TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Drama og detaljerigdom
Smukke motiver i stemningsfulde omgivelser kan med fordel foreviges
ved brug af flash. Med radiostyring kan man gøre selv meget avanceret
lyssætning til en leg og give sin kreative åre frit løb.
© Dave Black
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Kreativ lyssætning
giver dig et væld af muligheder
Når man tager billeder, spiller
lyssætningen en meget vigtig
rolle. Alting forandres, når
man leger med lyset, og selv
det kedeligste hverdagsmotiv
kan gøres dramatisk og helt
uforglemmeligt.
For fotografer kan det være
en befriende oplevelse at
arbejde med flash. Det gør det muligt at få det maksimale
ud af motivet blot ved at bøje reglerne en smule – eller
om nødvendigt helt omskrive dem. Med et par Nikon
Speedlights i tasken har du masser af muligheder for at
slippe kreativiteten løs, når du tager billeder. Med de
kompakte Speedlights kan du konfigurere kreativ lyssætning
fra flere forskellige vinkler så let som ingenting i kraft
af Nikons fleksible Creative Lighting System (CLS), som
giver mulighed for intuitiv og meget præcis flashlysmåling
kombineret med fjernbetjening af flere forskellige
Speedlights. Og ikke nok med det. Med den nye Speedlight

Der panoreres med kameraet ved brug
af lang lukkertid, så baggrunden med
efterårsblade badet i morgenlys bliver
til et sandt festfyrværkeri af mættede
farver. Der er skygge på cykelstien, men
to fjernbetjente Speedlights oplyser de
forbipasserende cyklister. Trods det tætte
løv sikrer radiokommunikation pålidelig
fjernstyring.

SB-5000 er der taget hul
på en helt ny tidsalder
for CLS i særdeleshed
og flashfotografering i
almindelighed. Den gør
det nemlig for første
gang nogensinde muligt
at styre Speedlights
via radiobølger, hvilket
sikrer pålidelig kommunikation over langt større afstande
(op til 30 m), uden at man behøver at bekymre sig om
fysiske forhindringer. Takket være muligheden for at styre
op til seks grupper Speedlights på én gang kan du nu
realisere selv de mest ambitiøse lyssætningsidéer. Dertil
kommer forbedret High-Speed-synkronisering og hurtigere
flashopladning, som giver helt uovertrufne muligheder for
at forevige motiver i hurtig bevægelse. Flashfotografering
gør det muligt at give sine billeder et kunstnerisk præg, og
med Nikons forbedrede Creative Lighting System er det kun
fantasien, der sætter grænserne.

Et par højtmonterede Speedlights
bader danserinden i lys, og ekstra
flashenheder foran og bag hende
oplyser løvet i baggrunden. Takket være
radiokommunikation er der ingen problemer
med forhindringer i synslinjen. Præcis HighSpeed-synkronisering fastfryser motivet,
og en høj ISO-indstilling gør det muligt
at indfange hver eneste lille nuance i de
æteriske omgivelser.

Fotografen tager billeder fra den trækkende
speedbåd, og fem Speedlights på en anden
båd kaster et koncentreret hårdt lys på
wakeboarderen. Øjeblikkelig kommunikation
over lange afstande er altafgørende her,
og en meget kort flashgenopladningstid
er også vigtig på grund af det hastigt
aftagende naturlige lys.

Actionmættede billeder
Speedlights gør det muligt at tage fantastiske billeder af motiver i
lynhurtig bevægelse. Der er med andre ord ingen grund til at lade
udstyret sætte grænserne for sit ambitionsniveau, uanset hvor langt
væk man er fra begivenhedernes centrum.
© Dave Black
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Mere fleksibel lysstyring i kraft af en række avancerede funktioner

Kreativ fotografering med flere flashenheder med Advanced Wireless Lighting

Nikons eget flashsystem, Nikon Creative Lighting System (CLS), optimerer datakommunikationen mellem Speedlights og kameraer. En række
avancerede funktioner, som opnås via en kombination af Speedlights og CLS-kompatible kameraer*, giver væsentligt flere muligheder i
forbindelse med flashfotografering. De forskellige funktioner, der tilsammen udgør CLS, kan ses nedenfor. Hvilke funktioner der er adgang til,
afhænger af den aktuelle kombination af Speedlights og kameraer.

En kombination af CLS-kompatible kameraer og Speedlights muliggør trådløs fotografering med flere flashenheder, der styrer hver gruppe af fjernbetjente
flashenheder. Der er to forskellige systemer: radiostyret og optisk styret.
Fjernbetjente flashenheder
(SB-5000) i gruppe F

Fjernbetjente flashenheder
(SB-5000) i gruppe E

Fjernbetjente flashenheder
(SB-5000) i gruppe C

Flashfarveinformation
[Flash]
[LED-lampe]

i-TTLflashstyring

Auto FP HighSpeedsynkronisering

Funktioner, der understøtter
kamerafunktioner ved
flashfotografering

AF-hjælpelys til
multi-AF

[i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash]
[Standard-i-TTLflash]

Nikon Creative
Lighting System
(CLS)

[Radiostyret]
[Optisk styret]

Funktioner, der er relateret til
flashstyring og -udløsning

Samlet
flashstyring
Funktioner til integration af
kameraer, Speedlights og
computere

Fjernbetjente flashenheder
(SB-5000) i gruppe B

Pilotlys

Låsning af
flashværdi
(FV-lås)

* CLS-kompatible kameraer: Nikon spejlløse
kameraer i FX-format, Nikon digitale
spejlreflekskameraer i FX-format/DX-format
(undtagen D1-serien og D100), F6.
• Hvilke funktioner der er adgang til med en kombination af
Speedlights og kameraer, kan ses på s. 8-9

Nikon Creative Lighting System – vigtigste funktioner
i-TTL-flashstyring
En kamerasensor måler mængden af reflekteret lys fra motiverne via
monitor-præ-flashudladninger inden den primære flashudladning, hvorefter
oplysningerne analyseres og flashudladningen justeres i henhold hertil.
Antallet af monitor-præ-flashudladninger og hver enkelt udladnings styrke
optimeres for at opnå en mere præcis justering. Når der er monteret et
objektiv af typen G, D eller E, bruges afstandsinformationen (afstanden til
motiverne) til at definere den mest hensigtsmæssige udladning.
• i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash: Lysstyrken fra de primære motiver
og baggrunden afbalanceres for at optimere flashudladningen. Primære
motiver kan eksponeres korrekt med naturlig lysstyrke mod det naturlige
lys i baggrunden.
• Standard-i-TTL-flash: Flashudladningen justeres, så primære motiver
belyses korrekt. Denne funktion er ideel, når der skal sættes fokus på de
primære motiver.

Advanced Wireless Lighting
Flere Speedlights giver mulighed for trådløs fotografering med flere
flashenheder. De enkelte Speedlights’ placering og flashindstilling kan
justeres, hvilket giver flere muligheder med hensyn til lyssætning. Der er to
forskellige slags styresystemer: radiostyret og optisk styret.
• Radiostyret: Når Trådløs fjernbetjening WR-R10 monteres på kompatible
kameraer (Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500), er det muligt at fjernbetjene
Speedlights (kun SB-5000) via radiobølger. (Trådløs fjernadapter WR-A10
er påkrævet til D5, D850 og D500.
• Optisk styret: Speedlights kan fjernudløses fra en masterflashenhed.
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Pilotlys
Der udløses en serie meget små flashudladninger,
så belysningen kan kontrolleres, inden billedet
tages.

Låsning af flashværdi (FV-lås)
Ved hjælp af monitor-præ-flash fastlægges der en
passende flashudladning, som justeres automatisk,
selv når komposition, zoomniveau eller blændeåbning
ændres, så eksponeringen bliver korrekt. Korrigering
af flashudladningen sikrer stabil eksponering.

Flash-farveinformation
Når et kameras hvidbalance er indstillet til Auto
eller Flash, vælger det automatisk en passende
hvidbalanceindstilling ud fra flash-forholdene eller
SB-500s LED-lysforhold.
• Flash: Oplysninger om farvetemperatur og farvefiltre overføres til kameraet.
• LED-lampe: Oplysninger om farvetemperatur fra
SB-500s LED-lampe overføres til kamerae

Auto FP High-Speedsynkronisering
Til i-TTL-flashstyring og manuel flashstyring aktiveres
flashfotografering med en lukkertid, der er kortere
end kameraets egen synkroniseringstid. Denne
funktion aktiveres automatisk, når lukkertiden er
længere end den normale flashsynkroniseringstid
(flashsynkroniseringshastighed).

AF-hjælpelys til multi-AF
Når det er vanskeligt at fokusere på et motiv under
dårlige lysforhold, udsendes der via denne funktion
AF-hjælpelys, der er kompatibelt med kameraets
multiområde- og multi-AF, med det formål at opnå
autofokus.

Samlet flashstyring
Denne funktion gør det muligt at foretage diverse
flashindstillinger for flere Speedlights og kameraer
på én gang. Speedlight-indstillinger kan justeres ved
hjælp af et kamera eller Camera Control Pro 2
(ekstraudstyr), og de indstillinger, der foretages for
Speedlights, kan ses på kameraet og via Camera
Control Pro 2.

Ca. 7 eller kortere
afstand

Fjernbetjente flashenheder
i gruppe C

Ca. 10 eller kortere
afstand
Ca. 30 eller
kortere afstand

Advanced
Wireless Lighting

Fjernbetjente flashenheder
i gruppe B

Fjernbetjente
flashenheder
(SB-5000) i gruppe A

Fjernbetjente flashenheder
(SB-5000) i gruppe D
Kamera
+
commander
(WR-R10+WR-A10)
+
masterflashenhed
(SB-5000)

Ca. 30 eller kortere afstand
Fjernbetjente flashenheder
i gruppe A

Radiostyret Advanced Wireless Lighting
Med Trådløs fjernbetjening WR-R10 monteret som commander på kameraet (Z 7,
Z 6, D5, D850, D500, D7500) bliver den radiostyrede Advanced Wireless Lightingfunktion tilgængelig og i stand til at lokalisere fjernbetjente flashenheder mere
fleksibelt end med et optisk styret system, også selvom flashenhederne befinder
sig uden for synsfeltet, bag ved forhindringer eller i kraftigt omgivende lys.
• Trådløs fjernadapter WR-A10 er påkrævet til montering af Trådløs fjernbetjening WR-R10 på
D5, D850 og D500.
• Det er kun SB-5000, der kan bruges som fjernbetjent flashenhed.
• Der kan konfigureres op til seks grupper (A-F) med op til i alt 18 fjernbetjente flashenheder.
• Der er også mulighed for trådløs fotografering med flere flashenheder uden brug af masterflashenhed.

Masterflashenhed

Optisk styret Advanced Wireless Lighting
Trådløs multi-flash fotografering med et optisk-styret system er mulig med
CLS-kompatible kameraer og Speedlights. Der kan også anvendes indbygget
flash med commander-funktion.
• Der kan konfigureres op til tre grupper (A, B og C) med fjernbetjente flashenheder. Der er ingen
begrænsning med hensyn til antallet af fjernbetjente enheder i hver gruppe, men det anbefales,
at der maksimalt er tre i hver.

med Z 7, Z 6, D850, D500

Samtidig brug af optisk styret og radiostyret system
(kompatible kameraer: Z 7, Z 6, D5, D850, D500, D7500)
Både det optisk styrede system og det radiostyrede system med WR-R10
trådløs fjernbetjening kan anvendes samtidig.
• Det er kun SB-5000, der kan bruges som fjernbetjent flashenhed i det
radiostyrede system.
• WR-R10 er påkrævet ved anvendelse af Z 7 og Z 6. WR-R10 og WR-A10
trådløs fjernadapter er påkrævet ved anvendelse af D5, D850 og D500.
Fjernbetjeninger fra gruppe A, B og C er optisk styret, mens grupperne D,
E og F er radiostyrede. SB-5000 kan ikke bruges som masterflash med det
optisk styrede system.
• Ved anvendelse af D7500 er WR-R10 påkrævet. Det optisk styrede system
kan anvendes med op til to grupper fjernenheder (gruppe A og B), mens det
radiostyrede system kan styre op til tre grupper (gruppe D, E og F). Det optisk
styrede system anvender den indbyggede flash som masterflash.

Fjernbetjent flashenhed

Masterflashenhed
(bortset fra SB-5000)

Optisk styring
med en anden
Speedlight end
SB-5000

Radiostyring
med et kamera

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Kamera, der er kompatibelt med et
radiostyret system + WR-R10
(WR-A10 er påkrævet ved anvendelse af
D5, D850 og D500).

Fjernbetjent flashenhed
(kun SB-5000)

Andre funktioner med Speedlights
Standard-TTL-flash
Et kamera måler mængden af reflekteret lys fra
den primære flash gennem objektivet, hvorefter
flashudladningen justeres, så motivet eksponeres
korrekt.
Automatisk flash uden TTL
Det reflekterede lys fra den primære flash registreres
af Speedlight-enhedens flashsensor og reguleres med
henblik på at sikre korrekt eksponering.
Afstandsprioriteret manuel flash
Når optageafstanden er fastlagt, styrer Speedlightenheden automatisk flashudladningen i henhold til den
indstillede blændeåbning. Der kan tages billeder med
samme flasheksponering, selv om blændeværdien
ændres.

Automatisk power-zoom
Med denne funktion justeres belysningsvinklen
automatisk, i takt med at der zoomes ind eller ud.
Rød-øje-reduktion
En proces, der forhindrer, at motiverne får røde øjne på
billedet på grund af tilbagekastet lys fra kameraet, når
der bruges flash. Der udsendes “præ-flashudladninger”
adskillige gange inden den primære flashudladning for
at få motivernes pupiller til at trække sig sammen, så
denne “rød-øje-effekt” reduceres. Denne funktion kan
vælges, hvis kameraet er udstyret med indstillingen
Rød-øje-reduktion.

Stroboskopflash
Flashen udløses flere gange i løbet af en enkelt
eksponering, så der opnås en stroboskopisk
multieksponeringseffekt.
Indirekte flash
Flashhovedet kan drejes til en position, hvor der opnås
en indirekte flasheffekt, hvilket vil sige, at flashlyset
kastes tilbage fra loftet eller væggene, så skyggerne
bliver blødere, og billedet får et mere naturtro udseende.
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Kompatibilitetsoversigt for Speedlights
Tilgængelige funktioner med en kombination af Speedlights og CLS-kompatible kameraer

Kombinationer af kameraer og Speedlights med Advanced Wireless Lighting
Radiostyret system

Nikon Creative Lighting System

SB-500

Nogle funktioner kan vælges på
siden af kameraet

SB-300

Hver enkelt funktion kan vælges
på siden af kameraet

SB-R200

Rød-øje-reduktion

Stroboskopflash

Manuel flash

Afstandsprioriteret manuel flash

Automatisk flash uden TTL

AA-flash (automatisk blænde)

Samlet flashstyring

AF-hjælpelys til multi-AF

Auto FP High-Speed-synkronisering

Flash-farveinformation

Låsning af flashværdi (FV-lås)
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D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300,
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LED-lampe



Flash



D3400* 2, D3300* 2, D3200* 2

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

D5, D850, D500

WR-R10 (med WR-A10)

SB-5000













Z 7, Z 6, D7500

WR-R10

SB-5000













• Der er også mulighed for trådløs fotografering med flere flashenheder uden brug af masterflashenhed.

Fjernbetjent flashenhed

Masterflashenhed/
Commander

Kameraer

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200






SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Indbygget flash (commander-indstilling)*





−

Z 7, Z 6, D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600,
D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000

Nikon spejlløse kameraer i FX-format, Nikon digitale
spejlreflekskameraer i FX-format/DX-format

• SB-5000, SB-700 og SB-500 kan anvendes som masterflashenhed (fungerer som commander uden udladning).
• Samtidig brug af op til tre fjernbetjente flashenheder pr. gruppe anbefales.
* Med D810/D810A, D750, D7500, D7200 og D7100 kan gruppe A/B og kanal 1-4 konfigureres i commander-indstilling.

Samtidig brug af optisk styret og radiostyret system
Optisk styret

Kompatibel med Nikon Creative Lighting System
Kan kun vælges med Speedlight.
 Kan vælges, når flashen anvendes som fjernbetjent flashenhed til Advanced Wireless Lighting.
*1 Kan vælges med D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 og D3200 ved montering på CPU-objektiv*.
Kan vælges med D3500, D3400 ved montering på et E- eller G-type objektiv.
*2 Commander-funktionen kan ikke vælges med indbygget flash på D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300
og D3200.
*3 Ved brug af SU-800 eller SB-5000 med AF-hjælpelys til multi-AF.
*4 Kan kun vælges ved brug af Z 7, Z 6, D5, D850, D810/D810A, D750, D7500, D500 og D7200.
*5 Med D3500, D3400 er automatisk flash uden TTL er tilgængelig ved montering på et andet objektiv end objektiver af
typen E og G.
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Pilotlys

Advanced Wireless Lighting

Z 7, Z 6

Anvendes med SU-800, kameraets D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
indbyggede flash eller
D7500, D7200, D7100
SB-5000/700/500*4
D5600* 2, D5500* 2, D5300* 2, D5200* 2, D3500* 2,
som commander

Masterflashenhed

Optisk styret system

Optisk styret

SB-700

Commander

SB-5000

Radiostyret
SB-5000

Kameraer

i-TTL-flashstyring

Speedlights

Fjernbetjent flashenhed
Kameraer

Kameraer

Masterflashenhed/
Commander

Radiostyret

Fjernbetjent flashenhed
Gruppe A

Gruppe B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200
SU-800
Z 7, Z 6, D5,
D850, D500

D7500





Fjernbetjent flashenhed
Gruppe C

Commander

Gruppe D

SB-5000, SB-700, SB-R200

Gruppe E

Gruppe F

SB-5000



WR-R10

SB-700, SB-500





–

(WR-A10 er
påkrævet ved
anvendelse af
D5, D850 og
D500.)

Indbygget flash
(commander-indstilling)*





–

WR-R10













• Ved samtidig brug af et optisk styret og et radiostyret system kan SB-5000 ikke anvendes som masterflashenhed i det optisk styrede system.
* Gruppe A/B og kanal 1-4 kan konfigureres i commander-indstilling.

• Med D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300 og D3200 er der mulighed for i-TTL-flashstyring, når
der anvendes et CPU-objektiv*.
* CPU-objektiv: et objektiv af typen G, D eller E, et AF-objektiv, der ikke er af typen G, D eller E (bortset fra objektiver til
F3AF), og et AI-P-objektiv..
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Nikon Creative Lighting System
Speedlight-sortimentet
SB-500

SB-5000

Alsidig Speedlight med stor mobilitet og fleksibilitet

Topmodellen i Nikons sortiment af Speedlights med 100 %
understøttelse af næste generation af Creative Lighting System

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Kompatibel med Advanced Wireless Lighting
• Flashhovedet kan vippes 90° op og drejes 180° vandret til højre og venstre
• Ledetal på 24 ved 24 mm (FX-format, ISO 100, m)
• Indbygget LED-lampe med høj ydeevne (ca. 100 lux)
– Især praktisk til videooptagelse og makrooptagelse af stillbilleder
– Udgangsniveauet kan vælges i tre trin (lavt, mellem eller højt)
– Lyskilde med diffuser, som gør lyset blødere
– Farvetemperaturen på 5.400 K sikrer naturligt hjælpelys
– Ved montering på D810 eller D750 vælger funktionen til kommunikation af
farveoplysninger automatisk den optimale hvidbalance
• Anvender R6/AA-batterier, som fås i almindelig handel

• Radiostyret Advanced Wireless Lighting-system muliggør trådløs fotografering med flere
flashenheder, selv når det er klart solskinsvejr eller der er forhindringer, som ville blokere
for optisk styring, og der opnås dermed større lyssætningsfleksibilitet (med D5, D850 og
D500)
• Indbygget kølesystem modvirker varmegenerering i flashhovedet, så der kan tages meget
længere billedserier
• Funktionen samlet flashstyring gør det muligt at ændre indstillinger og foretage
flashstyring ved brug af kameramenuer eller en computer med Camera Control Pro 2 (med
D5, D850 og D500)
• Der er hurtig og nem adgang til ofte benyttede funktioner med et enkelt tryk på den
roterbare multivælger eller knappen [i]
• Der er tre tilgængelige belysningsmønstre (standard, jævn og centervægtet) med mere
præcis lysfordeling, så der er ét til enhver optagesituation
• Registrerer automatisk Nikon-formaterne FX og DX og vælger passende
lysfordelingsvinkler
• Meget holdbart og varmebestandigt farvefilter medfølger
• Ledetal på 34,5 ved 35 mm eller 55 ved 200 mm (FX-format, standardbelysningsmønster,
ISO 100, m, 23 °C)
• Power-zoom, som dækker et bredt zoomområde på 24-200 mm (i FX-format)
• AF-hjælpelys, der er kompatibelt med multi-AF-systemet og dækker et stort
brændviddeområde på 24-135 mm
• Genopladningstid (min.): ca. 1,8 sekunder med Ni-MH-batterier
• Kompatibel med High-Performance-batteri SD-9

SB-300

Kompakt og let Speedlight med mulighed for indirekte flash
til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Kompakt og let design, som gør den utrolig nem at have med
• Nem at betjene selv for nybegyndere
• Flashhovedet kan vendes 120° opad, hvilket giver fantastiske portrætter indendørs
• Anvender AAA-batterier, som fås i almindelig handel

SB-700
Højtydende, alsidig Speedlight gør det enkelt at fotografere med
ekstern flash, fjernbetjent flash og flere flashenheder
til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

• Fungerer som master eller fjernbetjent flashenhed til Advanced Wireless Lighting
• Kan styre et ubegrænset antal Speedlights i op til to grupper
• Har fire uafhængige kanaler til trådløs styring på op til 10 meters afstand til optagelser
under krævende forhold
• Hurtig trådløs betjening muliggør styring af to grupper fjernbetjente flashenheder LCDskærmen og knapperne er designet, så de er nemme og intuitive at betjene Power-zoom,
som dækker et bredt zoomområde på 24-120 mm (kan også bruges med manuel zoom)
• Tre tilgængelige belysningsmønstre (standard/jævn/centervægtet)
• Registrerer automatisk Nikon FX- og Nikon DX-formaterne, så der opnås en passende
lysspredning
• AF-hjælpelys, der er kompatibelt med multi-punkts AF-systemet, dækker et
brændviddeområde på hele 24-135 mm

D5+SB-5000
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D750+SB-500

© Ray Demski
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Specifikationer
Close-up Speedlight Kit R1C1/R1

SB-R200

Speedlights

Fås også som en separat enhed

Ledetal
(ISO 100, m, 20 °C)

Trådløs fjernbetjent Speedlight

Suverænt Speedlightsystem til kreativ, trådløs makrofotografering

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

R1C1: Close-up Speedlight Commander Kit (SU-800, to SB-R200-enheder
og alt tilbehør)
R1: Close-up Speedlight Remote Kit (to SB-R200-enheder og alt tilbehør)

To SB-R200-enheder følger med både R1C1 og R1.
Hver enhed har et ledetal på 10 (ISO 100, m) eller 14
(ISO 200, m). Ved montering på et objektiv via SX-1 kan
flashhovedet vippes op til 60 grader mod objektivets
optiske akse eller op til 45 grader væk fra objektivet.

R1C1
• Op til tre trådløst styrede grupper og fire kanaler med SU-800 som commander
og SB-R200-enheder som fjernbetjente enheder kan sættes sammen, så du opnår
kreativ belysning højre, venstre, ovenfra eller nedenfra motivet.
• Det er let at foretage og tjekke indstillingerne på SU-800-enhedens LCD-skærm ud
fra kameraets position.
• SB-R200-enhederne kan vippes op til 60 grader, så de kan bruges sammen med
objektiver med kort arbejdsafstand

Trådløs Speedlight-commander
Fås også som en separat enhed
til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Monteringsring SX-1

Makroadapter SW-11

SC-28/SC-29 muliggør let og sikker styring
af eksterne TTL-flash. SC-29 kan også
bruges som eksternt AF-hjælpelys til Nikonspejlrefleksdigitalkameraer.
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Andre funktioner

SB-500

SB-300

28 (ved 35 mm zoomhovedposition, i
24 (23°C)
FX-format, standardbelysningsmønster)

18

Power-zoom 24-120 mm; 12 mm med
indbygget vidvinkeldiffuser

24 mm

27 mm

Tre belysningsmønstre
(standard/ jævn/centervægtet)
i-TTL, AA-flash (automatisk blænde),
automatisk flash uden TTL,
afstandsprioriteret manuel flash,
manuel flash og stroboskopflash

3 belysningsmønstre
(standard, jævn, centervægtet)

—

—

i-TTL, Afstandsprioriteret manuel,
Manuel, Stroboskopflash*1

i-TTL, Manual

i-TTL, Manual

Testudløsning, monitor præ-flash,
AF-hjælpelys til multi-AF og pilotlys

Testudløsning, monitor præ-flash,
AF-hjælpelys til multi-AF og pilotlys

Testudløsning, monitor-præ-flash,
pilotlys

—

Mindste genopladningstid Ca. 1,8 sekunder
(manuel ved fuld)
(med Ni-MH-batterier)
Antal flash
Ca. 150
(manuel ved fuld)
(med alkaline batterier)
Strømforsyning

SB-700

Fire R6/AA-batterier, HighPerformance-batteri SD-9
Manuel indstilling af ISO-følsomhed,
genvisning af undereksponeringsgraden ved utilstrækkelig flashudladning
i indstillingen i-TTL, nulstilling til
standardindstillinger, lås, varmeafbrydelse, firmwareopdatering
Ca. 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Ca. 420 g

Ca. 2,5 sekunder (med Ni-MH-batterier) Ca. 3,5 sekunder (med Ni-MH-batterier) Ca. 3,5 sekunder (med Ni-MH-batterier)
Ca. 160
(med alkaline batterier)

Ca. 100
(med alkaline batterier)

Ca. 70
(med alkaline batterier)

Fire R6/AA-batterier

To R6/AA-batterier

To AAA-batterier

Varmeafbrydelse, firmwareopdatering

Varmeafbrydelse, firmwareopdatering

Varmeafbrydelse,
firmwareopdatering*2

Ca. 71,0 x 126,0 x 104,5 mm
Ca. 360 g

Ca. 67,0 x 114,5 x 70,8 mm
Ca. 226 g

Ca. 57,4 x 65,4 x 62,3 mm
Ca. 97 g

*1 Ved anvendelse som fjernbetjent enhed
*2 Firmware kan opdateres fra kameraet

Speedlight-stand AS-20

Adapterringe

IR-panel til indbygget flash
SG-3IR

Farvefilterholder SZ-1

Farvefiltersæt SJ-R200

Tasker

Fleksibel arm

Bruges til at montere f.eks. en
diffuser. Kan monteres i lederillen på
monteringsringen SX-1.

Flashtilbehør

TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28/SC-29 (1,5 m)

Flashindstilling

Mål (BxHxD)
Vægt (uden batterier)

R1C1/R1 Tilbehør

Til centrering af lyset fra SB-R200-flashen
til en optisk akse, hvilket er særlig
effektivt i forbindelse med makrofotografering. Anbefales ved optageafstande på under 15 cm
(fra objektiv til motiv).

Dette mælkehvide kort spreder
lyset fra en flash og opbløder
skygger.

Belysningsmønster

Ved montering på dit Nikon-spejlrefleksdigitalkameras
tilbehørssko kan SU-800-enheden bruges som
commander for et ubegrænset antal Speedlights.

Kan holde op til fire SB-R200-enheder
på objektivet eller op til otte ved
ekstern montering.

Diffuser SW-12

Belysningsvinkel
(i FX-format)

Andre tilgængelige
funktioner

SU-800

* Der er begrænsninger på, hvilke objektiver der kan anvendes.

SB-5000
34,5 (ved en zoomhovedposition på 35
mm, i FX-format,
standardbelysningsmønster, 23°C)
Power-zoom, 24-200 mm
(14 mm med vidvinkeldiffuser)

Synkrostikadapter AS-15

AS-15 kan bruges sammen med kameraer
såsom Z 7, Z 6, D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300 og D3200, der er udstyret
med en standard-ISO-tilbehørssko, men
ikke har et synkroniseringsstik til store
stroboskopflashenheder til atelierbrug.

Specifikationer for trådløs Speedlight-commander SU-800

Specifikationer for trådløs fjernbetjent Speedlight SB-R200

• Overførselsindstilling: Kommunikation via infrarøde impulser udsendt fra et
flashudladningsrør
• Overførselsafstand: Ca. 20 m til SB-5000, SB-700 og SB500 og ca. 4 m til SB-R200
ved normal indstilling
• Antal kanaler: 4
• Antal grupper: 3
• Antal overførsler: Ca. 1.200
• Overførselsinterval: Ca. 1 sekund
• Flashlysets bølgelængder: Ca. 800 til 1.000 nm (infrarød stråle)
• Flashdækning: Cirka 60º (lodret), ca. 78º (vandret)
• Skærm: LCD, kontrollys
• AF-hjælpelys til multi-AF: Ca. 10 m ved et centralt område med et 50 mm f/1,8objektiv
• Strømforsyning: Et 3 V CR123A-litiumbatteri
• Mål (B x H x D): Ca. 68 x 96 x 58 mm

• Elektronisk konstruktion: Automatisk IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) og
seriekredsløb (kun til trådløs fjernbetjent flashenhed)
• Ledetal: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Dækningsvinkel: 24 mm
• Flashindstilling: i-TTL; D-TTL; M (Manuel): fuld til 1/64 udladning (makro), fuld til
1/128 udladning (commander)
• Min. genopladningstid: Ca. 6,0 sekunder (Manuel ved fuld)
• Antal flashes: Ca. 290 (Manuel ved fuld)
• Flashhovedets vippevinkel: Ned til 60º eller op til 45º
• Monteringsfod: Særlig sko til Monteringsring SX-1 eller Speedlight-stand AS-20
• Pilotlys: Hvid LED
• Skærm: Kontrollys
• Strømforsyning: Et 3 V CR123A-litiumbatteri
• Mål (B x H x D): Ca. 80 x 75 x 55 mm
• Vægt (uden batteri): Ca. 120 g

• Vægt (uden batteri): Ca. 160 g
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Multifunktionsbatterigreb + større pålidelighed
Mere kraft og hastighed, når du har brug for det

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL18

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL18a

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL18b

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL18c

til D5, D4-serien

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL15

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL15a

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL15b

til Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
UT-1

Genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL14a
til Df, D5600, D5500,
D5300, D5200,
D3500, D3400,
D3300, D3200

Disse genopladelige batterier giver længere brugstid og ensartet ydelse selv i kolde omgivelser. Når de bruges sammen med et Nikon DSLR-kamera, viser kameraets batterioplysninger
nøjagtigt det tilbageværende batteriniveau og antallet af billeder taget siden sidste opladning.

Batterioplader
MH-26a
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Multifunktionsbatterigreb MB-D18

Multifunktionsbatterigreb MB-D17

Multifunktionsbatterigreb MB-D16

til D850

til D500

til D750

Bruger et genopladeligt batteri af typen EN-EL15/
EN-EL15a/EN-EL15b eller EN-EL18/EN-EL18a/EN-EL18b/
EN-EL18c eller otte alkaliske/Ni-MH/lithium-batterier i
R6/AA-størrelse. Dette vejr- og støvbestandige
multifunktionsbatterigreb er udstyret med
lukkerudløsningsknap, AF-ON-knap og funktionsknapper,
en multivælger samt primære og sekundære
kommandohjul.

Bruger et EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, EN-EL18/
EN-EL18a/EN-EL18b/EN-EL18c eller otte batterier i R6/
AA-størrelse. Grebet er forsynet med forskellige
betjeningselementer til brug, når der optages i højformat,
bl.a. udløserknappen, multivælgeren, funktionsknappen og
det primære/sekundære kommandohjul. Det er
kendetegnet ved en robust, vandtæt konstruktion af
magnesiumlegering.

Bruger et EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b eller seks alkaliske/
Ni-MH/lithium-batterier i R6/AA-størrelse. Lysnetadapter
EH-5b med lysnetadapterkabel EP-5B er også en mulighed
til længere brug. Med ydersider i magnesiumlegering og
med intuitive knapper til optagelse i højformat: Knappen
AE-L/AF-L, primært/sekundært kommandohjul, udløserknap
og multivælger.

Multifunktionsbatterigreb MB-D15

Multifunktionsbatterigreb MB-D12

til D7200, D7100

til D810/D810A

Bruger et EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, seks alkaliske/
Ni-MH/lithium-batterier i R6/AA-størrelse eller
lysnetadapter EH-5b. Smarte funktioner til højformat er
indbygget. Robust konstruktion med magnesiumlegering
og vejrforsegling.

Bruger et EN-EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, et EN-EL18/EN-EL18a/
EN-EL18b/EN-EL18c (batterikammerdæksel BL-5 påkrævet) eller otte
alkaliske/Ni-MH/lithium-batterier i R6/AA-størrelse. Brug af EH-5b
sikrer optagelse i længere tid. Udstyret med udløserknap, knappen
AF-ON, multivælger og to kommandohjul til lodret optagelse. Der er
anvendt den samme integrerede magnesiumlegering og vejrforsegling
som til selve kamerahuset.

Batterioplader
MH-25

Batterioplader
MH-25a

Lysnetadapter
EH-5b

Batterioplader
MH-24

til D5, D4-serien, D850 til Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, UT-1

til Df, D5600, D5500, til Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5300, D5200, D3500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200 D3500, D3400, D3300, D3200, UT-1

Bruges til opladning Bruges til opladning af EN-EL15/EN-EL15a/
af to EN-EL18/
EN-EL15b genopladeligt li-ion-batteri.
EN-EL18a/EN-EL18b/
EN-EL18c-batterier.

Bruges til opladning
af genopladeligt
li-ion-batteri
EN-EL14/EL14a.

Lysnetadapter
EH-6c

Opladningsadapter
EH-7P

til D5, D4-serien

til Z 7, Z 6

Lever vekselstrøm til kameraet til uafbrudt brug. Når EH-5b sluttes
til kameraet, skal lysnetadapterkabel EP-5A (til Df, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3500, D3400, D3300, D3200) eller EP-5B (til D850,
D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1) anvendes.
Lysnetadapterkabel EP-6 skal anvendes, når EH-6c sluttes til D5 og
D4-serien.

Bruges til via USBkabel at oplade et
EN-EL15b i kameraet.

Software + Din workflow-effektivitet
Stærke værktøjer til effektiv billedskabelse
Capture NX-D

Camera Control Pro 2

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor

Capture NX-D er software, der er specialudviklet til
Nikons originale filformat NEF (RAW). Nikons Picture
Control-indstillinger giver dig helt frie
udfoldelsesmuligheder med hensyn til kreativ
billedbehandling. Med Capture NX-D kan du bruge
indstillingen Jævn og parameteren Klarhed til billeder,
der er taget med en ældre kameramodel end D810.

Denne software giver mulighed for fjernbetjening af de
fleste af Nikons DSLR-kameraers funktioner fra en
computer, der er tilsluttet via et USB-kabel eller fast
eller trådløst LAN ved brug af en trådløs sender.
Softwaren understøtter også arbejdsgange i Nikons
eksklusive fotoredigeringssoftware Capture NX-D og
fremvisningssoftwaren ViewNX-i.

Den enkle betjening i ViewNX-i minder meget om den,
der kendes fra ViewNX 2-softwaren, men i ViewNX-i er
billedvisningsfunktionerne endnu mere brugervenlige,
f.eks. Photo Tray, der gør det muligt at lagre filer fra
forskellige mapper midlertidigt, så det bliver nemmere at
redigere videoer eller udskrive stillbilleder. ViewNX-i er
både kompatibel med Capture NX-D, der giver mulighed
for at foretage justeringer på stillbilleder, og ViewNX
Movie Editor, der gør det nemt at redigere videoer.
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Tilbehør til trådløs overførsel + øget effektivitet
Større arbejdshastighed og ny fotoglæde

Trådløse fjernbetjeninger

Radiokommunikationen gør dem endnu mere praktiske

WR-R10

WR-T10

WR-A10

Trådløse fjernbetjeninger WR-R10/WR-T10

Trådløs sender WT-6/A/B/C*

Trådløs sender WT-7/A/B/C*

Trådløs sender WT-5/A/B/C/D*

til D5

til Z 7, Z 6, D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

til D5, D4-serien (Ved brug sammen med Datasender UT-1
opnås overførselsfunktioner via trådløst LAN med D810/
D810A, D750, D7200 og D7100).

De trådløse sendere WT-6/A/B/C og WT-7/A/B/C muliggør lynhurtig overførsel af billeddata
til en computer eller FTP-server via trådløst LAN*1. Når den trådløse sender kombineres med
et kompatibelt kamera, kan indstillingerne “FTP-overførsel”, “Billedoverførsel”*2,
“Kamerastyring”*2*3, “HTTP-server” og “Synkroniseret udløsning” (kun med D5 og WT-6/A/
B/C eller WT-5/A/B/C/D eller D4-serienn og WT-5/A/B/C/D) anvendes.
• Med indstillingen HTTP-server er der mulighed for at få vist billeder, der er gemt på
kameraets hukommelseskort, via en webbrowser på en computer eller smart-enhed
(Android OS, iPhone og iPad)*4 samt for fjernbetjent optagelse. Op til fem enheder*5 kan
være tilsluttet samtidigt, og kontinuerlig optagelse understøttes. Via en webbrowser er
det desuden muligt at redigere IPTC-, tekst- og copyrightoplysninger.
• Indstillingerne under Billedoverførsel omfatter “Infrastruktur”, hvor der anvendes
adgangspunkter via trådløst LAN, og “Adgangspunkt”, hvor kameraet med tilsluttet trådløs
sender kan anvendes som adgangspunkt med henblik på oprettelse af direkte forbindelse
til en computer eller smart-enhed.

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000
De trådløse fjernbetjeninger WR-R10/WR-T10 gør fjernbetjeningen mere fleksibel.
I modsætning til fjernbetjeninger med infrarødt lys er det muligt at udløse lukkeren, selvom
der er forhindringer i vejen, f.eks. et træ. Kommunikationsafstanden, når WR-R10 kombineres
med WR-T10, er ca. 20 m*1 og ca. 50 m*1, når WR-R10 kombineres med WR-R10. Et eller flere
kameraer med WR-R10 tilsluttet ved brug af WR-T10 som sender*2. Med WR-R10/ WR-T10
får man forskellige optagemuligheder. Man kan f.eks. montere forskellige objektiver på
kameraet, ændre de enkelte kameraers vinkel eller tage stillbilleder og videoer*3 samtidigt
ved at skifte kanal. Den trådløse fjernadapter WR-A10 er påkrævet til montering af WR-R10
på et spejlrefleksdigitralkamera med 10-bens multistik. WR-R10 kan desuden anvendes som
commander*4 til radiostyret Advanced Wireless Lighting, når den anvendes sammen med Z 7/
Z 6/D5/D850/D500 og SB-5000.

• Indstillingen “Synkroniseret udløsning” kan også anvendes ved samtidig brug af D5 (med
WT-6/A/B/C eller WT-5/A/B/C/D) og et kamera i D4-serienn (med WT-5/A/B/C/D).
• Når WT-7/A/B/C sluttes til D500, som ikke er udstyret med et indbygget stik til fast LANforbindelse, er der mulighed for billedoverførsel via 1000BASE-T-understøttet fast LANforbindelse.
*1 WT-6/A/B/C og WT-7/A/B/C er baseret på standarden IEEE802.11a/b/g/n/ac.
*2 Wireless Transmitter Utility (kan downloades via Nikons hjemmeside) skal være installeret på computeren.
*3 Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr) skal være installeret.
*4 Når WT-5/A/B/C/D er kombineret med kameraet (bortset fra D5), kan der kun anvendes en iPhone.
*5 Optagelse og tekstredigering kan styres via en enkelt enhed.

*1 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 meters højde. Varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle forhindringer.
*2 WR-T10 og WR-R10(‘er) skal være indstillet til samme kanal og parret på forhånd, hvis de skal udløses samtidigt.
*3 Videooptagelse er mulig med Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300 og COOLPIX P1000.
*4 Firmwaren skal være opdateret til den nyeste version.

* Produktnavne varierer alt efter område, afhængigt af hvilke lokale frekvenser der er tilgængelige.

UT-1 Communication Unit

Trådløs mobiladapter WU-1a

til D4-serien, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

til Df, D7100, D5200, D3300, D3200
Trådløs fjernbetjening WR-1

Når UT-1 monteres på kameraets tilbehørssko og sluttes til
kameraet via et USB-kabel, er der mulighed for lynhurtig
overførsel af billeddata fra kameraet til en computer og FTPserver via trådløst LAN og fjernbetjening af kameraet fra en
computer*2. Det kan også ske via trådløst LAN*3,hvisenheden
anvendessammenmed den trådløse sender WT-5/A/B/C/D*4.

De billeder, du tager med kameraet, kan overføres trådløst til
en smart-enhed* med Wi-Fi, f.eks. en smartphone eller
tablet. Du kan nemt dele billeder med andre via sociale
netværkssteder eller e-mails. Takket være funktionen til
fjernstyret optagelse er det desuden muligt at udløse
kameraets lukker ved at bruge en smart-enhed som Live
View-skærm, så du får en fleksibel optagevinkel. Kompatible
operativsystemer: iOS- og AndroidTM-OS.

*1 UT-1-firmwaren skal være opdateret til version 1.1 eller en nyere version.
*2 Forudsætter Camera Control Pro2 (ekstraudstyr).
*3 Baseret på IEEE802.11a/b/g/n.
* Wireless Mobile Utility, som kan hentes i Google Play Butik, er pråkrævet.
*4 Indstillingerne HTTP-server og Synkroniseret udløsning kan kun vælges med et • Google, Android og Google Play er registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Google Inc.
kamera i D4-serienn.

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3300, D3200, COOLPIX P1000
WR-1 kan monteres på kameraer med 10-bens multistik eller tilbehørsstik*1. Denne højtydende fjernbetjening gjorde
det muligt at fjernudløse kameraernes lukkere ved hjælp af WR-1*1 eller WR-R10*2 fra WR-1 eller et masterkamera med
WR-1/WR-T10. Da der anvendes radiobølger, kan kommunikationsafstanden mellem WR-1-enheder være op til 120 m*3.
Ved at anvende WR-1 får man forskellige muligheder for fjernoptagelse, f.eks. samtidig udløsning af lukkerne på flere
kameraer, udløsning af lukkere på flere kameraer, der er synkroniseret med et masterkamera, hvor en WR-1 er monteret*4,
individuel fjernbetjening af særskilte kameragrupper samt intervaloptagelse. Fjernbetjent optagelse med en kombination
af WR-R10/WR-T10*2 er mulig. Når WR-1 er konfigureret som sender og en anden WR-1 eller WR-R10*5 som modtager
monteret på Z 7, Z 6, D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750 D500, D7500, D7200 eller D7100, er det muligt at få
vist og ændre kameraindstillinger ved hjælp af displayet på sender WR-1. Der er også mulighed for videooptagelse*7.
*1 WR-1 kan ikke anvendes alene.
*2 Dette kræver, at de anvendte WR-1-, WR-R10- og WR-T10-enheder parres. Maksimalt antal controllere, der kan parres: 20 (WR-1) eller 32 (WR-R10).
*3 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 meters højde varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle forhindringer.
*4 Der kan kun anvendes et kamera med et 10-bens multistik som masterkamera, når Synkroniseret udløser er valgt. Et kamera med tilbehørsstik kan ikke være
masterkamera.
*5 Firmware til WR-R10 skal være opdateret til version 2.0.0 eller nyere.
*6 Kameraets firmware skal være opdateret til den seneste version.
*7 Muligt med Z 7, Z 6, D5- og D4-serienn, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300.
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MC-38
Kabel til kameraer med tilbehørsstik
til WR-1 (medfølger)

MC-37
Kabel til kameraer med tilbehørsstik
til WR-1 (medfølger)
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Fjernbetjeningskabel + langtidseksponering

Vinkelsøger + dit perspektiv

Få mest muligt ud af optagelse med et stabilt stativ

Se klart og behageligt

Fjernbetjeningsledninger/fjernbetjening (10-bens multistik)

Retvendt vinkelsøger DR-5/DR-6

Øjestykkeforstørrer DG-2

DR-5: til D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: til D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3500,
D3400, D3300, D3200

til D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
til D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200

Øjestykkeadapter DK-18

Viser et opretstående, retvendt søgerbillede. Meget velegnet til
affotografering eller til fotografering tæt på jorden eller rundt om hjørner.
Det er muligt at tilpasse søgeren til brugerens syn. DR-5/DR-6 giver
mulighed for at indstille gengivelsesforholdet til enten 1:1 eller 1:2.

DG-2 giver 2× forstørrelse af søgerbilledets
midterområde. Mulighed for tilpasning til
brugerens syn. Velegnet til vanskelig fokusering
ved makrofotografering. Kræver en
øjestykkeadapter.

Muliggør montering af Øjestykkeforstørrer DG-2
på kameraets øjestykke. DK-18 er beregnet til
kameraer med et cirkulært øjestykke.

Dioptriøjestykker (-5 til +3 m-1)
DK-20C

Øjestykkeadapter DK-22

Øjestykkeadapter DK-27

Øjestykkeforstørrer DK-17M

Øjestykkeforstørrer DK-21M

til D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

til D5

til D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

til D750, D7500, D7200, D7100

til D750, D7500, D7200, D7100,
D5600, D5500, D5300, D5200,
D3500, D3400, D3300, D3200

Muliggør montering af
Øjestykkeforstørrer DG-2 på
kameraets øjestykke. DK-22 er
beregnet til kameraer med et
rektangulært øjestykke.

Dette medfølgende tilbehør til D5
sikrer nem montering/
afmontering. Hvis der monteres et
regndækken på adapteren, er der
ingen risiko for at gå glip af de
afgørende øjeblikke, selv i dårligt
vejr.

Når DK-17M er monteret på kameraet, forstørres søgerbilledet
med ca. 1,2×.
Dioptrijusteringsområdet øges
både i retningen (+) og (-).

DK-21M forstørrer søgerbilledet
med ca. 1,7×.

Et brugervenligt søger- og
fokuseringshjælpemiddel, som gør
det muligt for nær- og langsynede
fotografer at se et nøjagtigt
søgerbillede uden briller.

Fjernbetjeningskabel (0,85 m) MC-36/36A

Fjernbetjeningskabel (0,8 m) MC-30/30A

Fjernbetjeningskabel (1 m) MC-22/22A

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Muliggør fjernaktivering af et kamera og indstilling af
intervaltimer og langtidseksponering. Har et indbygget
LCD-panel med baggrundsbelysning.

Muliggør fjernaktivering af et kamera med udløserlås ved at Nyttig, når du skal tilslutte en fjernakt-iveringsenhed, f.eks.
holde udløserknappen nede, hvilket er nyttigt til bulben enhed, der aktiveres af en infrarød sensor, som bruges til
optagelse.
at tage billeder af vilde dyr efter mørkets frembrud.

Forlængerkabel (3 m) MC-21/21A

Forlængerkabel (0,4 m) MC-23/23A

Adapterkabel MC-25/25A (0,2 m)

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Til brug sammen med MC-22/22A/
23/23A/25/25A/30/30A/36/36A eller ML-3.

Bruges til at forbinde to kameraer til samtidig eller
synkroniseret aktivering af udløseren.

Muliggør brug at topolet multistik: Fjernbetjeningskabel
MC-4A, Fjernbetjeningskabel MC-12B.

Fjernbetjeningskabel (1 m)

Fjernbetjening ML-L3

Fjernbetjening ML-L7

til Z 7, Z 6, Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX P1000

til D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

til COOLPIX A1000/P1000/B600

Muliggør fjernaktivering.

Muliggør trådløs fjernudløsning af lukkeren.

Muliggør trådløs fjernudløsning af lukkeren.

Modulerende fjernbetjeningskit ML-3
til D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Dioptriøjestykker
DK-17C

Fluorbelagt søgerøjestykke
DK-17F

Antidug-søgerøjestykke
DK-17A

Gummiøjekop DK-19

Gummiøjekop DK-20

til D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

til D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

til D5, D4-serien, Df, D850, D810/
D810A, D500

til D5, D4-serien, Df, D810/D810A,
D500

til D5200, D3200

Et optisk element i gennemsigtig
plast med en særlig overfladebelægning, som reducerer
dugdannelse.

Giver brugeren bedre komfort og forhindrer, at der trænger falsk lys ind i
søgeren, så du undgår formindsket kontrast.

Fem dioptriøjestykker med en
Beskyttelsesglasset er forsynet
styrke på -3 til +2m -1 til kameraer med en rengøringsvenlig
med cirkulære øjestykker.
fluorbelægning på begge sider.

Gummiøjekop DK-21

Gummiøjekop DK-23

Gummiøjekop DK-25

Gummiøjekop DK-28

Gummiøjekop DK-29

til D750

til D7200, D7100

til D5600, D5500, D5300, D3500,
D3500, D3400, D3300

til D7500

til Z 7, Z 6

Giver brugeren bedre komfort og forhindrer, at der trænger falsk lys ind i søgeren, så du undgår formindsket kontrast.
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ML-3 giver mulighed for fjernbetjening af to separate
kanaler via en infrarød LED-stråle, som muliggør automatisk
betjening af kameraet fra en afstand på op til ca. 8 m. Har
funktioner til automatisk aktivering og forsinket
lukkerudløsning samt enkelt optagelse og kontinuerlig
optagelse.

Fjernbetjeningsledning/fjernbetjening
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Øvrigt tilbehør
Filtre
NC-filtre (farveneutrale)
Disse filtre anvendes til beskyttelse af objektivet
og påvirker ikke farvebalancen. Belægning med
flere lag mindsker de interne refleksioner og
giver en bedre farvegengivelse. Fås i størrelse
52/58/62/67/72/77 mm.
Cirkulære polarisationsfiltre II
Disse filtre gør det muligt at optage direkte
gennem glasruder, samtidig med at de minimerer
genskinnet fra reflekterende overflader såsom vand
og glas. De får også en blå himmel til at se flottere ud. De
kan anvendes til både farvebilleder og monokrome billeder.
Fås i størrelse 52/58/62/67/72/77 mm.

HDMI-kabel

Makrotilbehør
Softfokusfiltre
Disse filtre giver dine billeder en moderat blød og smuk
sløringseffekt. De er velegnede til forskellige
optagesituationer, f.eks. portrætfotografering.
Fås i størrelse 52/62/67/72/77 mm.
Cirkulære polariseringsfiltre med påstik
Disse filtre er designet til brug sammen med teleobjektiver
med filterholder til påstik, og de reducerer
genskinnet fra ikkemetalliske overflader
såsom glas og vand. Du skal blot dreje
drejeringen på holderen for at finde den
mest effektive position. Disse filtre
påvirker ikke autofokus eller automatisk
eksponering. Både C-PL1L og C-PL3L har
en diameter på 52 mm.

Gelatinefilterholder AF-3 e AF-4
Disse holdere er beregnet til gelatine- eller glasfiltre med
en tykkelse på op til ca. 2 mm. AF-3 er beregnet til
firkantede 3-tommers gelatinefiltre og NIKKOR-objektiver
med en gevindstørrelse på 52/62/67/72/77 mm. AF-4 er
beregnet til firkantede 4-tommers gelatinefiltre og NIKKORobjektiver med en gevindstørrelse på 52/62/67/72/77/82/
95 mm. Nikon tilbyder også
to særlige modlysblænder: HN-36
til AF-3 og HN-37 til AF-4. Du kan
stable flere modlysblænder med
samme diameter oven på
hinanden, afhængigt af hvilken
brændvidde det anvendte objektiv har.

Mikrofoner

PK-11A

Diasadapter
PS-6
Bruges sammen med PB-6 og et
NIKKOR-objektiv til kopiering af
dias. Det er muligt at beskære det
oprindelige dias.

Makroadapterring
BR-2A*
Muliggør omvendt montering af
objektiver. BR-2A øger også
arbejdsafstanden for almindelige
objektiver eller vidvinkelobjektiver. Kompatibelt med
objektiver med frontudstyr på
52 mm.

Adapterring
BR-3*
En praktisk adapter, som
omdanner bajonetfatningen på
omvendt monterede objektiver
til gevindet på 52 mm, der
bruges til filtre og
modlysblænder.

PK-12

PK-13

Mellemringe PK-11A*/PK-12*/PK-13*
Brug af en eller flere mellemringe giver dig et væld af nye kreative
muligheder. Et AI NIKKOR bevarer funktionerne til automatisk blænde og
lysmålerkobling, hvilket giver dig mulighed for at komponere, fokusere og
måle med helt åbne blændeåbninger. Mellemringene kan også bruges til
manuel eksponering. (Lysmåleren fungerer ikke sammen med kameraer, der
ikke er udstyret med en lysmålerkoblingsarm).
* Objektiver af typen G og E samt PC-objektiver kan ikke anvendes.

Oversigt over kompatibilitet med kameratasker

Kamera
Z7
Z6

Stereomikrofon ME-1

til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500,
til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3500, D3400, D3300, D3200 og COOLPIX A1000/ D3200
P1000/B600
Anvendes HC-E1, er det muligt at overføre ukomprimerede
videodata til en ekstern HDMI-tilsluttet optager. Data kan
også optages samtidigt på et eksternt hukommelseskort, som
en praktisk sikkerhedsbackup.

ME-1 er udstyret med et vibrationsdæmpende system, som
mindsker vibrationsstøj under autofokus, så optagelsen
bliver tydeligere. Det indbyggede low-cut filter reducerer
vindstøj og anden lavfrekvensstøj, som skumvindhætten ikke
dæmper. Vægt ca. 92 g (kun ME-1).

Trådløs mikrofon ME-W1
til Z 7, Z 6, D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300,
D3200, COOLPIX P1000
ME-W1 gør det muligt at optage lyd på så stor afstand som
ca. 50 m. Samtidig optagelse fra både mikrofon og modtager
er mulig. Stereolyd kan optages ved at tilslutte
Stereomikrofon ME-1 til mikrofonindgangen.
Tovejskommunikation mellem et fjernt menneskeligt motiv
og fotografen er også mulig.

Spejlrefleks kamerasystem

Kamera
Df
D850
D810

Negativfilm-digitalisering

Komfort-udløser

CF-DC9

Punktsigte

Punktsigte DF-M1

til D850

til Df

ES-2 gør det muligt at foretage hurtig og nem konvertering
af film til digitale data. Monter adapteren til digitalisering
af film på et objektiv, såsom AF-S Micro NIKKOR 60mm
f/2.8G ED, der er monteret på D850. Sæt den film, der skal
digitaliseres, i en Holder til filmstrimmel FH-4 eller en
Holder til diasramme FH-5, og påbegynd optagelserne.
Kameraets digitaliseringsfunktion omvender automatisk
farverne og gemmer dem som JPEG-billeder.

Skrues AR-11 i udløserfatningen på kameraernes
udløserknap, f.eks. på Nikon Df, foregår betjeningen af
lukkeren blødt og uden vibrationer. Der er anvendt
ebonitharpiks på knappens overside for at sikre, at den er
behagelig at trykke på med fingeren.

til Z 7, Z 6, D5, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D5600, D5300, D3500, D3400, COOLPIX P1000
Monteret på kameraets tilbehørsko hjælper punktsigte
DF-M1 med at fastholde det ønskede motiv inden for billedrammen under super-telefotografering.

R

R

R

R

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4
CF-DC4

D800
D800E

CF-DC4

D750

CF-DC5
CF-DC4

D610
D600

CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D7000

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5500

Komfort-udløser AR-11

CF-DC6
CF-DC5

D810A

D5600

Adapter til digitalisering af film ES-2

Etui

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

HC-E1 HDMI Cable

Etui

Z 35/1.8 S
Z 50/1.8 S
Z 14-30/4 S
Z 24-70/2.8 S
Z 24-70/4 S

Spejlløst kamerasystem

D5300
D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

D3400
D3300

Current as of September, 2017

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

R

R

Kan opbevares med filter, dæksel, snap-on-modlysblænde (HS), bajonetmodlysblænde (HB) (modsat position) eller gummimodlysblænde til indskruning (HR) (sammenfoldet). <R: kun gummimodlysblænde>

Pr. juli 2019

Kan opbevares med dæksel.
Kan opbevares med filter, modlysblænde til indskruning (HN) eller slip-on-modlysblænde (HK) (normal position).
Kan opbevares med filter og dæksel.
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Systemkompatibilitet
Z 7/Z 6

D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3500

D3400

D3300

D3200

Flash
Speedlights

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Flashtilbehør

SC-28/SC-29
AS-15

●
●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

●

●
●*7

●
●*7

Tilbehør til fjernbetjening
ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A
ML-L3

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

Mikrofon
Stereomikrofon
Trådløs mikrofon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Strømkilder
Batterier

Batteriopladere

Multifunktionsbatterigreb

Lysnetadaptere

EN-EL14a
EN-EL15/15a/15b
EN-EL18/18a/18b/18c
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5b*2
EH-6c*3
EH-7

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Sendere/trådløse mobiladaptere
WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a
UT-1

●

WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●

●
●*5

●
●

HC-E1

●

●

●

●
●

●
4

●

●

4

●*4

●*

●*

●

●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●

●

●

●

●

●*4
●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Trådløse fjernbetjeninger

HDMI-kabel

●

Negativfilm-digitalisering
Adapter til digitalisering af film

ES-2

Adaptere/
Øjestykker/
Øjekopper

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

Vinkelsøgere
●

●
6

●*

●*

●

●

●
6

●*

●
6

●

●*

●
6

●
●*7

●

●*6

●
●*7

●
●
●
●
●

●
●

Kamerahusdæksler
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

LCD-skærmdæksler
BM-12

●

●

●

Kameratasker
CF-DC9
CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

*1 Adapter til multi-tilbehørsport AS-N1000 er påkrævet.
*2 Når EH-5b sluttes til kameraet, skal lysnetadapterkabel EP-5A (til Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) eller EP-5B (til D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, UT-1) anvendes.
*3 Stik til lysnetadapter EP-6 er obligatorisk ved tilslutning af EH-6c til D5, D4-serien.
*4 Forudsætter datasender UT-1.
*5 Kræver Trådløs fjernadapter WR-A10.
*6 Øjestykkeadapter DK-18 skal anvendes.
*7 Øjestykkeadapter DK-22 skal anvendes.
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• Google Maps TM er et varemærke tilhørende Google Inc.
• Produkt- og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra fabrikantens side
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