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VELKOMMEN TIL EN STOR FORANDRING – FX-FORMATET
Gjør deg klar til å fotografere på et nytt nivå. D610 er porten til fotografering i FX-format. Du vil bli forbløffet over hvilken
bildekvalitet du kan få med sensor i FX-format. Med så høy oppløsning som 24,3 megapiksler anbefales å bruke et lyssterkt
NIKKOR-objektiv. Det gir naturlige farger, høy detaljskarphet og lite støy når du fotograferer med høye ISO-verdier. Alt dette
i et lett og kompakt kamerahus. Og med en opptakshastighet på 6 bilder i sekundet klarer du alltid å fange de spennende
øyeblikkene. Det er et kamera som støtter alle dine kreative ideer, og du kan ta det med deg overalt.

« D610 gir motivet et mer subtilt uttrykk,
med en fargegjengivelse som gir
klarere høylys og skygger.»

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Bildekvalitet:
14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A],
1/10 sekund, f/11 • Hvitbalanse: Solskinn • Følsomhet: ISO 100
• Picture Control: Standard © Takashi Yamaguchi

FX-formatet gir skarpere bilder med finere nyanser,
også i vanskelig lys
FX24,3
format

Sensor i FX-format med 24,3 effektive
megapiksler: utrolig bildepotensial

D610 – et løfte om bedre bilder og videoer. Større
sensorer mottar mer lys og gir derfor bedre
megapiksler bildekvalitet. Det kompakte D610 har sensor i FXformat som måler 35,9 × 24,0 mm –
mer enn dobbelt så stort som DXformatet. 24,3 effektive megapiksler gir
imponerende skarpe bilder. FX-formatet
muliggjør også flott bokeh med naturlig
dybde i bildet, slik at et skarpt fokusert
motiv kan stå klart frem mot en tiltalende uskarp forgrunn og
bakgrunn. Takket være FX-sensorens egenskaper gir ikke den
høye oppløsningen bildestøy på høye ISO-innstillinger. Derfor blir
bildene gode også i svakt lys. Sensoren i D610 har overlegent
dynamisk omfang. Det er nødvendig til landskapsfotografering
hvor fine gradasjoner og god detaljgjengivelse både i skygger og høylys
er avgjørende. Du kan også forvente
DX-format
forbedret fargedybde, noe som er viktig for
FX-format
å få naturlige, varme fargetoner i portretter.
Bildene blir flotte i godt lys, og enda mer imponerende når du
fotograferer under vanskelige lysforhold.
Se selv hvordan sensoren i FX-format gir bedre bilder.

AHB

Automatisk hvitbalanseinnstilling med
forbedret nøyaktighet

Stol på den automatiske hvitbalanseinnstillingen
i D610! I de fleste situasjoner, både inne og ute, gjør AHBfunksjonen at kameraet gjengir farger på en naturlig måte,
slik at du sparer tid på etterbehandling. D610 gjør det også mulig
å velge mellom Auto 1 (Normal) som kompenserer fargestikk
i lyset fra omgivelsene og Auto 2 (Behold varme farger) som
bevarer de varme fargene fra
glødelampelys.

Auto 1 (Normal)
© Hideki Kono
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En ypperlig kombinasjon: Sensor i FX-format +
EXPEED 3 bildeprosessor, Picture Control og
egenskaper NIKKOR

4 viktige

Gjør deg klar for skarpe stillbilder
og filmer med naturtro farger
som tilfredsstiller selv den mest
kresne. Det store potensialet til
FX-brikken i D610 kommer fullt til
sin rett når den brukes sammen
med andre viktige komponenter.
NIKKOR-objektivene er berømt
for presisjon og skarphet. De overfører lyset fra motivet
til sensoren med et minimum av innvendige reflekser.
Lyset som treffer sensoren konverteres til digitale data og
sendes så gjennom EXPEED 3, et 16-bits
bildebehandlingssystem som også brukes i
flaggskipet D4 og det høyoppløselige D800.
Denne prosessen forhindrer støy i bildene.
Under bildebehandlingen kan du enkelt få
stillbilder og videoer slik du vil ha dem ved
å finjustere parametere ved hjelp av Nikons originale Picture
Control-system. Tenk deg at alt dette blir utført umiddelbart på
hvert eneste bilde for å få perfekt finish, et resultat som bygger
på en serie med eksklusive Nikon-teknologier.

ISO

“Rene” bilder fra standard ISO 100 til 6400

Opptak ved daggry eller solnedgang, om natten
eller i mørke omgivelser innendørs, blir mer
tilfredsstillende med D610. For å fungere bra både i lys og
mørke har D610 et standard følsomhetsområde på ISO
100-6400, med støyreduksjon i hele området. Når det er
nødvendig kan dette utvides til et område som tilsvarer
ISO 50 (Lo 1) til ISO 25600 (Hi 2). Selv om det kan begynne
å dukke opp støy ved høye
ISO-innstillinger, sørger Nikons
effektive støyreduksjonsteknologi
for å holde den på et minimum,
slik at skarphet og detaljer bevares
både i stillbilder og videoer.

Tilsvarer ISO 6400
© Sergey Gorshkov

« Motivet gjengis skarpt, med liten dybdeskarphet
og tiltalende myk bakgrunn. »

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/125 sekund, f/2.8 • Hvitbalanse: Fargetemperatur
(5 000K) • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Skreddersy fotografiet uten at det taper sitt særpreg.
Picture Control: Ta bilder som blir slik du ser dem for deg
Med sin kombinasjon av NIKKOR objektiver, sensor i FX-format og EXPEED 3 bildeprosessor, gir D610 store
bildefiler. Men det er bare begynnelsen. Kameraets brukervennlige Picture Control-system gjør det enkelt
å ta både stillbilder og videoer med et personlig preg. Bare trykk på knappen!

STANDARD: Gir balanserte bilder med perfekt
skarphet, kontrast, lysstyrke og fargemetning.
Før du vet ordet av det, tar du uforglemmelige
bilder fulle av liv.

NØYTRAL: For bilder som gir mest mulig
naturtro gjengivelse av motivet. Unngår
ekstreme justeringer og gjengir motivets
særpreg og fargetoner best mulig.

FRISKE FARGER: Sammenlignet med Standard,
gir innstillingen Friske farger et mer glamorøst
helhetsinntrykk; for særpregede og fargerike bilder
med mye liv. Perfekt for situasjoner der du vil at
farger med lav metning skal skille seg mer ut.

Nikons eksklusive programvare: utnytter det fulle
potensialet i NEF, Nikons RAW

ViewNX 2 (medfølger)
Alt-i-ett-programvare med
brukervennlig grensesnitt.
Med ViewNX 2 kan du bla
gjennom og redigere bildene
og filmene, og dele dem
via Nikons bildedelings- og
lagringstjeneste, NIKON
IMAGE SPACE, og mer.

Hvis du vil ha full kontroll over alle detaljer i bildene under
etterbehandlingen, er det praktisk å fotografere i NEF, som er Nikons
RAW. Dette på grunn av den store datamengden fra sensoren
i FX-format. Fine detaljer i skygger og høylys som kan gå tapt i
komprimerte JPEG-filer bevares bedre i NEF – med tilsvarende
bedre sluttresultat. Nikon tilbyr to eksklusive programvarer
som utnytter NEF-filenes potensial til fulle. Den medfølgende
programvaren ViewNX 2 kan brukes til å importere og bla gjennom
bilder, og inkluderer vanlige funksjoner for bilderedigering. Når
det kreves mer omfattende etterbehandling, lar Capture NX 2 deg
redigere ved hjelp av enkle, men intuitive Color Control Points
som inneholder forskjellige effektive funksjoner. Med NEF kan du
være trygg på at det opprinnelige bildet forblir intakt gjennom hele
prosessen, uansett hvordan du redigerer. Nikons programvare
kan utnytte kameraets data som ingen andre, fordi den “forstår”
sensoren i D610 samt innstillingene på NIKKOR-objektiver og Nikonblitser. Det er et helhetlig system skapt for å sikre best mulige
resultater.

Capture NX 2 (ekstrautstyr)

Capture NX 2 er kraftig
verktøy for mer avansert og
forseggjort fotoredigering.
Programmet inkluderer den
intuitive Color Control Pointteknologien som forenkler
mange prosedyrer for bilde
forbedring. Nå kompatibelt
med 64-bits
operativsystemer.

Aktiv D-Lighting: Bevar detaljer i høylys og skygger

HDR for landskap med høy kontrast

Nikons Aktiv D-Lighting er den beste løsningen for fotografering
under forhold der lyskontrastene overskrider kameraets dynamiske
omfang. Fungerer også når motivet beveger seg. Du kan bevare
detaljene i høylysene uten å tape detaljer i skyggen. Velg en styrke
som gjenspeiler kontrastnivået i bildet.

Funksjonen HDR (High Dynamic Range) i D610 er et effektivt
verktøy for naturfotografer som ofte møter krevende lysforhold
med høy kontrast. Det tar to bilder med én lukkerutløsning, ett
lysere og ett mørkere. Kameraet kombinerer automatisk disse to
eksponeringene for å skape ett bilde med større dynamisk område,
samtidig som fargemetning og tonalitet beholdes.
Merk: Stativ anbefales.

MONOKROM: Begrenser toneområdet med
virkninger som tilsvarer svart-hvitt eller sepia.
Brukes for å skape eller forsterke en bestemt
stemning. Filtereffekter etterligner bruk av
fargefilter på svart-hvitt fotografier.

PORTRETT: Bruker Nøytral-innstillingen som
utgangspunkt for å gjengi hud mer naturlig.
Gjør fargetoner mer naturtro og gir en
realistisk dybdefølelse.

Det er bare å velge den stilen du ønsker og begynne å fotografere.
Du får automatisk godt balanserte bilder av motivet. Hvis du
har mer spesielle ønsker og vil gjøre små justeringer, kan du
tilpasse innstillingene ved å finjustere parametere. Med Standard,
Friske farger, Portrett og Landskap kan hurtigjustering brukes
til å kontrollere skarphet, kontrast, lysstyrke, fargemetning og
nyanse*. Det er også mulig å lagre justeringer som egendefinerte
Picture Control-innstillinger med et valgt navn for spesielle
situasjoner. Som et ytterligere pluss, hvis du fotograferer i RAW
(NEF)-format, kan Picture Control brukes etter at bildet er tatt – fra
Standard til Monokrom eller Monokrom til Portrett – ved hjelp av
programvaren Nikon ViewNX 2 eller Capture NX 2. Med Live view
kan du se hvordan forandringene påvirker bildet, både stillbilder og
videoer.

LANDSKAP: Sammenlignet med Friske farger,
skaper Landskap-innstillingen mer dempede
og beroligende farger. Fyldige og iøynefallende
gradasjon fremhever skarpheten i motiver som
landskap og natur, men også gater og bymiljøer.

Ekstra høy

Display for hurtigjustering

Med innstillingen Nøytral
gjengis detaljene i motivet
godt
Motiver med høy
fargemetning kan tape
detaljer når omriss og
kontrast forsterkes. Men
med innstillingen Nøytral
gjengis detaljene presist.

*I Nøytral er ikke hurtigjustering tilgjengelig, men hver enkelt innstilling (skarphet,
kontrast, lysstyrke, fargemetning og nyanse) kan kontrolleres. I Monokrom er de tre
første parametrene i Nøytral supplert med filtereffekter, toning og metning.

En egen Picture Control-knapp gir
direkte tilgang til menyen
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Lysere bilde

Av

Vellykket HDR-bilde

Mørkere bilde

Reduksjon av lateral kromatisk aberrasjon

Mer effektiv Auto ISO-funksjon

Nikons intelligente prosessering reduserer i stor grad risikoen for
lateral kromatisk aberrasjon forårsaket av objektivet. I motsetning
til andre metoder som bare eliminerer kromatisk aberrasjon,
kompenserer Nikons metode disse fargeforskjellene ved hjelp av
en oppløsningsindeks for hver farge, noe som er særlig effektivt for
å oppnå bilder med slående skarphet helt ut i hjørnene. Og fordi
disse rettelsene gjøres uavhengig av hvilket NIKKOR-objektiv som
brukes, er du sikret best mulig bilder med alle NIKKOR-objektivene
du har.

Når du fotograferer med Auto ISO* justerer D610 automatisk
lengste lukkertid, basert på objektivets brennvidde. Dette kan være
svært nyttig for å unngå bevegelsesuskarphet ved at det stilles inn
høyere ISO-verdi for å sikre tilstrekkelig
kort lukkertid – spesielt fordelaktig når
du fotograferer med zoomobjektiv
i svakt lys.
*Kun eksponeringskontrollene P, S, A og M.
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« Serieopptak med 6 b/s og suverent AF-system,
D610 fanger selv de vanskeligste motiver.»

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF)
• Eksponering: Eksponeringskontroll [M], 1/1250 sekund, f/7.1 • Hvitbalanse: Auto 1
• Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard © Robert Bösch

Øverst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/2500 sekund, f/5.6 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 1600 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
Nederst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A\, 1/2000 sekund, f/5.6 • Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 400 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
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Innovative nyvinninger styrker FX-formatets allsidighet
6

Fang øyeblikket i FX-format

Det er ikke alltid du får to sjanser. Med D610 har
Nikons ingeniører gjort det enda enklere å fange viktige
øyeblikk. De har økt hastigheten for serieopptak med FX-format og
24,3 megapiksler. Kameraet kan nå ta så mange som 100*2 bilder
i kontinuerlig serie med en frekvens på opptil 6 bilder i sekundet*1.
Det er takket være hastigheten til bildeprosessoren EXPEED 3 og
mekanismen som driver speilet uavhengig. Du kan forvente samme
hurtighet både med FX-og DX-formatene. Disse hastighetene gjør
at kameraets funksjon for Dynamisk AF-område følger motivet mer
effektivt. Enten det er ekstremsport eller dyr som beveger seg
raskt, leverer D610 flere vinnerbilder per sekund.

b/s

*1 Basert på CIPA-retningslinjer.
*2 Kun med JPEG-innstilling, unntatt Fin/Stor i
FX-format (maks. 51 bilder) og Normal/Stor in
FX-format (maks. 90 bilder).

Qc

Lyddempet utløser for støysvake opptaksserier
[NY]

D610 har en ny utløser
funksjon for lyddempet serieopptak,
Qc (quiet continuous). Den gir maksimal
diskresjon når du fotograferer sky og
vanskelige motiver, eller på konserter hvor
lukkerlyder kan være forstyrrende. Denne
utløserfunksjonen reduserer speilstøy samtidig som den klarer opptil
3 b/s*. Den er markert på funksjonsvelgeren.
*Basert på CIPA-retningslinjer.

Lynrask respons
Fingeren er klar til å fotografere så snart du slår på kameraet,
takket være strømbryterens strategiske plassering ved siden av
utløseren. Kameraet er klart til bruk etter ca 0,13 sekunder*,
utløserforsinkelsen er redusert til ca 0,052 s*. Dette er
ikke langt unna utløserforsinkelsen til Nikon D4 som
er på 0,042s*. Sikkert og behagelig grep gjør at du
straks er klar til å ta ditt livs bilde.
*Basert på CIPA-retningslinjer.

6-b/s serieopptak

39

Allsidig AF-system

Du kan vente deg bemerkelsesverdig autofokusytelse
fokuspunkter fra D610. 39 tettpakkede fokuspunkter, inkludert ni
korsformede sensorer, sørger for topp presisjon. Dette systemet har
flere AF-søkefeltfunksjoner, avhengig av motiv. Dynamisk AF-område
er et kraftig verktøy for å følge bevegelige motiver ved å bruke ett
prioritert fokuspunkt og støttepunkter rundt dette. Du kan velge
mellom 9, 21 og 39-punkters dekning. Valget avhenger av motivets
størrelse, hastighet og hvordan det beveger seg. Kameraets smarte
funksjon for 3D følgefokus gir større frihet når du komponerer
bildet. Kameraet sørger for at et motiv som beveger seg innenfor
de 39 punktene alltid er i fokus. Prøv enkeltpunkt AF når du skal
fokusere nøyaktig på stillestående motiver, for eksempel landskap,
portretter eller stilleben. D610 har automatisk valg av AF-søkefelt.
Det registrerer motivet, for eksempel et ansikt, og velger fokusfelt
automatisk blant de 39 fokuspunktene – perfekt til portretter.

f/8-

Hvis du for eksempel bruker et 70-200 mm f/4 objektiv med 2 x
telekonverter, kan du fotografere med en effektiv brennvidde på
400 mm. Det er en stor fordel ved fotografering av sport, dyreliv
eller i andre situasjoner som krever et langt teleobjektiv.
Tilgjengelige fokuspunkter, avhenger av lysstyrken

39 punkter: Kompatibelt
med største blenderåpning
f/5,6 eller bedre
(

Fungerer som kryssensorer

33 punkter: Kompatibelt
med største blenderåpning
mindre enn f/5,6 og større
enn f/8

7 punkter: Kompatibelt
med største
blenderåpning f/8

Syv fokuspunkter er kompatible med liten
lysstyrke.

kompatibilitet D610 kan bruke de syv midtre fokuspunktene til
å fokusere automatisk selv med så liten effektiv
lysstyrke som f/8. Dette skjer når det brukes en telekonverter for å
fange fjerne motiver, eller for å skape et sammenpresset perspektiv.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Telekonverter TC-20E III
Med en faktisk blenderåpning på f/8 aktiveres tele- eller supertele-fotografering
med AF for brennvidder fra 140 til 400 mm i FX-format (210-600 mm i DX-format).

© Junichi Noguchi

Ca.

100

Nøyaktig bildekomposisjon i søkeren

Alternativer for bildeformat

Juster det du ser i søkeren i forhold til hva du får med

D610 har to forskjellige opptaksformater: FX-format (35,9 × 24,0
mm) og DX-format (23,5 × 15,7 mm). En gitt brennvidde på DXformatet tilsvarer et 50 % lengre
objektiv på FX-format. Denne
teleeffekten gir ekstra rekkevidde
når det trengs. Takket være det
høye pikseltallet til D610, har også
bilder i DX-format høy kvalitet med
10,4 megapiksler.

% på fotografiet. D610 har optisk søker med glassprisme

dekning

som gir ca. 100 % motivdekning. Den viser synsfeltet
nøyaktig og du ser motivet så tydelig at det er enkelt å komponere
bildet. Den store sensoren i FX-format gir et stort, lyst og skarpt
søkerbilde, og mattskiven er utformet for å gjøre det raskt og
intuitivt å fokusere – manuelt eller automatisk. Med prismesøkeren
går det også raskere å komponere
bildet, og det er enklere å ta
hurtige avgjørelser. Det kan være
avgjørende for resultatet når du tar
portretter og øyeblikksbilder eller
fotograferer motiver i bevegelse.

FX-format

DX-format
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Motiv- Nikons eksklusive system gir økt nøyaktighet
for mange automatiske operasjoner
gjenkjennelse Nikons motivgjenkjenningssystem foretar en

gjør den automatiske hvitbalanseinnstillingen mer nøyaktig. Den
fungerer sammen med «høylysanalyse» for å hjelpe til med å
beregne riktig eksponering, selv sammen med i-TTL-blitsstyring.
«Ansiktsgjenkjenning på bildeplan» gjør ansiktsprioritert AF mulig i
live view og filmopptak.

nøyaktig justering av automatiske operasjoner
som fokusering, eksponering og hvitbalanse. Med hjelp av den
høyoppløselige bildebrikken og RGB-lysmålesensoren på 2 016
piksler analyserer D610 motivet nøye før hver lukkerutløsning
Systemet tolker ikke bare motivets lysstyrke,
RGB-sensor med
farger og informasjon og posisjoner, men også
2 016 piksler
tilstedeværelsen av mennesker og ansikter.
Denne informasjonen brukes før eksponeringen
for å få mer nøyaktige automatiske innstillinger.
Følg motivet
Motividentifikasjon
For eksempel: når du bruker søkeren hjelper
«motividentifikasjon» funksjonen Automatisk valg
av AF-søkefelt til å finne en person i bildefeltet.
Fasesøkende AF
Aktiv
«Motivfølger» støtter 3D følgefokus for å følge
Auto. valg av AF-søkefelt
D-Lighting
3D følgefokus
motiver i bevegelse. «Identifisering av lyskilde»

Bildesensor

Høylysanalyse

Eksponeringskontroll
Matrisemåling
i-TTL-balansert utfyllingsblits
Flimmerreduksjon

Identifikasjon
av lyskilde

Auto
hvitbalanse

Ansiktsgjenkjenning
på bildeplan

Avspilling
Avspilling – zoom
inn ansikt

Følg motivet

Kontrastsøkende AF
Ansiktsprioritert AF
Følg motivet AF
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Behagelig og pålitelig, med fantastisk kapasitet.

Innstilling for styringsenhet

Doble SD-kortspor for pålitelig
databehandling

Advanced Wireless Lighting: én blits, utallige muligheter
Ta bedre portretter med Nikons lysmagi. D610 er laget for å fungere med Nikon Creative
Lighting System, kjent for å være særdeles nøyaktig, allsidig og hendig. Fordelene med dette
samspillet oppleves best via Advanced Wireless Lighting. Med den innebygde blitsen i D610
som styringsenhet er det enkelt å fjernstyre blitser (SB-700 eller SB-910). Bare fantasien
setter grenser for hvor kreativ og omfattende belysningen kan være. Det er en viktig for å
skape gode portretter – og utallige andre motiver.

En SB-700 ble plassert i en bærbar softboks for å spre lyset
jevnt. Den ble utløst trådløst ved hjelp av den innebygde
blitsen i D610.

SB-300

SB-700

Sikker og rask kortlesing/lagring er
avgjørende for effektive arbeidsøkter med
kameraet, særlig når det dreier seg om viktig
arbeid. D610 har doble SD-kortspor som gir
flere avanserte opptaksmuligheter. Du kan
ta opp RAW og JPEG samtidig på separate
kort, overføre data fra et kort til et annet,
eller, under videoopptak, velge spor basert
på gjenværende kapasitet. Sporene er UHS-Ikompatible for raskere dataoverføring, og de
støtter også SDXC, høykapasitetsstandarden
for SD-kort.

Ergonomi for betjeningskomfort
For at det kompakte D610 skal være
behagelig å arbeide med for hender
av forskjellig størrelse, arbeidet Nikons
designere grundig med kameraets grep.
Den flate strømbryteren og vinkelen på
utløserknappen bidrar til å gjøre finger
bevegelsene mer naturlige og kameraet
mindre slitsomt å bruke over lang tid.
Antiskligummien for stativet nederst på
kameraet gir ekstra grep når du fotograferer
vertikalt. Med funksjonsvelgeren og
innstillingshjulet for utløserfunksjon på
samme akse, får du ekstra rask tilgang til
vanlige bruksmåter og funksjoner.

Sensor som måler lyset i omgivelsene, for
automatisk justering av skjermens lysstyrke

Den intelligente overvåkingsfunksjonen
kontrollerer automatisk den faktiske
lukkertiden for å kunne korrigere
eventuelle avvik som kan oppstå over
tid. Separate enheter for drift av lukker,
speilmekanisme og blenderåpning
muliggjør kontinuerlige opptaksserier med
en hastighet på 6 b/s. Nå kan du trygt ta
bilder under krevende forhold.

Den innebygde blitsen har en
styringsfunksjon som støtter
Advanced Wireless Lighting.

Intelligent strømstyring og batteri
med lang levetid
Effektiv strømstyring, og konsekvent bruk
av energieffektive løsninger i EXPEED 3 og
andre funksjoner, reduserer strømforbruket
i D610. Kameraet bruker ett EN-EL15
oppladbart Li-ion-batteri, det samme som
D800-serien og D7100. Det har kapasitet til
ca. 900 stillbilder* på én lading, selv med
blits på annethvert bilde. EN-EL15, EH-5b
nettadapter (med EP-5B strømkabel) og
MB-D14 Multi-Power batterigrep kan
brukes som strømforsyning.
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Den innebygde kunstige horisonten i
D610 gjør det enklere å komponere bildet.
LCD-skjermen viser om om kameraet heller
til siden eller forover/bakover. Horisontal
helling vises også i søkeren. Denne
funksjonen er spesielt nyttig til motiver
som stilleben, landskap og arkitektur.

SB-910

Merk: SB-300 er ikke kompatibel med Advanced Wireless
Lighting.

*Basert på CIPA-standarder.

Kunstig horisont for å oppdage
om kameraet heller til siden eller
forover/bakover.

Stor og tydelig LCD-skjerm
Den store LCD-skjermen på 8 cm med
ca. 921 000 punkter er behagelig å arbeide
med. Antirefleksbelegget gjør at skjermen
viser bildet skarpt og uten sjenerende
reflekser, selv i sterkt lys. Hvis du innstiller
LCD-skjermens lysstyrke på «Auto»,
justerer kameraet automatisk lysstyrken
når skjermen slås på, avhengig av lyset
i omgivelsene. Det er derfor enkelt å
kontrollere bildet både i sterkt og svakt lys.

Solid kamerahus og lukker i
magnesiumlegering, testet med
150 000 sykluser
På toppen og baksiden har D610 deksel
av solid magnesiumlegering, slik at
de følsomme delene inni kameraet er
beskyttet mot støt. Grundig værtetting –
også av batteripoldekslene – beskytter
D610 mot støv og fukt i samme grad
som Nikon D800-serien. Lukkeren i
D610 er testet til 150 000 sykluser på
ferdig monterte kameraer. Det beviser
holdbarhet og presisjon. Lukkeren har tider
mellom 1/4 000 sekund og 30 sekunder.
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Film i full HD med lyd av høy kvalitet
Tidsforkortet fotografering gjort enkelt
Tidsforkortet fotografering er en unik teknikk. Den skiller seg
fra stillbilder og video ved at bilder tas automatisk med for
håndsinnstilte tidsintervaller og at resultatet lagres som en film –
for å avspille langsomme bevegelser i stor hastighet. Tidligere
krevde tidsforkortet fotografering omfattende beregninger
og redigering. Nå er det bare å stille inn opptaksintervallet på

ME-1 stereomikrofon
(ekstrautstyr)

menydisplayet, og la kameraet lage en film som er fra 24 til 36 000
ganger raskere enn vanlig avspilling. Du kan filme naturfenomener
som drivende skyer, stjernenes bevegelser og blomster som
springer ut – eller folk som kommer og går i en by.
Merk: Filmfiler laget med tidsforkortet fotografering lagres i størrelsesforhold 16:9.

For å få bedre
lydkvalitet velger du
stereomikrofonen ME-1
(ekstrautstyr) som tar
opp hi-fi stereolyd med
minimalt med støy fra
autofokussystemet.

Det totale antallet bilder i den endelige filmen blir beregnet
automatisk ved å dele opptakstiden med intervallet (f.eks.
25 min. × 60 ÷ 5 s = 300 bilder).
Ta opp en tidsforkortet film med standardintervall på
5 s og opptakstid på 25 min.

Samtidig visning av film og live view utdata for film på
eksterne skjermer via HDMI.

Hodetelefonene på denne siden er fra en
annen produsent.

Full HD-kvalitet med 24,3 effektive megapiksler

Lydkontrollalternativer for stabil filmkvalitet

D610 støtter Full HD 1 920 × 1 080 – 30 pkt. EXPEED 3 bearbeider
den store datamengden på 24,3 megapiksler for å levere høy
oppløselige filmer med redusert moaré og andre bildefeil. En
funksjon for støyreduksjon er optimalisert for filmer. Den reduserer
støyen effektivt samtidig som du beholder full oppløsning.
Støyreduksjonen reduserer tilfeldig støy ved høye ISO-innstillinger
og gir myke gradasjoner med minimal blokkstøy fra komprimering.
Filstørrelsen komprimeres til H.264/MPEG-4 AVC-format, som gir
en lengste opptakstid på omtrent 29 min. 59 s.* Du kan også velge
1 280 × 720 – 60 pkt. som passer til å fange raske bevegelser.
Filmopptaksknappen er plassert ved siden av utløseren, slik at du
kan starte og stoppe videoopptak like lett som du tar stillbilder.

D610 har kontakt for tilkobling av hodetelefoner. Indikatorer på
LCD-skjermen viser lydnivået i live view. Lydnivået i hodetelefonen
kan finjusteres i 30 trinn, mens mikrofonfølsomhet kan styres i
20 trinn. Den eksterne stereomikrofonen ME-1 gir lydopptak av
høy kvalitet med betydelig redusert mekanisk støy.
Merk: Mikrofonfølsomhet og hodetelefonvolum kan ikke forandres under videoopptak.

D610 er utstyrt med type C HDMIminikontakt som gjør det mulig med
samtidig visning på LCD-skjerm og ekstern skjerm. I film live
view er det mulig å sende ut data i samme oppløsning som
filmopptaksformatet (maks. 1920 × 1080 *). Under filmopptak
eller film live view, kan du velge at opptaksinformasjonen som
vises på LCD-skjermen ikke skal vises på utstyret som er tilkoblet
via HDMI. Dette er praktisk for å se hele bildet når det må
kontrolleres i sanntid på en større ekstern skjerm. Videre er det
mulig å ta opp live view-data for ukomprimert film direkte på en
ekstern enhet før det lagres på et SD-minnekort. Dette møter
kravene fra profesjonelle, som trenger ukomprimerte høykvalitets
filmklipp for redigering på tilkoblet utstyr. Hvis kameraet er
tilkoblet en HDMI-CEC-kompatibel TV, er det også mulig å styre
avspillingen fra kameraet ved hjelp av fjernkontrollen til TV-en.
*Når du tar opp film via et HDMI-grensesnitt, kan bildet som kommer ut være mindre
enn det som er innstilt med menyen «bildestørrelse/bildefrekvens».

*Lengste opptakstid varierer med bildefrekvens, bildestørrelse og bildekvalitet. Lengste
opptakstid for tidsforkortet fotografering er 20 min.

Bildestørrelse

Bildefrekvens

Bildestørrelse

60p (59,94 b/s)

30p (29,97 b/s)
1 920 × 1 080

25p (25 b/s)

Tilkobling av stereohodetelefoner (venstre)
og stereomikrofon (høyre)

Bildefrekvens

1 280 × 720

24p (23,976 b/s)

50p (50 b/s)
30p (29,97 b/s)
25p (25 b/s)

Merk: Du kan velge mellom høy og normal bildekvalitet.

Mikrofonfølsomheten er justerbar
selv under live view, ved bruk
av stereohodetelefoner og når
lydnivåindikatorer vises.
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Meny over mikrofonfølsomhet

Den eksterne skjermen i bildet over er fra en annen produsent.

For eksempel vil en 300 bilders film innspilt med
1 920 × 1 080, 30 p, vare i om lag ti sekunder.

D-film i full HD med funksjonen Flere formater
Filmfunksjonen til D610 lar deg være kreativ og velge mellom
to typer bildeformater. FX-formatet* drar nytte av den store
bildebrikken for å skape bilder med liten dybdeskarphet og flott
bokeh. På grunn av det mindre bildeformatet gjør DX-formatet det
mulig å komme tett på motivet med et objektiv som har kortere
brennvidde. Å ha to bildeformater i ett kamera – og et arsenal
av NIKKOR-objektiver, inkludert DX-objektiver – gir stort rom for
kreative uttrykk.
*Sideforholdet på filmer er 16:9 uavhengig av hvilket format som er valgt.

Live view-kontroller: Sjekk hvordan
bildene ser ut forstørret
D610 leveres med uavhengige live viewkontroller som er utformet for både
video og stillbildefotografering. Med
forstørrelse på opptil 19 ganger kan du
fokusere nøyaktig når du fotograferer.
For stillbildefotografering bruker live view
kontrastsøkende AF med samme
hastighet som på D4 og D800-seriene.
Spesialiserte eksponeringskontroller
gir myke eksponeringsoverganger for
motiver i bevegelse når du filmer. Etter
at du har fotografert, kan du vise bildene
med opptil ca. 38 x forstørrelse*, så du
kan være sikker på at du har oppnådd
ønsket resultat.

Normal visning

På skjermen under opptak
( er forstørret 19x )

Avspilling på skjermen
( er forstørret 38x )*

*Kun ved avspilling av stillbilder (når stor størrelse er valgt, og i FX-format)
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NIKKOR: Nøkkelen til å slippe løs det store potensialet i D610.
Når oppløsningen på bildebrikken øker, blir objektivenes optiske
kvalitet viktigere. Nikon og selskapets konstruktører håndhever
de strengeste tekniske standarder for alle egenskaper i
objektivene de produserer, som skarphet, farger, tonalitet
og bokeh. De nyeste FX-NIKKOR-objektivene utnytter
den høye oppløsningen i D610 til fulle. De fleste
kombinasjoner av kamera og objektiv er lette

og kompakte, noe som gjør det behageligere å fotografere på
frihånd. Fra lyssterke objektiver med fast brennvidde til allsidige
zoomobjektiver – alt er optimalisert for digital bildebehandling.
Noen av objektivene er veldig kompakte. NIKKOR støtter
kreativitet ved å levere best mulig bilder.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NYTT]

Et lyssterkt vidvinkelobjektiv med flott
bokeh og redusert fortegning, særlig i
ytterkantene. Nanokrystallbelegg bidrar
til å oppnå skarpe bilder med redusert
overstråling. Perfekt til landskapsbilder og
innendørs fotografering.

Et kompakt og lett normalobjektiv. Asfæ
riske elementer korrigerer aberrasjoner,
noe som gir ekstrem skarphet og tiltalende
bokeh. Dette objektivet mestrer forhold
med svakt lys spesielt godt. Passer til nær
sagt alle motiver, fra portretter til stilleben
og landskap.

Et kompakt objektiv med fast brennvidde
som kjennetegnes av høy oppløsning,
tiltalende bokeh og naturlig dybdeinntrykk.
Punktlyskilder som befinner seg på avstand
uendelig gjengis som fine punkter. Et
ypperlig objektiv til portretter og stilleben.

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

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

Kompakt og allsidig makroobjektiv med
nanokrystallbelegg. Mestrer nærbilder med
slående skarphet og tiltalende bokeh. Det
passer også bra til portretter og stilleben.

En lett og kompakt “portrettele” med stor
lysstyrke - for skarpe bilder. Utnytt impo
nerende bokeh og ta kreative portretter.

Et kompakt og allsidig objektiv som dekker
det mest brukte zoomområdet. Bildestabilisatoren (VR) er nå forbedret til fire trinn*,
det gjør det enklere å fotografere med
håndholdt kamera. Objektivet er ypperlig til
en rekke forskjellige motiver, fra portretter
og stilleben til landskap.

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

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

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Et allsidig 11 x zoomobjektiv med inntil
3,5 trinns bildestabilisering*. Gir
enestående bildekvalitet i hele det
store zoomområdet. Perfekt på reiser.

En telezoom med bildestabilisering på
opptil 4.0 trinn*, det gir store muligheter til
frihåndsopptak. Nærgrense på 1 m gir tiltalende bokeh, mens nanokrystallbelegget
minimerer lysflekker og overstråling.

En fleksibel 5 x super-telezoom med
bildestabilisering på opptil 4 trinn*. Uovertruffen bildekvalitet takket være ett linseelement av Super ED-glas og fire av ED-glass,
samt nanokrystallbelegg. Gir fantastisk
bildekvalitet; særlig egnet til sport og dyreliv og på reiser.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S Telekonverter TC-14E II • Bildekvalitet: 12-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/125 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Fargetemp. (5 000 K) • Følsomhet: ISO 1600
• Picture Control: Standard © Junichi Noguchi

*Basert på CIPA-standarden. Oppnås når objektivet brukes på et digitalt speilreflekskamera med FX-format, zoomet til lengste brennvidde.

Prøv DX-objektiver for enda mer fleksibilitet
DX
FX
DX-bildeformat markeres
visuelt i søkeren.
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Takket være Nikons konsekvente satsing på F-fatningen kan du bruke nesten alle NIKKOR-objektiver på D610,
inkludert DX-objektivene du kanskje allerede har. DX-objektivene er relativt kompakte. Det bidrar til å holde kame
raets totalvekt nede. En en stor fordel når du må være fleksibel og bevegelig. Kameraet gjenkjenner DX-objektiver
automatisk for å stille inn ønsket beskjæring. Bildene vil fortsatt ha en oppløsning på ca. 10 megapiksler.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Bildekvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll M. 1/125 sekund, f/4 • Hvitbalanse: Fargetemperatur (5 000K) • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Utvid mulighetene med Nikon-tilbehør
WU-1b trådløs mobiladapter (tilleggsutstyr) for fjernstyrt fotografering og overføring av bilder til
smartenhet

WU-1b Wireless
Mobile Adapter

Når den trådløse mobiladapteren WU-1b (ekstrautstyr) festes til USB-kontakten på D610, er toveis
kommunikasjon mulig mellom kameraet og en smartenhet, for eksempel en smarttelefon eller et
nettbrett med innebygd trådløs kommunikasjon. Dette gjør det mulig å utløse lukkeren på avstand, eller
bruke skjermen på smartenheten som live view-skjerm og fotografere fra den gunstigste vinkelen. Bildene
kan deretter overføres trådløst til smartenheter og lastes opp til et SNS eller vedlegges en e-post. WU-1b er
kompatibel med smartenheter som bruker Android™ OS og iOS.
Merk: Krever installasjon av Wireless Mobile Utility på smartenhet før bruk.

Wireless Mobile
Utility

Wireless Mobile Utility
Med Nikons programvare Wireless Mobile Utility kan bilder lastes ned fra et kamera til en smartenhet, og
smartenheten kan brukes til å utløse kameraet med WU-1b trådløse mobiladapter. WU-1b er kompatibel
med smartenheter som bruker Android™ OS og iOS.
Merk: Tilgjengelig gratis fra appbutikker.
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WR-R10 trådløs fjernkontroll
(sender/mottaker)

Ved å benytte 2,4 GHz-båndet utvides fleksibiliteten til fjernkontrollen WR-1 og WR-R10/WR-T10 (ekstrautstyr)
enormt. Til forskjell fra lignende utstyr som bruker infrarøde stråler, virker denne fjernkontrollen over lange
avstander. Den kan derfor brukes til å utløse lukkeren selv om det er hindringer som trær i veien. Autofokus
og serieopptak er også mulig. Disse fjernkontrollene kan styre flere kameraer, og kan benyttes til en rekke
opptaksscenarier. Du kan ta stillbilder eller filme samtidig med kameraer som har forskjellige objektiver, eller
kameraer plassert i forskjellige vinkler. Hvis du deler kameraene inn i grupper og tildeler én kanal til hver,
kan du kontrollere hver gruppe selvstendig. Du kan f.eks. ta stillbilder med én gruppe, og gjøre filmopptak
umiddelbart etter med en annen gruppe.
Merk: Videoopptak er mulig med D4, D800-serien, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A og COOLPIX P7700.

WR-T10 trådløs fjernkontroll
(sender)

MB-D14 Multi-Power batterigrep (ekstrautstyr) for komfortabel fotografering på høykant
Batterigrepet MB-D14 Multi-Power (ekstrautstyr) kan bruke to typer batterier (ett EN-EL15 oppladbart Li-ion
batteri eller seks R6/AA alkaliske, Ni-MH eller litium-batterier) og EH-5b nettadapter (med EP-5B strømkabel).
Det er mulig å bytte sømløst mellom batteriet i D610 og MB-D14 når det er lagt ett EN-EL15 i hvert av dem,
slik at brukeren kan ta ca. dobbelt så mange bilder som med D610 alene. Batterigrepet MB-D14 Multi-Power
har knapper og innstillingshjul for vertikal fotografering. Det gir et komfortabelt grep som er spesielt nyttig for
portrettarbeid. Batterigrepet er laget av magnesiumlegering.
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Fokusplanmerke
Utløser for programhjullås
Avspillingsknapp
Meny-knapp
Retusjeringsknapp / Picture
Control-knapp
Hjelp-knapp / Beskyttelses
knapp / knapp for
hvitbalanse
Avspillingszoom inn-knapp /
knapp for bildekvalitet/
størrelse
Avspillingszoom ut-knapp /
miniatyrbilde-knapp / Følsomhetsknapp (ISO) / Knapp for
nullstilling med to knapper
Stativfeste
Skjerm
Info-knapp
Kontaktdeksel for batterigrep
MB-D14 (ekstrautstyr)
Batterideksel
Lås for batterikammerdeksel
Høyttaler
Infrarød mottaker (bak)
Lampe for minnekortaktivitet
Live view-velger
Live view-knapp
Sensor for lyset i omgivelsene
Deksel for minnekortspor
Fokusvelgerlås
OK-knapp
Multivelger
Hovedkommandohjul
Kontakt for ekstern mikrofon
Hodetelefonkontakt
USB-kontakt
Inngang for HDMI-minikontakt
Terminal for tilbehør

NIKKOR OBJEKTIVER

DK-20C korreksjonslinser for okular
(-5 til +3 m -1)
DG-2
søkerlupe

SU-800 Styringsenhet
for trådløs
blitsfotografering

SD-9 batteripakke
DK-22 okularadapter

SB-910
blits

DK-21M forstørrelsesokular

SB-700
blits
SB-400
blits

DK-5 søkerdeksel*

SB-300
blits

Studioblitser**

SB-910/700/
400/300
blits

R1C1
blitsstyringssett
for nærbilder
AS-15 synkroniseringsadapter for
tilbehørssko

SC-28, 29
TTL-fjernkabel

DK-21 øyemusling
av gummi*

DIGISCOPINGTILBEHØR

FJERNKONTROLL,
GPS-TILBEHØR

MIKROFON

FSA-L1 teleskopfeste for
digitalt speilreflekskamera

TV- OG VIDEOTILBEHØR

FSA-L2 teleskopfeste for
digitalt speilreflekskamera

ME-1
stereomikrofon

WR-T10 trådløs
fjernkontroll

WR-1 trådløs
fjernkontroll

TV-skjerm**

HDMI-kabel med HDMIminikontakt (type C) for
tilkobling til kameraet**

WR-1 trådløs fjernkontroll

HODETELEFON
Inngang for
HDMI video**

GP-1A GPS-mottaker

NIKON IMAGE SPACE er en gratis, nettbasert bildedelingsog lagringstjeneste. Den har et hurtig og praktisk brukergrensesnitt og enkel arbeidsflyt. Du kan laste opp
/ laste ned, søke etter, organisere og dele bilder og filmer, samt koordinere med SNS, enkelt og lettvint. En
«enkel konto» med maks. 2 GB lagringsplass er tilgjengelig for alle registrerte brukere. «Spesialkonto», som
kan brukes av eiere av et Nikon digitalkamera, tilbyr lagringsplass på opptil 20 GB og en rekke
nyttige funksjoner, som passordbeskyttelse. Det finnes også en app for smarttelefoner.

http://nikonimagespace.com

GP-1A GPSmottaker

MC-DC2 fjernstyringskabel

ML-L3
fjernkontroll

WR-T10 trådløs
fjernkontroll
(sender)

WR-R10 trådløs
fjernkontroll
(sender/mottaker)

TILBEHØR FOR
SMARTUTSTYR
WU-1b
trådløs
mobiladapter

NETTADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIPAKKER

SD-minnekort**

ETUI

EN-EL15 oppladbart
litium-ion-batteri*

EP-5B
strømforsyning

Wireless
Mobile Utility†

Multi-Power batterigrep
MB-D14
MH-25 batterilader*

DATATILBEHØR

Seks R6-AAbatterier**

EH-5b nettadapter

CF-DC5
halvmyk veske

Smartenhet**
(iOS/Android OS)

* Tilbehør som følger med
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SYSTEMOVERSIKT

GP-1A GPS-mottaker (ekstrautstyr) for lagring av stedsinformasjon
Lagrer data som breddegrad, lengdegrad, høyde og UTC (Universal Coordinated Time) som Exif-data på
bildet ved hjelp av ekstra GP-1A GPS-mottaker. Bilder med stedsdata kan vises i GeoTag-området på
ViewNX 2. Informasjonen kan også brukes på Nikons tjeneste for bildedeling og lagring, NIKON IMAGE
SPACE, samt andre elektroniske bildedelingstjenester eller digital programvare for kartlegging.

u

)

DR-6 vinkelsøker

MB-D14 Multi-Power batterigrep (på D610)

t

~

{

Trådløse fjernkontroller (tilleggsutstyr) bruker radiooverføring for mer bekvemmelighet.

1 Knapp for eksponeringskompensasjon/nullstilling med to
knapper
2 Utløser
3 Strømbryter
4 Underkommandohjul
5 Knapp for dybdeskarphetskontroll
6 Deksel til strømforsyning
7 Slett-knapp / knapp for
formatering av minnekort
8 Øyemusling i gummi
9 Funksjonsknapp (Fn)
! Søkerokular
" Diopterjustering
# Speil
$ Knapp for AE/AF-lås
% Hendel for lysmålerkobling
& Objektivfatning
( Fokusfunksjonsvelger
) Knapp for AF-funksjon
~ Utløserknapp for objektivet
+ Påsettingsmerke for
objektivet
, Knapp for alternative
eksponeringer
- Innebygd mikrofon
. Knapp for blitsfunksjon /
Knapp for blitskompensasjon
/ Infrarød mottaker (foran)
: Festeøye for bærestropp
; Innstillingshjul for
utløserfunksjon
< Programhjul
= Frigjøring av funksjonsvelger
> Tilbehørssko (til ekstra blits)
? Innebygd blits
@ Fokuseringslys / selvutløserlampe / lampe for reduksjon av
rød øyerefleks
[ Knapp for lysmåling / knapp
for formatering av minnekort
\ Filmopptaksknapp
] Kontrollpanel

=

Hodetelefon**

Datamaskin**
PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

Skriver**
UC-E15 USB-kabel*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

** Produkter fra andre enn Nikon † Kan lastes ned fra applikasjonsbutikken for hver enkelt smartenhet (gratis).
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Spesifikasjoner for Nikon D610 digitalt speilreflekskamera
Kameratype
Objektivfatning
Effektive piksler
Bildesensor
Piksler totalt
Støvfjerningssystem

#

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
24,3 millioner
35,9 × 24,0 mm CMOS bildesensor (Nikon FX-format)
24,7 millioner
Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (krever programvaren
Capture NX 2, som kjøpes separat)
Bildestørrelse (piksler) • FX-format (36×24): 6016 × 4016 (L), 4512 × 3008 (M), 3008 × 2008 (S) • DX-format (24×16):
3936 × 2624 (L), 2944 × 1968 (M), 1968 × 1312 (S) • Fotografier i FX-format tatt under filmopptak
med live view: 6016 × 3376 (L), 4512 × 2528 (M), 3008 × 1688 (S) • Fotografier i DX-format tatt
under filmopptak med live view: 3936 × 2224 (L), 2944 × 1664 (M), 1968 × 1112 (S)
Filformat
• NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten kvalitetstap eller komprimert • JPEG:
følger JPEG-standarden med komprimeringsalternativene «fine» (ca. 1:4), «normal» (ca. 1:8)
og «basic» (ca. 1:16) (størrelsesprioritet) – optimal kvalitetskomprimering er tilgjengelig
• NEF (RAW) + JPEG: enkeltbilde lagres både i NEF- (RAW) og JPEG-format
12_NO
Picture Control-system Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap – angitt Picture Control kan
endres; lagring av egendefinert Picture Control
Lagringsmedier
SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
Doble kortspor
Spor 2 kan brukes når hovedkortet er fullt, til sikkerhetskopiering, eller til separat lagring av
bilder tatt med NEF + JPEG. Bilder kan kopieres fra ett kort til et annet
Filsystem
DCF (designregler for kamera-filsystemer) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Søker
Speilreflekssøker med pentaprisme
Motivdekning
• FX (36×24): Ca. 100 % horisontal og 100 % vertikal • DX (24×16): Ca. 97 % horisontal og
97 % vertikal
Forstørrelse
Ca. 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1.0 m-1)
Øyeavstand
21 mm (-1,0 m-1, fra midten av søkeråpningen)
Dioptrijustering
-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 du trykker på knappen for dybdeskarphetskontroll innstilles den blenderåpningen som er valgt
av brukeren (eksponeringskontroll A eller M) eller av kameraet (andre eksponeringskontroller)
Objektivets blender
Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkludert G-, E- og D-objektiver (visse begrensninger
gjelder for PC-objektiver), DX-objektiver [som bruker DX-bildefeltet 24 x 16 mm), AI-P NIKKORobjektiver og AI-objektiver uten CPU (bare eksponeringskontroll 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/8 eller større (den elektroniske
avstandsmåleren støtter 7 fokuspunkter med objektiver som har største blenderåpning f/8 eller
større, og 33 fokuspunkter for objektiver som har største blenderåpning f/6,8 eller bedre).
Lukker
Elektronisk styrt vertikaltgående gardinlukker
Lukkertid
1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV. B-innstilling, tid (krever ML-L3-fjernkontroll som
kjøpes separat), X200
Korteste blitssynkroniserte X=1/200 s, synkroniseres med lukkeren på 1/250 s eller lengre tid (blitsens rekkevidde
lukkertid
reduseres ved lukkertider mellom 1/200 og 1/250 s)
Utløserfunksjoner
S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy hastighet), Q (lyddempet
lukker), Qc (lyddempet serieopptak), E (selvutløser), (fjernkontroll), MUP (hevet speil)
Opptakshastighet
Ca. 1 til 5 b/s (CL), ca. 6 b/s (CH) eller 3 b/s (Qc)
Selvutløser
2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Fjernutløserfunksjoner Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll med rask respons, fjernstyrt speilheving
Lysmåling
TTL-lysmåling med 2016 pikslers RGB-sensor
• Matrise: 3D farge-matrisemåling II (objektiver av type G, E og D), farge-matrisemåling II (andre CPULysmålemetode
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 eller gjennomsnittet av hele bildet) • 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 måling: 0 til 20 EV
(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling
Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller Auto (i auto; j auto [blits av]), motiv (k portrett, l landskap, p barn, m sport, n nærbilde,
o nattportrett, r nattlandskap, s fest/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/
soloppgang, w kjæledyreportrett, x stearinlys, y blomstring, z høstfarger, 0 mat, 1 silhuett, 2 lyse
toner og, 3 dempede toner), programautomatikk med fleksiprogram (P), lukkerprioritert automatikk (S),
blenderprioritert automatikk (A), manuell (M), U1 (brukerinnstillinger 1), U2 (brukerinnstillinger 2)
Eksponeringskompensasjon Kan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene P, S, A og M
Alternative eksponeringer 2 til 3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Eksponeringslås
Eksponeringen låses på målt lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
Følsomhet (ISO)
ISO 100 til 6400 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, kan også innstilles på ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
(anbefalt eksponeringsindeks)
(ISO 50-ekvivalent) under ISO 100 eller på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (ISO 25600-ekvivalent)
over ISO 6400; automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting
Automatisk, ekstra høy, høy, normal, lav, av
Alternative eksponeringer 2 bilder med bruk av angitt verdi for ett bilde, eller 3 bilder med bruk av forhåndsinnstilte
med ADL
verdier for alle bildene
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800 autofokusmodul med TTL fasesøking, finjustering, 39 fokuspunkter (inkludert 9
korsformede sensorer); de midtre 33 punktene er tilgjengelige med blenderåpninger som er mindre enn f/5,6
og større enn f/8, mens de midtre 7 punktene er tilgjengelige for f/8. Fokuseringslys (rekkevidde ca. 0,5 til 3 m).
Søkeområde
-1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)
Fokuseringsmotor
• Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C), automatisk valg av AF-S/
AF-C (AF-A), følgefokus aktiveres automatisk i samsvar med motivets status • Manuell
fokusering (M): elektronisk avstandsmåler kan brukes

Fokuspunkt
AF søkefeltfunksjoner

Velg mellom 39 og 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt AF, 9-, 21- eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D følgefokus, automatisk valg
av AF-søkefelt
Fokuslås
Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke på
AE-L/AF-L-knappen
Innebygd blits
i, k, p, n, o, s, w: Automatisk sprett-opp-blits
P, S, A, M, 0 : manuell aktivering med utløserknapp
Ledetall
Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring
TTL: i-TTL blitsstyring som bruker 2016-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 matrise- og sentrumsdominert
lysmåling, standard i-TTL-blits for digitalt speilreflekskamera med punktmåling
Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på lang lukkertid, automatisk synkronisering
Blitsfunksjoner
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 blitseksponeringer 2 til 3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Blitsens klarsignal
Lyser når den innebygde blitsen eller 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
Avansert trådløs blitsstyring støttes med den innebygde blitsen, eller blitser som SB-910, SB-900, SB-800 eller
Lighting System (CLS)
SB-700 som hovedblits og SB-600 eller SB-R200 som eksterne blitser, eller SU-800 som styringsenhet. Innebygd
blits kan fungere som hovedblits for blitsstyring. Automatisk FP høyhastighetssynkronisering og innstillingslys
støttes med alle CLS-kompatible blitser unntatt SB-400. Overføring av fargetemperaturinformasjon fra blitsen og
FV-lås støttes med alle CLS-kompatible blitser.
Synkroniseringskontakt AS-15 adapter for synkroniseringskontakt (ekstrautstyr)
Hvitbalanse
Automatisk (2 typer), glødelampe, lysstoffrør (7 typer), solskinn, blits, skyet, skygge,
forvalgt manuell, (opptil 4 verdier kan lagres), valg av fargetemperatur (2500 K til 10 000 K),
alle alternativene kan finjusteres
Alternative hvitbalanser 2-3 bilder i trinn på 1, 2 eller 3
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 stort fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, 3D følgefokus
Autofokus
Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når
ansiktsprioritert AF eller 3D følgefokus er valgt)
Lysmåling under filmopptak TTL-måling med bildesensoren
Film –lysmålemetode
Matrise
Bildestørrelse (piksler) • 1 920 × 1 080; 30p (progressivt), 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p.
og bildefrekvend
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
MOV
Videokomprimering
H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Format for lydopptak
Lineær PCM
Utstyr for lydopptak
Innebygd monomikrofon eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
Største lengde
Ca. 29 minutter og 59 sekunder (20 minutter avhengig av bildestørrelse/bildefrekvens og
innstillinger for videokvalitet)
Andre alternativer for film Indeksmarkering, tidsforkortet fotografering
Skjerm
8 cm (3,2 tommer) lavtemperatur polysilikon TFT LCD-skjerm med ca. 921 000 punkter (VGA)
med ca. 170° betraktningsvinkel, ca. 100 % motivdekning og automatisk lysstyrkekontroll
ved hjelp av en sensor som måler lyset i omgivelsene.
Avspilling
Avspilling på full skjerm og i miniatyr (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom,
filmavspilling, lysbilde- og/eller filmfremvisning, histogramvisning, høylys, bildeinformasjon,
visning av GPS-data og automatisk bilderotering
USB
Høyhastighets-USB
HDMI-utgang
HDMI minikontakt (type C)
Terminal for tilbehør
MC-DC2 fjernstyringskabel (ekstrautstyr), GPS-mottaker: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Lydinngang
Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Lydutgang
Stereokontakt (3,5 mm)
Språk som støttes
Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk
(forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil),
rumensk, russisk, spansk, svensk, thailandsk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk
Batteri
Ett EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri
Batteripakke
MB-D14 Multi-power batterigrep (ekstrautstyr) med ett EN-EL15 oppladbart litium-ionbatteri eller seks alkaliske batterier størrelse AA, Ni-MH- eller litiumbatterier
Nettadapter
EH-5b nettadapter – krever EP-5B adapterkabel (ekstrautstyr)
Stativfeste
1/4 tomme (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 141 × 113 × 82 mm
Vekt
Ca. 850 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 760 g (bare kamerahus)
Bruksforhold
Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet: under 85 % (ingen kondens)
Ekstrautstyr som
EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri, MH-25 batterilader, DK-5 søkerdeksel, DK-21 øyemusling
følger med
av gummi, UC-E15 USB-kabel, AN-DC10 bærestropp, BM-14 LCD-skjermdeksel, BF-1B
(kan variere fra land til land)
kamerahusdeksel, BS-1 deksel til tilbehørssko, ViewNX 2 CD-ROM
• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC.
• Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc.
• Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.
• Bilder som vises i søkeren, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert.

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. Januar 2014
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