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Rask og presis autofokus fanger selv de mest uforutsigbare motivene

Rask følgefokus: Få med ekstreme bevegelser, selv på kort hold

D4S har betydelig forbedret autofokus. Fokuseringen er nå enda raskere og mer nøyaktig, selv når motivet beveger seg hurtig
og uforutsigbart inn i og ut av bildefeltet.

Når du fotograferer sport kan det være vanskelig komme tett på handlingen og samtidig følge motivet presist. Med D4S er det nå blitt
mye enklere.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2000 sekund, f/4,5 • Hvitbalanse: Solskinn
• Følsomhet: ISO 200 • Picture Control: Standard
© Robert Beck

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2000 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Solskinn
• Følsomhet: ISO 320 • Picture Control: Standard
© Robert Beck

Skarpt og klart uansett lysforhold, og med sterkt forbedret støyreduksjon
Selv i svakt lys leverer D4S fantastisk bildekvalitet med riktige hudtoner. Små detaljer skaper liv i bildene og gir dem naturtro dybdefølelse.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/500 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 6400
• Picture Control: Standard © Dave Black

Sikker autofokus gir frihet til å konsentrere seg om komposisjonen
D4S har et pålitelig autofokussystem som følger motivet presist, slik at fotografen kan konsentrere mer seg om komposisjonen.
Den nye funksjonen med gruppevis styring av fokuspunkter holder motivet i fokus med fem fokuspunkter, slik at du kan fange
motiver som beveger seg uberegnelig.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1600 sekund, f/7,1 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 1000 • Picture Control: Standard © Dave Black

Allsidig autofokus fanger flyktige bevegelser
Dyrefotografering krever rask fokuseringsstart og hurtig følgefokus. D4S utnytter alle fokuspunktene til fulle, og funksjonen for dynamisk
søkefelt (51 punkter) gir den allsidige autofokusfunksjonen som kreves for å fotografere flyktige motiver, som fuglen på
bildet over.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [S], 1/4000 sekund, f/9 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Standard © George Karbus

Høy bildekvalitet – selv bilder tatt med høy lysfølsomhet har jevn og fyldig tonegradasjon
Gå ut i naturen med D4S en gråværsdag eller en regntung kveld. Høy følsomhet og et solid og værbestandig kamerahus: med D4S kan du nå
nye høyder som fotograf, og det på de utroligste steder.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/400 sekund, f/18 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Landskap © George Karbus

I sportens verden kreves det en helt spesiell kombinasjon
av egenskaper for å bli nummer én. Det samme kan sies om
fotografer som dekker dramaet på idrettsplassen mens det
skjer. For å få frem både den fysiske prestasjonen og den
følelsesmessige intensiteten, må fotografen ha utstyr som
fyller de strengeste krav. Bildene må fange bildekjøperes
interesse over hele verden, og begeistre deres publikum.
Derfor må kameraet yte litt ekstra.
D4S er det kameraet.
Kameraet har alt du forventer av hastighet og effektivitet fra
et nytt Nikon-flaggskip. D4S er fullpakket med funksjoner
og forbedringer som gjør det enda mer allsidig. Kort
sagt: D4S fotograferer hva du vil når du vil, og det skjer
med utrolig rask fokuseringstart og presis følgefokus,
selv med stor forstørrelse eller plutselige endringer i
avstanden til motivet. JPEG-bildekvalitet rett fra kameraet
er førsteklasses, med blant annet større fargedybde,
høyere skarphet og mulighet til å bearbeide bildet. Også
videoegenskapene er forbedret. Større allsidighet, ny
1080/60p og skarp beskjæring med 1920 x 1080 er noe som
bare må oppleves.
Standarden er satt. Enten motivet er på kloss hold eller
langt unna, D4S kan ta bilder som før var umulige. Selv i
ekstremt vanskelige opptakssituasjoner tar D4S bildene
som selger.

Allsidig og profesjonelt i hver detalj – D4S er et skikkelig utstyrsløft

Motivet forblir skarpt fokusert selv når det beveger seg uforutsigbart,
som når en utøver i rytmisk gymnastikk plutselig bøyer seg raskt.
© Dave Black

Med D4S kan du fange en butterfly-svømmer som bare er synlig
over vannet i brøkdelen av et sekund.
© Dave Black

Allsidige AF søkefeltfunksjoner for ulike profesjonelle
behov
D4S har enda bedre fokuseringsegenskaper. I tillegg til de fire
velprøvde funksjonene (enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område,
automatisk valg av AF-søkefelt og 3D følgefokus) er nå en femte
søkefeltfunksjon tilgjengelig. Den nye funksjonen er gruppevis styring
av søkepunkter. Det gir sikrere fokusering på motivet ved at systemet
bruker fem fokuspunkter samtidig, i motsetning til dynamisk
AF-område som bruker ett AF-punkt. Dette kan være veldig nyttig
når du fotograferer uforutsigbare motiver som det er vanskelig å låse
fokus på, samtidig som du unngår å fokusere på bakgrunnen ved et
uhell. Det gir mer selvtillit når fotografen vet at han kan fange små,
fjerne og hurtige motiver raskere, sikrere og skarpere.

Selv i en kamp der hovedmotivet skifter konstant, holder
autofokusen følge.
© Robert Beck

AF-kapasitet med forskjellige kombinasjoner av
NIKKOR-objektiver og telekonvertere
D4S har 51 fokuspunkter med 15 korsformede sensorer
i sentrum av søkeren. Her registreres kontrast både
vertikalt og horisontalt for å oppnå sikrere fokusering.
Alle de 51 punktene fungerer med f/5,6 og fungerer
optimalt med alle AF NIKKOR-objektiver. I tillegg er
de midtre ni punktene og de tre punktene til venstre
og høyre for disse, kompatible med blenderåpninger
som er mindre enn f/5,6 og større enn f/8. Resultatet
er uproblematisk fokusering når du bruker 1,4 x eller
1,7 x telekonvertere. Nå er til og med 11 fokuspunkter
kompatible med f/8, for å oppnå sikker autofokus med
2 x telekonverter på en NIKKOR telezoom.

Følg motivet sikrere for å få en flott komposisjon uten beskjæring.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1250 sekund, f/2,8 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 4000 • Picture Control: Standard

© Robert Beck

Nøyaktig og allsidig autofokus
• Nye algoritmer gir enda mer nøyaktig fokusering på raske og uberegnelige motiver.
• Presis AF-følgefokus følger motiver som nærmer seg raskt eller trekker seg unna, slik at du får en dynamisk komposisjon
• Raske valg av AF-søkefeltfunksjon via fokuseringsknappen på NIKKOR super-teleobjektiver– for optimal autofokus
i alle situasjoner

Dynamisk AF-søkefelt
(21 punkter)

Dynamisk AF-søkefelt
(51 punkter)

Kompatibel med f/5,6
3D følgefokus

Automatisk valg av
AF-søkefelt

AF-søkefeltgruppe

Autofokussystemet låser raskt på en alpinist som kommer susende inn i bildet i høy hastighet og fra
ukjent posisjon.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2500 sekund, f/7,1 • Hvitbalanse: Solskinn • Følsomhet: ISO 2000
• Picture Control: Standard © Robert Beck

God planlegging fører deg til bildene du vil ha. De fleste
sportsfotografer er, for eksempel, avhengige av funksjonen for
dynamisk AF-søkefelt med ni punkter, men under en kamp eller
forestilling kan det være øyeblikk da en annen søkefeltfunksjon er
mer egnet. Kanskje vil du bruke enkeltpunkt-AF for å fokusere på
øyet til en idrettsutøver, men litt senere kan det hende du trenger
andre funksjoner for dynamisk søkefelt eller AF-søkefeltgruppe hvis
det samme motivet begynner å bevege
seg uforutsigbart. Med D4S fungerer
fokuseringsknappen på NIKKOR super
telezoomobjektiver som snarvei til en
forhåndsregistrert søkefeltfunksjon. Nå
kan du bytte frem og tilbake mellom de
to viktigste funksjonene umiddelbart,
Enkeltpunkt-AF
og det uten å måtte se
vekk fra motivet. Trykk for
å bytte funksjon, og
slipp for å gå tilbake til
forrige funksjon.

Kompatibel med f/8
Kompatibel med
blenderåpninger som
er mindre enn f/5,6 og
større enn f/8

Fungerer som kryssensorer
Fungerer som linjesensorer

Fokuseringsknapper

Merk: Det er ikke mulig å bytte
til den forhåndsregistrerte
søkefeltfunksjonen hvis 3D
følgefokus er valgt på kameraet
når du bruker autofokus.

Dynamisk AF-søkefelt
(9 punkter)
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Dynamisk AF-søkefelt
(9 punkter)

Rask endring av AF-søkefeltfunksjon via knapper på
NIKKOR super-telezoom-objektiver

Nøyaktig autofokus og effektiv følgefokus
bidrar til at profesjonelle fotografer kan yte
mer, selv i ekstreme situasjoner
Autofokus på et nytt nivå – ta bildene du gjerne vil vise redaktøren.
Nikon lyttet til krevende profesjonelle brukere og utviklet et nytt
autofokussystem med ekstremt høy ytelse – for fotografer som trenger
det hver dag. Nykalibrerte algoritmer sørger for at autofokussensoren
Advanced Multi-CAM 3500FX fokuserer raskt og presist på motivet,
uansett hvor nært, fjernt eller raskt og uforutsigbart det viser seg i bildet.
Du får høy søkenøyaktighet selv i situasjoner med lav kontrast. Motivet
som registreres holdes konstant i fokus takket være bedre følgefokus.
Tenk deg at en skøyteløper kommer susende mot deg. Med D4S kan du
følge løperen helt til han forsvinner ut av bildet. Det er slutt på den tiden
da du hele tiden tok “haugevis” av bilder for å være sikker. Den samme
autofokusytelsen er perfekt i mange av de krevende situasjonene
sportsfotografer må mestre. Følgefokusens ytelse forblir god selv når
motivet midlertidig er skjult, som under en fotball- eller rugbykamp. Dette
allsidige autofokussystemet gjør at D4S kan levere bilder av profesjonell
kvalitet under alle forhold.

Enkeltpunkt-AF

AF-søkefeltgruppe
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Utrolig klare bilder med overlegen støyreduksjon
Innenfor standardområdet på ISO 100 til ISO 25 600 leverer D4S
konsekvent skarpe detaljer og rene farger, et resultat av Nikons
grundige testprosedyrer. Nikon forbedrer hele tiden støykontrollen.
Den kraftige bildeprosessoren EXPEED 4 bruker en ny algoritme for
fargegjengivelse og støyreduksjon ved høy følsomhet. Dette gir et
bedre førsteinntrykk når det gjelder skarphet og klarhet uten at det
går utover fine strukturer og lyse detaljer. Bildekvaliteten beholdes
selv når Høy støyreduksjon er angitt. Støy holdes på et minimum
selv på plane flater i det midtre toneområdet. Sammen med andre
forbedringer av bildeprosesseringen beholder bildene dype fargetoner
og bedre fargemetning, og gir et generelt bedre inntrykk. D4S har en
bildekvalitet som når nye høyder, selv for profesjonelt utstyr. Se selv.

JPEG-filer rett fra kameraet har den skarpheten skal til for publisering, selv etter kraftig beskjæring.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: JPEG fine • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2000 sekund, f/4,5 • Hvitbalanse: Overskyet • Følsomhet: ISO 320 • Picture Control: Standard

ISO 1600

ISO 3200

ISO 12 800

ISO 25 600

Bildeprosessoren EXPEED
4 bruker en ny, “intelligent”
algoritme for automatisk
hvitbalanse. Den gjenkjenner
lyskilder mer nøyaktig gjennom
detaljert analyse av bildet.
Dette bidrar til friskere og
mer mettede hudtoner i lys
Nøyaktig automatisk hvitbalanse gir friskere
fra forskjellige lyskilder. Hvert
hudtoner.
hvitbalansealternativ, også
automatisk, kan kalibreres i mindre trinn enn før, for å oppnå enda
mer presis fargekontroll. I tillegg gjør kameraets nye funksjon for
punktbasert hvitbalanse at du kan beregne en forvalgt hvitbalanse
manuelt under live view. Det gjøres ved å hente data fra et lite område
som er valgt i bildefeltet. Området som er angitt til datainnhenting,
beholder sin størrelse selv når live view-bildet forstørres. Dermed får
fotografene den nøyaktigheten de krever. Hvis du ikke er fornøyd med
resultatet, kan du flytte området manuelt for å få en ny punktbasert
hvitbalanselesing. Dette kan gjøres så mange ganger som fotografen
finner nødvendig, uten å måtte gjenta prosessen fra begynnelsen. En
annen praktisk egenskap som proffer vil sette pris på.

© Robert Beck

Høy bildekvalitet når hastighet er viktig
• Skarphet, friske hudtoner og forbedret fargedybde i JPEG-filene rett fra kameraet
• Kraftig EXPEED 4 bildeprosessor for skarpe bilder med redusert støy fra ISO 100 til 25 600
• Allsidig automatisk hvitbalanse, og praktisk punktbasert hvitbalanse som er rask og nøyaktig, uunnværlig for profesjonelle

ISO 6400

Kjernen i bildeprosessen er avanserte teknologier

Fantastisk bildekvalitet —
klar for publisering.
Mange profesjonell fotografer må kunne legge ut kvalitetsbilder
på nettet sekunder etter at de er tatt. Du trenger høy bildekvalitet
for å fange og holde kjøperens oppmerksomhet. Når bildet er tatt,
må det være klart til publisering uten behov for etterredigering.
D4S er utviklet nettopp med tanke på dette. Sekunder etter at du
har trykket på utløseren, kan du glede deg over makeløs skarphet,
fyldige fargetoner og flott dybde i bildene. Hudtoner er varmere og
mer naturlige og uten støy som reduserer bildekvaliteten ved høye
følsomhetsinnstillinger. Du kan forvente den samme kvaliteten når du
fotograferer under vanskelige lysforhold, som i
gymsaler med svakt lys og på idrettsarenaer
om kvelden. Bildene imponerer ved
første øyekast, og selv i stor
forstørrelse holder skarpheten
høy standard. Bildene
bevarer høy kvalitet
selv etter den kraftige
beskjæringen som ofte
kreves for publisering i
tidsskrifter og aviser og
på nettsteder. Fotografer
idrettsutøverens ansikt
med D4S, og se nærmere

Friske hudtoner med nøyaktig hvitbalanse

Bildet som vises ovenfor, før beskjæring.
© Robert Beck

på hver detalj i bildet. Først da ser du hvilken utrolig kvalitet D4S
leverer.

Hvert vinnerbilde du tar med D4S er muliggjort av Nikons
bildeteknologi. Den nyutviklede CMOS-sensoren i FX-format har en
oppløsning på 16,2 megapiksler. Den har stort følsomhetsområde
som standard, ISO 100 til 25 600, uten at det går utover det
dynamiske omfanget. Dette kan utvides så det tilsvarer ISO 50 til
409 600. Denne sensoren passer perfekt sammen med et NIKKORobjektiv. Uovertruffen skarphet og presisjon gjør at objektivene får det
beste ut av sensoren under de forskjelligste lysforhold. Den kraftige
bildeprosessoren EXPEED 4 mottar 14-bits A/D-konverterte data fra
sensoren. Den utfører omfattende 16-bits prosessering for å beholde
all informasjonen i opptaket uten å redusere hastigheten. Strømmen
brukes fornuftig. Du får mellom 3020 bilder*1, 3 (utløserfunksjon for
enkeltbilde) og 5960 bilder*2, 3 (kontinuerlig utløserfunksjon) fra én
batterilading. Og så er det det utrolige Picture Control-systemet. Det
leverer bilder som viser Nikons høye standard. Det gjør det også
mulig for fotografen å definere sitt eget uttrykk ved å styre forskjellige
bildeparametere, både i stillbilder og videoer.

Nikons eksklusive motivgjenkjenningssystem
Profesjonelle fotografer kan stole på D4S for
nøyaktig og sømløst samspill mellom viktige
kamerakontroller, som autofokus, automatisk
eksponering, automatisk hvitbalanse og
i-TTL-blitseksponering. D4S har et avansert
motivgjenkjenningssystem som bruker RGBsensoren med 91 000 piksler. Den fungerer som
91 000 pikslers RGB-sensor
lysmålesensor, samt til å analysere lysstyrke,
kontrast, farge og spredningen av høylys. Den analyserer til og
med forekomsten av ansikter i motivet. Deretter bruker systemet
denne informasjonen til å analysere motivet best mulig, nøyaktig
og i løpet av millisekunder før lukkeren utløses. Det gjøres med
hvert bilde, selv under serieopptak i høy hastighet. Det avanserte
motivgjenkjenningssystemet arbeider i bakgrunnen, lydløst og
umerkelig, for at bildene skal bli best mulig. Dette gir effektiv
følgefokus og skarpt fokuserte ansikter, i balanserte eksponeringer
som bevarer høylysene og har naturtro hvitbalanse. Systemet bruker
også informasjonen fra bildebrikken til forstørret avspilling av motivets
ansikt, samt automatisk eksponerings- og autofokuskontroll av live
view-opptak, også video.

*1 Basert på CIPA-standarden.
*2 Basert på testing foretatt av Nikon.
*3 Ved bruk av et XQD-kort.
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Nikon Creative Lighting System: studiobelysning praktisk
talt hvor som helst
Med Nikons uslåelige Creative Lighting System (CLS) er det enkelt å
ta skrittet videre fra vanlig belysning. Nikon-blitser (ekstrautstyr) kan
omgjøre et hvilket som helst sted til et personlige studio ved å bruke
diverse CLS-blitsfunksjoner for å gi bildene mer dybde og dynamikk.
Avansert trådløs blitsstyring gir nøyaktig styring av eksterne blitser.
Du kan styre opptil tre blitsgrupper, med ubegrenset antall blitser
i hver gruppe. Enkelt og brukervennlig grensesnitt gjør det like
intuitivt å bruke som én blits på kameraet. Takket være Nikons i-TTL
blitsstyring blir eksponeringene forbløffende nøyaktige. I tillegg har
D4S et alternativ for eksponeringskompensasjon som bare påvirker
bakgrunnen i bildet. I motsetning til kompensasjonsalternativet
Hele bildefeltet, som både forandrer blitseksponeringen og
bakgrunnseksponeringen, kan fotografen ved hjelp av denne
funksjonen fremheve det han/hun vil i komposisjonen uten
kompliserte beregninger.

Aktiv D-Lighting med alternativet Ekstra høy 2
Når du arbeider med ekstreme
lyskontraster, for eksempel motlys
som overskrider kameraets dynamiske
område, bidrar funksjonen Aktiv
D-Lighting i D4S på en unik måte til
å bevare detaljene i både høylys og
skygger. Riktig kontrast opprettholdes
Ekstra høy 1
og bildets naturlige uttrykk bevares.
Den kraftige bildeprosessoren EXPEED 4 gir naturtro fargegjengivelse
med kortere behandlingstid – det skjer i sanntid mens du fotograferer.
Under spesielt vanskelige lysforhold kan du prøve alternativet
Ekstra høy 1 eller Ekstra høy 2. Aktiv D-Lighting fungerer med én
lukkerutløsning og kan være svært effektivt når det er bevegelse i
bildet.

HDR (High Dynamic Range)
Med HDR-innstillingen (High Dynamic Range)
kombineres to bilder som er tatt med forskjellige
eksponeringer (forskjeller på opptil 3 EV), med
én lukkerutløsning for å lage ett enkeltbilde med
større område enn kameraets vanlige dynamiske
område. Jevnheten på kantene der de to
eksponeringene møtes, kan justeres. Denne
funksjonen passer best til landskap, interiører og
studioopptak. Bildene bevarer fargemetning og
tonalitet med minimal støy.

Justering av Picture Control kan enten forandre bildet diskret eller forbedre dem betraktelig, samtidig som bildenes særpreg bevares.

Merk: Bruk av stativ anbefales.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [S], 1/3200 sekund, f/11 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Byttet til Friske farger og justert i etterredigering
© George Karbus

Større kunstnerisk frihet, du har full kontroll
• Smidig filtilpasning og Nikons Picture Control-system bevarer bildets særpreg mens fotografen tar seg kunstneriske friheter
• Nikon Creative Lighting System med alternativet Bare bakgrunn for eksponeringskompensasjon uavhengig av blitskompensasjon
• Aktiv D-Lighting for å bevare høylys og skyggedetaljer i skarpt lys for naturlige resultater – unikt for Nikon

Større kunstnerisk frihet for profesjonelle —
Nikons Picture Control-system
D4S leverer overlegen bildekvalitet med alle standardinnstillinger
for JPEG rett fra kameraet, men det er enda flere fordeler.
Kameraets bildefiler har en smidighet som gjør det enkelt å
forbedre bildets kunstneriske uttrykk med Nikons originale Picture
Control-system. Bruk et forvalgt Picture Control-alternativ som
passer din smak - så får du bilder med særpreg. Bruk glideskalaene
forsiktig for å justere parametere som kan forbedre bildet
ytterligere. Du kan til og med lage egendefinerte bildekontroller
ved å endre forvalgte alternativer med Picture Control Utility* på
en PC. Picture Control-systemet gjør at du kan utforske bildets
potensial uten at det går utover bildets særpreg.

Angi lengste lukkertid for å unngå uskarpe bilder med
automatisk følsomhetskontroll (ISO)
Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering ble oppnådd ved å bruke fire eksterne SB-910 Nikonblitser som ble styrt trådløst fra styringsenheten SU-800 festet på D4S.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll
[M], 1/2500 sekund, f/6,3 • Hvitbalanse: Auto 2 • Følsomhet: ISO 160 • Picture Control: Standard © Dave Black

Gi bildene litt ekstra ved å eksperimentere med Picture Control
Prøv å bruke forvalgte Picture Control for uvanlige motiver, slik at du kan
forandre bildene eller gi dem en annen stil.

Landskap skaper sterkere kontrast i portretter

Ingen eksponeringskompensasjon for motivet
eller bakgrunnen

Eksponeringskompensasjon Bare bakgrunnen
(-2 EV)

Med alternativet automatisk ISOkontroll justerer kameraet automatisk
følsomheten når det ikke kan oppnå
riktig eksponering med den valgte
følsomheten. Høyeste følsomhet
kan angis fra ISO 200 til Høy 4. Med
eksponeringskontrollene P og A kan
lengste lukkertid for å aktivere automatisk følsomhetskontroll velges
fra 1/4000 til 30 s. Hvis motivets lysstyrke varierer, som når skyer
beveger seg raskt eller under opptak på idrettsarenaer med delvis
skygge, kan du velge kort lukkertid som lengste lukkertid for å unngå
utilsiktet bevegelsesuskarphet. Når det automatiske alternativet
brukes for å angi lengste lukkertid, velger kameraet automatisk den
lukkertiden som aktiverer automatisk følsomhetskontroll (ISO), basert
på objektivets brennvidde. Dette er nyttig når du fotograferer med et
NIKKOR zoomobjektiv.

Fire alternativer for bildefelt

Bilde med
Portrett

Bilde med Landskap, med finjusterte
parametere

*Programmet finnes på ViewNX 2 (leveres med D4S) og Capture NX 2 (ekstrautstyr).

Eksponeringsdifferanse:
3 EV, Utjevning: normal

Eksponeringskompensasjon Hele bildefeltet
(-2 EV)

Innstillingen Portrett fremhever landskapsbildenes mykhet

Kombinasjonen av D4S og NIKKOR-objektiver gir stor allsidighet.
I tillegg til FX-format (36,0 × 23,9 mm) kan D4S også ta bilder med 5 :
4 beskjæring (29,9 × 23,9 mm) og 1,2 × beskjæring (29,9 × 19,9 mm)
samt DX-format (23,4 × 15,5 mm). De to siste alternativene tilsvarer
1,2 x eller 1,5 x lengre brennvidde på FX-formatet. Det kan være nyttig
for å skape en teleeffekt med objektivet som sitter på kameraet.

Kortere responstid for eksponeringer med én
i-TTL-blits
Originalbilde tatt med
alternativet Landskap i Picture
Control
Originalbildet ble betydelig endret i ettertid ved å bytte Picture
Control til Friske farger. Parameterne ble finjustert med Picture
Control Utility og ytterligere forbedret med fargekontrollpunktene i
Capture NX 2. Bildet som er endret, vises øverst på denne siden.
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Bilde med
Landskap

Bilde med Portrett, med finjusterte
parametere

D4S gir raskere respons for eksponeringer med
i-TTL-blits ved å bruke en blits som optimaliserer
søkeblinkene. Kameraet bruker i-TTL blitsstyring for
å få optimale resultater uten at fotografen går glipp
av viktige motiver. En fordel som merkes best under
serieopptak.

FX-format

5 : 4 beskjæring

1,2 × beskjæring

DX-format

15

Raskere arbeidsflyt slik at du hele tiden ligger i forkant
• Raskere bildeprosessering med EXPEED 4 og RAW size S

Grundige forberedelser gir gode resultater
• Tilpasning av AF-funksjonene for sikrere kontroll
Autofokusfunksjonene kan tilpasses profesjonelle fotografers
spesielle behov. Valgt fokuspunkt for horisontale og vertikale
komposisjoner kan lagres separat. I tillegg kan dette nå gjøres med
forskjellige AF søkefeltfunksjoner som et sett basert på kameraets
retning. Med forvalg av fokuspunkt kan du gå tilbake til det valgte
fokuspunktet med et knappetrykk. D4S kan tilpasses slik at du bare
bruker de funksjonene du vil. Slik unngår du uønskede kombinasjoner
av fokuseringsmetode og søkefeltfunksjon.

D4S har en rekke raske og effektive metoder for å kunne levere
kvalitetsbilder til profesjonelle bildekjøpere. Hvis oppdraget er å
levere JPEG-bilder uten etterredigering, gir EXPEED 4 30 % raskere
prosessering, mens bildekvaliteten opprettholdes. Hvis du både
trenger etterredigering og høy hastighet, kan du gjøre opptak i
RAW størrelse S* (12-bits, ukomprimert), som har en fjerdedel av
oppløsningen til RAW størrelse L (12-bits, ukomprimert. Filstørrelsen
til RAW S er omtrent halvparten), men skarphet og støynivå tilsvarer
JPEG L.
*Enkelte retusjeringsalternativer, som NEF (RAW)-prosessering og bildeoverlapping, kan ikke brukes

• Driftssikkerhet for profesjonell bruk
Dette er det beste innen profesjonelt utstyr, her er ingen
kompromisser når det gjelder holdbarhet og driftssikkerhet. Det
lette og solide kamerahuset er forseglet mot fukt og støv. Lukkeren
er testet i komplette kameraer til å holde mer enn 400 000
eksponeringer: D4S er klart for krevende oppdrag. Det har doble
kortspor for høyhastighets minnekort, ett for XQD og et annet for CF.
Du mangler aldri plass til vinnerbildet. Du kan til og med fotografere
i mørke, opplyste knapper gjør det enkelt å betjene kameraet. Den
optiske søkeren har tilnærmet 100 % motivdekning.
Kameraet rotert 90°
mot klokkeretningen

Horisontalt kamera

Kameraet rotert 90° i
klokkeretningen

Du kan velge forskjellig fokuspunkt for hver kameraretning.

• Fargetilpasning på LCD-skjermen

Klar søkervisning for serieopptak i høy hastighet gjør det lettere å følge motivet.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1600 sekund, f/4,5 • Hvitbalanse: Auto 2 • Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Standard

© Dave Black

Bedre arbeidsflyt uten å ta snarveier

Omhyggelige forberedelse gir bedre
resultater. LCD-skjermen er kalibrert slik
at den viser riktige farger. I tillegg kan
skjermens fargebalanse justeres.

• Motivet vises klart, med redusert bevegelsesuskarphet forårsaket av speilbevegelser. Det gir bedre følgefokus under hurtige serieopptak
• En lang rekke alternativer kan tilpasses for å dekke profesjonelle fotografers praktiske behov
• Innebygd kontakt for kablet LAN (1000BASE-T) for rask dataoverføring

Bedre betjening og driftssikkerhet under opptak

Ny speilmekanisme gir bedre søkervisning
når du følger motiver under serieopptak i høy
hastighet

konstant opplyst uten å blinke. Det gjør det lettere for fotografen å
konsentrere seg om å følge motiver i rask bevegelse.

Med D4S kan du ta 11 bilder i sekundet med full AF- og AE-ytelse, og opprettholde høy hastighet med alle
blenderåpninger.
© Dave Black

• Innebygd kontakt for kablet LAN er kompatibel med 1000BASE-T
Den profesjonelle fotografens arbeid er bare fullført når bildet er
levert. D4S har hurtig dataoverføring - overføringshastigheten for et
bilde i JPEG størrelse L er tre ganger høyere enn for D4. Kameraet
har innebygd kontakt for kablet LAN (1000BASE-T), slik at bildene
kan overføres til oppdragsgiveren i ønsket format (JPEG, NEF [RAW]
eller TIFF) på brøkdelen av et sekund. Å legge ved opplysninger (dvs.
forfatter, tema, lokale osv.) for hvert bilde er tidkrevende, men med
D4S kan du spare tid ved å registrere IPTC-data før bildet tas.

• Trådløs sender WT-5A/B/C/D (ekstrautstyr)
WT-5A/B/C/D er liten og lett og kan kobles til D4S for rask trådløs
dataoverføring. Den er kompatibel med IEEE802.11n (1x1 HT40:
maks. 150 Mbps) og IEEE802.11a/b/g for større hastighet.

• Nettverksegenskaper for kablet LAN eller WT-5A/B/C/D

*Med bruk av et 32 GB Sony S-series QD-S32E XQD-kort.

Bildekvaliteten og autofokusytelsen i D4S kan bare utnyttes Mottakstapper
for underspeil
fullt ut hvis fotografen ser motivet tydelig i søkeren.
Selv under høyhastighets serieopptak av motiver som
beveger seg raskt og uforutsigbart, klarer D4S å vise
motivet klart. Dette oppnås med en ny speilmekanisme
som har doble speilbalanseringer for hovedspeilet, slik
at speilslaget fanges opp effektivt. Spesielle tapper på
begge sider av underspeilet stopper speilbevegelsen
Speilbalanseringer
raskt og nøyaktig. Dette bidrar til nøyaktig AF-følgefokus
under høyhastighets serieopptak med 11 b/s og med konstant
AF og AE. Da er søkerbildet mer stabilt, med redusert mørkepause.
Dette bevarer den klare bildevisningen for kontinuerlige serier med
opptil 200 JPEG-opptak*. Dessuten, ved hver lukkerutløsning under
høyhastighets serieopptak forblir et valgt fokuspunkt i søkeren

Raskere bildeoverføring nesten samtidig med opptaket

• Det er gjort små endringer på kamerahuset, knappenes
plassering og overflatestruktur
En profesjonell fotograf vil merke forbedringene straks han eller hun
holder en D4S i hånden. Den fint tilpassede formen gir sikrere grep
om kameraet, både for horisontale og vertikale komposisjoner.
AF-ON-knappene for vertikale og horisontale opptak er flyttet litt slik
at de er bedre å bruke. Undervelgeren er av nytt overflatemateriale og
har ny design for bedre betjening. Hver detalj er nøye gjennomtenkt
og grundig testet for å levere den best mulige kombinasjon av
hastighet og ytelse.

Med kablet LAN eller den trådløse senderen WT-5A/B/C/D kan
du overføre stillbilde- og videodata som er lagret på kameraets
minnekort, samt stillbilder som nettopp er tatt, til en FTP-server eller
en datamaskin. Eksterne opptak er også tilgjengelige fra datamaskin
via programvaren Camera Control 2 (ekstrautstyr) i tillegg til overføring
og lagring av stillbilder eller filmer på datamaskin. Når du bruker HTTPserver kan du vise stillbilder som er lagret på kameraets minnekort, og
gjøre eksterne opptak via nettleseren på en datamaskin eller iPhone.
Hvis du fester WT-5A/B/C/D til et D4S eller D4 konfigurert som
hovedkamera, kan lukkeren synkroniseres for utløsning av ti eksterne
D4S eller D4 som alle er utstyrt med en WT-5.

Redusert mørketid i søkeren sammen med visning av
et fokuspunkt som hele tiden er opplyst. Det bedrer
konsentrasjonen under serieopptak i høy hastighet.
© Dave Black
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Video i full HD for flere bildefeltstørrelser med slående
skarp 1920 × 1080-beskjæring
Profesjonelle fotografer må ofte reise med lite bagasje, men
samtidig må de ha mange kreative alternativer. For fotografer som
arbeider innen multimedia, er muligheten til å utnytte flere kreative
alternativer ofte nøkkelen til suksess, men det kan til gjengjeld bety
mer ekstrautstyr å dra på. D4S er konstruert med dette for øye og
fungerer i praksis som tre kameraer i ett. Multiformat-kapasitet gjør at
du kan fotografere med tre forskjellige sensorformater: FX-format,
DX-format og beskjæringsformatet 1920 × 1080. FX-formatet
gir mindre dybdeskarphet og mindre støy. DX-formatet og
beskjæringsformatet 1920 × 1080 gir større dybdeskarphet og en
bildevinkel som tilsvarer et lengre objektiv på FX-formatet. For
DX-formatet er det 1,5 x, for 1920 × 1080-beskjæring er det
2,7 x. Beskjæringsformatet 1920 × 1080 bruker nøyaktig 1920 × 1080

piksler for å oppnå full HD
med 1080p. Det gir utrolig
skarpe filmer. Resultatet
er simpelthen enestående
bildeskarphet. Ved å endre
“filmformat” kan du doble
og tredoble NIKKORobjektivenes bruksområde,
deriblant DX NIKKORobjektiver. Det er til god
hjelp når det er vanskelig
eller umulig FX-format
å bære flere
DX-format
objektiver.
1920 × 1080beskjæring
Bildet over viser tre alternativer for anvendt sensorstørrelse (sideforhold 16 : 9)
på en sensor i FX-format.

Profesjonell betjening
Ukomprimert HDMI utdata på
1920 × 1080/60p til ekstern opptaker
For å levere renest mulig videokvalitet har
D4S direkte utgang for ukomprimerte filer via
HDMI. Utdata kan redigeres med ProRes*formatet, som gjør redigeringsarbeidet mer
effektivt. En nyhet på D4S er mulighet til
Kabelklemme for HDMI-kabel å ta opp video på kameraet (komprimert i
H.264/MPEG-4 AVC-formatet) samtidig som du sender ut ukomprimerte
filer. Med bruk av HC-E1 HDMI-kabelen (ekstrautstyr) og klemmen for
HDMI-kabelen som følger med, oppnås også stabil betjening uten risiko
for at kabelen trekkes ut ved et uhell. Kabelklemmen hindrer også at
kabelkontakten blir skadet.

Video i full HD med 1080/60p sammen med høy følsomhet gjengir bevegelse jevnt og med lite støy.

Avansert og allsidig video, utrolig multimedia
• Video i full HD med 1080/60p og EXPEED 4. Fyldige og myke fargetoner gjengis med minimal støy fra ISO 200 til 25 600
• 1920 × 1080-beskjæring gir utrolig skarphet uten å endre størrelsen. Tilsvarer cirka 2,7 x forlengelse av brennvidden
• Jevne eksponeringsoverganger for tidsforkortet fotografering og fotografering med intervallutløser i motiver som gradvis forandrer lysstyrke

Video i full HD med 1080/60p, med full manuell
kontroll og standard følsomhetsområde på
ISO 200 til 25 600
Profesjonelle oppdrag skjer sjelden under ideelle forhold, enten
det er stillbilder, videoproduksjon eller begge deler. Fotojournalister
som tar opp film må ofte bevege seg raskt med minst mulig utstyr.
Under slike forhold leverer D4S video med kringkastingskvalitet, med
mulighet til full HD i 1080/60p - alt pakket inn i et robust kamerahus.
Takket være optimalisert bildeprosessering leverer kameraet videoer
med overlegen skarphet og dybde, selv små detaljer er uten moaré
eller oppflising. Det store standard følsomhetsområdet, fra ISO 200
til 25 600, gjør også at profesjonelle kan gjøre jobben med bare D4S,
uten å måtte dra på tung tilleggsbelysning. For arbeid under ekstremt
dårlige lysforhold kan følsomheten økes så den tilsvarer ISO 409 600.
Valgbare filmfrekvenser er 60p, 50p, 30p, 25p og 24p. Filmfrekvensen
på 60p er perfekt til å gjengi bevegelse jevnt.
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D4S har høy følsomhet så filmfotografen
kan forflytte seg raskt og med et minimum
av utstyr.

EXPEED 4 leverer jevne eksponeringer,
mettede farger og minimalt med støy
I tillegg til jevne filmopptak av bevegelse, gjengir D4S også myke
eksponeringsoverganger. Når motivets eksponering endres
betraktelig, som under filming ved soloppgang eller panorering
mellom lyse og mørke partier, samkjøres bildebrikken og
EXPEED 4 for å oppnå mest mulig naturlig overgang mellom lyse
og mørke partier. I tillegg får du mettede farger, skarpe kanter og
minimalt med støy, selv med høy lysfølsomhet.

*ProRes er en kode fra Apple Inc. og er et registrert varemerke for selskapet.

Jevnere eksponeringsovergang
under tidsforkortet fotografering og
fotografering med intervallutløser
Med D4S er det nå enda enklere å lage
flotte intervallfilmer. I en intervallfilm med
scener der lysstyrken endres gradvis, som
ved soloppgang og solnedgang, kan selv
den minste eksponeringsforskjell mellom
bildefeltene skape irriterende flimring. D4S
måler eksponeringsforskjellene og gjengir
overgangene jevnt. Slike scener har tidligere
vært vanskelige å filme, men nå kan du bruke
automatisk eksponering til tidsforkortet
fotografering og
fotografering med
intervallutløser, og med
proff kvalitet. Maksimalt
antall eksponeringer som er tilgjengelige med intervallutløser er 9999.
Med D4 var det 999.

Automatisk følsomhetskontroll mens
lukkertid og blenderåpning er fast
Se for deg at du filmer en lang sekvens
som begynner i en mørk korridor og slutter
utendørs i dagslys. Med D4S kan du
opprettholde manuell eksponering for å
kontrollere lukkertider og blenderinnstillinger,
mens kameraet automatisk velger den følsomheten som gir riktig
eksponering. Maksimal følsomhet kan angis fra ISO 400 til Høy 4. Dette
er et nyttig verktøy på oppdrag med dramatiske endringer i lysforholdene.
Bildebrikken og EXPEED 4 i D4S sikrer jevne
eksponeringsoverganger i videosekvenser
som skifter mellom lyse og mørke
omgivelser, noe som tidligere var umulig.

Hi-fi-lydkontroll før og under
opptak via stereohodetelefoner og
lydnivåovervåking
D4S er konstruert for å gi god lydgjengivelse
ved hjelp av en kontakt for ekstern
stereomikrofon. Koble til stereomikrofonen
ME-1 (ekstrautstyr) slik at du kan ta opp
lyd med høy kvalitet og samtidig redusere mekanisk støy. Ved hjelp
av hodetelefonkontakten kan du bruke hodetelefoner til å overvåke og
kontrollere lyden separat. Indikatorene for lydnivå gir en visuell kontroll av
lydnivået, og mikrofonfølsomheten kan kontrolleres nøyaktig på en skala
fra 1 til 20. Du kan også velge Stort område (for opptak av gatemusikanter
eller lyden i omgivelsene) eller innstillingen Vokalområde (for å ta opp
stemmer). Under opptak med den innebygde mikrofonen kan du redusere
vindstøyen.

Indeksmarkering kan registreres
under opptak, for effektiv redigering
Spar tid ved å bruke indeksmarkeringen, slik
at du kan merke viktige filmruter mens du
filmer. Dette gjør det enkelt å finne tilbake til
viktige steder i opptaket når du senere skal
redigere i kameraet. Disse markørene er
angitt sammen med fremdriftsindikatoren.
De er enkle å kontrollere visuelt.

Alternativ for å tilpasse utløseren til
å starte/avslutte videoopptak
Tilpasningsfunksjonen i D4S gjør at utløseren
kan tilpasses som knapp for å starte/avslutte
filmopptak. Dette betyr at video kan tas opp
eksternt, enten med fjernstyringskabel eller
den trådløse fjernkontrollen WR-1, selv når
kameraet er plassert langt unna eller på et lite tilgjengelig sted, som på et
fjernstyrt helikopter for luftopptak.

Elektronisk styrt blenderåpning for myk blenderkontroll
under opptak på ekstern HDMI-enhet
I stedet for å dreie underkommandohjulet kan du nå bruke Elektronisk
blenderstyring* til å finjustere blenderinnstillingen under live viewfilming. Det gjøres med en forhåndsvisningsknapp og en funksjonsknapp
som kan tilordnes via den tilpassede menyen. Funksjonen Elektronisk
blenderstyring er kompatibel med opptak på ekstern enhet via HDMI.
*Tilgjengelig med eksponeringskontrollene A og M.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering:
Eksponeringskontroll [M], 1/8 sekund, f/18 • Hvitbalanse: Fargetemperatur (3030K) • Følsomhet:
Lav 1 • Picture Control: Standard © Dave Black

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/2500 sekund, f/5,6 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 500 • Picture Control: Standard

© Dave Black

NIKKOR-objektiver: Nøkkelen til imponerende
fotografier og videoer
• Enestående skarphet helt ut i hjørnene • Skarphet uten fortegning – en punktlyskilde gjengis som et punkt
• Jevne overganger fra skarp fokus til myk bokeh som viser dybden i motivet
• Høy skarphet uten skyggebilder eller lysflekker under vanskelige lysforhold

NIKKOR-objektiver: Optiske mesterverk for
digitale speilreflekskameraer fra Nikon
Alle profesjonelle fotografer anerkjenner NIKKOR-objektivenes
kvalitet, uansett om de selv bruker Nikon. Med NIKKOR objektiver
får fotografen frem de unike egenskapene ved D4S, både ekstremt
høy bildekvalitet og alle de andre fordelene med Nikon-systemet.
Så lenge profesjonelle fotografer fortsetter å strebe etter bedre
bildekvalitet, vil Nikons konstruktører arbeide videre for å utvikle
teknologi som leverer best mulig bilder. NIKKOR-objektivene
utvikles videre, og de vil alltid oppfylle Nikons tidløse krav til
objektiver: punktlyskilder gjengis som punkter, høy oppløsning
selv i kantene, tiltalende bokeh og naturlig dybde, samt mindre
interne reflekser og motlysrefleksjoner. NIKKOR-objektivene
produseres etter Nikons strenge kvalitetskriterier, slik at de
oppfyller profesjonelle fotografers krav både når det gjelder
videoopptak og stillbilder. Den optiske kvaliteten holder et nivå
som knapt noen annen produsent matcher. NIKKOR-objektiver
er anerkjent i markedet, de foretrekkes både av yrkesfotografer
og profesjonelle videofilmere. Det store utvalget av NIKKORobjektiver gir praktisk talt ubegrensede opptaksmuligheter. Enten
du filmer eller fotograferer kan du velge de objektivene som passer
best til situasjonen. Resultatet er best mulig bildekvalitet i alle
opptakssituasjoner.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering:
Eksponeringskontroll [M], 1/640 sekund, f/1,8 • Hvitbalanse: Auto 2 • Følsomhet: ISO 400 • Picture
Control: Standard © Dave Black

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Et lyssterkt vidvinkelobjektiv med utrolig skarphet
og bokeh. Bildevinkelen er 84°. Perfekt til
frihåndsfotografering av nattlandskap eller svakt
belyste interiører. Skarpe bilder med mindre
motlysrefleksjoner og interne reflekser, takket være
nanokrystallbelegget.

Dette vidvinkelobjektivet gir utrolig skarpe bilder med
naturlig bokeh, samtidig som kromatisk aberrasjon
er effektivt korrigert, selv på full blenderåpning.
Nanokrystallbelegget reduserer interne reflekser og
motlysrefleksjoner, i vanskelig belysning. Et ideelt
objektiv for natur, landskap og stjernehimmel.

Et lyssterkt normalobjektiv med høy oppløsning,
vakker bokeh og naturlig dybdeinntrykk. Når motivet
er nattlandskap gjengir objektivet punktlyskilder
som fine punkter, selv i ytterkantene og på største
blenderåpning. Utsøkt bokeh gjengir motiver mer
tiltalende når du tar portretter eller stillbilder.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Denne vidvinkelzoomen er et produkt skapt i
Nikons ånd, med skarphet helt ut i hjørnene på alle
brennvidder og blenderåpninger. Nanokrystallbelegg
og asfæriske linser sammen med PGM-elementer
med stor diameter gir enestående bildekvalitet, selv
i svakt lys. Et uunnværlig objektiv for alle situasjoner
en profesjonell fotograf kan støte på.

Dette standard zoomobjektivet gjengir motivet
naturlig og med høy skarphet i hele zoomområdet.
Lysstyrken er konstant, f/2,8. Anerkjent ikke bare
for bildekvaliteten, men også for påliteligheten.
Allsidighet for en rekke motiver.

En telezoom med bildestabilisator (VR) på opptil
3,5 trinn*, det gir flere muligheter til frihåndsopptak.
Objektivet leverer tiltalende bokeh fra uendelig
til nærgrensen på 1,4 m, og nanokrystallbelegget
reduserer lysflekker og skyggebilder.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

Denne super-telezoomen holder vekten nede når
du er på superteleoppdrag og det kreves slående
bildekvalitet. Nanokrystallbelegg og bildestabilisering
(opptil 3,0 trinn*) sørger for at bildene blir skarpe selv
under krevende forhold.

Et teleobjektiv som gir superskarpe bilder. Linser
av ED- og Super ED-glass reduserer kromatisk
aberrasjon, mens nanokrystallbelegget reduserer
lysflekker og skyggebilder. Frihåndsfotografering er
mulig takket være bildestabilisering (opptil 3,0 trinn*)
og stor lysstyrke, f/2.

Dette lyssterke teleobjektivet er en favoritt blant
profesjonelle fotografer. Bildestabilisatoren (opptil
3,0 trinn*) gjør det mulig å bruke objektivet på
frihånd. Nanokrystallbelegget reduserer skyggebilder
og lysflekker, det bidrar til skarpe og klare bilder. Det
beste valget for hallidrett og ekstremsport.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

En supertele som gir utrolig skarpe bilder
og nydelig bokeh. Det har stor lysstyrke,
f/2,8, bildestabilisator (opptil 3,0 trinn*) og
nanokrystallbelegg. Det lette og robuste
objektivhuset av støpt magnesium sørger for
pålitelighet.

Denne kraftige supertelen gir fantastisk
bildekvalitet. Det er lett og robust, med
bildestabilisering (opptil 3,0 trinn*) og
nanokrystallbelegg, og gir en god følelse av
trygghet når du fotograferer. Perfekt til dyreliv,
motorsport og utendørs friidrett.

Det lengste av alle NIKKOR-objektivene har lett
objektivhus. Bruk av fluorittelementer, ED-glass og
nanokrystallbelegg i konstruksjonen gjør at det leverer
utrolig skarpe supertelebilder. Bildestabilisatoren har
en effekt som tilsvarer bruk av 4,5 trinn* lengre
lukkertider. Elektromagnetisk blendermekanisme
sørger for stabil blenderstyring selv når objektivet
brukes med en egen 1,25 x telekonverter (følger med
dette objektivet) som forlenger brennvidden til 1000 mm.

*Basert på CIPA-standarden. Denne verdien oppnås når et objektiv for FX-formatet er montert på et speilreflekskamera, med zoomen på lengste
telebrennvidde.
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Tilbehør/systemoversikt/terminologi

Terminologi

Trådløse fjernkontroller (ekstrautstyr)

1

Ved å bruke 2,4 GHz-båndet får du fjernstyring over
lange avstander med de trådløse fjernkontrollene WR-1
og WR-R10/WR-T10. Fjernkontrollen WR-1 utvider
også mulighetene med flere opptaksalternativer
på lang avstand. WR-1-enheter kan kommunisere
med hverandre på avstander opptil 120 meter*.
Femten kanaler er tilgjengelige. Ved å feste WR-1
fjernkontroller på flere kameraer kan du prøve samtidig
lukkerutløsning eller å utløse lukkerne synkronisert
WR-1
med et hovedkamera som også har WR-1. Hver kameragruppe kan også fjernstyres separat, og du kan fotografere med
intervallutløser.

4 56 7

3

2

+ ,

-

.

Nikon Professional Services (NPS) støtter fotografer som bruker
Nikon-utstyr i sitt arbeid. NPS hjelper profesjonelle fotografer
med individuell støtte og tilbyr så langt det er mulig løsninger
for tekniske eller logistiske problemer. NPS er der enten du
trenger reparasjon, vedlikehold av utstyret eller rengjøring av
bildebrikken. Hvis reparasjoner tar tid og du har oppdrag som
venter, har NPS låneutstyr slik at du kan fortsette å fotografere –
og holde fristen. Store sports- og kulturarrangementer er
ofte viktige begivenheter karrieremessig. Derfor er Nikons
servicedepot til stede ved store arrangementer verden over
for å sikre at Nikon-fotografer har det de trenger. Nikon er
“at the heart of the image”. Derfor er ikke NPS bare tilgjengelig
for stillbildefotografer, men også for filmfotografer og
filmprodusenter.

GP-1A GPS-mottaker (ekstrautstyr)
Med GP-1A GPS-mottakeren kan bildeinformasjon, som breddegrad,
lengdegrad, høyde og UTC (Universal Coordinated Time) lagres som
Exif-data i bildet. Slike bilder kan vises i GeoTag-området på ViewNX
2 (følger med). Denne informasjonen kan også brukes på Nikons
tjeneste for bildedeling og lagring, NIKON IMAGE SPACE, samt
andre elektroniske bildedelingstjenester eller digital programvare for
kartlegging.
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Informasjon i søkeren

BLITSER

no pq

r

z
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SØKERTILBEHØR
DK-17
øyemusling*

Søkerokular med
antiduggbelegg
DK-17A

DK-17C korreksjonslinse
for okular
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Gummi øyemusling
DK-19

Okularadapter
DK-18

Søkerlupe
DG-2

Forstørrelsesokular
DK-17M

Blits SB-910

Øvre kontrollpanel

Blits SB-700

Blits SB-700

FJERNKONTROLL OG
GPS-TILBEHØR

NIKKOR OBJEKTIVER

Blits SB-300
Blits SB-300

TTL-fjernkabel
SC-28/29

Kommandoenhet SU-800 for trådløs blitsfotografering
Blitsstyringssett for nærbilder R1C1

TV- OG VIDEOTILBEHØR

HDMI-inngang for
videoopptaker**

HC-E1 HDMI-kabel
(Kontakt av type A  Kontakt av type C)

Trådløs fjernkontroll
WR-R10

Fjernstyringskabel
MC-30A

Trådløs fjernkontroll
WR-T10

Adapterkabel
MC-25/25A

Nettadapter
EH-6b

Trådløs fjernkontroll
WR-1

Fjernstyringskabel MC-30A
Fjernstyringskabel MC-22A
Modulite fjernkontrollsett ML-3
Tilkoblingskabel MC-23A

Fjernstyringskabel MC-DC2
GPS-adapterkabel
GPS-mottaker**
MC-35

Adapterkabel MC-25/25A

MIKROFON
CompactFlash-kort**
XQD-minnekort**

PC-kortadapter**
CompactFlash-kortleser**
XQD-minnekortleser**

USB-kabel UC-E15*

LAN-kabel**
Kommunikasjonsenhet
UT-1
Trådløs sender
WT-5A/
B/C/D

Skriver**

Nettadapter
EH-6b

Datamaskin**
Oppladbart
litium-ion-batteri
EN-EL3e

Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL15
Strømforsyningskabel
EP-5B
Kabelklemme
for USB-kabel*

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

v

w x

y

\

Trådløs fjernkontroll
WR-T10

Fjernstyringskabel MC-36A

2-pinners
fjernstyringstilbehør

Bakre kontrollpanel
[
st u

Trådløs fjernkontroll
WR-1

GPS-mottaker
GP-1A

Strømforsyningskabel
EP-6

DATATILBEHØR

Camera Control Pro 2

Fjernstyringskabel
MC-36A

Tilkoblingskabel
MC-23A

Oppladbart
litium-ion-batteri EN-EL18a*

Capture NX 2

Adapter
WR-A10

Skjøteledning
MC-21A

Kabelklemme for
HDMI-kabel*

NETTADAPTERE, BATTERIER OG LADERE

Batterilader
MH-26a*

Modulite
fjernkontrollsett
ML-3

Fjernstyringskabel
MC-22A

TV-skjerm**

ViewNX 2*

<

i

Systemoversikt
Vinkelsøker
DR-5

;

f
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Blits SB-910

:

Nikon Professional Services:
Støtter profesjonelle fotografer

*Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på ca. 1,2 m – varierer med værforhold og eventuelle
fysiske hindringer.

Batteripakke SD-9

/

Stereomikrofon ME-1

HODETELEFON
Hodetelefon**

1 Underkommandohjul
2 Pv-knapp
3 Speil
4 Hendel for lysmålerkobling
5 Mikrofon (til filming)
6 Selvutløserlampe
7 Blitskontakt (under dekselet)
8 10-pinners fjernstyringskontakt (under dekselet)
9 Påsettingsmerke for objektivet
! Utløserknapp for objektivet
" Knapp for AF-funksjon
# Fokusfunksjonsvelger
$ Fn-knapp (vertikal)
% Utløser for vertikal fotografering
& Lås til utløser for vertikal fotografering
( Underkommandohjul for vertikal fotografering
) Fn-knapp
~ Stativfeste
+ Avspillingsknapp

,� Sletteknapp / knapp for formatering av
minnekort

} Knapp for bildekvalitet / knapp for
bildestørrelse

- Utløserhendel for søkerokular
. Søkerokular

* Knapp for hvitbalanse / knapp for
nullstilling med to knapper

/ Skjerm
: AF-ON-knapp
; Hovedkommandohjul
< Festeøye for bærestropp
= Undervelger
> Multivelger
? Deksel til minnekortspor
@ Sensor som måler lysstyrken i omgivelsene –
for automatisk kontroll av skjermens lysstyrke
[ Fokusvelgerlås
\ Åpning av kortspordeksel (under dekselet)
] Lampe for minnekortaktivitet
^ AF-ON-knapp for vertikalt opptak
_ Hovedkommandohjul (vertikal) / høyttaler
{ Bakre kontrollpanel
| Knapp for følsomhet (ISO) / knapp for
� automatisk følsomhetskontroll / knapp for
nullstilling med to knapper

a Mikrofonknapp
b Knapp for live view
c Live view-velger
d Mikrofon (til talebeskjeder)
e Multivelger (vertikal)
f Menyknapp
g Beskyttelsesknapp / Picture Control-knapp /
hjelpeknapp
h Avspillingszoom inn-knapp
i Miniatyr-knapp / Avspillingszoom ut-knapp
j OK-knapp
k Info-knapp
l Frigjøring av funksjonsvelger
m Knapp for alternative eksponeringer
n Knapp for eksponeringskontroll / knapp for
formatering av minnekort

p Strømbryter
q Utløser
r Knapp for eksponeringskompensasjon
s Knapp for blitsfunksjon / knapp for
blitskompensasjon
t Lysmålerknapp
u Innstillingshjul for utløserfunksjon
v Tilbehørssko (til ekstra blits)
w Fokusplanmerke
x Diopterjustering
y Øvre kontrollpanel
z Kontakt for tilleggsutstyr
< Hodetelefonkontakt
= Ethernet-tilkobling
> USB-kontakt
? Kontakt for ekstern mikrofon
@ Type C HDMI-kontakt
[ Lås for batterideksel
\ Batterikammer (under dekselet)

o Filmopptaksknapp

* Tilbehør som følger med ** Produkter fra andre enn Nikon
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Spesifikasjoner for Nikon D4S digitalt speilreflekskamera
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel
Effektive piksler
Bildesensor
Piksler totalt
Støvfjerningssystem
Image size (pixels)

12_NO

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
16,2 millioner
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
16,6 millioner
Rengjøring av bildebrikken, referansedata for støvfjerning (krever Capture NX 2 programvare
(ekstrautstyr))
• FX-format (36 × 24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1,2 × (30 × 20):
4096 × 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX-format (24 × 16): 3200 × 2128 (L),
2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5 : 4 (30 × 24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M),
2048 × 1640 (S) • Fotografier i FX-format tatt under live view-filming (16 : 9): 4928 × 2768 (L),
3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S) • Fotografier i DX-format tatt under live view-filming
(16 : 9): 3200 × 1792 (L), 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • Fotografier i FX-format tatt under
live view-filming (3 : 2): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • Fotografier i
DX-format tatt under live view-filming (3 : 2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)
DX-formatet brukes for bilder som tas i DX-feltet på sensoren (24 × 16), med beskjæringsfaktor 1,5.
FX-formatet brukes til alle andre fotografier

Filformat

• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten tap, komprimert eller ukomprimert, liten
størrelse tilgjengelig (bare 12-bits ukomprimert) • TIFF (RGB) • JPEG: Kompatibel med JPEGstandarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 1 : 4), normal (ca. 1 : 8), og basic
(ca. 1 : 16) (størrelsesprioritet). Komprimering med optimal kvalitet er tilgjengelig
• NEF (RAW)+ JPEG: Enkeltbilde kan lagres både i NEF (RAW)- og JPEG-format
Picture Control-system
Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap – angitt Picture Control kan
endres; lagring av egendefinert Picture Control
Lagringsmedier
XQD og CompactFlash-minnekort av type I (UDMA-kompatibelt)
Doble kortspor
Begge kortene kan brukes som hovedkort eller til sikkerhetskopiering, eller til separat
lagring av NEF (RAW)- og JPEG-bilder. 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 • 5 : 4 (30 × 24):
Ca. 97 % horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m1)
Pupillavstand
18 mm (-1,0 m1, fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering
-3 til +1 m-1
Mattskive
Klar BriteView mattskive Mark VIII type B med AF søkefeltklammer (rutenett for komposisjon kan vises)
Speil
Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll
Når Pv-knappen trykkes inn blendes objektivet ned til den verdien som er valgt av brukeren
(eksponeringskontroll A og M) eller av kameraet (eksponeringskontroll P og S)
Blenderen
Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkludert type G, E og D (visse begrensninger gjelder
Kompatible objektiver
for PC-objektiver), DX-objektiver (for bildeformatet 24 × 16, 1,5 ×), AI-P NIKKOR-objektiver og
AI-objektiver uten CPU (bare eksponeringskontrollene A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver
til F3AF og objektiver uten AI kan ikke brukes. Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes
når objektivet har største blenderåpning f/5,6 eller større (Den elektroniske avstandsmåleren
støtter 11 fokuspunkter med objektiver som har største blenderåpning f/8 eller større.)
Lukker
Elektronisk styrt vertikaltgående fokalplanlukker
Lukkertid
1/8000 til 30 s i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV, B-innstilling, tid, X250
Korteste blitssynkroniserte X=1/250 s, synkroniseres med lukkeren på 1/250 s eller lenger
lukkertid
Utløserfunksjoner
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy hastighet),
Q (lyddempet lukker), E (selvutløser), MUP (speillås)
Opptakshastighet
Opptil ca. 10 b/s (CL ) eller omtrent 10 til 11 b/s (CH)
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Lysmåling
TTL-lysmåling med RGB-sensor som har 91 000 piksler
Lysmålemetode
• Matrise: 3D farge-matrisemåling III (objektiver type G, E og D), farge-matrisemåling III
(andre CPU-objektiver), farge-matrisemåling er tilgjengelig med objektiver uten CPU hvis
brukeren angir objektivdata • Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet tas fra en sirkel på
12 mm i midten av bildefeltet. Sirkelens diameter kan endres til 8, 15 eller 20 mm, eller vekting kan baseres på gjennomsnittet av hele bildet (objektiver uten CPU bruker 12 mm sirkel)
• Punkt: Måler en sirkel på 4 mm (ca. 1,5 % av bildefeltet) sentrert i det valgte fokuspunktet
(i det midtre fokuspunktet når det brukes objektiv uten CPU)
Måleområde
• Matrisemåling eller sentrumsdominert lysmåling: -1 til +20 EV
(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling
Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller
Programautomatikk med fleksiprogram (P), lukkerprioritert automatikk (S), blenderprioritert
automatikk (A), manuell (M)
Eksponeringskompensasjon -5 til +5 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
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
Lysstyrken låses på registrert verdi ved å trykke midt på undervelgeren
Følsomhet (ISO)
ISO 100 til 25 600 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV, kan også innstilles på ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
(anbefalt eksponeringsindeks)
tilsvarer ISO 50) under ISO 100 eller på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV
(tilsvarer ISO 409 600) over ISO 25 600, automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Velg mellom auto, ekstra høy +2/+1, høy, normal, lav eller av
Alternativ eksponering
2 bilder med bruk av angitt verdi for ett bilde, eller 3–5 bilder med bruk av forvalgte verdier
med ADL
for alle bildene for alle bildene
Autofokus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofokussensor med TTL fasesøking, finjustering,
51 fokuspunkter (inkludert 15 kryssensorer); f/8 støttes av 11 sensorer)
Søkeområde
-2 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C), følgefokus aktiveres automatisk
Fokuseringsmotor
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, AF-søkefeltgruppe, automatisk valg av AF-søkefelt

Fokuslås

Fokus låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke midt på
undervelgeren
Blitsstyring
TTL: i-TTL blitsstyring som bruker 91 000 pikslers RGB-sensor, er tilgjengelig med innebygd
blits og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 og SB-300. i-TTL-balansert
utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera brukes med matrisemåling og sentrumsdominert lysmåling, standard i-TTL-blits for digitale speilreflekskameraer med punktmåling
Blitsfunksjoner
Synkronisering på fremre lukkergardin, synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på
bakre lukkergardin, reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid, av; automatisk
FP-høyhastighetssynkronisering støttes
Blitskompensasjon
-3 til +1 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Alternative blitseksponeringer 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
Blitsens klarsignal
Lyser når en ekstern blits er fulladet; blinker etter at blitsen er avfyrt på full styrke
Tilbehørssko
ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting
Avansert trådløs blitsstyring støttes med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700 som
System (CLS)
hovedblits og SB-600 eller SB-R200 som eksterne blitser, eller med SU-800 som
styringsenhet. Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og innstillingslys støttes med alle
CLS-kompatible blitser unntatt SB-400 og SB-300. Overføring av informasjon om blitslysets
fargetemperatur og FV-lås støttes med alle CLS-kompatible blitser
Synkroniseringskontakt
ISO 519 synkroniseringskontakt med låseskrue
Hvitbalanse
Automatisk (2 typer), glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte solskinn, blits, overskyet,
skygge, forvalgt manuell (opptil 6 verdier kan lagres, punktbasert hvitbalanse tilgjengelig
under live view), valg av fargetemperatur (2500 K–10 000 K), alle alternativene kan finjusteres
Alternative hvitbalanser
2 til 9 bilder i trinn på 1, 2 eller 3
Live view-funksjoner
Fotografering med live view (stille eller lyddempet), filmopptak med live view
Live view fokuseringsmotor • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • manuell fokusering (M)
AF søkefeltfunksjoner
Ansiktsprioritert AF, AF med stort fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, 3D følgefokus
Autofokus
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller 3D følgefokus er valgt)
Lysmåling under filmopptak TTL-måling med bildesensoren
Bildestørrelse (piksler)
• 1920 × 1080, 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 beskjæring, 30p, 25p, 24p
og filmfrekvens
• 1280 × 720, 60p, 50p • 640 × 424, 30p, 25p
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 H høy og normal bildekvalitet

Filformat
Videokomprimering
Format for lydopptak
Utstyr for lydopptak
Følsomhet (ISO)

Største lengde
Andre alternativer for film
Skjerm

Avspilling

USB
HDMI-utgang
Lydinngang
Lydutgang
10 pinners fjernstyringskontakt

Ethernet

Kontakt for tilleggsutstyr
Språk som støttes

Batteri
Nettadapter
Stativfeste
Mål (B × H × D)
Vekt
Bruksforhold
Tilbehør som følger med
((kan variere fra land til land)

MOV
H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Lineær PCM
Innebygd monomikrofon eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
• Eksponeringskontrollene P, S og A: Øvre grense for automatisk følsomhetskontroll kan
velges fra ISO 400 til Høy 4 • Eksponeringskontroll M: Automatisk følsomhetskontroll
(fra ISO 200 til Høy 4) tilgjengelig med valgbar øvre grense (ISO 400 til Høy 4). Manuelt valg
(fra ISO 200 til 25 600 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med ekstra tilgjengelige alternativer
tilsvarende ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV (tilsvarer ISO 409 600) over ISO 25 600
29 minutter og 59 sekunder (10 eller 20 minutter avhengig av bildestørrelse/bildefrekvens og
innstillinger for videokvalitet)
Indeksmarkering, tidsforkortet fotografering
8 cm TFT LCD-skjerm med ca. 921 000 punkter (VGA) med 170° bildevinkel, ca. 100 %
motivdekning, manuell kontroll av skjermens lysstyrke og automatisk lysstyrkekontroll ved
hjelp av en sensor som måler lyset i omgivelsene
Hele bilder og miniatyrbilder (4, 9 eller 72 bilder) med avspillingszoom, filmavspilling, lysbilde- og/eller filmfremvisning, histogramvisning, markering, opptaksinformasjon, visning
av posisjonsinformasjon, automatisk bilderotering, innspilling og avspilling av talebeskjed,
samt IPTC-informasjonsmerking og -visning
Høyhastighets-USB
HDMI-kontakt type C
Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Stereokontakt (3,5 mm)
Kan brukes for tilkobling av fjernkontroll (ekstrautstyr), ekstra WR-R10 (krever WR-A10adapter) eller WR-1 trådløs fjernkontroll, GP-1/GP-1A GPS-mottaker eller GPS-mottaker
som er kompatibel med NMEA0183 versjon 2.01 eller 3.01 (krever ekstra MC-35 GPS 		
adapterkabel og kabel med D-sub 9-pinners kontakt)
RJ-45-kontakt • Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE
802.3 (10BASE-T) • Overføringshastigheter: 10/100/1000 Mbps med automatisk gjenkjenning
(høyeste logiske overføringshastigheter i henhold til IEEE-standard. Faktiske overføringshastigheter kan avvike) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
For trådløs sender WT-5A/B/C/D
Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og
tradisjonelt), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk,
russisk, spansk, svensk, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk og ukrainsk
Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL18a
EH-6b-nettadapter – krever strømforsyningskabel EP-6 (ekstrautstyr)
1/4 tommer (ISO 1222)
Ca. 160 × 156,5 × 90,5 mm
Ca. 1350 g med batteri og XQD-minnekort, men uten kamerahusdeksel og deksel til
tilbehørssko, ca. 1180 g (bare kamerahuset)
Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet: under 85 % (ingen kondens)
Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL18a, batterilader MH-26a, USB-kabel UC-E15,
bærestropp AN-DC11, kamerahusdeksel BF-1B, deksel for tilbehørssko BS-2, okular DK-17,
batterideksel BL-6, UF-2 kontaktdeksel for stereo-miniplugg, USB-kabelklemme, HDMIkabelklemme, CD-ROM med ViewNX 2

• XQD er et varemerke for SONY Corporation. • iPhone® er et varemerke for Apple Inc. i USA og andre land.
• PictBridge er et varemerke. • CompactFlash er et registrert varemerke som tilhører SanDisk Corporation. • HDMI,
HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing,
LLC. • Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. • Bilder som vises
i søkere, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert.

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. Mai 2014
ADVARSEL

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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