
I AM VISION OUTPERFORMED

www.nikon.nl



• 
O

bj
ec

tie
f:

 A
F-

S 
N

IK
K

O
R 

40
0m

m
 f

/2
.8

E 
FL

 E
D

 V
R 

• 
Be

el
dk

w
al

ite
it:

 J
PE

G
 F

ijn
 ★

 (o
pt

im
al

e 
kw

al
ite

it)
 •

 A
F-

ve
ld

st
an

d:
 D

yn
am

is
ch

 v
el

d-
A

F 
(2

5 
pu

nt
en

) •
 B

el
ic

ht
in

g:
 s

ta
nd

 [S
], 

1/
25

00
 s

ec
on

de
, f

/7
.1

 •
 W

itb
al

an
s:

 A
ut

om
at

is
ch

 0
 •

 G
ev

oe
lig

he
id

: I
SO

 1
60

 •
 P

ic
tu

re
 C

on
tr

ol
: S

ta
nd

aa
rd

 ©
M

irc
o 

La
zz

ar
i



• 
O

bj
ec

tie
f:

 A
F-

S 
N

IK
KO

R 
60

0m
m

 f/
4E

 F
L 

ED
 V

R 
• 

Be
el

dk
w

al
ite

it:
 J

PE
G

 F
ijn

 ★
 (o

pt
im

al
e 

kw
al

ite
it)

 •
 A

F-
ve

ld
st

an
d:

 G
ro

ep
-v

el
d-

A
F 

• 
Be

lic
ht

in
g:

 s
ta

nd
 [M

], 
1/

10
00

 s
ec

on
de

, f
/6

.3
 •

 W
itb

al
an

s:
 K

le
ur

te
m

pe
ra

tu
ur

 (7
14

0 
K

) •
 G

ev
oe

lig
he

id
: I

SO
 1

00
0 

• 
Pi

ct
ur

e 
C

on
tr

ol
: S

ta
nd

aa
rd

 ©
O

le
 Jø

rg
en

 L
io

dd
en



ELKE MILLISECONDE 
EEN MEESTERWERK
Zet een stap vooruit. Met zijn onverslaanbare kracht en precisie biedt de D5 alles wat u 
nodig hebt om uw ambitie om te zetten in schitterende beelden. Nikon’s uitmuntende 
153-punts AF-systeem van de volgende generatie biedt een uitzonderlijk grote dekking, 
of u nu een sportwedstrijd of een galapremière fotografeert. U kunt fotograferen met 
maximaal 12 bps met fulltime-AF en -AE, terwijl u dankzij de nieuwe buffer tot 200 
NEF (RAW)-beelden kunt vastleggen in één snelle serieopname. Nieuwe beeld- en 
meetsensoren staan garant voor een zeer accurate onderwerpherkenning en exacte 
beelddetails, zelfs in extreme lichtomstandigheden. Dankzij de hoogste uitbreidbare 
gevoeligheid in de geschiedenis van Nikon (een ongeëvenaarde ISO 3.280.000) kunt u 
probleemloos fotograferen bij zowel helder zonlicht als in de astronomische schemering. 
Nikon’s grootste standaard ISO-gevoeligheidsbereik tot op heden biedt een uitzonderlijke 
beeldkwaliteit tot ISO 102.400. Voor filmers die tot het uiterste willen gaan, biedt D-film 
nu de mogelijkheid 4K/UHD-films op te nemen in de camera waarbij elke pixel wordt 
uitgelezen voor een maximale beeldkwaliteit. Hoe ver uw visie ook reikt, deze camera 
gaat altijd nog een stapje verder.

Keuze tussen XQD-type en CF-type.
Beide typen bevatten dubbele sleuven voor twee 
geheugenkaarten van dezelfde media.



 /  /  /  
 /  
 /   

Houd onderwerpen scherp in beeld— 
met een grotere, dichtere dekking

De D5 beschikt over een gloednieuw AF-systeem met  
153 dicht bij elkaar gelegen scherpstelpunten (waarvan 
er 55 kunnen worden geselecteerd) en 99 kruissensoren1. 
Daardoor is de totale dekking 130% groter dan de 
dekking van de D4S. Alle scherpstelpunten zijn com-
patibel met AF NIKKOR-objectieven met een open 
diafragma van f/5.6 of groter en 15 centrale scherp-
stelpunten werken met een effectief diafragma van f/8. 
De 99 kruissensoren1 in het midden en aan de randen 
kunnen het onderwerp zeer goed detecteren: kleine 
voorwerpen die met hoge snelheid bewegen kunnen 
met een ongekende precisie worden gevolgd. 
Onderwerpen aan de rand van het beeld worden 
moeiteloos gedetecteerd, terwijl verticale opnamen 
aanzienlijk zijn verbeterd.
1 Het aantal scherpstelpunten dat als kruissensor fungeert, hangt af van het 

diafragma.

Compatibel met AF tot -4 LW—  
uitmuntende prestaties bij weinig licht

De nieuw ontwikkelde Multi-CAM 20K-autofocus-
sensormodule van de D5 beperkt ruis tot het absolute 
minimum en kan scherpstellen bij -4 LW2 met het 
middelste punt en bij -3 LW2 met alle scherpstelpunten. 
De AF presteert uitzonderlijk goed, zelfs wanneer u 
opnamen maakt in omstandigheden met weinig licht of 
weinig contrast. Combineer dit met het uitzonderlijke 
ISO-bereik van de camera en de nieuwe RGB-meetsensor 
met 180K pixels en u beschikt met de D5 over aanzienlijk 
meer opnamemogelijkheden.
2 Bij ISO 100 en 20°C.

Speciale AF-engine— 
kracht en precisie

Dankzij de nieuwe AF-ASIC-eenheid wordt altijd de maximale 
rekenkracht toegewezen aan AF. Deze nieuwe eenheid 
bestaat uit een speciale AF-enginechip, die snelle berekeningen 
kan uitvoeren, en een microcomputer voor procesbesturing. 
Daardoor zijn  een uitstekende AF-respons, een geavanceerde 
onderwerpdetectie en een gedetailleerde analyse van het 
onderwerp mogelijk. Met deze camera hoeft u nooit water bij 
de wijn te doen, hoe snel de actie ook is. Fotografeer met 
maximaal 12 bps met AE/AF-tracking of met 14 bps terwijl de 
spiegel omhoog is geklapt. De AF-tracking en de helderheid 
van de zoeker zijn aanzienlijk verbeterd wanneer u sporten 
fotografeert of andere onderwerpen die plotseling van 
richting veranderen. Dankzij snellere sequentiële sluiter- en 
spiegelmechanismen neemt de black-out van de zoeker 
aanzienlijk af tijdens snelle serieopnamen.

Verbeterde AF-standen

In het nieuwe AF-systeem zijn alle zeven AF-veldstan-
den verbeterd. Enkelpunts AF profiteert van kleinere 
scherpstelpunten voor een zeer nauwkeurige scherp-
stelling. Bij dynamisch veld-AF3, groep-veld-AF, 3D- 
tracking en automatisch veld-AF is de scherpstelling op 
het onderwerp verbeterd door het toegenomen aantal 
scherpstelpunten, waardoor elk AF-veld een dichte 
dekking heeft. Zelfs tijdens snelle opnamen kunt u 
snelbewegende, onvoorspelbare onderwerpen ongekend 
vloeiend vastleggen.
3  Bij dynamisch veld-AF met 25 of 72 punten kan het aantal scherpstel-

punten dat wordt gebruikt minder zijn dan 25 of 72, afhankelijk van het 
eerste geselecteerde scherpstelpunt.

Dynamisch veld-AF (25, 72 en 153 punten)
In de scherpstelstand AF-C stelt de camera scherp op basis 
van informatie uit de omringende scherpstelpunten als het 
onderwerp het geselecteerde punt kort verlaat. Het aantal 
scherpstelpunten hangt af van de geselecteerde stand:

•  25-punts dynamisch veld-AF4: Kies deze stand als 
u tijd hebt om de foto te kadreren of als u onderwerpen 
fotografeert die voorspelbare bewegingen maken, 
bijvoorbeeld wanneer u atleten op de atletiekbaan of 
raceauto’s op een circuit fotografeert.

•  72-punts dynamisch veld-AF4: Kies deze stand als 
u onderwerpen fotografeert die onvoorspelbare 
bewegingen maken, zoals voetballers. 

• 153-punts dynamisch veld-AF: Kies deze stand als u 
onderwerpen fotografeert die snel bewegen en niet gemakkelijk 
in de zoeker kunnen worden gekadreerd, zoals vogels.

 

Groep-veld-AF
Volg snelbewegende onderwerpen over lange afstanden 
met een uitzonderlijke precisie. De camera herkent het 
onderwerp als een veld, waarbij het geselecteerde punt 
en de omringende punten als een groep worden gebruikt. 
Als gezichten worden gedetecteerd in de scherpstelstand 
AF-S, geeft de camera prioriteit aan de personen.

3D-tracking
In de scherpstelstand AF-C volgt de camera onderwerpen 
die het geselecteerde scherpstelpunt kort verlaten, 
waarbij zo nodig nieuwe scherpstelpunten worden 
geselecteerd. Gebruik deze stand als u snel foto’s wilt 
kadreren van onderwerpen die grillig van de ene naar de 
andere kant bewegen, zoals tennissers. 

Automatisch veld-AF
De camera detecteert het onderwerp automatisch en 
selecteert het scherpstelpunt. Als een gezicht wordt 
gedetecteerd, geeft de camera prioriteit aan de persoon. 
De actieve scherpstelpunten lichten kort op nadat de 
camera heeft scherpgesteld. In de stand AF-C wordt het 
belangrijkste scherpstelpunt aangegeven nadat de 
andere scherpstelpunten zijn gedoofd.
4 Bij dynamisch veld-AF met 25 of 72 punten kan het aantal scherpstel-

punten dat wordt gebruikt minder zijn dan 25 of 72, afhankelijk van het 
eerste geselecteerde scherpstelpunt.  

Instelbare AF-vergrendeling

In de stand AF-C activeert 
de camera anticiperende 
scherpstelling als een 
onderwerp naar  de 
camera toe of van de 
camera af beweegt. De 
werking van de AF-
vergrendeling of focus-tracking met Lock-on kan op twee 
manieren worden aangepast.5 AF-reactie bij geblokkeerd 
onderwerp is ideaal wanneer er een voorwerp of persoon 
beweegt tussen het onderwerp en de camera. Kies voor 
‘Snel’ als u de scherpstelling gemakkelijk wilt kunnen 
verplaatsen tussen het passerende voorwerp en het 
oorspronkelijke onderwerp. Kies voor ‘Vertraagd’ als u de 
scherpstelling wilt handhaven op het oorspronkelijke 
onderwerp. Kies voor ‘Grillig’ als het onderwerp vaak 
stopt en weer verdergaat. Kies voor ‘Constant’ als het 
onderwerp met een constante snelheid beweegt.
5 Beschikbaar in de objectiefscherpstellingsstand AF-C. 

153 scherpstelpunten, 99 kruissensoren en een speciale AF-engine 

Blijf elke situatie de baas met AF van de volgende generatie

Het AF-systeem van de D5 detecteert onderwerpen met een laag 
contrast.

Beweging van onderwerp: Grillig

Beweging van onderwerp: Constant

Scherpstelpunten:
Selecteerbare scherpstelpunten:

Kruissensoren:

• Objectief: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn★ (optimale kwaliteit) •AF-veldstand: Dynamisch veld-AF (25 punten) •Belichting: stand [M], 1/3200 seconde, f/2,8 
• Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 125 • Picture Control: Standard ©Matthias Hangst
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Standaard ISO-bereik van 100 tot 102.400— 
het grootste in de geschiedenis van Nikon

De D5 biedt veel meer mogelijkheden voor opnamen bij 
weinig licht. Dankzij de nieuwe beeldsensor en EXPEED 5 
biedt de camera een uitzonderlijk groot standaard 
ISO-bereik van 100 tot 102.400. De gevoeligheid kan 
worden verlaagd tot het equivalent van ISO 50 (Lo 1) en, 
als ongekend technisch hoogstandje, worden uitgebreid 
tot het equivalent van ISO 3.280.000 (Hi 5). Deze 
extreem hoge ISO-waarden zijn bedoeld voor 
specialistisch gebruik en maken het mogelijk om zonder 
flits kleurenfoto’s te maken in de astronomische 
schemering, wat overeenkomt met slechts 0,001 lux.  

Nieuwe FX-formaat CMOS-sensor en EXPEED 5— 
een bevrijdende ervaring

 

De gloednieuwe FX-formaat CMOS-beeldsensor met 
20,8 MP en de RGB-meetsensor met 180K pixels van 
de D5 staan garant voor een zeer accurate onderwerp-
herkenning en exacte beelddetails. Deze nieuwe 
sensoren zijn ontwikkeld door Nikon en garanderen 
rijkere toongradaties en een aanzienlijk verbeterde 
nauwkeurigheid van de automatische witbalans. Zelfs 
als u snelle binnensporten of onderwerpen met zeer 
verzadigde kleuren fotografeert, profiteert u hiervan. 
Naast de nieuwe sensoren beschikt Nikon’s nieuwe 
EXPEED 5-beeldverwerkingsengine over krachtige 
rekenmogelijkheden die de grote hoeveelheid gegevens 
en de snelle schrijfsnelheden van de beeldsensor 
gemakkelijk aankunnen. Het signaalverwerkingssysteem 
is geoptimaliseerd voor de 25% meer pixels van 
de nieuwe sensor en garandeert een ongekende 
beeldkwaliteit tussen ISO 3200 en 12.800, het favoriete 
bereik van sportfotografen. Fijne ruis wordt aanzienlijk 
verminderd en zelfs uitgesneden beelden die zijn 
gemaakt met een hoge ISO-waarde behouden hun 
kwaliteit. Daarnaast kunt u fotograferen met maximaal 
12 bps met AE/AF-tracking of met maximaal 14 bps 
terwijl de spiegel omhoog is geklapt, en kunt u 4K/UHD-
video (3840×2160) van 
30p opnemen.

ISO 3.280.000 (uitgebreid) × 20,8 megapixels × EXPEED 5

De bovenstaande foto is uit deze JPEG-foto uitgesneden en vergroot. 
JPEG-beelden die met een hoge gevoeligheid zijn gemaakt behouden 
zelfs na fors bijsnijden hun hoge kwaliteit, zodat de juiste kwaliteit 
voor mediauitgangen wordt gewaarborgd.

Drie automatische standen voor witbalans 

 

De witbalans van de D5 beschikt over drie automatische 
standen waarmee u de sfeer nauwkeurig kunt 
reproduceren. Automatisch 0 ‘Wit behouden (minder 
warme kleuren)’ is equivalent met de stand Automatisch 
1 ‘Normaal’ op de D4S. In deze stand worden wittinten 
natuurgetrouw weergegeven als wit, zelfs bij een 
lichtbron met een lage (roodachtige) kleurtemperatuur. 
In de stand Automatisch 1 ‘Normaal’ van de D5 blijft de 
balans tussen de oorspronkelijke kleur van het onderwerp 
en het omgevingslicht behouden. En in de stand 
Automatisch 2 ‘Kleur warm licht behouden’ blijft de 
kleur van gloeilamplicht of andere verlichting behouden, 
waardoor beelden een natuurlijk gevoel van warmte 
krijgen.

Picture Control-systeem— 
creëer uw ideale beeld

Via zeven vooraf ingestelde opties kunt u 
met Nikon’s Picture Control-systeem 
eenvoudig parameters zoals scherpte, 
verzadiging en tint aanpassen, ongeacht 
of u foto’s maakt of video opneemt. U 
kunt details nauwkeurig aanpassen met Lokaal contrast. 
Of gebruik de optie Gelijkmatig om de nabewerking te 
vereenvoudigen. De tooncurve van Gelijkmatig komt 
dicht in de buurt van een rechte lijn en hiermee wordt 
zoveel mogelijk informatie vastgelegd over de kleur, 
helderheid en textuur van het onderwerp. Deze Picture 
Control is ideaal wanneer u videobeelden opneemt 
waarvan de kleuren tijdens de nabewerking worden 
aangepast. Hiermee voorkomt u uitgebeten hoge 
lichten, blokkerige schaduwen en kleurverzadiging, zelfs 
na aanpassing of bewerking.   

Verbeter uw workflow met  
eigen Picture Controls

Door eigen Picture Controls voor specifieke onderwerpen 
te maken, kunt u JPEG-beelden vastleggen die geen 
nabewerking vereisen. U kunt maximaal negen eigen 
opties als voorinstellingen opslaan in de camera. En met 
Nikon’s Picture Control Utility 2 (gratis te downloaden 
van Nikon-websites) kunt u de details van uw eigen 
Picture Controls op een computer verfijnen voordat u ze 
via een geheugenkaart weer overzet naar de camera. 

Een ongekend hoge gevoeligheid: leg meer 
vast dan u met het blote oog kunt zien

• Objectief: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn★ 
(optimale kwaliteit) •AF-veldstand: Dynamisch veld-AF (25 punten) 
•Belichting: stand [M], 1/1600 seconde, f/2,8 • Witbalans: Automatisch 0 
• Gevoeligheid: ISO 10000 • Picture Control: Standaard
©Matthias Hangst

• Objectief: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn★ (optimale kwaliteit) •AF-veldstand: Enkelpunts AF: •Belichting: stand [M], 1/250 seconde, f/7,1 • Witbalans: Automatisch 0 • 
Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard
©Dixie Dixon

2  Automatisch 1 ‘Normaal’

3  Automatisch2 ‘Kleur warm licht  
     behouden’

1  Automatisch 0 ‘Wit behouden  
    (minder warme kleuren)’



Afneembare oculairadapter  
en oculair met fluorcoat

 

De afneembare DK-27 oculairadapter maakt het 
mogelijk om de D5 bij guur weer eenvoudig met een 
regenhoes te bedekken. Bevestig een tweede DK-27 
oculairadapter op de regenhoes en u kunt de adapters in 
enkele seconden verwisselen als het weer omslaat. Het 
zoekeroculair zelf is voorzien van Nikon’s unieke 
fluorcoat, die water, stof en vuil afstoot zonder dat dit 
ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Dankzij deze 
coating kan het oculair ook makkelijker worden 
gereinigd.

Duurzame, zeer nauwkeurige sluiter

 

De D5 is gedurende 400.000 cycli getest waarbij de 
sluitereenheid in een volledig geassembleerde camera is 
geplaatst. De camera voldoet daarmee aan de hoge 
eisen van professionele fotografen. De sluiter bevat ook 
een zelfkalibrerende sluitermonitor die ervoor zorgt dat 
de sluiter met de grootst mogelijke nauwkeurigheid met 
de ingestelde sluitertijd ontspant.  

Duurzame body— 
professionele bescherming

De duurzame body van de D5 is gemaakt van een 
magnesiumlegering en is daardoor zeer sterk, zonder dat 
hierbij het gewicht toeneemt. De betrouwbare 
constructie van de lichte, robuuste body voldoet aan de 
hoogste standaarden en is voorzien van een uitgebreide 
stof- en weerbestendige afdichting.

Energiezuinig ontwerp— 
accu met langere gebruiksduur

 

De D5 gaat uitzonderlijk efficiënt om met energie, zodat 
u zich kunt concentreren op de opname zonder dat u 
zich zorgen hoeft te maken over de gebruiksduur van de 
accu10. Het interne elektrische circuit is geoptimaliseerd 
en belangrijke onderdelen, zoals de EXPEED 5- 
verwerkingsengine, zijn zo ontworpen dat het 
stroomverbruik minimaal is. Met de EN-EL18a 
oplaadbare Li-ionaccu kunt u tot circa 3780 opnamen 
per lading maken in de enkelbeelds ontspanstand (op 
basis van CIPA-normen) of circa 8160 opnamen in de 
continue ontspanstand (onder testomstandigheden van 
Nikon). Met deze accu met hoge capaciteit kunt u ook 
circa 110 min. filmen (CIPA-normen). 
10 De gebruiksduur van de accu hangt af van de gebruiksomgeving, 

waaronder acculading, opnamecycli en menu-instellingen. 

12 bps met fulltime-AF/AE × Buffer 
 voor 200 NEF (RAW)-beelden

De D5 biedt fotografen de kracht en precisie om te 
fotograferen met maximaal 12 bps6 met fulltime-AF/AE, 
bij elke beeldkwaliteit of gevoeligheid, met inbegrip van 
Hi 5. De nieuwe razendsnelle EXPEED 5-beeldbewerkings-
engine kan de gegevens van de beeldsensor zeer snel 
uitlezen, terwijl met de krachtige buffer van de camera 
tot 200 NEF (RAW)- of grote JPEG-foto’s kunnen worden 
vastgelegd in één snelle serieopname. Dit is genoeg om 
de finale van de 100 meter sprint in zijn geheel vast te 
leggen zonder uw vinger van de ontspanknop te halen. 
6 Uitgaande van een sluitertijd van 1/250 sec. of korter in de ontspanstand 

CH (Continu hoge snelheid). 

Kortere black-out van de zoeker 
tijdens snelle serieopnamen

Door de snellere sequentiële sluiter- en spiegel-
mechanismen van de D5 neemt de black-out van de 
zoeker aanzienlijk af tijdens snelle serieopnamen. De 
oplaadtijd van de sluiter en de duur van de 
spiegelsequentie zijn tot het minimum beperkt en 
garanderen zo een stabiel, helder zoekerbeeld met 
minimale onscherpte. Tijdens continu-opnamen kunnen 
zelfs grillig bewegende onderwerpen nu vol vertrouwen 
worden gevolgd en scherp in beeld worden gehouden.

VR-stand Sport zorgt voor  
een beter zoekerbeeld

 

De VR-stand SPORT biedt een zeer stabiel zoekerbeeld 
wanneer u snelle bewegingen volgt. Voor de ultieme 
precisie combineert u de D5 met een NIKKOR-
superteleobjectief zoals de AF-S NIKKOR 600mm f/4E of 
de AF-S NIKKOR 500mm f/4E, zodat u snel en 
onvoorspelbaar bewegende onderwerpen ongekend 
vloeiend kunt vastleggen.  

Continu-opnamen van 14 bps— 
voor beslissende momenten

Met de D5 kunt u fotograferen met maximaal 14 bps7 
met de spiegel omhoog8, bij elke beeldkwaliteit of 
gevoeligheid tot aan Hi 5. Dankzij de krachtige buffer 
van de camera kunt u tot 200 beelden continu 
vastleggen, zelfs 14-bits RAW-foto’s met compressie 
zonder verlies9.
7 Uitgaande van een sluitertijd van 1/250 sec. of korter in de ontspanstand 

CH (Continu hoge snelheid). 
8 Optionele Speedlight-flitsers flitsen niet als de stand 14 bps (spiegel 

omhoog) is geselecteerd. 
9 Bij gebruik van een Lexar Professional a 2933x XQD 2.0-geheugenkaart. 

• Objectief: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn★ (optimale kwaliteit) 
•AF-veldstand: Groep-veld-AF •Belichting: stand [M], 1/3200 seconde, f/2 • Witbalans: Handmatige preset 
v• Gevoeligheid: ISO 10000 • Picture Control: Standaard
©Matthias Hangst



D-film met keuze uit meerdere beeldvelden

De D5 biedt de keuze uit vier beeldvelden11, zodat u 
kunt filmen in verschillende stijlen met zo min mogelijk 
objectieven. Het FX-formaat beeldveld profiteert van de 
grote beeldsensor van de camera en produceert video’s 
met een prachtige bokeh. Zowel bij het DX-filmformaat 
als het 4K/UHD-filmbeeldveld (3840×2160) is de 
beeldhoek equivalent met ongeveer 1,5× de brand-
puntsafstand van het objectief. Het beeldveld van de 
onbewerkte Full HD-pixeluitsnede (1920×1080) is 
equivalent met circa 3× de brandpuntsafstand van het 
objectief.  
11 Bij elk filmbeeldveld is de beeldverhouding 16:9. 

Belichtingscorrectie en motorgestuurd 
diafragma: ontworpen voor filmopnamen

Wanneer u een scène met plotselinge veranderingen 
in de belichting filmt, zorgt de gevoelige automatische 
belichtingsregeling van de D5 voor een vloeiende 
overgang tussen weinig licht en helder licht of 
omgekeerd. Zelfs bij hoge ISO-waarden geeft de 
camera veranderingen op natuurlijke wijze weer, 
terwijl rijke toongradaties en details behouden blijven. 
Belichtingscorrectie is nu mogelijk12 met de Pv-knop 
(voor + correctie) en de Fn1-knop (voor - correctie). De 
motorgestuurde diafragmaregeling12, 13 kan ook worden 
toegewezen aan de Pv-knop (Motorgestuurd diafragma 
[openen]) en de Fn1-knop (Motorgestuurd diafragma 
[sluiten]), zodat u de helderheid en scherptediepte 
tijdens het filmen voortdurend kunt wijzigen.  
12 U kunt functies vooraf toewijzen aan de PV- en Fn1-knop voor een 

vloeiende, vrijwel traploze aanpassing tijdens filmlivebeeld en filmopname.
13 Beschikbaar in de belichtingsstanden A en M.

Automatische ISO-gevoeligheid: filmen met 
vaste sluitertijd en diafragma in de stand M

Wanneer u een scène filmt waarin de helderheid binnen één 
opname verandert, biedt de D5 u nauwkeurige controle over 
scherptediepte en bewegingsonscherpte. Om de juiste belichting 
te handhaven, stelt u eenvoudig de sluitertijd en het diafragma in 
de belichtingsstand M in, waarbij u automatische instelling van 
de ISO-gevoeligheid gebruikt. Als u wilt voorkomen dat een te 
hoge ISO-waarde wordt geselecteerd, kunt u een maximale 
gevoeligheid instellen tussen ISO 200 en Hi 5. 

Time-lapse-films opnemen in de camera: 
compatibel met 4K/UHD

Met de D5 kunt u prachtige 4K/UHD-time-lapse-films 
rechtstreeks opnemen in de camera. Deze functie is 
compatibel met alle sensoruitsnedeformaten, 
beeldsnelheden en videokwaliteiten. Om ongewenste 
flikkering te voorkomen in time-lapse-films waarin de 
helderheid ingrijpend kan veranderen, zoals bij opnamen in 
de ochtend- of avondschemering, gebruikt u eenvoudig de 
functie voor gelijkmatige belichting van de camera. Deze 
functie is bedoeld om subtiele variaties in belichting tussen 
beelden te verminderen wanneer u filmt in automatische 
standen en is ook beschikbaar voor intervalfotografie. 

Hifi-audioregeling

De D5 beschikt over een ingebouwde stereomicro-
foon en is compatibel met Nikon’s externe ME-1 
stereomicrofoon en ME-W1 draadloze microfoon. Dankzij 
een stereomicrofooningang en een audio-uitgang 
kunt u audioniveaus afzonderlijk fijnregelen, zowel 
voor als tijdens de opname. De microfoongevoeligheid 
kan worden aangepast in 20 stappen en u kunt uw 
aanpassingen visueel controleren op het lcd-scherm 
van de camera. (Bij gebruik van een hoofdtelefoon 
van een andere leverancier kan het geluid worden 
aangepast in 30 stappen.) Het is ook mogelijk het 
geluidsbereik (groot/spraak) te selecteren. Windruis kan 
worden verminderd wanneer u opnamen maakt met de 
ingebouwde microfoon. 

Gestroomlijnde filmworkflow

Filmopnamemenu
Een speciaal filmmenu, handig wanneer u schakelt 
tussen foto en film, stroomlijnt de opname doordat alle 
filminstellingen op één plaats zijn opgeslagen. 

Instellingen wijzigen met P-knop 
Wanneer u opnamen maakt met livebeeld, kunt u op de 
P-knop drukken om belangrijke instellingen, waaronder 
beeldformaat/beeldsnelheid en filmkwaliteit, snel te 
bekijken en te wijzigen.

HDMI-uitvoer tijdens filmopnamen met  
Camera Control Pro 2

Sluit de D5 aan op een computer waarop de Nikon-
software Camera Control Pro 2 is geïnstalleerd en u kunt 
videobeelden (met inbegrip van 4K/UHD-video) tijdens 
het filmen met afstandsbediening rechtstreeks over-
zetten naar een externe HDMI-recorder. U kunt het 
resultaat van wijzigingen in de belichting en gevoeligheid 
controleren via livebeeld op zowel de D5 als de externe 
computermonitor. Camera Control Pro 2 biedt ook de 
mogelijkheid de opname van 4K/UHD-video en Full HD-
video op de geheugenkaart in de camera te starten en te 
stoppen en films na de opname naar een computer over 
te zetten. 4K/UHD-video’s die zijn opgenomen met 
Camera Control Pro 2, worden ook ondersteund door de 
software ViewNX-i.

Ga tot het uiterste: ultra-high-definition D-films
4K/UHD-video × ISO 102.400 × NIKKOR × Robuuste body

FX-filmformaat:
Compatibel met Full HD (1920 × 1080) en HD (1280 × 720)

DX-filmformaat:
Compatibel met Full HD (1920 × 1080) en HD (1280 × 720)

3840 × 2160:
Compatibel met 4K/UHD (3840 × 2160)

1920 × 1080 uitsnede:
Compatibel met Full HD (1920 × 1080)

4K/UHD-video (3840×2160)

  

Als eerste Nikon D-SLR die 
4K/UHD-films in de camera 
kan opnemen, biedt de D5 nog 
meer flexibiliteit op het gebied 
van filmopnamen dan de D4S. 
4K-films (3840 × 2160 pixels) 
kunnen worden opgenomen 
op 30p/25p/24p waarbij een 
onbewerkte uitsnede uit het 
midden van het beeld wordt gebruikt. Dit staat garant 
voor de hoogste beeldkwaliteit. U kunt geselecteerde 
beelden uit een 4K/UHD-video opslaan als JPEG-foto 
van circa 8 MP. De camera biedt ongecomprimeerde 
HDMI-uitvoer: zelfs 4K-films kunnen ongecomprimeerd 
worden uitgevoerd via HMDI met 8-bits 4:2:2 YCbCr. 
HDMI-uitvoer is beschikbaar voor alle filmresoluties 
tijdens opnamen met afstandsbediening.

■  4K/UHD-video × Uitlezing van elke pixel × EXPEED 5
Uitlezing van elke pixel betekent dat gegevens van elke 
pixel op de beeldsensor worden opgeslagen. En dankzij 
de geavanceerde videoverwerkingsmogelijkheden van 
EXPEED 5 wordt in de camera minder verwerking 
toegepast op filmopnamen, wat hogeresolutievideo’s 
met veel details oplevert.

■ 4K/UHD-video × Uitstekende prestaties bij hoge ISO
Dankzij de maximale standaardgevoeligheid van ISO 
102.400, uitbreidbaar tot Hi 5 (ISO 3.280.000), hoeft zeer 
weinig licht geen obstakel meer te vormen voor 
videoproducties van hoge kwaliteit. Wanneer u filmt in de 
stand M, kan de gevoeligheid voor alle videoresoluties en 
uitsnedeformaten worden ingesteld van ISO 100 helemaal 
tot Hi 5. Bij Automatische IS0 is ISO 200 tot Hi 5 mogelijk.

■ 4K/UHD-video × NIKKOR-objectieven
NIKKOR-objectieven worden door fi lmmakers 
zeer geprezen om hun scherpte en uitstekende 
beeldreproductie. Als u NIKKOR-objectieven gebruikt, 
verandert de D5 in een zeer wendbare filmcamera. Het 
4K/UHD-beeldveld (3840×2160) is bijna hetzelfde als 
het filmformaat super-35.  

■ 4K/UHD-video × Picture Control Gelijkmatig
Van de zeven Picture Controls kan Gelijkmatig u 
kostbare tijd besparen tijdens de nabewerking. Bij de 
Picture Control Gelijkmatig worden zoveel mogelijk 
beeldgegevens opgeslagen, waardoor u eenvoudig 
hogeresolutievideo’s kunt produceren die geschikt zijn 
post-productie. 

Voor Na nabewerking
ME-1 stereomicrofoon  ME-W1 draadloze microfoon



Aanraakgevoelige hogeresolutiemonitor van 8 cm/3,2 inch met 2.359.000 beeldpunten  

Naar aanleiding van feedback van gebruikers is de D5 zo ontworpen dat deze de stressfactoren van een 
dag lang fotograferen vermindert. Dankzij de verbeterde ergonomie en een uitgebreidere knopindeling met 
verlichte knoppen liggen de belangrijkste functies binnen handbereik. Het XGA-lcd-touchscreen met hoge 
resolutie heeft een interface die lijkt op die van een smartphone. Hiermee kunt u eenvoudig AF-punten of 
Spot-witbalans selecteren tijdens livebeeld, door opnamen vegen, knijpen om te zoomen, bestandsnamen 
bewerken en nog veel meer. Het schermtoetsenbord kan met de vingers worden bediend, zodat u tekst 
gemakkelijker kunt invoeren en snel copyright- of IPTC-informatie, maar ook namen van bestanden, 
mapgroepen en netwerken kunt registreren.

Uitmuntende prestaties met XQD  

In de twee kaartsleuven van de camera kunt u twee XQD-kaarten of twee CF-kaarten (Type I, UDMA-
compatibel) plaatsen en u hebt de keuze uit twee D5-modellen, afhankelijk van de gewenste 
geheugenkaart.14 Voor fotografen die sporten, actie en andere snelle gebeurtenissen vastleggen of 4K/
UHD-video opnemen, zijn XQD-mediakaarten onmisbaar aangezien deze de opnamesnelheden van de 
camera gemakkelijk aankunnen.  
14 De twee geheugenkaartsleuven kunnen na aanschaf worden verwisseld door een Nikon-servicecenter (tegen betaling).

Meerdere opties voor RAW-formaat  

Voor nog snellere prestaties kunt u met de D5 fotograferen met twee kleinere RAW-bestandsgrootten. RAW 
S-formaat en RAW M-formaat (beide 12-bits compressie zonder verlies) behouden beide een uitzonderlijke 
scherpte en veel details voor een flexibele bewerking. Ze zijn ook compatibel met NEF (RAW)-verwerking in 
de camera.

Versnel uw workflow: zeer snelle gegevensoverdracht

De nieuwe USB 3.0-poort maakt een snelle overdracht van grote hoeveelheden 
gegevens mogelijk. Draadloze overdracht is 4× sneller en de Ethernet-
verbinding is nu 2× sneller vergeleken met de D4s. U kunt bestanden 
razendsnel via draadloos LAN overzetten met de nieuwe (optionele) WT-6 
draadloze zender15. Deze zender ondersteunt de standaard IEEE802.11ac en 
breidt de verbindingsafstand uit tot circa 200 m16. U kunt foto’s nu snel 
verzenden vanaf locatie naar de computer van de redacteur of vanuit de studio 
naar een server voor opslag/controle. De optionele WT-5 draadloze zender is 
ook compatibel met de D5. De opdracht ‘Verbinden met netwerk’ is standaard 
toegewezen aan de nieuwe Fn3-knop, onder de OK-knop, zodat u snel 
toegang hebt tot het netwerkmenu. 
15 Wireless Transmitter Utility (kan worden gedownload van Nikon-websites) moet zijn geïnstalleerd.
16 Met grote antenne op access point voor draadloos LAN. Het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aan- of afwezigheid van obstakels.
  

Handige, multifunctionele stand HTTP-server 

In de stand HTTP-server kunnen continu-opnamen met externe camera’s worden gemaakt via de 
webbrowser op een computer of smartapparaat. U kunt ook tekst invoeren op de D5 via een webbrowser, 
zodat u IPTC- en copyrightinformatie en opmerkingen in de camera kunt controleren en bewerken. 

Access point-modus voor eenvoudige verbinding met draadloos LAN  

De D5 kan worden gebruikt als access point voor draadloos LAN als de optionele WT-6 draadloze zender 
(of optionele WT-5 draadloze zender) is bevestigd. Maximaal vijf draadloze apparaten kunnen tegelijk zijn 
verbonden in de stand HTTP-server. In de standen FTP-upload, Beeldoverdracht en Camerabediening kan 
daarentegen slechts één apparaat zijn verbonden.  

XQD-type 

Spotwitbalans  

CF-type

Tekst invoeren



DE MENING VAN

DE PROFESSIONALS

De D5 biedt ongeëvenaarde nieuwe mogelijkheden. Dankzij de betere prestaties 
bij hogere ISO-waarden kan ik fotograferen met kortere sluitertijden en elk type 
actie scherp vastleggen. Toen de zon een keer heel laag stond, fotografeerden we 
een sporter in een wit shirt om de kijken hoe de D5 omgaat met onderwerpen met 
tegenlicht en een laag contrast. We maakten 20 of 30 beelden achter elkaar en de 
AF-tracking was werkelijk indrukwekkend.

Ik vond het fantastisch om met de D5 te werken. Huidtinten zijn heel belangrijk in mijn 
werk en deze camera blinkt werkelijk uit op dat gebied. Dankzij de snelheid bij continu-
opnamen en de autofocus kan ik ook vastleggen wat voorheen niet mogelijk was: 
gezichtsuitdrukkingen die een fractie van een seconde duren vormen vaak de beste 
opnamen. Ik vond het nieuwe touchscreen ook heel handig omdat ik daarmee snel kan 
inzoomen om de scherpte, haar/make-up en andere details te controleren.

Het feit dat de autofocus van de D5 onderwerpen zelfs bij -4 LW kan detecteren, is een 
grote vooruitgang. We zagen een keer twee grizzlyberen, jongvolwassenen, vechten of 
spelen in het water. Het was erg donker en ik fotografeerde met ISO 102.400, maar de 
beeldkwaliteit was nog steeds indrukwekkend. Het regende bijna de hele dag tijdens de 
fotoshoot in Alaska en de camera was meestal nat, maar hij werkte nog steeds perfect. 
Dat is erg belangrijk voor mij: het betekent dat ik een camera heb die in alle soorten 
omstandigheden werkt.

Dit is een schitterende beeldenmachine. De camera heeft een ongelooflijk accuraat 
autofocussysteem, ISO-waarden die hoger zijn dan ik ooit voor mogelijk had 
gehouden en een onovertroffen ergonomie. Ik ben zo blij dat ik 4k-bestanden met 
een Nikon kan maken. 4K is heel belangrijk voor mij omdat ik elk detail wil laten 
zien in een bestandsindeling die tot ver in de toekomst bruikbaar en bij de tijd blijft. 
Ik heb mijn leven gewijd aan het vertellen van verhalen en daarbij kan ik altijd op 
Nikon vertrouwen.

De foto van de coureur die net uit de bocht komt en recht op me af rijdt: je moet 
12 beelden in één seconde kunnen vastleggen om zo’n opname te kunnen maken! 
De manier waarop de autofocus van de D5 de coureur volgt en scherp in beeld houdt 
en het duidelijke beeld in de zoeker, vormen twee grote stappen vooruit die deze foto 
mogelijk maakten.

Natuur/wilde dieren

Ole Jørgen Liodden 
(Noorwegen)

Motorsport

Mirco Lazzari 
(Italië)

Mode/beauty/lifestyle

Dixie Dixon 
(VS)

Sport

Matthias Hangst
(Duitsland)

Fotojournalistiek/
sport/films

Bill Frakes
(VS)



Nieuwe mogelijkheden:  
Nikon Creatief Verlichtingssysteem
Radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing x Gekoppelde flitsregeling

Configuratie

Cameramonitor      

Systeemoverzicht

SPEEDLIGHT-FLITSERS

SD-9 
battery pack voor 
extra capaciteit

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 Speedlight

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

WR-A10 WR-adapterWR-R10 draadloze 
afstandsbediening

SB-5000 
Speedlight

SC-28/29 DDL- 
afstands-
bedieningskabel

MICROFOONS

ME-1 stereomicrofoon

ME-W1 draadloze microfoon

ZOEKERACCESSOIRES

DK-27 oculairadapter*

DR-5 hoekzoeker
DK-18 oculairadapter

DG-2 zoekerloepDK-17F zoekeroculair met 
fluorcoat*

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

DK-17A anti-condens 
zoekeroculair

DK-17M vergrotend 
oculair

DK-19 rubberen oogschelp

DK-17 oculair

AFSTANDSBEDIENINGS- EN GPS-ACCESSOIRES

2-pins afstands-
bedieningsaccessoires

MC-DC2 afstandsbedieningskabel

GPS-apparaat**

MC-36A 
afstandsbedieningskabel

MC-30A 
afstandsbedieningskabel

MC-22A 
afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

MC-23A 
verbindingskabel

MC-25A adapterkabel

WR-A10 
WR-adapter

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

LICHTNETADAPTERS, ACCU’S EN OPLADERS

EN-EL18a*/EN-EL18 
oplaadbare Li-ionaccu

MH-26a acculader*

EP-6 stroom–
aansluiting

EH-6b lichtnetadapter

TV- EN VIDEO-
ACCESSOIRES

HC-E1 HDMI-kabel 
(C-type stekker n 
A-type stekker)

HDMI-kabelklem*

Tv** HDMI-ingang 
videorecorder**

HOOFDTELEFOON

Hoofdtelefoon**

COMPUTERACCESSOIRES

XQD-geheugenkaart**
CompactFlash-kaart**

XQD-geheugenkaartlezer**
CompactFlash-kaartlezer**

USB-kabelklem*

UC-E22 USB-kabel*

Printer**

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D 
Draadloze zender

Smartapparaat** (iOS/AndroidTM)

LAN-kabel**

Personal 
computer**

ViewNX-i†

Capture NX-D†

Camera Control Pro 2

* Meegeleverde accessoires ** Geen Nikon-producten † Kan worden gedownload van Nikon-websites (gratis).

NIKKOR-OBJECTIEVEN

DIGISCOPING-ACCESSOIRE

FSA-L2 fieldscope-adapter voor 
digitale SLR-camera’s

MC-35 GPS-
adapterkabel

GP-1A GPS-apparaat

MC-25A adapterkabel

MC-23A verbindingskabel

MC-21A verlengkabel

MC-22A 
afstandsbedieningskabel

MC-30A 
afstandsbedieningskabel

MC-36A 
afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

FTP-server**

De juiste verlichting met de SB-5000— 
de krachtige Speedlight-flitser met radiobesturing

 

De SB-5000, onze eerste Speedlight-flitser met radio-
besturing, biedt ongeëvenaarde verlichtingsmogelijk-
heden, zowel buiten als in de studio. Bij radiosignalen 
bedraagt de werkafstand 30 meter en zijn complexe 
opstellingen mogelijk waarbij flitsers op en naast de 
camera worden gebruikt: u kunt nu dus werken in elke 
omgeving waarin de zichtlijn is geblokkeerd of een 
optisch signaal zou worden verzwakt door helder zon-
licht. Daarnaast voorkomt het nieuwe ingebouwde koel-
systeem oververhitting van de diffusor. Er kunnen meer 
dan 100 opnamen snel achter elkaar worden gemaakt 
waarbij de flitser op volle sterkte werkt.

Controle in veeleisende situaties—  
radiogestuurde geavanceerde draadloze flitssturing

  

De D5 biedt volledige ondersteuning van de nieuwe 
functie voor radiobesturing van het Nikon Creatief 
Verlichtingssysteem. U kunt één of meer flitsers tegelijk 
laten flitsen waarbij u de optionele WR-R10 draadloze 
afstandsbediening17 en tot zes groepen externe SB-5000 
flitsers kunt gebruiken. Optische besturing wordt ook 
volledig ondersteund, zodat oudere Speedlight-flitsers 
nog steeds kunnen worden gebruikt in een opstelling 
met meerdere flitsers.
17 Vereist optionele WR-A10 WR-adapter. De WR-R10 moet firmwareversie 

3.00 of hoger hebben.

Gekoppelde flitsregeling—  
Speedlight-flitsers aansturen via een computer

Gekoppelde flitsregeling voegt een extra niveau van 
systeembesturing toe. Wanneer de flitser op de 
camerabody is bevestigd, kunt u de SB-5000 nu 
bedienen of instellingen wijzigen via het cameramenu of 
vanaf een computer met Camera Control Pro 2. 
Wijzigingen in instellingen die zijn aangebracht via de 
camera, de computer of op de flitser zelf worden met elk 
apparaat gedeeld. U kunt ook het menu ‘Instellingen 
opslaan/laden’ van de camera gebruiken om 
flitsinstellingen op een geheugenkaart op te slaan voor 
gebruik in meerdere D5-camera’s. 

Automatische ISO-gevoeligheid—  
voor de gewenste belichting

 

Selecteer de beoogde belichtingsvelden, waarna de 
ISO automatisch wordt ingesteld tijdens flitsfotografie. 
Kies ‘Onderwerp en achtergrond’ als u evenveel 
gewicht wilt toekennen aan de achtergrond als aan het 
hoofdonderwerp, bijvoorbeeld wanneer u een nachtelijk 
onderwerp fotografeert. Selecteer ‘Alleen onderwerp’ 
voor een optimale belichting van het hoofdonderwerp. 
De maximale ISO-gevoeligheid voor flitsopnamen kan 
worden ingesteld van ISO 200 helemaal tot Hi 5.  

• Objectief: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: JPEG Fijn★ (optimale kwaliteit) •AF-veldstand: Groep-
veld-AF •Belichting: stand [M], 1/1250 seconde, f/7,1 • Witbalans: Kleurtemperatuur (5.000 K)• Gevoeligheid: ISO 10000 • Picture 
Control: Standaard •Speedlight: SB-5000 (met radiobesturing en automatische FP high-speed synchronisatie)
©Dave Black

 Computer (Camera Control Pro 2)

SB-5000



Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon FX-formaat

Effectieve pixels 20,8 miljoen
Beeldsensor CMOS-sensor van 35,9 × 23,9 mm
Totaal aantal pixels 21,33 miljoen
Stofverwijderingssysteem Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (programma Capture NX-D vereist)

Beeldformaat (pixels) • FX-beeldveld (36×24): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S) • 1,2×-beeldveld 
(30×20): 4640 × 3088 (L), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (S) • DX-beeldveld (24×16): 3648 × 
2432 (L), 2736 × 1824 (M), 1824 × 1216 (S) • 5:4-beeldveld (30×24): 4640 × 3712 (L), 3472 × 2784 
(M), 2320 × 1856 (S) • Foto’s gemaakt tijdens filmopnamen met een beeldformaat van 3840 × 
2160: 3840 × 2160 • FX-formaat foto’s gemaakt tijdens filmopnamen met een beeldformaat van 
1920 × 1080 of 1280 × 720: 5568 × 3128 (L), 4176 × 2344 (M), 2784 × 1560 (S) • DX-formaat foto’s 
gemaakt tijdens filmopnamen met een beeldformaat van 1920 × 1080 or 1280 × 720: 3648 × 
2048 (L), 2736 × 1536 (M), 1824 × 1024 (S) • Foto’s gemaakt tijdens filmopnamen met een 
beeldformaat van 1920 × 1080: 1920 × 1080

Bestandsindelingen voor 
opslag

• NEF (RAW): 12 of 14 bits (compressie zonder verlies, gecomprimeerd of ongecomprimeerd); 
groot, normaal en klein formaat beschikbaar (normale en kleine beelden worden opgeslagen 
met een bitdiepte van 12 bits met compressie zonder verlies) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG Baseline-
compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal (circa 1:8) of Basis 
(circa 1:16); compressie met Optimale kwaliteit beschikbaar • NEF (RAW)+JPEG: de foto wordt 
opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling

Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap en Gelijkmatig; geselecteerde 
Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Controls

Opslagmedia • XQD-type (modellen die XQD-kaarten gebruiken): XQD-kaarten
• CF-type (modellen die CompactFlash-kaarten gebruiken): CompactFlash-geheugenkaarten 
Type I (UDMA7-compatibel)

Twee kaartsleuven 2 XQD-kaarten of 2 CompactFlash-kaarten (CF), sleuf 2 kan worden gebruikt als de kaart in sleuf 
1 vol is, als back-up of om kopieën die zijn gemaakt met NEF+JPEG op verschillende locaties op 
te slaan; foto’s kunnen tussen kaarten worden gekopieerd

Bestandssysteem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Zoeker Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Effectieve beeldhoek • FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal • 1,2× (30×20): circa 97% horizontaal 

en 97% verticaal • DX (24×16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal • 5:4 (30×24): circa 97% 
horizontaal en 100% verticaal

Vergroting Circa 0,72× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand 17 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -3 tot +1 m-1

Scherpstelscherm B-type BriteView Clear Matte Mark IX-scherm met haakjes voor het AF-veld (raster kan worden 
weergegeven)

Reflexspiegel Direct terugkerend
Scherptedieptevoorbeeld Als de Pv-knop wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op een waarde die is 

geselecteerd door de gebruiker (standen A en M) of door de camera (standen P en S)
Lensopening Direct terugkerend, elektronisch gestuurd

Compatibele lenzen Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, waaronder G-, E- en D-type objectieven (er gelden 
enkele beperkingen voor PC-objectieven), DX-objectieven (waarbij DX-beeldveld van 1,5× 
[24×16] wordt gebruikt), AI-P NIKKOR-objectieven en AI-objectieven zonder CPU (alleen 
belichtingsstanden A en M); IX-NIKKOR-objectieven, objectieven voor de F3AF en niet-AI-
objectieven kunnen niet worden gebruikt. 
De elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van f/5.6 
of groter (de elektronische afstandsmeter ondersteunt 15 scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal 
diafragma van f/8 of groter, waarvan 9 punten kunnen worden geselecteerd)

Type sluiter Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische spleetsluiter; elektronische eerste-
gordijnsluiter beschikbaar in de ontspanstand Spiegel omhoog

Sluitertijd 1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW, Bulb, Tijd, X250
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer

Ontspanstand S (enkel beeld), Cl (continu lage snelheid), Ch (continu hoge snelheid),  
Q (stil ontspannen), E (zelfontspanner), MuP (spiegel omhoog)

Beeldsnelheid Tot 10 bps (Cl); 10 tot 12 bps of 14 bps met spiegel omhoog (Ch) of 3 bps (stille continustand)
Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.

Lichtmeting DDL-lichtmeting met RGB-sensor met circa 180K (180.000) pixels
Lichtmeetmethode • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting III 

(andere CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als de 
gebruiker de objectiefgegevens opgeeft • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald 
door een cirkel van 12 mm in het midden van het beeld; diameter van cirkel kan worden 
gewijzigd in 8, 15 of 20 mm, of meting kan worden gebaseerd op het gemiddelde van het hele 
beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel van 12 mm gebruikt) • Spot: meet een cirkel 
van 4 mm (ongeveer 1,5% van het beeld) in het midden van het geselecteerde scherpstelpunt 
(van het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU wordt gebruikt) • Op hoge 
lichten gericht: beschikbaar bij G-, E- en D-type objectieven

Meetbereik
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C)

• Matrixmeting of centrumgerichte meting: -3 tot 20 LW • Spotmeting: 2 tot 20 LW 
• Op hoge lichten gerichte lichtmeting: 0 tot 20 LW

Lichtmeterkoppeling Gecombineerd CPU en AI
Belichtingsstanden Automatisch programma met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), 

diafragmavoorkeuze (A), handmatig (M)
Belichtingscorrectie -5 tot +5 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

ISO 100 tot 102.400 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of 
1 LW (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 of 5 LW (equivalent met 
ISO 3.280.000) boven ISO 102.400; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar

Actieve D-Lighting Keuze uit Automatisch, Extra hoog +2/+1, Hoog, Normaal, Laag en Uit

Autofocus Multi-CAM 20K-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, fijnafstelling en 153 
scherpstelpunten (waaronder 99 kruissensoren en 15 sensoren die f/8 ondersteunen) waarvan er 
55 (35 kruissensoren en 9 f/8-sensoren) kunnen worden geselecteerd

Detectiebereik -4 tot 20 LW (ISO 100, 20°C)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C); anticiperende 

scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van status van onderwerp • Handmatige 
scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt

Scherpstelpunten 153 scherpstelpunten waarvan er 55 of 15 kunnen worden geselecteerd

AF-veldstand Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 25, 72 of 153 punten, 3D-tracking, groep-veld-AF, automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige 

servo-AF) of door op het midden van de secundaire selector te drukken

Flitserregeling DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met circa 180K (180.000) pixels; i-DDL uitgebalanceerde invulflits 
voor digitale SLR-camera’s wordt gebruikt met matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge 
lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL-invulflits voor digitale SLR-camera’s met spotmeting

Flitsstanden Synchronisatie op het eerste gordijn, synchronisatie met lange sluitertijd, synchronisatie op het 
tweede gordijn, rode-ogenreductie, rode-ogenreductie met lange sluitertijd, synchronisatie op het 
tweede gordijn met lange sluitertijd, uit; automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert nadat de flitser op volle sterkte heeft geflitst
Accessoireschoen ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling
Nikon Creatief 
Verlichtingssysteem (CVS)

Ondersteund

Radiogestuurde geavanceerde 
draadloze flitssturing

Ondersteund

Gekoppelde flitsregeling Ondersteund
Synchronisatieaansluiting ISO 519-flitseraansluiting met schroefdraadvergrendeling

Witbalans Automatisch (3 typen), gloeilamplicht, tl-licht (7 typen), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt, schaduw, 
handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen worden opgeslagen, meting van spot-witbalans 
beschikbaar bij livebeeld), kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K); alle met fijnafstelling

Soorten bracketing Belichting, flits, witbalans en ADL
Standen voor livebeeld C (filmlivebeeld) met geluidloze stand beschikbaar, 1 (filmlivebeeld)
Objectiefscherpstelling bij 
livebeeld

• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime servo-AF (AF-F) • Handmatige 
scherpstelling (M)

Livebeeld - AF-veldstand Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
Livebeeld - autofocus Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als 

gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)

Film - Lichtmeting DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode bij film Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting
Film - Beeldformaat (pixels) 
en beeldsnelheid

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressief), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p 
• 1920 × 1080-uitsnede; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps;  
★ hoge kwaliteit beschikbaar bij alle beeldformaten, normale kwaliteit beschikbaar bij alle formaten behalve 3840 × 2160

Film - Bestandsindeling MOV
Film - Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Film - Audio-opname-indeling Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat Ingebouwde stereomicrofoon of externe microfoon, instelbare gevoeligheid
Film - ISO-gevoeligheid • Belichtingsstanden P, S en A: Automatische instelling ISO-gevoeligheid (ISO 100 tot Hi 5) met 

selecteerbare bovengrens • Belichtingsstand M: Automatische instelling ISO-gevoeligheid 
(ISO 100 tot Hi 5) beschikbaar met selecteerbare bovengrens; handmatige selectie (ISO 100 tot 
102.400 in stappen van 1/3, 1/2, or 1 EV) met aanvullende opties beschikbaar die equivalent zijn 
met circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 of 5 LW (equivalent met ISO 3.280.000) boven ISO 102.400

Andere filmopties Indexmarkering, time-lapse-films

Monitor Aanraakgevoelige TFT-lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 2.359.000 beeldpunten (XGA), een kijkhoek 
van 170°, een beelddekking van circa 100% en handmatige aanpassing van de monitorhelderheid

Weergave Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden) met zoomweergave, filmweergave, 
diashows met foto’s en/of films, histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie, weergave 
van locatiegegevens, automatische beeldrotatie, fotoscore, invoer en weergave van 
spraakmemo’s, insluiten en weergeven van IPTC-informatie

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-aansluiting), aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen
HDMI-uitgang C-type HDMI-aansluiting
Audio-ingang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Audio-uitgang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm)
Tien-pins afstands-
bedieningsaansluiting

Kan worden gebruikt voor aansluiting van een optionele afstandsbediening, optionele WR-R10 
(vereist WR-A10 WR-adapter) of WR-1 draadloze afstandsbediening, GP-1/GP-1A GPS-apparaat of 
een GPS-apparaat dat compatibel is met NMEA0183 versie 2.01 of 3.01 (vereist een optionele MC-
35 GPS-adapterkabel en een kabel met een 9-pins D-sub-aansluiting)

Ethernet RJ-45-aansluiting • Standaarden: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Gegevenssnelheden: 10/100/1000 Mbps met autodetectie (maximale 
logische gegevenssnelheden volgens IEEE-standard; werkelijke snelheden kunnen verschillen) 
• Poort: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Aansluiting randapparatuur Voor WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D draadloze zender

Ondersteunde talen Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, 
Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Marathi, Nederlands, 
Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, Servisch, 
Spaans, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds

Accu Eén EN-EL18a oplaadbare Li-ionaccu
Lichtnetadapter EH-6b lichtnetadapter; vereist EP-6 stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)

Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 160 × 158,5 × 92 mm
Gewicht • XQD-type (modellen die XQD-kaarten gebruiken): circa 1405 gram met accu en twee XQD-

geheugenkaarten, maar zonder bodydop en afdekkapje voor accessoireschoen; circa 1235 gram 
(alleen camerabody) • CF-type (modellen die CompactFlash-kaarten gebruiken): circa 1415 
gram met accu en twee CompactFlash-geheugenkaarten maar zonder bodydop en afdekkapje 
voor accessoireschoen; circa 1240 gram (alleen camerabody)

Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires 
(kunnen per land of gebied 
verschillen)

EN-EL18a oplaadbare Li-ionaccu, MH-26a acculader, UC-E22 USB-kabel, AN-DC15 camerariem, 
BF-1B bodydop, BS-3 afdekkapje voor accessoireschoen, USB-kabelklem, HDMI-kabelklem, 
DK-27 oculairadapter, DK-17F zoekeroculair met fluorcoat, BL-6 deksel voor accuvak

• XQD is een handelsmerk van SONY Corporation. • PictBridge is een handelsmerk. • CompactFlash is een gedeponeerd handelsmerk van SanDisk 
Corporation. • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, 
LLC. • Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. • Google en 
AndroidTM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc. • Andere product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van hun respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd. • WT-6/
A/B/C draadloze zender, SB-5000 Speedlight en WR-1/WR-R10 draadloze afstandsbediening vallen onder de 
exportwetten van de Verenigde Staten. Toestemming van de overheid van de Verenigde Staten is niet vereist voor 
export naar andere landen dan de volgende, waarvoor op het moment dat dit werd geschreven, een embargo of 
andere speciale regels gelden: Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië (deze lijst kan worden gewijzigd).
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