektiv som er kompakt og
lett, og leverer høy bildekvalitet.

Lyssterkt objektiv med fast brennvidde som kan
skape dramatiske bilder med liten dybdeskarphet
og naturlig bokeh.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Skarp telezoom som fyller profesjonelle krav.

Lyssterkt vidvinkelobjektiv med høy oppløsning og
flott bokeh.

Makroobjektiv med høy skarphet.

*Basert på CIPA-standarder Verdien oppnås på et digitalt speilreflekskamera
i FX-format når objektivet er zoomet til lengste brennvidde.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1000 sekund, f/6,3 • Hvitbalanse: Blits • Følsomhet: ISO 1250
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

Den innebygde blitsen ble brukt som styringsenhet for trådløs utløsing av tre
eksterne SB-500-blitser for å skape en dynamisk tredimensjonal effekt. Blinkstyrken fra hver blits kan angis manuelt for å oppnå ønsket resultatet.

Med ledetall 24 (m, ISO 100,
FX-format med blitshodets
posisjon på 24 mm) er den lette
og kompakte SB-500 hendig
å ta med seg. Den drives av to
R6/AA-batterier. Blitshodet kan
vippes opp inntil 90° og dreies
horisontalt 180° mot høyre og
venstre. Ettersom LED-lampens
fargetemperatur (3 effektnivåer
kan velges) er nær sollysets
temperatur, kan den brukes
som naturlig tilleggsbelysning
for både stillbilder og
filmopptak. Når blitsen ikke er
på kameraet, kan lyseffekten
overvåkes på live view-skjermen. Når blitsen
er koblet til D750 kan hvitbalansekontrollen av
LED-lampen utføres automatisk. Med avansert
trådløs blitsstyring kan SB-500 fungere som
styringsenhet for flere eksterne blitser, eller
som en ekstern blits med kameraets innebygde
blits som hovedblits. Innstillingen av SB-500,
inkludert styringsfunksjonen, kan utføres fra den
egendefinerte menyen i D750.

SB-500blits

21

Grunnleggende friheter:
Designet eksklusivt for Nikon

Tilbehør og programvare

Terminologi

Systemoversikt
(
)
~

7
8
9

SØKERTILBEHØR

!
"
6

?

Avansert WR-1 trådløs fjernkontroll med flere
funksjoner (ekstrautstyr)

Enkel fjernkontroll med trådløse WR-R10/
WR-T10-fjernkontroller (ekstrautstyr)

MB-D16 batterihåndtak gir fast grep både ved
vertikal og horisontal fotografering (ekstrautstyr) [Ny]

WR-1 er en avansert trådløs fjernkontroll med flere funksjoner.
Med én WR-1 konfigurert som sender og en annen WR-1
eller WR-R10 festet til D750 som mottaker, er det mulig å vise
eller endre kamerainnstillinger*1 ved hjelp av senderskjermen
(firmware-oppdatering til versjon 2.00 kreves). Ved å benytte
radiobølger kan avstanden mellom WR-1-enhetene være inntil
120 m*2. 15 kanaler er tilgjengelige. I tillegg til fjernkontroll av
et kamera med tilkoblet WR-1 (brukt som mottaker), oppnådd
ved bruk av en annen WR-1 (som sender)*3,
finnes det en rekke opptaksalternativer, som
f.eks.: Samtidig lukkerutløsning på flere kameraer,
lukkerutløsning på flere kameraer synkronisert
med et hovedkamera tilkoblet WR-1*4, fjernkontroll
av hver gruppe med kameraer hver for seg, og
fotografering med intervallutløser. Det er også
Trådløs
mulig å fjernstyre opptak ved å kombinere WR-1 fjernkontroll
med WR-R10/WR-T10*3.
WR-1

Fordi det benyttes 2,4 GHz radiobølger utvides fleksibiliteten til
de trådløse fjernkontrollene WR-R10/WR-T10 enormt. Til forskjell
fra utstyr som benytter infrarøde stråler, virker fjernkontrollen
WR-R10/WRT10 over lange avstander, og fungerer selv når
hindringer som trær eller vegger kommer i veien. Med en
arbeidsavstand på inntil 20 m*1 kan du kontrollere et ubegrenset
antall kameraer. Muligheten for kontroll av flere kameraer åpner
for nye og spennende opptaksmuligheter. Prøv å ta stillbilder og
ta opp film*2 samtidig med forskjellige kameraer,
eller ta ganske enkelt de samme stillbildene med
flere kamerahus og forskjellige objektiver. Du kan
også dele kameraene inn i grupper og tilordne
dem hver sin kanal, kontrollere hver gruppe for
Trådløs fjernkonseg og utføre forskjellige operasjoner – alt etter
troll WR-R10
hva du vil oppnå. Mulighetene er ubegrenset.

MB-D16 batterigrep kan bruke to typer batterier: Ett EN-EL15
oppladbart litium-ion-batteri eller seks R6-batterier / alkaliske
AA-batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier. Nettadapter
EH-5b (med EP-5B-strømkabel) kan også brukes. Problemfri
veksling mellom strømforsyning fra batteriet i kamerahuset og
batteriene i MB-D16 er mulig når det er ett EN-EL15 i hvert.
Dette lar brukeren ta omtrent dobbelt så mange bilder som
med D750 alene. Derfor kan fotografen konsentrere seg om
fotograferingen uten å bekymre seg for batteriets kapasitet.
Batterigrepet MB-D16 er laget av solid magnesiumlegering
og har intuitive kontroller for vertikal
fotografering: Utløser, utløserlås,
AE-L/AF-L-knapp, multivelger og
hoved-/underkommandohjul.
MB-D16-multi-power

*1 Funksjonsbegrensninger.
*2 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på 1,2 m – varierer med atmosfæriske forhold og eventuelle fysiske
hindringer.
*3 Ved bruk må WR-R10 og WR-T10 være innstilt på
samme kanal og paret. WR-1 må ved bruk være innstilt
på samme kanal og paret eller ha fått tildelt et navn for
ID-funksjon. Største antall kontrollenheter: 20 (WR-1)
enheter eller 64 (WR-R10) enheter.
*4 Bare et kamera med 10-pinners fjernstyringskontakt
kan brukes som hovedkamera for synkronisert utløsning.
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*1 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på 1,2 m – varierer med
atmosfæriske forhold og eventuelle fysiske hindringer.
*2 Filmopptak er mulig med D4-serien, D810, D800-serien, D750,
D610, D600, D7100, D5300, D5200 og D3300.

GP-1A GPS-mottaker (ekstrautstyr)

batterigrep

NIKON IMAGE SPACE — Nikons
enkle bildedelings- og lagringstjeneste
Trådløs fjernkontroll WR-T10

For noen motivtyper kan det være nyttig å ha
med stedsopplysninger som breddegrad, lengdegrad, høyde
og tid (UTC - Universal Coordinated Time). Med GP-1A kan
alt dette lagres i EXIF-dataene. Bilder med stedsopplysninger
kan vises i kartområdet på ViewNX 2. Informasjonen kan også
brukes på nettbaserte tjenester for bildedeling og programvare
for digitale karttjenester, samt på NIKON IMAGE SPACE,
Nikons bildedelings- og lagringstjeneste.

Bildene dine fortjener en pålitelig lagringsplass på Internett.
Denne plassen er NIKON
IMAGE SPACE, en gratis,
nettbasert bildedelingsog lagringstjeneste.
Med det raske og enkle
brukergrensesnittet kan
du laste opp, laste ned, bla
gjennom, organisere og
dele bilder og filmer, samt
enkelt koble deg til ulike
http://nikonimagespace.com
sosiale nettverk. En enkel
konto er tilgjengelig for alle
registrerte brukere og gir maksimalt 2 GB lagringsplass. Eiere
av digitalkameraer fra Nikon kan få spesielle kontoer med
lagringsplass på opptil 20 GB og en rekke nyttige funksjoner,
inkludert passordbeskyttede filer ved deling av bilder.
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Headphone**
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Fokusfunksjonsvelger
Påsettingsmerke for objektivet
BKT-knapp (alternativ eksponering)
Speil
Hendel for lysmålerkobling
Terminal for tilbehør
Hodetelefonkontakt
Kontakt for ekstern mikrofon
HDMI-kontakt
USB-kontakt
Stereomikrofon
CPU-kontakter
Objektivfatning
Kontaktdeksel for MB-D16-batterigrep
(ekstrautstyr)
Stativfeste
AF-kobling
Fn-knapp
Lås for batterideksel
Batterideksel
Deksel til strømforsyning
Deksel til minnekortspor
Pv-knapp
Fokuseringslys / selvutløserlampe / lampe
for reduksjon av rød øyerefleks
Søkerokular
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SB-910/700/T133/300blits
SC-28, 29 TTL-fjernkabel

Trådløs fjernkontroll
WR-1
(sender)

Trådløs fjernkontroll
WR-1
(mottaker)

APPER FOR SMARTENHETER
ETUI

Kontrollpanel
Fjernstyringskabel MC-DC2

Tilbehørssko (til ekstern blits)
Innstillingshjul for utløserfunksjon
Frigjøring av velger for utløserfunksjon
Festeøye for bærestropp
Frigjøring av funksjonsvelger
Programhjul
Knapp for lysmåling / knapp for formatering
av minnekort
Filmopptaksknapp
Underkommandohjul
Strømbryter
Utløser
Knapp for eksponeringskompensasjon /
knapp for nullstilling med to knapper
Fokusplanmerke
Hovedkommandohjul
Kontrollpanel
Innebygd blits
Knapp for blitsfunksjon /
knapp for blitskompensasjon
Infrarød mottaker (foran)
Deksel til terminal for tilbehør
Deksel for lydkontakt
HDMI/USB-kontaktdeksel
Utløserknapp for objektivet
Knapp for AF-funksjon

AS-15-adapter for synkroniseringskontakt

Trådløs fjernkontroll
WR-T10

GPS-mottaker GP-1A

Øyemusling i gummi
ML-L3-fjernkontroll
Diopterjustering
AE/AF-låseknapp
Info-knapp
NETTADAPTERE,
Multivelger
BATTERIER OG LADERE
OK-knapp
Fokusvelgerlås
EN-EL15
oppladbart
Lampe for minnekortaktivitet
MB-D16-multi-power
litium-ion-batteri*
Infrarød mottaker (baksiden)
batterigrep
Live view-velger
Knapp for live view
MH-25a*/
Seks R6/
Høyttaler
MH-25-batterilader
AA-batterier**
Vippbar skjerm
P-knapp
Avspillingszoom ut-knapp / miniatyrbilde-knapp / DATATILBEHØR
knapp for følsomhet (ISO) / knapp for automatisk
følsomhetskontroll (ISO) / knapp for nullstilling
USB-kabel UC-E17*
med to knapper
Avspillingszoom inn-knapp / knapp for bildekvalitet/størrelse
Kommunikasjonsenhet
EN-EL15 oppladbart
Hjelp-knapp / Beskyttelsesknapp / knapp for
UT-1
litium-ion-batteri*
hvitbalanse
Menyknapp
Trådløs sender
Strømkabel EP-5B
WT-5A/B/C/D
Avspillingsknapp
Slett-knapp / knapp for formatering av
minnekort

Wireless Mobile Utility†
CF-DC5
halvmyk veske

Smartenhet**		
(iOS/Android™ OS)

CF-DC4 halvmyk
veske

TV- OG
VIDEOTILBEHØR
HC-E1 HDMI-kabel (kontakt av type
C nkontakt av type A)

Strømkabel
EP-5B
TV-skjerm**
HDMI-inngang for
videoopptaker**

Nettadapter
EH-5b

Skriver**
LAN-kabel**

Nettadapter EH-5b

† Kan lastes ned fra Nikons nettsted (gratis). *Tilbehør som følger med **Ikke-Nikon produkter

Datamaskin**

SD-minnekort**
PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

ViewNX 2*
Capture NX-D†
Camera Control Pro 2
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Spesifikasjoner for det digitale speilreflekskameraet D750 fra Nikon
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Bildebrikke
Piksler totalt
Støvfjerningssystem

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
24,3 millioner
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
24,93 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (krever programvaren Capture
NX-D som kjøpes separat)
Bildestørrelse (piksler) • FX-bildefelt (36 × 24): 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • 1,2 ×-bildefelt (30 x
20): 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • DX-bildefelt (24 × 16): 3936 × 2624 [L],
2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Bilder i FX-format tatt under filmopptak med live view: 6016
× 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Bilder i DX-format tatt under filmopptak med live
view: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [S]
Merk: Bilder tatt under filmopptak med live view har sideforholdet 16:9. Kameraet har et utvalg
av DX- og FX-baserte formater
Filformat
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten tap eller komprimert • JPEG: Følger JPEGstandarden med komprimeringsalternativene fin (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) og enkel (ca. 1:16)
(størrelsesprioritet). Komprimering med optimal kvalitet er tilgjengelig • NEF (RAW)+JPEG:
Enkeltbilder tatt både i formatene NEF (RAW)- og JPEG
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 “renner over”, 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
• FX (36 × 24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt • 1,2 × (30 × 20): Ca. 97 % horisontalt
og 97 % vertikalt • DX (24 × 16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,7 × (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Pupillavstand
21 mm (-1,0 m-1, fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering
-3 til +1 m-1
Mattskive
Klar BriteView-mattskive Mark III av type B med klammer for fokusfelt (rutenett for komposisjon
kan vises)
Speil
Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll Når Pv-knappen trykkes inn, justeres blenderåpningen ned til den 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 type G, E og D (det gjelder
begrensninger for visse PC-objektiver) og DX-objektiver (som bruker bildefeltet DX (24 x 16) 1,5
×), 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 f/5,6 eller bedre som største blenderåpning
(avstandsmåleren støtter 11 fokuspunkter med objektiver som har f/8 eller bedre som største blenderåpning)

Lukkertype
Lukkertider
Korteste
blitssynkroniserte
lukkertid
Utløserfunksjoner

Elektronisk styrt vertikaltgående gardinlukker
1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid, X200
X = 1/200 s, synkroniseres med lukkeren på 1/250 s eller lengre tid (blitsens rekkevidde
reduseres ved lukkertider mellom 1/200 og 1/250 s)

Opptakshastighet
Selvutløser
Fjernkontrollinnstillinger
(ML-L3)
Lysmåling

S (enkeltbilde), T (kontinuerlig lav hastighet), U (kontinuerlig høy hastighet), J (stille
utløser), M (lyddempet serieopptak), E (selvutløser), V (hevet speil)
1 til 6 b/s (T), 6,5 b/s (U) eller 3 b/s (M)
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 ved hjelp av RGB-sensor med ca. 91 000 piksler

Lysmålemetode

• Matrise: 3D-farge-matrisemåling III støttes med objektiver av type G, E og D. Fargematrisemåling III er tilgjengelig med andre CPU-objektiver. Farge-matrisemåling er tilgjengelig
med objektiver uten CPU hvis brukeren angir objektivdata • Sentrumsdominert: Ca. 75 % av
måleresultatet hentes fra en sirkel på 12 mm i sentrum av bildefeltet – sirkelens diameter kan
endres til 8, 15 eller 20 mm, eller vektingen kan baseres på gjennomsnittet av hele bildefeltet
(objektiver uten CPU bruker 12 mm-sirkelen) • Punktmåling: Måler en sirkel på 4 mm (ca. 1,5 %
av bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet ved bruk av
objektiv uten CPU) • Høylysvektet: Tilgjengelig med objektiver av typen G, E og D (tilsvarer
sentrumsdominert ved bruk av andre objektiver)
• Matrisemåling, sentrumsdominert eller høylysvektet lysmåling: 0 til 20 EV
Måleområde
(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C)
• Punktmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling
Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller Automatiske funksjoner / motivprogrammer (iauto; j auto [blits av]); motivprogrammer
( kportrett; llandskap; p barn; m sport; nnærbilde; 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); spesialeffekter (% nattsyn; g fargeskisse;
i miniatyreffekt; u bare valgt farge; 1 silhuett; 2 lyse fargetoner; 3 dempede fargetoner);
programautomatikk med fleksiprogram (e); lukkerprioritert automatikk (f); blenderprioritert
automatikk (g); manuell (h); j (brukerinnstillinger 1); k (brukerinnstillinger 2)
EksponeringsKan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene e, f, g, h,
kompensasjon
h og %
Alternative eksponeringer 2 til 9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV, 2 til 5 bilder i trinn på 2 eller 3 EV
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med A AE-L/AF-L-knappen
ISO 100 til 12 800 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, kan også innstilles på ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (ISO
Følsomhet (ISO)
(anbefalt eksponeringsindeks)
50-ekvivalent) under ISO 100 eller på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (ISO 51 200-ekvivalent) over
ISO 12 800; automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Auto, ekstra høy, høy, normal, lav, av
Alternative
2 bilder med bruk av valgt verdi for ett bilde, eller 3 til 5 bilder med bruk av forhåndsinnstilte
eksponeringer med ADL verdier for alle bildene
Autofokus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II autofokusmodul med TTL fasesøking, finjustering, 51
fokuspunkter (inkludert 15 korsformede sensorer; f/8 støttes av 11 sensorer) og fokuseringslys
(for avstander på ca 0,5–3 m)
Avstandsområde
-3 til +19 EV (ISO 100, 20°C)
Autofokusfunksjoner
• 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 fokuspunkter
AF søkefeltfunksjoner Enkeltpunkt AF, dynamisk AF-søkefelt med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-følgefokus, AFsøkefeltgruppe, automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuslås
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
e, f, g, h, 0: Manuell aktivering med utløserknapp
Ledetall
Ca. 12. 12 m med manuell blits (ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring
TTL: i-TTL blitsstyring som benytter en RGB-sensor med ca. 91 000 piksler, er tilgjengelig med innebygd
blits. i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale speilreflekskameraer brukes med matrisemåling,
sentrumsdominert og høylysvektet lysmåling. Standard i-TTL-blits for digitale speilreflekskameraer
med punktmåling
Blitsinnstillinger
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 FP-høyhastighetssynkronisering støttes
Blitskompensasjon
-3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Alternative
2 til 9 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV, 2 til 5 bilder i trinn på 2 eller 3 EV
blitseksponeringer
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 ekstrautstyr
System (CLS)
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AS-15-adapter for synkroniseringskontakt (selges separat)
Automatisk (2 typer), glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), solskinn, blits, skyet, skygge, manuell
innstilling (opptil 6 verdier kan lagres, punktbasert hvitbalanse tilgjengelig under live view), valg
av fargetemperatur (2500 K–10 000 K); alle alternativene kan finjusteres
2–3 bilder i trinn på 1, 2 eller 3

Alternative
hvitbalanseinnstillinger
Live view-innstillinger Fotografering med live view (stillbilder), filmopptak med live view (film)
Live view-fokuseringsmotor • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S); konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
AF søkefeltfunksjoner Ansiktsprioritert AF, AF med bredt fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, AF med motivfølging
Autofokus
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller AF med motivfølging er valgt)
Lysmåling under filmopptak TTL-lysmåling med bildebrikken
Film – lysmålemetode Matrisemåling, sentrumsdominert og høylysvektet lysmåling
Bildestørrelse (piksler) • 1920 × 1080, 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
og filmfrekvens
Faktiske bildefrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 b/s – disse alternativene gjelder både for Hhøy og normal bildekvalitet
Filformat
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Format for lydopptak
Lineær PCM
Utstyr for lydopptak
Innebygd eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
Maksimal lengde
29 minutter og 59 sekunder (10 eller 20 minutter avhengig av bildestørrelse/bildefrekvens og
innstillinger for videokvalitet)
Andre filmalternativer Indeksmarkering, tidsforkortet fotografering
Skjerm
8 cm, ca. 1 229 000 punkter (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1 228 800 punkter). vippbar TFT
LCD-lavtemperaturskjerm av polysilisium med en betraktningsvinkel på ca. 170°, ca. 100 %
motivdekning samt lysstyrke- og vinkeljustering
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 på 3,5 mm)
Standarder for trådløst IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikasjonsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Driftsfrekvens
2412–2462 MHz (kanal 1–11)
Rekkevidde (siktelinje) Ca. 30 m (forutsetter null interferens: Rekkevidden kan variere med signalstyrken og hindre)
Datahastighet
54 Mbsp; høyeste datahastigheter i henhold til IEEE-standarden: Faktiske datahastigheter kan variere
Sikkerhet
• Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK • Kryptering: AES
Trådløst oppsett
Støtter WPS
Adgangsprotokoller
Infrastruktur
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
Batterigrep
MB-D16 batterigrep (ekstrautstyr) med ett EN-EL15 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-tommers (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 140,5 × 113 × 78 mm
Vekt
Ca. 840 g med batteri og minnekort men uten kamerahusdeksel, ca. 750 g (bare kamerahuset)
Bruksforhold
Temperatur: 0 til 40 °C; luftfuktighet: Under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri, MH-25a-batterilader, UC-E17 USB-kabel, AN-DC14(kan variere fra land til land)
bærestropp, BF-1B-kamerahusdeksel, BS-1-deksel til tilbehørssko, DK-5-søkerdeksel, DK-21øyemusling i gummi, ViewNX 2 CD-ROM
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FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU
BRUKER UTSTYRET. DELER AV DOKUMENTASJONEN FORELIGGER BARE PÅ CD-ROM.

Se webområdet for Nikon Europe på: www.europe-nikon.com
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Synkroniseringspol
Hvitbalanse

• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD Card Association. • PictBridge er
et varemerke. • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC. • Google og AndroidTM er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører Google Inc. • Produkter og merkenavn er varemerker
eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. • Bilder som vises i søkere, på
LCD-skjermer og skjermer i dette materialet, er simulert.

