Ta det rolig!

Utstyrt
med den nye
hjelpefunksjonen
Guide

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR • Eksponering: Blenderprioritert automatikk, 1/200 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Automatisk • Følsomhet: 100 • Bildekontroll: Standard

Utstyrt med
den nye
hjelpefunksjonen
Guide

Hverdagsbilder – aldri ble de så flotte
– aldri var det enklere å ta dem.
D3000 er et speilreflekskamera som kombinerer brukervennlighet
og avansert teknologi. Opplev hvordan Nikons teknologi gjør
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fotograferingen enklere enn noen gang før – og bildene bedre. D3000
er utstyrt med en ny hjelpefunksjon som kalles Guide. Den gjør
kamerabruken intuitiv, slik at selv førstegangsbrukere kan ta fantastiske
bilder.


Drei programhjulet til GUIDE.

Guide-menyen vises på
LCD-skjermen. Velg ønsket
funksjon.

Velg en innstilling som passer
til bildet du vil ta. Deretter
kan du ta bildet.

Forklaringene på LCD-skjermen gir deg en bedre forståelse
av fotograferingen og fungerer også som fremtidig referanse.



Usikker på hva du skal gjøre?
La D3000 være din guide.
For bilder som du ikke vil gå glipp av, men er usikker på hvordan du skal ta, setter du
ganske enkelt programhjulet på
. Deretter lar du D3000 hjelpe deg med å justere
kamerainnstillingene. Guide-innstillingen hjelper deg med å fange øyeblikket slik du
forventer av et førsteklasses digitalt speilreflekskamera.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR
• Eksponering: Nærbilde, 1/200 sekund, f/8
• Hvitbalanse: Automatisk
• Følsomhet: Automatisk (100)
• Bildekontroll: Standard

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR
• Eksponering: Landskapsinnstilling, 1/320 sekund, f/10
• Hvitbalanse: Automatisk
• Følsomhet: Automatisk (100)
• Bildekontroll: Landskap

Enkel bruk
Enkel bruk

Gå tett på motivet og fang skjønnheten i det lille.
Med denne innstillingen optimaliseres kamerainnstillingene
ved å gjøre forgrunnen og bakgrunnen litt utvisket for


1/320 sek. F 10

1/200 sek. F 8

å trekke oppmerksomheten mot motivet. Perfekt for
nærbilder av blomster, smykker og andre motiver med
mange detaljer.

Fotografer byens liv og dramatiske linjer, eller
skjønnheten i en storslagen utsikt. Denne innstillingen
gir bedre skarphet og friskere farger, og blitsen er
utkoblet. Slik kan det intelligente lysmålemålesystemet

i D3000 finne riktig eksponering, og kameraet kan
forevige motivet slik du ser det. Du kan være sikker på
at du får vakre bilder med friske, mettede farger også
når du fotograferer i skumringen eller i overskyet vær.


Vil du bli en bedre fotograf?
La D3000 hjelpe deg.
Den intelligente Guide-funksjonen i D3000 hjelper deg til å bli en bedre fotograf, takket være
teknikker som du kanskje trodde bare profesjonelle fotografer behersket. Nå er det din tur til å
imponere. Med D3000 vil du vil oppdage at det er enkelt å lage kunstneriske effekter som slørete
bakgrunn, eller fryse motiver som beveger seg raskt.

• Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 55-200 mm f/4-5,6 G
• Eksponering: Blenderprioritert automatikk, 1/2500 sekund, f/4,2
• Hvitbalanse: Automatisk
• Følsomhet: 200
• Bildekontroll: Standard

Avansert bruk

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6 G VR
• Eksponering: Lukkerprioritert automatikk, 1/800 sekund, f/5
• Hvitbalanse: Automatisk
• Følsomhet: 100
• Bildekontroll: Standard

1/2500 sek. F 4.2
Avansert bruk

Lag vakre portretter uten distraherende bakgrunn.
Denne innstillingen holder motivet skarpt i fokus


med en behagelig slørete bakgrunn, slik at
portrettene får et studiopreg.

Fang motiver som kan forsvinne om et øyeblikk.
Denne innstillingen prioriterer lukkertider kortere
enn 1/1000 sekund, for å fryse bevegelser, for

1/800 sek. F 5

eksempel raske biler og andre kjøretøy. Resultatet
er spennende bilder som viser alle dynamikken i
motivet.


Det nye smarte D3000.
Kameraet som viser deg hvordan.
Hvordan du bevarer verdifulle minner. Hvordan du forbedrer bildene. Og hvordan du
gjør alt sammen på en enkel måte. Den nye Guide-innstillingen avmystifiserer digital
speilrefleksfotografering – det er ikke så komplisert som det virker.

Nattportrett

Sovende ansikter

Fryse bevegelser (personer)

Motiver som er langt unna

Uten blits

Gjøre bakgrunnen mykere

Ingen situasjoner er vanskelige –

Det profesjonelle preget –

Et riktig tidspunkt for alt –

nå er det enkelt og sikkert

avansert bruk

tidtakere og fjernkontroll

D3000 håndterer nesten alle fotograferingsmuligheter med
spesialutviklede innstillinger som er egnet for mange forskjellige motiver
og situasjoner. Hvis du bare vil trykke på knappen, velger du Auto og lar
D3000 gjøre resten. Etter hvert som du blir mer kjent med kameraet, kan
du også finjustere hver enkelt innstilling og fremheve din egen stil.

Det er avansert automatikk som gjør D3000 så enkelt
å bruke. For spesielt interesserte kan Guide-innstillingen
i D3000 gjøre deg til en bedre fotograf, og det raskere og
enklere enn du hadde trodd. Du vil bli begeistret av å ta
i bruk ny teknikk og skape bilder som du alltid har drømt
om, men tidligere ikke var i stand til å ta.

Enten du vil ta en serie med bilder i rask rekkefølge
eller bruke ekstrautstyr som fjernkontroll, viser Guideinnstillingen hvordan du gjør det. Du slipper å lete gjennom
bruksanvisninger eller å søke gjennom menyer for å finne
funksjonen du vil bruke. Takket være Guide-innstillingen kan
du begynne å bruke D3000 fra du åpner esken.

l Gjøre bakgrunnen mykere: Velg blenderåpning
l Fryse bevegelser (personer): Velg lukkertid
l Fryse bevegelser (kjøretøy): Velg lukkertid

l Enkeltbilde (1 bilde)
l Serieopptak (ca. 3 b/s)
l 10-sekunders selvutløser
l Fjernkontroll med utløserforsinkelse
l Fjernkontroll med hurtig respons

l Automatikk
l Motiver som er langt unna
l Sovende ansikter
l Landskap
l Nattportrett


Serieopptak

l Uten blits
l Nærbilder
l Motiver i bevegelse
l Portretter

Trådløs fjernkontroll ML-L3



Nikons anerkjente teknologi.
Alt du trenger for vakre bilder.
I D3000 finner du de nyvinninger og den teknikk som Nikon er berømt for, og det i et lett og
kompakt kamerahus. Med D3000 betyr ikke avansert det samme som vanskelig – tvert imot.
Her dreier det seg om teknikk med et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å ta bildene
du alltid har ønsket deg.

CCD-sensor i Nikon DX-format med 10,2 effektive megapiksler

3,0-tommers brukervennlig LCD-skjerm

Ved å kombinere en CCD-sensor med Nikons EXPEED-bildebehandlingssystem
produserer D3000 detaljrike bilder med flotte farger, høy skarphet og behagelig
gradasjon – og det skjer lynraskt. Den høye oppløsningen gir deg også frihet til å
beskjære bildet og så skrive det ut i stor forstørrelse, uten tap av skarphet.

Den lyssterke og skarpe 3,0-tommers LCD-skjermen på D3000 har ca 230 000 punkter, noe som
sikrer behagelig bildevisning. Skjermen gjør det også enklere å lese menyer takket være tekststørrelsen
som nå er 20 % større enn skjermen på D40 og D60. Den store skjermen er også praktisk for retusjering,
slik at du kan redigere bilder uten at du behøver en datamaskin.

CCD-sensor i DX-format

D3000

11-punkts autofokussystem for knivskarpe bilder
Det diamantformede oppsettet med 11 autofokuspunkter gir god dekning for å oppnå
nøyaktig AF, uansett hvor i bildefeltet det befinner seg. Fire AF-søkefeltfunksjoner
(enkeltpunkt, dynamisk, automatisk og 3D-følgefokus) dekker alle situasjoner, fra raske
eller uforutsigbare bevegelser til statiske motiver som befinner seg utenfor sentrum av
bildet.

Luftehull for
kontrollsystem
for luftstrøm

Rensemekanisme
for bildesensor
Bildesensor

Nikons integrerte støvreduksjonssystem
D3000 er utstyrt med Nikons integrerte støvreduksjonssystem. Denne løsningen
inkluderer et spesielt kontrollsystem for luftstrømmen som fører støv vekk fra
mikrofilteret foran bildesensoren, slik at oppsamling av støv begrenses. Når du slår
kameraet på eller av, vibrerer i tillegg filteret automatisk med nøyaktige frekvenser
for å fjerne støv som kan feste seg og skade bildet.

Mikrofilter

Motivgjenkjenningssystemet
Nikons eksklusive motivgjenkjenningssystem bruker en
420-pikslers RGB-sensor for å analysere bildekomposisjonen
umiddelbart før du tar bildet. Deretter optimaliseres eksponering,
autofokus og hvitbalanse automatisk slik at du ikke behøver å
foreta kompliserte kamerajusteringer selv.

Robust lukker for 100 000 sykluser
En driftssikker lukker med lang levetid er viktig for D3000s pålitelighet. Denne presisjonsmekanismen
er testet for opptil 100 000 sykluser. Lukkeren har tider fra 30 sekunder til 1/4000 sekund og
blitssynkronisering opptil 1/200 sekund. Du går aldri glipp av et motiv på grunn av irriterende
utløserforsinkelser.

420-pikslers RGB-sensor

Lukkerenhet

Aktiv D-Lighting – det du ser, er det du får

Uten Aktiv D-Lighting

Med Aktiv D-Lighting

Når du fotograferer i sterkt sollys, produseres ofte bilder med ekstreme
kontraster mellom lyse og mørke områder, slik at fine fargetoner og
detaljer forsvinner. Active D-Lighting tar seg effektivt av dette ved å
lette opp skygger og få frem detaljer, samtidig som lyse partier ikke
påvirkes. Resultatet er optimalt eksponerte bilder som bedre gjengir
motivet slik du har sett det.

Blits som spretter opp, bidrar til å optimalisere eksponeringen

Speedlight SB-400

Når du fotograferer i svakt lys eller vanskelig motlys, bruker du den
innebygde blitsen for å lyse opp motivet. Den aktiveres automatisk
og spretter opp når det er behov for den, avhengig av valgt
eksponeringskontroll, men du kan også aktivere den manuelt.
Støtte for i-TTL-blitsstyring øker eksponeringspresisjonen ytterligere.
Gjør avansert blitsfotografering mulig

Bildekontrollsystemet åpner for mer kreativitet

Portrett: Naturlige, vakre
hudfarger
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Levende: Økt fargemetning

Monokrom: Bilder i svart-hvitt,
inkludert sjatteringer

Med Nikons bildekontrollsystem kan du tilpasse visningen
av bilder før du tar dem. Seks innstillinger – Standard,
Nøytral, Livlig, Monokrom, Portrett og Landskap – gir
deg muligheten til å endre stemningen i bildet, alt etter
hvortdan du vil presentere motivet. Hver innstilling kan
justeres for ytterligere kontroll over skarphet, kontrast
og andre effekter.

Hjelpefunksjon for enda mer hjelp
D3000 er alltid klart til å hjelpe deg – det gjøres med en praktisk hjelpefunksjon.
Når du blar gjennom menyer, trykker du ganske enkelt på Hjelp-knappen for å
vise en detaljert beskrivelse av det valgte menyalternativet.
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Objektivet – avgjørende for bildet.

Bilderedigering i kameraet og avspillingsfunksjoner
gir mer glede etter at bildet er tatt.

Objektivet er kameraets øye og derfor avgjørende for hva du får til.
Bedre objektiver gir bedre bilder.

Når du tar bildet, kan det være bare begynnelsen av den kreative opplevelsen
med D3000. Mange forskjellige redigeringsfunksjoner og avspillingsalternativer i
kameraet gir deg enda flere muligheter til å glede deg over bildene.

Merknad: D3000 er konstruert spesielt for bruk med AF-S- og AF-I NIKKOR-objektiver som har autofokusmotor.

NIKKOR – Nikons egne kvalitetsobjektiver –
avansert teknologi – testet i verdensrommet
Gjennomført Nikon-kvalitet
NIKKOR-objektivenes anseelse skyldes delvis
at Nikon produserer sitt eget optiske glass.

Redigering i kameraet gir mer inspirasjon
Åpne retusjeringsmenyen og oppdag en verden full av kreative muligheter. En imponerende rekke bildeeffekter
gir deg fullt herredømme over det kunstneriske. Du kan eksperimentere med ulike filtre og teknikker etter egen
smak – alt uten datamaskin.
Miniatyreffekt Viser bilder som om de er bilder av miniatyrskalamodeller.

NIKKOR – NASAs valg
Kvaliteten på Nikons kameraer og objektiver
har gjort dem attraktive for NASA. Nikkorobjektivene har vist sin pålitelighet
og optiske kvalitet på flere romferder, fra
månelandingen til Apollo 15.

Opprinnelig

Med Nikons bildestabilisering
i objektivet

Nikons originale VR-objektiver – forskjellen ligger i teknologien
Fargekontur

Reduserer bevegelsesuskarphet

Bløtfokusfiltre

Fargebalanse

Når du fotograferer med lange lukkertider, for eksempel under dårlige
lysforhold, eller når du bruker et makro- eller teleobjektiv, kan bevegelse
i kameraet forårsake uskarphet i bildet. For å hindre dette utstyrer Nikon
noen objektiver med en mekanisme som stabiliserer bildet ved å motvirke
vibrasjoner. Slik får du skarpere bilder.
Uten bildestabilisering
i objektivet

Redusert uskarphet i søkeren
I motsetning til bildestabilisering i kameraet, korrigerer Nikons VR også
uskarphet i søkeren. Dette gjør det enklere å komponere og fokusere,
ettersom bildet forblir stabilt.

Lager en konturkopi av et bilde som
kan skrives ut og deretter farges for
hånd.

Gir bilder et mykt, noe slørete
utseende, velegnet for portretter og
motiver i gatelys.

Avspillingsalternativene på D3000 gjør det enkelt å velge bilder for visning
eller retusjering. Du kan vise ett bilde av gangen eller gruppevis med 4, 9 eller
72 bilder. Det er også en kalendervisning som organiserer bildene etter tid
og dato, og deretter viser dem i kalenderformat.

* Basert på målinger foretatt av Nikon.

Nytt objektiv i 35 mm-format for flott
bakgrunnsuskarphet. Velegnet for
portrettfotografering.

60 mm-makroobjektiv får frem skjønnheten i det lille.
Ideelt for nærbilder av små motiver, for eksempel
blomster.

72-bilders visning

Kalendervisning

my Picturetown – praktisk deling på Internett
Ha det gøy med my Picturetown, som er Nikons egen weblagringstjeneste for deling og lagring av bilder.
Medlemskap er gratis for eiere av Nikon digitalkameraer, og tillater opplasting av opptil 2 GB bilder og/
eller videoer. Betal et lite tilleggsgebyr, og få opptil 20 GB lagringsplass*. my Picturetown støtter JPEGog NEF (RAW)-filer.
AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G
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l D-Lighting l Korrigering av røde øyne l Beskjæring
(1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) • Monokrom (Svart-hvitt,
Sepia og Blåkopi) l Filtereffekter (Skylight, Varmtonefiler,
Intensivering av rødt, Intensivering av grønt, Intensivering
av blått, Stjernefilter, Bløtt filter) l Fargebalanse
l Lite bilde l Bildeoverlapping l NEF (RAW)-behandling
l Rask retusjering l Fargekontur l Miniatyreffekt
l Stop-motion-film

Forskjellige avspillingsalternativer

Merknad: Med VR kan du fotografere håndholdt med inntil tre trinn lengre lukkertid (fire trinn med VR II)*
enn ved bruk av objektiver uten VR.

NIKKORobjektiver gjør
det morsommere
å fotografere

Gjør det mulig å justere fargene
for å kontrollere tonen i hele bildet.

Retusjeringsmeny

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

* Tilgjengelighet og gebyrer kan variere mellom land.
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Mot nye høyder for kunstneriske
uttrykk med Nikon-programvare.

Alt utstyret du trenger for
alle bilder du vil ta.

Nikons programvare forenkler bildebehandlingen og gir deg verktøyene for
å få mest mulig ut av ditt digitale speilreflekskamera.

Med et omfattende system for alle fotograferingsbehov i bakhånden er D3000 det
ideelle valget for dem som ønsker et kamera som vokser med den kreative kapasiteten.

ViewNX – enkel bildebehandling

Systemoversikt

Programvaren ViewNX gjør det enkelt å organisere og redigere bildene.
ViewNX er kompatibelt med både Windows og Mac, og gir en rask og
enkel metode for å håndtere basic JPEG- og NEF (RAW)-filbehandling.
Du kan legge titler til bildene for å forenkle søk, justere eksponering og
hvitbalanse eller opprette egendefinerte bildekontroller.

Capture NX 2 – kronen på verket
Redigeringsverktøyene i Capture NX 2 er enkle å lære og åpner for nye muligheter med bilder uten å redusere den opprinnelige
bildekvaliteten. Denne programvaren er ideell for å optimalisere Nikon NEF (RAW)-filer samt JPEG- og TIFF-bilder fra de fleste digitale
kameraer. Med den prisbelønte U Point®-teknologien er tidligere langtekkelige redigeringsrutiner enklere enn noen gang.
Opprinnelig

Merknad: Du finner systemkrav for Nikon Capture NX 2 (versjon 2.2) på:
http://www.capturenx.com

Minnekortkapasitet*1

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antallet bilder du kan lagre på et 4 GB Lexar Media
Professional 133x-minnekort ved ulike innstillinger for bildekvalitet og -størrelse.
Bildekvalitet

Bildestørrelse

NEF (RAW) +
JPEG basic*3

L

9,8 MB

227

6

—
L
M
F
L
M
F
L
M
F

8,6 MB
4,7 MB
2,7 MB
1,3 MB
2,4 MB
1,4 MB
0,7 MB
1,3 MB
0,7 MB
0,4 MB

235
541
951
2000
1000
1800
3900
2000
3400
6900

6
100
100
100
100
100
100
100
100
100

NEF (RAW)
JPEG fine

JPEG normal

JPEG basic

Filstørrelse*1

Antall bilder*1

Bufferkapasitet*2

*1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet.
*2 M
 aksimalt antall eksponeringer som kan lagres i minnebufferen. Reduseres ved ISO-følsomhet over ISO 800
eller hvis støyreduksjon eller Active D-Lighting er på.
*3 B
 ildestørrelse gjelder bare JPEG-bilder. Filstørrelsen på NEF (RAW)-bilder kan ikke endres.
Filstørrelsen er den totale for NEF (RAW)- og JPEG-bilder.

Godkjente minnekort

Følgende SD-minnekort er testet og godkjent for bruk i D3000-kameraet:
Alle kortene som er angitt, kan brukes, uansett hastighet.
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media

512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2
512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2
512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2, 12 GB*2, 16 GB*2, 32 GB*2
512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2
Platinum II: 512 MB, 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2
Professional: 1 GB, 2 GB*1, 4 GB*2, 8 GB*2

Deler og kontroller

1

2

Merknader:
• Forhør deg hos SD-kortprodusenten med hensyn til funksjoner, spesifikasjoner, garantier og andre
spørsmål. Nikon kan ikke garantere kompatibilitet med SD-kort som ikke er oppført her.
• Begrenset til kort som er testet da brosjyren ble trykket. Andre kort kan være fullstendig kompatible.
Kontakt Nikons kundeservice for mer informasjon.
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3
4

*1 Hvis kortet skal brukes med kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret støtter kort på 2 GB.
*2 Følger SDHC-standarden. Hvis kortet skal brukes med kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere
at utstyret støtter SDHC.

7

5

8
9

Programhjul

11

Meny

2

Informasjon

12

Miniatyr / zoom ut ved avspilling

3

Eksponeringskompensasjon/blitsfunksjon

13

4

Utløser

Zoom inn ved avspilling /
informasjonsredigering

5

Strømbryter

14

Søkerokular

6

Fokuseringslys / selvutløserlampe /
lampe for reduksjon av rød øyerefleks

15

AE-L/AF-L / beskyttelse

16

Kommandohjul

7

Tilbehørssko (til ekstra blits)

17

Multivelger

8

Selvutløser

18

OK

9

Objektivutløser

19

Slett

10

Avspilling

20

Skjerm

15
16

6
10
11
12

17
18

13

Langtidsvarende litium-ionbatteri

1

19
20

Det oppladbare litium-ionbatteriet EN-EL9a som følger med,
kan brukes til opptil omtrent 550 bilder per oppladning*.
* Basert på CIPA-standarden.
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Spesifikasjoner for Nikons digitale speilreflekskamera D3000
Type

Blits

Type
Objektivfatning
Effektiv bildevinkel

Digitalt speilreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Nikon DX-format. Tilsvarer 1,5 x objektivets brennvidde på 35-mm filmformat 100 mm på 35 mm = 150 mm på DX

Innebygd blits
Ledetall
Blitsstyring

Effektive piksler

Effektive piksler

10,2 millioner

Bildesensor

Bildesensor
Piksler totalt
Støvreduksjonssystem

23,6 x 15,8 mm CCD-sensor
10,75 millioner
Rengjøring av bildesensor, kontrollsystem for luftstrøm, referansedata for støvfjerning (Capture NX 2-programvaren er nødvendig
(ekstrautstyr))

Lagring

Bildestørrelse (piksler)
Filformat

3,872 x 2,592 [L], 2,896 x 1,944 [M], 1,936 x 1,296 [S]
• NEF (RAW)
• JPEG: Følger JPEG-standarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8), eller basic (ca. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbilde lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format
Kan velges blant Standard, Nøytral, Livlig og Monokrom, Portrett, Landskap. Valgt bildekontroll kan endres
SD-minnekort (Secure Digital), følger SDHC-standarden
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge

Bildekontrollsystem
Medier
Filsystem

Blitsfunksjon
Blitskompensasjon
Blits klar-indikator
Tilbehørssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Synkroniseringskontakt

Auto, Portrett, Barn, Nærbilde, Nattportrett: Automatisk pop-up-blits
P, S, A, M: Tas opp manuelt med utløserknapp
Ca. 12/39 m eller 13/43 m med manuell blits (ISO 100, 20°C)
• TTL: i-TTL-balansert utfyllingsblits og standard i-TTL-blits for digitalt speilreflekskamera som bruker 420-pikslers RGB-sensor er tilgjengelig
med innebygd blits og SB-900, SB-800, SB-600 eller SB-400 (i-TTL-balansert utfyllingsblits er tilgjengelig når matrisemåling eller
sentrumsorientert lysmåling er valgt)
• Blenderstyrt automatikk: Tilgjengelig med SB-900, SB-800 og CPU-objektiv
• Automatikk uten TTL: Blitsenheter som støttes, er SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 og SB-22S
• Manuell prioritering av avstandsområde: Tilgjengelig med SB-900 og SB-800
Automatisk, automatisk med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, automatisk synkronisering på lang lukkertid, automatikk med
reduksjon av rød øyerefleks, og synkronisering på lang lukkertid mot bakre gardin.
-3 til +1 EV i trinn på 1/3 EV
Lyser når innebygd blits eller en blits som for eksempel SB-900, SB-800, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX er helt oppladet.
Blinker i 3 sekunder når blitsen er avfyrt på full styrke
ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Avansert trådløs belysning støttes med SB-900, SB-800 eller SU-800 som blitsstyrer. Overføring av fargetemperaturinformasjon fra blitsen
støttes med innebygd blits og alle CLS-kompatible blitser
Blitsadapter AS-15 (ekstrautstyr)

Hvitbalanse

Hvitbalanse

Auto, glødelampe, fluorescerende (7 typer), direkte sollys, blits, overskyet, skygge, manuelt forhåndsinnstilt, alle unntatt manuelt
forhåndsinnstilt med fininnstilling

Skjerm
Søker

Søker
Motivdekning
Forstørrelse
Pupillavstand
Diopterjustering
Mattskive
Speil
Blenderåpning

Søker med speilrefleks og pentaprisme
Ca. 95 % vannrett og 95 % loddrett
Ca. 0,8 x (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
18 mm (-1,0 m-1)
-1,7. til +0.5 m-1
Klar BriteView mattskive Mark V type B med fokusramme (rutenett kan vises)
Rask retur-type
Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert

LCD-skjerm

3-tommers TFT LCD-skjerm med ca. 230 000 punkter og lysstyrkejustering

Avspilling

Avspillingsfunksjon

Avspilling på full skjerm og miniatyrbilde (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom, avspilling av stop-motion-filmer laget
med D3000, lysbildefremvisning, histogramvisning, høylys, automatisk bilderotering og bildekommentar (opptil 36 tegn)

Grensesnitt

USB
AV-utgang

Hi-Speed USB
Velg NTSC eller PAL

Språk som støttes

Objektiv

Kompatible objektiver

• AF-S og AF-I NIKKOR: Alle funksjoner støttes.
• Type G eller D AF NIKKOR uten innebygd autofokusmotor: Alle funksjoner unntatt autofokus støttes. IX-Nikkor-objektiver støttes ikke.
• Andre AF NIKKOR-objektiver: Alle funksjoner støttes unntatt autofokus og 3D-fargematrisemåling II. Objektiver for F3AF støttes ikke.
• Type D PC NIKKOR: Alle funksjoner støttes, bortsett fra noen fotomoduser.
• AI-P NIKKOR: Alle funksjoner støttes unntatt 3D-fargematriselysmåling II.
• Objektiver uten CPU: Autofokus støttes ikke. Kan brukes i eksponeringsmodus M, men eksponeringsmåleren virker ikke.
Merknad: Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes hvis objektivet har en blenderåpning på f/5,6 eller raskere.

Språk som støttes

Dansk, engelsk, finsk, fransk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk,
spansk, svensk og tysk

Strømkilde

Batteri
Nettadapter

Ett oppladbart litium-ionbatteri EN-EL9a
Nettadapter EH-5a (ekstrautstyr; krever nettadapterkontakten EP-5)

Stativfeste

Lukker

Type
Lukkertider
Blitssynkroniserte lukkertider

Elektronisk styrt, vertikaltgående gardinlukker
1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 EV; Bulb, Tid (krever trådløs fjernkontroll ML-L3 (ekstrautstyr))
X=1/200 s; synkroniserer med lukkerhastighet på 1/200 s eller langsommere

Utløser

Utløserfunksjoner

(enkeltbilde),
(serieopptak), (selvutløser), (fjernkontroll med rask respons),
(fjernkontroll med utløserforsinkelse)
Opptil 3 bps, (manuell fokus, innstilling M eller S, lukkertid på 1/250 s eller raskere, alle andre innstillinger på Standard)
Kan velges blant 2, 5, 10 og 20 s varighet

Opptaksfrekvens
Selvutløser
Eksponering

Måling
Målemetode

Eksponeringskompensasjon
Eksponeringslås
ISO-følsomhet

TTL-lysmåling med en RGB-sensor med 420 pikslers
• Matrise: 3D-fargematriselysmåling II (G- og D-objektiver); fargematriselysmåling II (andre CPU-objektiver)
• Senterdominert: 75 % av mεleresultatet tas fra en sirkel pε 8 mm i midten av bildefeltet
• Punkt: Måler en sirkel med en diameter på 3,5 mm (omtrent 2,5 % av bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet
• Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0 til 20 EV
• Punktmåling: 2 til 20 EV
Prosessor (CPU)
Automatikk (automatisk, automatisk [blits av]), motivprogrammer (portrett, landskap, barn, sport, nærbilde, nattportrett), programautomatikk
med fleksibelt program (P), lukkerprioritert automatikk (S); blenderprioritert auto (A); manuell (M)
-5 til +5 EV i trinn på 1/3 EV
Lysstyrken låses på registrert lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO 100-1600 i trinn på 1 EV. Kan også stilles til ca. 1 EV over ISO 1600 (tilsvarende ISO 3200), automatisk ISO-følsomhet kan styres.

Aktiv D-Lighting

Kan settes til På eller Av

Område
(ISO 100, f/1,4 objektiv, 20°C)

Lysmåler-kobling
Eksponeringsinnstillinger

(anbefalt eksponeringsindeks)

Stativfeste

1/4” (ISO 1222)

Størrelse/vekt

Størrelse (B x H x D)
Vekt

Ca. 126 x 97 x 64 mm
Ca. 485 g uten batteri, minnekort eller kameradeksel

Bruksforhold

Temperatur
Luftfuktighet

0 til 40°C
Under 85 % (ingen kondens)

Ekstrautstyr

Ekstrautstyr som følger med
(kan variere fra land til land)

Oppladbart litium-ionbatteri EN-EL9, hurtiglader MH-23, okulardeksel DK-5, gummi-øyemusling DK-20, USB-kabel UC-E4,
bærestropp AN-DC3, deksel for tilbehørssko BS-1, kamerahusdeksel, CD-ROM med programvare

Fokusering

Autofokus
Søkeområde
Fokusfunksjoner

Fokuspunkt
AF-søkefeltfunksjon
Fokuslås

Autofokusmodulen Nikon Multi-CAM 1000 med TTL-fasedeteksjon, 11 fokuspunkter (inkludert 1 kryssensor) og AF-fokuseringslys
(rekkevidde ca. 0,5–3 m)
-1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)
• Autofokus (AF): Enkeltbilde AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C) og automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A). Prediktiv følgefokus aktiveres
automatisk i henhold til motivstatus
Manuelt fokus (MF): Elektronisk avstandsmåler kan brukes
Kan velges blant 11 fokuspunkter
Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF, automatisk AF, 3D-følgefokus (11 punkter)
Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde med autofokus) eller ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. Juli 2009
ADVARSEL

• Microsoft og Windows er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Macintosh er et registrert varemerke eller et varemerke for Apple Inc. i USA og/eller andre land.
• SD-logoen er et varemerke som tilhører SD Card Association.
• SDHC-logoen er et varemerke.
• PictBridge er et varemerke.
• Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.
• Bilder som vises i søkeren, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert.
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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.
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