
I AM THE NIKON D3400

Fjernbetjening ML-L3

Tiden er inde. Del de flotte billeder med det samme med D3400. Med D3400 
er det ekstra nemt både at tage og dele smukke DSLR-billeder. SnapBridge sikrer, at 
kameraet er forbundet til en smart-enhed, så billederne kan synkroniseres, når de 
tages. Og billederne er knivskarpe. Det er billeder, der virkelig imponerer vennerne.  
Og ikke nok med det! Der kan også optages videoer i knivskarp kvalitet takket være 
NIKKOR-objektivet og kameraets effektive D-videofunktion.

Nøglefunktioner:

  Altid smukke billeder i DSLR-kvalitet. Den store sensor i DX-format på hele 24,2 
megapixels, den effektive EXPEED 4-billedbehandlingsenhed og NIKKOR-objektivet sikrer 
krystalklare billeder selv i svagt lys og kunstneriske portrætter med smukt, jævnt 
baggrundsslør.

  Del billederne med det samme via SnapBridge1: Den permanente 
tilslutning til en smart-enhed. Synkroniser billederne i det øjeblik, de tages,  
og del dem på de sociale medier i løbet af få sekunder! SnapBridge bruger 
teknologien Bluetooth® low energy (BLE)2, som sikrer, at der er en konstant, 
strømbesparende forbindelse mellem D3400 og en smartphone eller tablet. 

  Fordelen ved et Nikon DSLR: Imponerende hastighed, præcision og 
håndtering. Helt nye fotografiske oplevelser takket være det knivskarpe 
autofokussystem (AF), Nikons verdensberømte ergonomiske design og den klare  
optiske søger. 
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1   D3400 understøtter ikke Wi-Fi, og derfor er de følgende SnapBridge-funktioner ikke tilgængelige: Fjernoptagelse med en 
smart-enhed, overførsel af stillbilleder i original størrelse og overførsel af videoer.

2  The Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Nikon 
Corporation og koncernens associerede selskaber på licens. 

3 Baseret på CIPA-standarderne i udløserindstilling med ét billede, når Bluetooth® ikke bruges. 



D3400 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effektive pixels 24,2 mio.
Billedsensor CMOS-sensor i Nikon DX-format
OLPF (optisk lavpasfilter) Nej. Kun optisk filter
Søger Søger med pentaspejl, ca. 95 % søgerdækning med cirka 0,85x forstørrelse
Skærm TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3”) med cirka 921.000 punkter og en synsvinkel på 170°
Lukkertid 1/4.000 til 30 sek., bulb, tid (flashsynkroniseringshastighed: X=1/200 sek., synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller 

længere)
Kontinuerlig optagelse Op til ca. 5 bps, antal billeder (JPEG: 100, RAW: 16)
ISO-følsomhed ISO 100 til 25600
Autofokus Optagelse via søger: 11 fokuspunkter (én sensor af korstypen i midten)/Live View-optagelse: Kontrastbaseret AF
Lysmåling 420-pixel RGB-sensor, system til motivgenkendelse
Indbygget flash Ledetal: Ca. 7/22, 8/26 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C), objektivdækning: 18 mm
Guide-indstilling Tilgængelig
Specialeffekt-indstilling 10 indstillinger
Retoucheringsmenuer 20 indstillinger
Billedbehandling EXPEED 4-billedbehandlingsenhed, Picture Control, Aktiv D-Lighting
Video • Filformat: MOV (videokomprimering: H.264/lyd: LPCM) • Manuelle indstillinger for videooptagelse 

• Videooptagelse: 1080/60p, 50p, 1080/30p, 25p, 24p, 720/60p, 50p, mulighed for at vælge mellem billedkvaliteten høj 
eller normal

Lydoptagelsesenhed Indbygget monomikrofon/monohøjttaler
Trådløs forbindelse Indbygget Bluetooth (understøttet SnapBridge)
HDMI • HDMI-udgang (HDMI-udgang er ikke tilgængelig for videoer i 60p/50p), HDMI-stik af type C • HDMI-CEC-understøttelse
Lagringsmedier/filformat SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDXC-hukommelseskort/12-bit RAW, JPEG, RAW+JPEG
Mål (B x H x D)/vægt Ca. 124 × 98 × 75,5 mm, 395 g (ca. 445 g/*)
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24, kamerarem AN-DC3, kamerahusdæksel BF-1B, gummiøjekop 

DK-25
* Inkl. batteri og hukommelseskort, ekskl. kamerahusdæksel; baseret på CIPA-retningslinjerne.

Nikon will not be held liable for any errors this manual may contain.
The appearance of this product and its specifications are subject to change without notice.


