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HVERT MILLISEKUND BYDER 
PÅ ET NYT MESTERVÆRK
Nu er det tid til at gå et skridt videre. D5 er i stand til at opfylde enhver fotografs 
ambitioner i kraft af imponerende ydeevne og præcision, der udmønter sig i fremragende 
billeder. Nikons banebrydende AF-system med 153 punkter giver en imponerende 
bred dækning, der gør det muligt at tage fantastiske billeder af alt lige fra racerløb til 
prisoverrækkelser. Du kan tage billeder med en hastighed på op til 12 bps med altid 
aktiveret AF og AE, og den nye hukommelsesbuffer gør det muligt at tage op til 200 NEF-
billeder (RAW) i en enkelt billedserie med høj optagehastighed. Både billedsensoren 
og lysmålingssensoren er nye, og de giver garanti for ultrapræcis motivregistrering og 
detaljerige billeder, selv under ekstreme lysforhold. Den største udvidede ISO-følsomhed, 
et Nikon-kamera nogensinde har budt på (helt enestående ISO 3.280.000), giver dig frihed 
til fotografere under alle forhold, lige fra klart solskin til astronomisk tusmørke. Og Nikons 
største standard-ISO-følsomhed til dato sikrer desuden exceptionel billedkvalitet helt op 
til ISO 102.400. Til videoskabere, der søger grænserne, giver D-video nu mulighed for at 
optage højopløsningsvideoer i 4K/UHD direkte i kameraet med pixel for pixel udlæsning 
for at give optimal billedkvalitet. Uanset hvor langt dine ambitioner rækker, så er dette 
kamera parat til at gå endnu videre.

Der kan vælges mellem XQD-type 
og CF-type. Begge typer har to pladser til to 

hukommelseskort til samme medier.



 /  /  /  
 /  
 /   

Bredere og tættere dækning  
sikrer præcis motivregistrering

D5 er udstyret med et splinternyt AF-system med 153 
tætpakkede fokuspunkter (hvoraf de 55 kan vælges 
enkeltvis) og 99 sensorer af korstypen1, og det betyder, 
at den samlede dækning er 130 % større end den, der 
opnås med D4S. Samtlige fokuspunkter er kompatible 
med AF NIKKOR-objektiver med en blændeåbning på 
f/5,6 eller større, og 15 centrale fokuspunkter fungerer 
med en effektiv blændeåbning på f/8. De 99 sensorer af 
korstypen1 er jævnt fordelt over hele billedfeltet, hvilket 
sikrer fremragende motivregistrering: Små motiver i 
hurtig bevægelse kan registreres med en helt 
uovertruffen præcisionsgrad, motiver i udkanten af 
billedet registreres uden problemer, og mulighederne for 
optagelse i højformat er blevet væsentligt forbedret.
1 Antallet af fokuspunkter, der fungerer som sensorer af korstypen, kan 

variere afhængigt af blændeåbningen.

AF-system med en følsomhed på ned til -4 EV giver 
fornemme resultater under dårlige lysforhold

D5’s nyudviklede og ekstremt støjsvage Multi-
CAM 20K-sensormodul med autofokus gør det muligt at 
fokusere med en følsomhed på -4 EV2 med det midterste 
punkt og -3 EV2 med alle fokuspunkter. AF-funktionen er 
fremragende, selv under selv meget dårlige lysforhold 
eller situationer med lav kontrast. I kombination med 
kameraets imponerende ISO-følsomhed og den nye 
RGB-lysmålingssensor på 180.000 pixels byder D5 på 
flere optagemuligheder end nogensinde før.
2 Ved ISO 100 og en temperatur på 20 °C.

Højtydende, specialudviklet AF-enhed med
 stor kraft og præcision

En ny AF-ASIC-enhed sørger for, at AF-systemet altid yder det 
maksimale. Denne nye enhed, som består af en specialudviklet 
AF-systemchip, der er i stand til at foretage lynhurtige 
beregninger, og en mikrocomputer til sekvensstyring, sikrer 
fornem AF-respons, avanceret motivregistrering og detaljeret 
motivanalyse. Du kan skyde løs med en hastighed på op til 12 
bps med AE/AF-tracking og op til 14 bps med hævet spejl. 
AF-tracking og overblikket i søgeren er forbedret betydeligt 
ved optagelse af sportsbegivenheder eller andre motiver i 
hurtig og uforudsigelig bevægelse. En hurtigere sekventiel 
lukker- og spejlaktiveringsmekanisme udmønter sig i 
væsentligt reduceret søgerblackout ved optagelse af 
billedserier med høj hastighed.

Forbedrede AF-indstillinger

Med det nye AF-system er alle syv muligheder for 
indstilling af AF-metode blevet forbedret. Takket være 
mindre fokuspunkter kan der nu opnås helt uovertruffen 
præcision med Enkeltpunkts-AF, og i indstillingerne 
Dynamisk AF-område3, Gruppepunkts-AF, 3D-tracking og 
Autovalg af AF-område sikrer den tætte dækning af hvert 
enkelt AF-område i kraft af det øgede antal fokuspunkter 
endnu bedre motivregistrering. Selv under optagelse med 
høj hastighed indfanger man hurtige motiver, der bevæger 
sig uforudsigeligt, med en ikke tidligere oplevet lethed.
3 I indstillingen Dynamisk AF-område med 25 eller 72 punkter anvendes der 
muligvis færre fokuspunkter end hhv. 25 og 72 afhængigt af det valgte 
primære fokuspunkt.

Dynamisk AF-område (25, 72 og 153 punkter)
I fokusindstilling AF-C fokuserer kameraet ud fra 
oplysninger fra de omgivende fokuspunkter, hvis motivet 
kortvarigt forlader det valgte fokuspunkt. Antallet af 
fokuspunkter varierer i henhold til den valgte indstilling:

   Dynamisk AF-område (25 pkt.)4: Vælg denne 
indstilling, når du har tid til at komponere billedet, eller 
når du vil tage billeder af motiver, der bevæger sig i et 
forudsigeligt mønster (f.eks. løbere eller racerbiler på en 
bane).

•  Dynamisk AF-område (72 pkt.)4: Vælg denne 
indstilling, når du vil tage billeder af motiver, der 
bevæger sig i et uforudsigeligt mønster (f.eks. 
fodboldspillere). 

• Dynamisk AF-område (153 pkt.): Vælg denne 
indstilling, når du vil tage billeder af motiver, der 
bevæger sig hurtigt og er svære at indfange i søgeren 
(f.eks. fugle).

 

Gruppepunkts-AF
Motiver i hurtig bevægelse kan følges over lange 
afstande med stor præcision. Kameraet registrerer 
motivet som et område, og det valgte punkt og de 
omgivende punkter betragtes som en gruppe. Hvis 
kameraet registrerer ansigter i fokusindstilling AF-S, 
prioriteres portrætmotiverne højest.

3D-tracking
I fokusindstilling AF-C følger kameraet motiver, der 
forlader det valgte fokuspunkt, og der vælges nye 
fokuspunkter efter behov. Denne indstilling bruges til 
hurtigt at komponere billeder med motiver, der bevæger 
sig uforudsigeligt fra side til side, f.eks. tennisspillere. 

Autovalg af AF-område
Kameraet registrerer automatisk motivet og vælger 
fokuspunktet. Hvis kameraet registrerer et ansigt, 
prioriteres portrætmotivet højest. De aktive fokuspunkter 
fremhæves kortvarigt, når kameraet fokuserer. I indstilling 
AF-C vises det primære fokuspunkt, når de øvrige 
fokuspunkter er slukket.
4 I indstillingen Dynamisk AF-område med 25 eller 72 punkter anvendes der 

muligvis færre fokuspunkter end hhv. 25 og 72 afhængigt af det valgte 
primære fokuspunkt.  

Justerbar AF-lås (AF-ON)

I fokusindstilling AF-C 
ak t i v e r e r  kamerae t 
intelligent fokus-tracking, 
hvis et motiv bevæger sig 
i retning mod, eller væk 
fra, kameraet. AF-lås (AF-
ON), eller fokus-tracking 
med Lock-On, kan justeres på to forskellige måder.5 AF-
respons ved motivblokering er det ideelle valg, hvis der 
kommer en forhindring på tværs mellem motivet og 
kameraet. Vælg “Hurtig” for at gøre det nemt at foretage 
fokusskift mellem forhindringen og det oprindelige motiv, 
“Forsinket”, hvis fokus skal fastholdes på det oprindelige 
motiv, “Uforudsigelig”, hvis motivet bevæger sig 
uforudsigeligt, eller “Støt”, hvis motivet bevæger sig med 
konstant fart.
5 Kan vælges i AF-C-indstilling.

153 fokuspunkter, 99 sensorer af korstypen og specialudviklet AF-enhed

Med det banebrydende AF-system er du altid på forkant

AF-systemet i D5 registrerer motiver med lav kontrast.

Motivbevægelse: Uforudsigelig

Motivbevægelse: Støt

Fokuspunkter:
Valgbare fokuspunkter:
Sensorer af korstypen:

•Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Billedkvalitet: JPEG fine (optimal kvalitet) •Indstilling af AF-metode: Dynamisk AF-område (25 pkt.) •Eksponering: indstilling [M], 1/1.600 sek., f/2,8 
•Hvidbalance: Auto 0 •Følsomhed: ISO 10.000 •Picture Control: Standard ©Matthias Hangst
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Standard ISO-følsomhedsområde fra 100 
til 102.400 – det største, et Nikon-kamera 

nogensinde har budt på

D5 giver nærmest ubegrænsede muligheder for at tage 
billeder under dårlige lysforhold. Takket være den nye 
billedsensor og EXPEED 5 byder kameraet på et utroligt 
bredt standard-ISO-følsomhedsområde, der strækker sig 
lige fra 100 til 102.400. Følsomheden kan reduceres til 
ISO 50 ækvivalent (Lav 1) og øges helt op til ISO 
3.280.000 «9»«10»ækvivalent (Høj 5), hvilket må 
betegnes som en enestående teknisk bedrift. Disse 
enormt høje ISO-følsomhedsindstillinger, der er beregnet 
til brug inden for specialområder, gør det sågar muligt at 
tage farvebilleder uden flash i astronomisk tusmørke, 
hvilket svarer til blot 0,001 lux.  

Ny CMOS-sensor i FX-format og EXPEED 5 
giver luft under vingerne

 

D5’s splinternye CMOS-billedsensor i FX-format på 
20,8 MP sikrer sammen med RGB-lysmålingssensoren på 
180.000 pixels ultrapræcis motivregistrering og 
detaljerige billeder. Med de nye sensorer, som Nikon selv 
har udviklet, opnås der blødere toneovergange og langt 
mere præcis automatisk hvidbalance. Det er en stor 
fordel, ikke mindst hvis du tager billeder af motiver i 
meget hurtig bevægelse, f.eks. ved indendørs 
sportsarrangementer, eller motiver med meget mættede 
farver. Ud over de nye sensorer er kameraet udstyret med 
Nikons nye EXPEED 5-billedbehandlingsenhed, der 
udmærker sig ved en overlegen beregningskraft, som 
uden besvær håndterer bil ledsensorens høje 
da taud læsn ings -  og  sk r i vehas t ighed .  E t 
signalbehandlingssystem, der er optimeret til den nye 
sensor, som har hele 25 % flere pixels, sikrer en helt 
uovertruffen billedkvalitet inden for ISO-området 3.200-
12.800, som er det foretrukne blandt sportsfotografer. 
Billedstøj er reduceret betragteligt, og selv beskårede 
billeder taget med høj ISO-følsomhed bevarer deres 
kvalitet. Der kan desuden tages billeder med en hastighed 
på op til 12 bps med AE/AF-tracking og op til 14 bps med 
hævet spejl og optages 
videoer i 4K/UHD (3.840 
× 2.160)/30p.

ISO 3.280.000 (udvidet) – 20,8 megapixels – EXPEED 5

Ovenstående billede er beskåret ud af dette JPEG-billede og 
forstørret. JEG-billeder, der er taget ved høj følsomhed, bevarer 
deres høje kvalitet efter selv kraftig beskæring, så de matcher 
kvalitetskravene til mediebrug.

Tre automatiske indstillinger for hvidbalance

 

D5 byder på tre automatiske indstillinger for hvidbalance, 
så der kan opnås stemningsfulde resultater med stor 
præcision. Auto 0 (“Bevar farver fra hvidt lys (begræns 
varme farver)”) svarer til indstillingen Auto 1 (“Normal”) 
på D4S. I denne indstilling gengives farven hvid som 
hvid, selv under en lyskilde med en lav (rødlig) 
farvetemperatur. Med D5-indstillingen Auto 1 
(“Normal”) opretholdes der en balance mellem det 
oprindelige motivs farve og det omgivende lys, og med 
indstillingen Auto 2 (“Bevar farver fra varmt lys”) 
bevares farven fra glødepærer eller andre lyskilder, så 
billederne får et naturligt, varmt farveskær.

Picture Control-system –  
billeder med personligt præg

Nikons Picture Control-system giver dig 
adgang t i l  syv foruddef inerede 
indstillinger, så du nemt kan definere 
parametre såsom skarphed, farve-
mætning og farveglød, uanset om du 
tager stillbilleder eller optager video. Du kan foretage 
finindstilling ved at vælge Klarhed, eller du kan vælge 
indstillingen Jævn for at gøre efterbehandlingen lettere. 
I indstillingen Jævn er tonekurven så retlinjet som muligt, 
så der indhentes den størst mulige mængde information 
om motivets farve, lysstyrke og struktur. Denne 
Picture Control-indstilling, som er ideel til videooptagelser, 
der efterfølgende skal farvegradueres, forhindrer 
udvaskede højlys, sorte skygger og overdreven 
farvemætning, selv efter justering eller redigering.   

Brugerdefineret Picture Control 
letter arbejdsgangen

Hvis du opretter brugerdefinerede Picture Control-
indstillinger til bestemte motiver, kan du tage JPEG-
billeder uden behov for efterbehandling. I kameraets 
foruddefinerede indstillinger kan der gemmes op til ni 
brugerdefinerede indstillinger, og Nikons Picture Control 
Utility 2 (der kan downloades gratis via Nikons 
hjemmesider) giver dig mulighed for at foretage 
finjustering af dine brugerdefinerede Picture Control-
indstillinger på en computer, inden du igen overfører 
dem til kameraet via hukommelseskort. 

Følsomhed på et helt nyt plan: Tag billeder 
af ting, der ikke kan ses med det blotte øje

•Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR •Billedkvalitet: JPEG fine  (optimal kvalitet) •Indstilling af AF-
metode: Dynamisk AF-område (25 pkt.) •Eksponering: indstilling [M], 1/1.600 sek., f/2,8 •Hvidbalance: Auto 0 
•Følsomhed: ISO 10.000 •Picture Control: Standard 
©Matthias Hangst

•Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G •Billedkvalitet: JPEG ★ fine (optimal kvalitet) •Indstilling af AF-område: Enkeltpunkts-AF •Eksponering: indstilling [M], 1/250 sek., f/7,1 •Hvidbalance: Auto 0 
•Følsomhed: ISO 100 •Picture Control: Standard ©Dixie Dixon

2  Auto 1 “Normal”

3  Auto 2 “Bevar farver fra varmt lys”

1  Auto 0 (“Bevar farver fra hvidt lys”)



Aftagelig øjestykkeadapter og  
øjestykke med fluorbelægning

 

D5’s aftagelige øjestykkeadapter DK-27 gør det let at 
montere et regndækken, hvis vejret er dårligt, og sætter 
du endnu en øjestykkeadapter på regndækkenet, har du 
mulighed for at skifte mellem de to adaptere på få 
sekunder, hvis vejret skifter. Selve søgerøjestykket er 
forsynet med Nikons enestående fluorbelægning, som 
effektivt afviser vand, støv og snavs, uden at det går ud 
over billedkvaliteten. Denne belægning gør det også 
lettere at rengøre øjestykket.

Slidstærk og meget præcis lukker

 

D5’s holdbarhed er blevet testet i form af 400.000 
aktiveringer med lukkerenheden fysisk monteret i 
kameraet, så der er garanti for, at kameraet kan holde til 
den belastning, den bliver udsat for af professionelle 
fotografer. Lukkerenheden er desuden udstyret med en 
selvkalibrerende lukkerovervågningsenhed, som sikrer 
lukkerudløsning med meget stor præcision ved den 
valgte lukkertid.  

Robust kamerahus i professionel kvalitet

D5’s kamerahus er kendetegnet ved en meget robust 
konstruktion i form af en magnesiumlegering, som giver 
stor styrke uden nogen deraf følgende vægtforøgelse. 
Det er desuden forsynet med en forsegling, der yder 
effektiv beskyttelse mod støv og fugt.

Energibesparende konstruktion og  
længere batteribrugstid

 

D5 udmærker sig ved en meget energibesparende 
konstruktion, så du kan koncentrere dig om optagelsen 
uden at skulle bekymre dig om batteribrugstiden10.  
Det interne strømkredsløb er blevet optimeret, 
og alle de primære komponenter, heriblandt 
EXPEED 5-billedbehandlingsenheden, er konstrueret 
med henblik på at mindske energiforbruget. Med det 
genopladelige Li-ion-batteri EN-EL18a kan der tages op 
til ca. 3.780 billeder pr. opladning i udløserindstillingen 
enkeltbilledudløsning (baseret på CIPA-standarderne) 
eller ca. 8.160 billeder i udløserindstillingen kontinuerlig 
(under testforhold fastsat af Nikon), og dette batteri med 
stor kapacitet giver også mulighed for at optage video i 
ca. 110 min. (baseret på CIPA-standarderne). 
10 Batteribrugstiden varierer afhængigt af anvendelsesbetingelserne, 

heriblandt batteriets ladestand, optagecyklusser og menuindstillinger. 

12 bps med altid aktiveret AF/AE og 
hukommelsesbuffer med plads til  

200 NEF-billeder (RAW)

D5 giver dig mulighed for at tage billeder med en 
hastighed på op til 12 bps6 med altid aktiveret AF/AE i en 
hvilken som helst billedkvalitet og ved en hvilken som helst 
følsomhedsindstilling, selv Høj 5. Den nye, lynhurtige 
EXPEED 5-billedbehandlingsenhed har rigelig kapacitet til 
følge med billedsensorens høje dataudlæsningshastighed, 
og kameraets hukommelsesbuffer med stor kapacitet gør 
det muligt at tage op til 200 NEF-billeder (RAW) i en enkelt 
billedserie med høj optagehastighed, hvilket er nok til at 
dække et helt 100 m-løb uden at slippe udløserknappen. 
6 Forudsætter en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere i udløserindstillingen 

CH (Kontinuerlig høj hastighed). 

Reduceret søgerblackout ved optagelse af 
billedserier med høj hastighed

D 5 ’s  h u r t i g e r e  s e k v e n t i e l l e  l u k ke r-  o g 
spejlaktiveringsmekanisme udmønter sig i væsentligt 
reduceret søgerblackout ved optagelse af billedserier med 
høj hastighed. Overgangen mellem lukker- og 
spejlaktiveringstiden er minimeret, så der opnås et klart og 
stabilt søgerbillede med minimalt slør. Selv motiver, der 
bevæger sig uforudsigeligt, kan nu indfanges og fastholdes 
med stor sikkerhed under kontinuerlig optagelse. 

VR-indstillingen Sport giver et  
endnu bedre overblik i søgeren

 

VR-indstillingen SPORT giver et meget stabilt 
søgerbillede, når der skal tages billeder af motiver i 
hurtig bevægelse. Den ultimative præcision opnås ved at 
kombinere D5 med et NIKKOR-superteleobjektiv såsom 
AF-S NIKKOR 600mm f/4E eller AF-S NIKKOR 500mm 
f/4E, som gør det muligt at tage helt enestående billeder 
af motiver i hurtig og uforudsigelig bevægelse.  

Indfang de afgørende øjeblikke med 
kontinuerlig optagelse med en hastighed  

på 14 bps

Med D5 kan du tage billeder med en hastighed på op til 
14 bps7 med hævet spejl8 i en hvilken som helst 
billedkvalitet og ved en hvilken som helst føl-
somhedsindstilling, selv Høj 5, og kameraets hukom-
melsesbuffer med stor kapacitet gør det muligt at tage op 
til 200 billeder ved brug af kontinuerlig optagelse, selv 
i RAW (14 bit) komprimeret uden tab9.
7 Forudsætter en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere i udløserindstillingen 

CH (Kontinuerlig høj hastighed). 
8 Speedlights (ekstraudstyr) udløses ikke, når indstillingen 14 bps (hævet spejl) er valgt. 
9 Ved brug af et hukommelseskort af typen Lexar Professional 2933× XQD 2.0. 

•Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2G •Billedkvalitet: JPEG fine (optimal kvalitet) •Indstilling af AF-område: Gruppe-
AF-område •Eksponering: indstilling [M], 1/3.200 sek., f/2 •Hvidbalance: Forudindstillet manuel •Følsomhed: ISO 
10.000 •Picture Control: Standard ©Matthias Hangst



D-video med multisensorformater: 
vælg mellem flere billedområder

Med D5 kan du vælge mellem fire forskellige 
billedområder11, så du kan tage billeder i forskellige 
stilarter med et minimalt antal objektiver. I det FX-
baserede billedområde giver kameraets store 
billedsensor mulighed for at optage video med smuk 
bokeh. I både det DX-baserede videoformat og i 4K/
UHD-video (3.840 x 2.160) svarer billedvinklen til en 
objektivbrændvidde på ca. 1,5x. I  Fuld HD 
beskæringsformat med pixel for pixel udlæsning (1.920 
x 1.080) svarer billedvinklen til en objektivbrændvidde 
på ca. 3x.  
11 Højde-breddeforholdet for videoer er 16:9, uanset hvilket billedområde der 

vælges. 

Eksponeringskompensation og powerblænde: 
specialudviklet til videooptagelse

Når der er store eksponeringsmæssige forskelle inden for 
et motiv, sikrer D5’s fintfølende funktion til automatisk 
eksponeringskontrol jævne overgange fra mørke til lyse 
områder og omvendt. Selv ved høje ISO-indstillinger er 
kameraet i stand til at gengive overgange naturligt, 
samtidigt med at der opretholdes en smuk 
tonegraduering med stor detaljerigdom. Det er nu muligt 
at vælge eksponeringskompensation12 ved hjælp af 
knapperne Pv (hvis kompensationen skal øges) og 
Fn1 (hvis  kompensat ionen skal  reduceres) . 
Powerblændestyringen12, 13 kan ligeledes tilknyttes 
knapperne Pv (Powerblænde [åbn])  og Fn1 
(Powerblænde [luk]), så du kan ændre lysstyrke og 
dybdeskarphed under optagelsen.  
12 Du kan knytte funktioner til knapperne Pv og Fn1 på forhånd, så der er 

mulighed for praktisk talt “trinløs” justering under video-Live View og 
optagelse.

13 Kan vælges i eksponeringsindstillingerne A og M.

Auto ISO-styring: optagelse med fast  
lukkertid og blændeåbning i indstilling M

Når du optager video af et motiv med skiftende lysstyrke inden 
for samme sekvens, er du med D5 sikret præcis styring af 
dybdeskarphed og bevægelsesslør. Det eneste, du skal gøre for 
at opretholde korrekt eksponering, er at indstille lukkertid og 
blændeåbning i eksponeringsindstilling M, når du bruger 
Auto ISO-følsomhedsstyring. For at sikre, at følsomheden ikke 
bliver for høj, kan du indstille den maksimale følsomhed til 
mellem ISO 200 og Høj 5. 

Den indbyggede funktion Time-lapse-video: 
kompatibel med 4K/UHD

Med D5 kan du optage imponerende Time-lapse-videoer i 
4K/UHD direkte i kameraet. Denne funktion er kompatibel 
med alle sensorbeskæringsformater, billedhastigheder og 
videokvaliteter. Du kan bruge kamerafunktionen Udjævning 
af eksponering til at reducere uønskede støjstriber i Time-
lapse-videoer med store ændringer i lysstyrken, f.eks. ved 
morgengry eller solnedgang. Formålet med denne funktion, 
som også kan vælges til intervaloptagelse, er at reducere 
de små forskelle i eksponeringen af de enkelte billeder, når 
der bruges automatiske indstillinger. 

Styring af hi-fi-lyd

D5 har indbygget stereomikrofon og er kompatibel med 
Nikons eksterne stereomikrofon ME-1 og trådløse 
mikrofon ME-W1. En indgang til stereomikrofon og en 
lydudgang gør det muligt at finindstille lydniveauet både 
før og under optagelsen. Mikrofonfølsomheden kan 
justeres i 20 trin, og justeringen kan kontrolleres visuelt 
på kameraets LCD-skærm (ved brug af hovedtelefoner fra 
tredjepart er der mulighed for lydjustering i 30 trin). Der 
er desuden mulighed for at vælge lydområde (normal/
tale), og vindstøjen kan reduceres, når der optages med 
den indbyggede mikrofon. 

Strømlinet arbejdsgang ved videooptagelse

Videooptagemenu
En særlig videomenu strømliner optagelsen, i og med at 
alle videoindstillinger er samlet ét sted, hvilket er smart, 
når du vil skifte mellem at tage stillbilleder og optage 
video. 

Indstillingsændringer via knappen P 
Når du optager i Live View, får du med et enkelt tryk på 
knappen P adgang til og mulighed for at ændre de 
primære indstillinger, f.eks. billedstørrelse/billedhastighed 
og videokvalitet.

HDMI-udgangssignal under fjernbetjent 
optagelse via Camera Control Pro 2

Hvis du slutter D5 til en computer med Nikon-softwaren 
Camera Control Pro 2 installeret, kan du overføre 
videooptagelser (eksempelvis 4K/UHD-video) direkte til 
en ekstern HDMI-optager, når du bruger fjernbetjent 
optagelse. Du kan se resultatet af de ændringer, du 
foretager for eksponerings- og følsomhedsindstillinger, 
via Live View-billedet på både D5 og den eksterne 
computers skærm. Med Camera Control Pro 2 er det 
desuden muligt at styre start-/stoptidspunkt, når der 
optages video i 4K/UHD og fuld HD på kameraets 
hukommelseskort, samt at overføre videoer til en 
computer efter optagelsen. Softwaren ViewNX-i 
understøtter også 4K/UHD-videoer optaget ved brug af 
Camera Control Pro 2.

Når kun det bedste er godt nok: D-videoer i ultra-HD
4K/UHD-video – ISO 102.400 – NIKKOR – robust kamerahus

FX-baseret videoformat:
Kompatibelt med fuld HD (1.920 × 1.080) og HD (1.280 × 720)

DX-baseret videoformat:
Kompatibelt med fuld HD (1.920 × 1.080) og HD (1.280 × 720)

3.840 x 2.160:
Kompatibelt med 4K UHD (3.840 x 2.160)

1.920 × 1.080 beskæring:
Kompatibelt med fuld HD (1.920 × 1.080)

4K/UHD-video (3.840 × 2.160)

  

D5 er Nikons første DSLR-
kamera, som giver mulighed 
for at optage videoer i 4K/UHD 
(ultra-HD) direkte i kameraet, 
og det giver langt større 
f leksibi l i tet  mht. v ideo-
optagelse, end tilfældet var 
med D4S. 4K-videoer (3.840 x 
2.160 pixels) kan optages ved 
30p/25p/24p med det indbyggede pixel for pixel 
beskæringsformat, hvad der er ensbetydende med 
optimal billedkvalitet, og udvalgte billeder fra 4K/UHD-
videoer kan gemmes i form af JPEG-filer med en 
størrelse på ca. 8 MP. Der kan vælges rent HDMI-
udgangssignal, så selv 4K-videoer kan overføres 
ukomprimerede til HDMI med YCbCr (8 bit, 4:2:2), og 
der kan vælges HDMI-udgangssignal ti l  al le 
videoopløsninger under fjernstyret optagelse.

■  4K/UHD-video – pixel for pixel udlæsning – EXPEED 5
Pixel for pixel udlæsning betyder, at hver eneste pixel på 
billedsensoren optages på videoen. Og takket være 
EXPEED 5-billedbehandlingsenhedens avancerede 
videobehandlingsegenskaber finder der mindre 
efterbehandling sted af optagelserne i selve kameraet 
med meget detaljerige højopløsningsvideoer som 
resultat.

■ 4K/UHD-video – høj ISO-følsomhed
Takket være D5’s maksimumstandardfølsomhed på 
ISO 102.400, der kan udvides helt op til Høj 5 (ISO 3.280.000), 
kan du optage videoer af høj kvalitet under selv meget dårlige 
lysforhold. Når der optages video i indstilling M, kan 
f ø l s omheden  f o r  a l l e  v i d eoop l ø sn i nge r  og 
beskæringsindsformater indstilles lige fra ISO 100 til Høj 5. 
Med Auto ISO er ISO-følsomhed fra ISO 200 til Høj 5 mulig.

■ 4K/UHD-video – NIKKOR-objektiver
NIKKOR-objektiver er særdeles populære blandt 
videografer på grund af den store skarphed og 
fremragende gengivelsesevne. Med NIKKOR-optik kan 
du gøre D5 til et fleksibelt system til optagelse af video i 
biograffilmskvalitet. 4K/UHD-billedområdet (3.840 × 

2.160) svarer stort set til filmformatet Super 35.  

■ 4K/UHD-video – Picture Control-indstillingen Jævn
Der er syv forskellige Picture Control-indstillinger, 
heriblandt Jævn, som gør det muligt at spare tid i 
forbindelse med efterbehandlingen. Med Picture 
Control-indstillingen Jævn indhentes der under 
optagelsen den størst mulige mængde billedinformation, 
hvilket letter produktion af højopløsningsvideomateriale 
til senere efterbehandling. 

Før Efter efterbehandling
Stereomikrofon ME-1 Trådløs mikrofon ME-W1



Berøringsfølsom skærm på 8 cm (3,2”) med høj opløsning (2.359.000 punkter)  

Ved udviklingen af D5 har vi taget højde for den feedback, vi har fået fra brugerne, og det har udmøntet 
sig i et kamera, der gør livet som fotograf langt mindre stressende. Forbedret ergonomi og et større område 
med knapper med lys i giver dig nem adgang til de vigtigste funktioner, og takket være den 
berøringsfølsomme LCD-skærm med høj opløsning (XGA) og smartphonelignende brugergrænseflade er 
det let at vælge AF-punkter eller punkthvidbalance i Live View, bladre gennem billeder ved hjælp af 
strygebevægelser, zoome ind ved at knibe fingrene sammen, redigere filnavne osv. Det berøringsfølsomme 
tastatur på skærmen gør det også meget nemmere at indtaste tekst, så du hurtigt kan registrere copyright- 
eller IPTC-oplysninger samt navne på filer, mappegrupper og netværk.

Kompromisløs ydelse med XQD  

I kameraets enhed med to kortpladser kan der indlæses to XQD-kort eller to CF-kort (type I, UDMA-
kompatible), og du kan vælge mellem to forskellige udgaver af D5, alt efter hvilken type hukommelseskort 
du foretrækker.14 Hvis du tager billeder ved sportsbegivenheder eller af lignende motiver i hurtig bevægelse 
eller optager video i 4K/UHD, er det altafgørende med XQD-hukommelseskort, som har rigelig kapacitet til 
at følge med kameraets høje optagehastighed.  
14 Enheden med to kortpladser kan udskiftes efterfølgende hos en Nikon-forhandler (mod et gebyr).

Valgmuligheder mht. RAW-filstørrelse  

Med D5 har du mulighed for at vælge mellem to mindre RAW-filstørrelser, så du kan optage endnu hurtigere. 
Uanset om du vælger RAW-filstørrelse S eller RAW-filstørrelse M (begge 12 bit, komprimeret uden tab), kan 
du være sikker på imponerende skarphed og detaljerigdom med deraf følgende stor fleksibilitet med hensyn 
til redigering. Begge filstørrelser er desuden kompatible med NEF-behandling (RAW) i kameraet.

Sæt turbo på arbejdsgangen: lynhurtig dataoverførsel

En ny USB 3.0-port giver mulighed for højhastighedsoverførsel af store 
mængder data, og den trådløse forbindelse er fire gange hurtigere og 
Ethernet-forbindelsen to gange hurtigere, end det var tilfældet med D4s. Med 
den nye trådløse sender WT-615 (ekstraudstyr), som understøtter standarden 
IEEE802.11ac og øger rækkevidden til ca. 200 m16, kan du overføre filer via 
trådløst LAN med imponerende hastighed. Det betyder, at du nu lynhurtigt kan 
sende billeder til redaktørens computer, når du arbejder “i marken”, eller fra dit 
atelier til en server med henblik på lagring eller billedtjek. Den trådløse sender 
WT-5 (ekstraudstyr) er også kompatibel med D5, og den nye knap Fn3, som er 
placeret under knappen OK, har kommandoen “Opret forbindelse til netværk” 
tilknyttet som standardindstilling, så der er nem og hurtig adgang til 
menuskærmbilledet Netværk. 
15 Forudsætter installation af programmet Wireless Transmitter Utility (kan downloades via Nikons hjemmesider).
16 Med stor antenne ved adgangspunktet til trådløst LAN. Rækkevidden kan variere alt efter signalstyrken og eventuelle forhindringer.
  

HTTP-server – en nyttig, multifunktionel indstilling 

Indstillingen HTTP-server giver mulighed for kontinuerlig optagelse med fjernbetjente kameraer via en 
webbrowser på en computer eller smart-enhed. D5 gør det også muligt at indtaste tekst via webbrowsere, 
så du kan kontrollere og redigere kommentarer samt IPTC- og copyrightoplysninger direkte i kameraet. 

Indstillingen Adgangspunkt sikrer nem forbindelse til trådløst LAN

Med den trådløse sender WT-6 (ekstraudstyr) eller WT-5 (ekstraudstyr) monteret kan D5 bruges som 
adgangspunkt til trådløst LAN. I indstillingen HTTP-server kan der tilsluttes op til fem trådløse enheder 
samtidigt, hvorimod der i indstillingerne FTP-overførsel, Billedoverførsel og Kamerastyring kun kan tilsluttes 
én enhed.  

XQD-type

Spotmåling af hvidbalance

CF-type

Tekstindtastning



DET MENER
DE PROFESSIONELLE

D5 flytter grænserne op på et nyt niveau. Den større ISO-følsomhed gør det muligt 
at optage med kortere lukkertid og fastfryse motiver i bevægelse. På et tidspunkt, 
hvor solen stod meget lavt på himlen, tog vi billeder af en spiller i hvid trøje for at 
finde ud af, hvor effektiv D5 er til at håndtere motiver i modlys med lav kontrast.  
Vi tog 20-30 billeder i træk med funktionen AF-tracking, og resultaterne var meget 
imponerende.

Det har været en sand fornøjelse at arbejde med D5. Hudnuancer er en meget vigtig 
del af mit arbejde, og på det område er dette kamera ganske enkelt i særklasse. 
Funktionerne kontinuerlig optagehastighed og autofokus gør det desuden muligt 
indfange flygtige ansigtsudtryk bedre end nogensinde før, og det giver helt fantastiske 
resultater. Den nye berøringsfølsomme skærm er også en stor hjælp, da den giver mig 
mulighed for at zoome ind lynhurtigt for at kontrollere skarphed, hår, makeup og en 
række andre detaljer.

D5’s autofokussystem er i stand til at registrere motiver ved en følsomhed på helt ned til 
-4 EV, og det er en fantastisk forbedring. Engang så vi to unge grizzlybjørne slås og lege 
i vandet. Det var meget mørkt, og jeg tog billeder ved ISO 102.400, men billedkvaliteten 
var ikke desto mindre imponerende god. Det regnede næsten hver dag på vores tur til 
Alaska, og kameraet var som regel vådt, men det havde overhovedet ingen betydning 
for funktionsdygtigheden. Det er noget jeg lægger meget stor vægt på: Jeg er nødt til at 
have et kamera, der kan bruges under stort set alle forhold.

D5 er en fantastisk billedmaskine.  Det har et ufatteligt præcist autofokussystem,  
ISO-værdier, der overgår min vildeste fantasi, og uovertruffen ergonomi. Jeg er bare 
så glad for at have mulighed for at optage i 4K-kvalitet med et Nikon-kamera. 4K 
er altafgørende for mig, fordi jeg gerne vil være helt sikker på at få alle detaljer 
med i et fremtidssikret filformat. Jeg har gjort historiefortælling til min levevej, og 
takket være Nikon kan jeg gå fremtiden i møde med sindsro.

Billedet af racerkøreren, lige da han kommer rundt i svinget og kører helt tæt forbi 
mig – man er nødt til at tage 12 billeder i sekundet for at få et billede som det i kassen! 
Den ultrapræcise motivregistrering, der kendetegner D5’s autofokussystem, og den 
tydelige visning i søgeren er to meget store forbedringer, og uden dem havde det 
ganske enkelt ikke været muligt at tage så godt et billede.

Natur

Ole Jørgen Liodden 
(Norge)

Motorsport

Mirco Lazzari 
(Italien)

Mode/skønhed/livsstil

Dixie Dixon 
(USA)

Sport

Matthias Hangst
(Tyskland)

Fotojournalistik/sport/
videoproduktion

Bill Frakes
(USA)



Nye muligheder:  
Nikon Creative Lighting System
Radiostyret Advanced Wireless Lighting – samlet flashstyring

Konfiguration

Kameraskærm

Systemdiagram

SPEEDLIGHTS

High-Performance-
batteri SD-9

Speedlight 
SB-5000

Speedlight 
SB-910

Speedlight  
SB-700

Speedlight  
SB-500

Speedlight  
SB-300

Speedlight SB-5000

Speedlight SB-910

Speedlight SB-700

Speedlight SB-500

Speedlight SB-300

Trådløs Speedlight-
commander SU-800

Close-up Speedlight 
Commander Kit R1C1

WR-adapter WR-A10Trådløs fjernbetjening 
WR-R10

Speedlight 
SB-5000

MIKROFONER

Stereomikrofon ME-1

Trådløs mikrofon ME-W1

SØGERTILBEHØR

Øjestykkeadapter DK-27*

Retvendt vinkelsøger DR-5
Øjestykkeadapter DK-18

Øjestykkeforstørrer DG-2Fluorbelagt søgerøjestykke 
DK-17F*

Dioptriøjestykke DK-17C  
(-3, -2, 0, +1 og +2 m-1)

Antidug-øjestykke 
DK-17A

Øjestykkeforstørrer 
DK-17M

Gummiøjekop DK-19

Øjestykke DK-17

FJERNBETJENING OG GPS-TILBEHØR

2-polet  
fjernbetjeningstilbehør

Fjernbetjeningskabel MC-DC2

GPS-enhed**

Fjernbetjeningskabel 
MC-36A

Fjernbetjeningskabel 
MC-30A

Fjernbetjeningskabel 
MC-22A

Modulite-
fjernbetjeningssæt ML-3

Tilslutningskabel  
MC-23A

Adapterkabel MC-25A

WR-adapter  
WR-A10

Trådløs 
fjernbetjening 
WR-T10

Trådløs 
fjernbetjening 
WR-1

Trådløs fjernbetjening 
WR-1

Trådløs fjernbetjening 
WR-R10

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE

Genopladeligt Li-ion- 
batteri EN-EL18a*/EN-EL18

Batterioplader MH-26a*

Stik til 
lysnetadapter EP-6

Lysnetadapter EH-6b

TV- OG 
VIDEOTILBEHØR

HDMI-kabel HC-E1 
(stik af type C n 
stik af type A)

HDMI-kabelklemme*

TV-skærm** Videooptager med 
HDMI-indgang**

HOVEDTELEFONER

Hovedtelefoner**

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

XQD-hukommelseskort**
CompactFlash-kort**

XQD-hukommelseskortlæser**
CompactFlash-kortlæser**

USB-kabelklemme*

USB-kabel UC-E22*

Printer**

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Trådløs sender

Smart-enhed** (iOS/AndroidTM OS)

LAN-kabel**

PC**

ViewNX-i†

Capture NX-D†

Camera Control Pro 2

*Medfølgende tilbehør **Produkter, som ikke er fra Nikon † Kan downloades via Nikons hjemmesider (gratis).

NIKKOR-OBJEKTIVER

DIGISCOPING-TILBEHØR

Fieldscope-monteringsenhed 
FSA-L2 til DSLR-kamera

GPS-adapterkabel 
MC-35

GPS-enhed GP-1A

Adapterkabel MC-25A

Tilslutningskabel MC-23A

Forlængerkabel MC-21A

Fjernbetjeningskabel 
MC-22A

Fjernbetjeningskabel
MC-30A

Fjernbetjeningskabel 
MC-36A

Modulite-
fjernbetjeningssæt 
ML-3

FTP-server**

Den radiostyrede Speedlight SB-5000 — 
en meget effektiv belysningsløsning

 

SB-5000 er vores første radiostyrede Speedlight, og den 
giver garanti for uovertruffen lyssætning, både i marken 
og i atelieret. Radiosignaler giver mulighed for 
fjernbetjening på op til 30 meters afstand og komplekse 
opsætninger, hvor der ud over flashenheden på kameraet 
også benyttes eksterne flashenheder. Det gør det muligt 
at arbejde under alle tænkelige forhold, uanset om 
synsfeltet er blokeret eller det optiske signal er svagere 
på grund af kraftigt sollys. Det nye indbyggede 
kølesystem forhindrer desuden overophedning af 
flashskærmen, så der kan tages lynhurtige billedserier på 
over 100 billeder med flashudløsning på fuld styrke.

Fuld kontrol i vanskelige situationer:  
radiostyret Advanced Wireless Lighting

 

D5 understøtter fuldt ud den nye radiostyringsfunktion i 
Nikons Creative Lighting System. Det betyder, at du nu 
kan udløse en eller flere flashopstillinger ved hjælp af 
den trådløse fjernbetjening WR-R1017 (ekstraudstyr) og 
op til seks grupper fjernbetjente SB-5000-enheder. 
Optisk styring understøttes også fuldt ud, og det er 
derfor stadig muligt at bruge ældre Speedlight-modeller 
ved flere flashopstillinger.
17 Forudsætter WR-adapter WR-A10 (ekstraudstyr). WR-R10’s firmware skal 

være version 3.00 eller nyere.

Samlet flashstyring:  
udløsning af Speedlights via en computer

Samlet flashstyring er systemstyring på et helt nyt plan. 
Du kan nu styre SB-5000 eller ændre indstillinger for den 
via kameramenuen eller en computer med Camera 
Control Pro 2 installeret, når enheden er monteret på 
kamerahuset. De ændringer, der foretages via kameraet 
eller computeren eller på selve Speedlight-enheden, 
træder også i kraft for alle øvrige enheder. Du kan 
desuden bruge kameramenuen “Gem/indlæs 
indstillinger” til at gemme flashindstillinger på et 
hukommelseskort, så du kan bruge dem i flere D5-
kameraer. 

Auto ISO-styring:  
genvejen til korrekt eksponering

 

Der er mulighed for at vælge måleksponeringsområder 
og automatisk styring af ISO-følsomhed, når der tages 
billeder med flash. Du kan f.eks. vælge “Motiv og 
baggrund” for at vægte baggrunden og det primære 
motiv lige højt, når du tager billeder om aftenen, eller 
“Kun motiv”, så der kun er optimal eksponering af det 
primære motiv. Du kan desuden indstille den maksimale 
ISO-følsomhed ved optagelse med flash, lige fra ISO 200 
og helt op til Høj 5.  

•Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR •Billedkvalitet: JPEG fine  (optimal kvalitet) •Indstilling af AF-område: 
Gruppepunkts-AF •Eksponering: indstilling [M], 1/1.250 sek., f/7,1 •Hvidbalance: Farvetemperatur (5.000 K) •Følsomhed: ISO 
10.000 •Picture Control: Standard •Speedlight: SB-5000 /radiostyret AWL og auto FP High-Speed-synkronisering brugt) 
©Dave Black

Computer (Camera Control Pro 2)
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Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv synsvinkel Nikon FX-format

Effektive pixels 20,8 millioner
Billedsensor CMOS-sensor på 35,9 × 23,9 mm
Pixels i alt 21,33 millioner
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX-D-software er påkrævet)

Billedstørrelse (pixels) • Billedområde i FX-format (36 × 24): 5.568 × 3.712 (L), 4.176 × 2.784 (M) og 2.784 × 1.856 (S) 
• Billedområde i 1,2x-format (30 × 20): 4.640 × 3.088 (L), 3.472 × 2.312 (M) og 2.320 × 1.544 (S) 
• Billedområde i DX-format (24 × 16): 3.648 × 2.432 (L), 2.736 × 1.824 (M) og 1.824 × 1.216 (S) 
• Billedområde i 5:4-format (30 × 24): 4.640 × 3.712 (L), 3.472 × 2.784 (M) og 2.320 × 1.856 (S) 
• Billeder taget under videooptagelse med en billedstørrelse på 3.840 × 2.160: 3.840 × 2.160 
• Billeder i FX-format taget under videooptagelse med en billedstørrelse på 1.920 × 1.080 
eller 1.280 × 720: 5.568 × 3.128 (L), 4.176 × 2.344 (M) og 2.784 × 1.560 (S) • Billeder i DX-format 
taget under videooptagelse med en billedstørrelse på 1.920 × 1.080 eller 1.280 × 720: 3.648 × 
2.048 (L), 2.736 × 1.536 (M) og 1.824 × 1.024 (S) • Billeder taget under videooptagelse med en 
billedstørrelse på 1.920 × 1.080 (beskæring): 1.920 × 1.080

Lagring – filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bit (komprimeret uden tab, komprimeret eller ukomprimeret); 
valgmulighed mellem Large, Medium og Small (små (Small) og mellemstore (Medium) billeder 
tages med en farvedybde på 12 bit ved brug af komprimering uden tab) • TIFF (RGB) • JPEG: 
JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering; 
mulighed for komprimering i optimal kvalitet • NEF (RAW) + JPEG: enkeltbillede taget i både 
NEF-format (RAW) og JPEG-format

Picture Control-system Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab og Jævn; den valgte Picture Control 
kan ændres; lager til brugerdefinerede Picture Control-indstillinger

Lagringsmedier • Type XQD (modeller til brug sammen med XQD-kort): XQD-kort
• Type CF (modeller til brug sammen med CompactFlash-kort): CompactFlash-hukommelseskort 
af type I (UDMA7-kompatible)

To kortpladser To XQD-kort eller to CompactFlash-kort (CF-kort) (plads 2 kan bruges til lagring, når 
hukommelseskortet på plads 1 er fyldt, til lagring af sikkerhedskopier eller til separat lagring af 
NEF- og JPEG-billeder, og det er muligt at kopiere billeder fra kort til kort)

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.3 og PictBridge

Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning • FX (36 × 24): ca. 100 % vandret og 100 % lodret • 1,2× (30 × 20): ca. 97 % vandret og 97 % lodret 

• DX (24 × 16): ca. 97 % vandret og 97 % lodret • 5:4 (30 × 24): ca. 97 % vandret og 100 % lodret
Forstørrelse Ca. 0,72× (f/1,4-objektiv på 50 mm indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt 17 mm (-1,0 m-1; fra søgerøjestykkets centeroverflade)
Dioptrijustering Fra -3 til +1 m-1

Matskive Type B BriteView Clear Matte Mark IX-matskive med markering af AF-punkter (gitterlinjer kan vises) 
Spejl Automatisk
Forhåndsvisning af 
dybdeskarphed

Når der trykkes på knappen Pv, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt af brugeren 
(indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)

Objektivblænde Automatisk, elektronisk styret

Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, heriblandt type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse 
begrænsninger for PC-objektiver), DX-objektiver (der anvender DX-billedområdet 1,5× [24 × 16]), 
AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AI-objektiver (kun eksponeringsindstillingerne A og M). 
IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver kan ikke anvendes. 
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes til objektiver med en maksimumblænde på f/5,6 eller større (den 
elektroniske afstandsmåler understøtter 15 fokuspunkter for objektiver med en maksimumblænde på f/8 eller 
større (hvoraf det er muligt at vælge ni)).

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående mekanisk spaltelukker, elektronisk forreste lukkergardin-
udløsning (når udløserindstillingen for hævet spejl er valgt)

Lukkertid 1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, langtidseksponering og X250
Flashsynkroniseringshastighed X = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/250 sek. eller længere

Udløserindstilling S (enkeltbillede), Cl (kontinuerlig lav hastighed), Ch (kontinuerlig høj hastighed),  
Q (dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser) og MuP (hævet spejl)

Billedhastighed Op til 10 bps (Cl), 10-12 bps eller 14 bps med hævet spejl (Ch) eller 3 bps (kontinuerlig optagelse 
med dæmpet lukkerlyd)

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek. og 20 sek.; 1-9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.

Lysmåling TTL-lysmåling ved hjælp af RGB-sensor med ca. 180.000 pixels
Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix III-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix III-lysmåling (andre 

CPU-objektiver); Color Matrix-lysmåling kan bruges sammen med ikke-CPU-objektiver, hvis brugeren 
angiver objektivdata • Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel med en diameter på 
12 mm midt i billedet; cirkeldiameteren kan ændres til 8, 15 eller 20 mm, eller målingen kan baseres på 
gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU-objektiver anvender en cirkel på 12 mm) • Spot: Der måles 
en cirkel på ca. 4 mm (ca. 1,5 % af billedet) omkring det valgte fokuspunkt (det midterste fokuspunkt, 
hvis der anvendes et ikke-CPU-objektiv) • Højlysvægtet: kan vælges til type G-, E- og D-objektiver

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

• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: fra -3 til 20 EV • Spotmåling: fra 2 til 20 EV 
• Højlysvægtet lysmåling: fra 0 til 20 EV

Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik (S), 

Blændeprioriteret automatik (A) og Manuel (M)
Eksponeringskompensation Fra -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi
ISO-følsomhed
(anbefalet eksponeringsindeks)

ISO 100-102.400 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarende 
til ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til ISO 3.280.000) over 
ISO 102.400; mulighed for valg af Auto ISO-følsomhedsstyring

Aktiv D-Lighting Der kan vælges mellem Auto, Ekstra høj +2/+1, Høj, Normal, Lav eller Fra

Autofokus Multi-CAM 20K-sensormodul med autofokus og TTL-fasedetektering, finindstilling og 153 
fokuspunkter (heriblandt 99 sensorer af korstypen og 15 sensorer, der understøtter f/8), hvoraf 
det er muligt at vælge 55 (35 sensorer af korstypen og ni f/8-sensorer)

Måleområde Fra -4 til +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); Kontinuerlig AF (AF-C); intelligent fokus-tracking aktiveres 

automatisk i henhold til motivet • Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkter 153 fokuspunkter, hvoraf det er muligt at vælge 55 eller 15
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, Dynamisk AF-område med 25, 72 eller 153 punkter, 3D-tracking, Gruppepunkts-AF og 

Autovalg af AF-område
Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (Single AF) eller ved at trykke midt på 

den sekundære vælger

Flashstyring TTL: i-TTL-flashstyring vha. RGB-sensor med ca. 180.000 pixels; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til 
digital SLR anvendes til matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling og højlysvægtet lysmåling, standard-i-
TTL-udfyldningsflash til digital SLR med spotmåling

Flashindstilling Synkronisering med forreste lukkergardin, Langtidssynkronisering, Synkronisering med bageste 
lukkergardin, Rød-øje-reduktion, Rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, Langtidssynkronisering 
med bageste lukkergardin og Fra; auto FP High-Speed-synkronisering understøttes

Flashkompensation Fra -3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Flashindikator Lyser, når flashenheden (ekstraudstyr) er fuldt opladet, og blinker, når flashen udløses med fuld effekt
Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Understøttes

Radiostyret Advanced  
Wireless Lighting

Understøttes

Samlet flashstyring Understøttes
Synkroniseringsstik ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind

Hvidbalance Auto (tre typer), Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte sollys, Flash, Overskyet, Skygge, 
Forudindstillet manuel (der kan gemmes op til seks værdier, og måling af punkthvidbalance er 
tilgængelig i Live View) og Vælg farvetemperatur (fra 2.500 K til 10.000 K), alle med finindstilling

Bracketing-typer Eksponering, Flash, Hvidbalance og ADL
Live View-indstillinger C (billede-Live View) med mulighed for valg af indstillingen Tavs og 1 (video-Live View)
Live View-objektivservo • Autofokus (AF): Single AF (AF-S) og Altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (M)
Live View – AF-metode Ansigtsprioriteret AF, Bredt område-AF, Normalt område-AF og Følg motiv-AF
Live View – Autofokus Kontrastbaseret AF overalt på billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når 

Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)

Video – Lysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Videolysmålingsmetode Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling
Video – Billedstørrelse 
(pixels) og billedhastighed

• 3.840 × 2.160 (4K/UHD); 30p (progressivt), 25p og 24p • 1.920 × 1.080; 60p, 50p, 30p, 25p og 
24p • 1.920 × 1.080 (beskæring); 60p, 50p, 30p, 25p og 24p • 1.280 × 720; 60p og 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps;   
★ mulighed for valg af høj kvalitet ved alle billedstørrelser og mulighed for valg af normal kvalitet ved alle 
størrelser bortset fra 3.840 × 2.160

Video – Filformat MOV
Video – Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Video – Lydoptagelsesformat Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget stereomikrofon eller ekstern mikrofon; mulighed for justering af følsomhed
Video – ISO-følsomhed • Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Auto ISO-følsomhedsstyring (fra ISO 100 til Høj 5) med 

valgbar øvre grænse • Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring (fra ISO 100 til 
Høj 5) med valgbar øvre grænse; manuelt valg (ISO 100-102.400 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med 
yderligere indstillinger svarende til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til ISO 3.280.000) 
over ISO 102.400

Andre videoindstillinger Indeksmarkering og Time-lapse-videoer

Skærm 8 cm (3,2”) stor berøringsfølsom TFT-LCD-skærm med ca. 2.359.000 punkter (XGA), synsvinkel på 170 
grader, søgerdækning på ca. 100 % og manuel styring af skærmens lysstyrke

Billedvisning Fuldskærms- og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder) med zoom under billedvisning, 
videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys, billedinformation, 
visning af lokationsdata, automatisk billedrotation, billedklassifikation, indtaling og afspilning af 
stemmekommentarer samt integrering og visning af IPTC-oplysninger

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); forbindelse til indbygget USB-port anbefales
HDMI-udgang HDMI-port (type C)
Lydindgang Stereoministik (3,5 mm i diameter; strømtilslutning understøttes)
Lydudgang Stereoministik (3,5 mm i diameter)
10-bens multistik Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), WR-R10 (ekstraudstyr) (forudsætter 

WR-adapter WR-A10) eller trådløs fjernbetjening WR-1, GPS-enhed GP-1/GP-1A eller GPS-enhed, 
der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (forudsætter GPS-adapterkabel MC-35 
(ekstraudstyr) og kabel med 9-polet D-sub-stik)

Ethernet RJ-45-stik • Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 
(10BASE-T) • Dataoverførselshastigheder: 10/100/1.000 Mbps med automatisk registrering 
(maksimale logiske dataoverførselshastigheder iht. IEEE-standarderne; de faktiske hastigheder 
kan være anderledes) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Stik til periferiudstyr Til trådløs sender WT-6/A/B/C eller WT-5A/B/C/D

Understøttede sprog Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, 
italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, 
portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, 
tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk

Batteri Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18a
Lysnetadapter Lysnetadapter EH-6b; forudsætter stik til lysnetadapter EP-6 (ekstraudstyr)

Stativgevind 1/4 in. (ISO 1.222)
Mål (B × H × D) Ca. 160 × 158,5 × 92 mm
Vægt • Type XQD (modeller til brug sammen med XQD-kort): ca. 1.405 g med batteri og to XQD-

hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel og dæksel til tilbehørssko; ca. 1.235 g (kun 
kamerahus) • Type CF (modeller til brug sammen med CompactFlash-kort): ca. 1.415 g med 
batteri og to CompactFlash-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel og dæksel til 
tilbehørssko; ca. 1.240 g (kun kamerahus)

Anvendelsesområde Temperatur 0-40 °C; luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør 
(kan variere fra land til land)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18a, batterioplader MH-26a, USB-kabel UC-E22, kamerarem 
AN-DC15, kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-3, USB-kabelklemme, 
HDMI-kabelklemme, øjestykkeadapter DK-27, fluorbelagt søgerøjestykke DK-17F og 
batterikammerdæksel BL-6

• XQD er et varemærke tilhørende SONY Corporation. • PictBridge er et varemærke. • CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende SanDisk 
Corporation. • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. 
• Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. • Google og Android™ er 
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. • Øvrige produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
deres respektive virksomheder. • De billeder, der vises i søgerne samt på LCD-skærme og andre skærme i denne brochure, er simulerede. • Den trådløse 
sender WT-6/A/B/C, Speedlight SB-5000 og den trådløse fjernbetjening WR-1/WR-R10 er underlagt amerikanske 
eksportbestemmelser. Det er ikke nødvendigt at indhente den amerikanske regerings tilladelse til eksport til 
andre lande end følgende, som USA p.t. har udstedt handelsforbud mod eller indført andre sanktioner over for: 
Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien. Der tages forbehold for ændringer af denne liste over lande.
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