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ET NYTT MESTERVERK  
HVERT ENESTE MILLISEKUND
Ta et steg videre. For D5 er ingen utfordring for stor, ingen ambisjon for 
høy – kameraet leverer kraft og presisjon for enhver situasjon. Nikons utrolige 
nestegenerasjons AF-system med 153 punkter gir enestående bred dekning 
og gjør kameraet velegnet for fotografering av idrettsarrangementer og 
kjendisfotografering på den røde løperen. Du kan ta bilder med opptil 12 b/s 
med konstant AF og AE, og den nye bufferen gjør det mulig å ta opptil 200 
NEF (RAW)-bilder i én lynkjapp serie. Ny bildebrikke og nye lysmålingssensorer 
sørger for utrolig nøyaktig motivgjenkjenning og enestående bildedetaljer, selv 
under ekstreme lysforhold. Det høyeste utvidede følsomhetsområdet i Nikons 
historie (ISO 3 280 000, som er uovertruffent) gir deg friheten til å ta bilder i alt 
fra skarpt solskinn til astronomisk tussmørke. Og Nikons største standard ISO-
følsomhetsområde til nå leverer en enestående bildekvalitet på opptil ISO 102 400. 
For ambisiøse filmskapere gjør nå D-film det mulig å ta opp høyoppløselige 4K/
UHD-filmer i kameraet med avlesing punkt for punkt for optimal bildekvalitet. 
Kameraet rekker lenger enn øyet kan se.

Både XQD-type og CF-type kan velges.
Begge typer har doble spor for to minnekort av samme 
medium.



 /  /  /  
 /  
 /   

Skap godt komponerte motiver med bredere  
og tettere dekning

D5 omfatter det helt nye AF-systemet med 153 tette 
fokuspunkter (55 punkter som kan velges) og 99 
kryssensorer1. Den totale dekningen er derfor 130 % 
bedre enn dekningen som D4S leverer. Alle fokuspunktene 
er kompatible med AF NIKKOR-objektiver med en største 
blenderåpning på f/5.6 eller bedre, og 15 sentrale 
fokuspunkter kan brukes med en effektiv blenderåpning 
på f/8. De 99 kryssensorene1 midt i bildefeltet og i 
bildekantene gir overlegen motivgjenkjenning: Små 
motiver som beveger seg i høy hastighet, kan følges med 
langt større presisjon enn tidligere. Motiver i utkanten av 
bildefeltet oppdages enkelt, og vertikal fotografering gir nå 
bedre resultater enn noensinne.
1 Antall fokuspunkter som fungerer som kryssensorer, kan variere avhengig 

av blenderåpning.

AF som er kompatibel ned til -4 EV — 
 overlegen ytelse i svakt lys

D 5 - k a m e r a e t s  n y l i g  u t v i k l e d e  M u l t i - C A M  
20K-autofokussensor sørger for minimalt med støy og kan 
fokusere på -4 EV2 med midtpunktet og på -3 EV2 med alle 
fokuspunkter. AF-ytelsen er enestående, selv ved opptak i 
svakt lys og i situasjoner med få kontraster. I kombinasjon 
med D5-kameraets suverene ISO-område og nye RGB-
lysmålingssensor med 180 000 piksler gir dette deg langt 
flere opptaksmuligheter.
2  Med ISO 100 og ved 20 °C.

Egen AF-motor —  
kraft og presisjon

Takket være en ny AF ASIC-enhet har AF tilgang på 
maksimal databehandlingskraft til enhver tid. Denne 
nye enheten består av en egen AF-motorbrikke, 
som kan gjøre hurtige beregninger, samt en 
mikrodatamaskin for sekvenskontroll, og gir derfor 
overlegen AF-respons, avansert motivgjenkjenning 
og detaljert motivanalyse. Kameraet firer ikke på 
kravene, uansett hvor raskt ting skjer. Ta opptil 
12 b/s med AE-/AF-følgefokus eller opptil 14 b/s 
med hevet speil. AF-følgefokus og søkervisning er 
vesentlig forbedret når du tar sportsbilder eller bilder 
av motiver som endrer retning uten varsel. Raskere 
lukker- og speilmekanismer gir betydelig kortere 
blindtid i søkeren ved opptak av bildeserier i høy 
hastighet.

Forbedrede AF-funksjoner

Det nye AF-systemet forbedrer alle syv AF-søke-
feltfunksjoner. Enkeltpunkt-AF utnytter mindre fokus-
punkter for å levere millimeterpresisjon. I dynamisk AF-
område3, AF-søkefeltgruppe, 3D følgefokus og automatisk 
valg av AF-søkefelt forbedres motivgjenkjenning takket 
være flere fokuspunkter, fordi hvert AF-søkefelt er tett 
dekket. Selv under høyhastighetsopptak kan du ta flotte 
bilder av uforutsigbare motiver som beveger seg hurtig. 
3  I dynamisk AF-område med 25 eller 72 punkter kan antallet fokuspunkter 

som brukes, være færre enn 25 eller 72, avhengig av det primære fokus-
punktet som er valgt.

 

Dynamisk AF-område (25, 72 og 153 punkter)
Med fokusfunksjonen AF-C fokuserer kameraet basert på 
informasjon fra omliggende fokuspunkter hvis motivet 
forlater det valgte punktet. Antall fokuspunkter varierer 
med funksjonen som er valgt:

• Dynamisk AF-område med 25 punkter4: Velg dette 
alternativet når du har tid til å komponere før du tar bildet, 
eller når du tar bilder av motiver med forutsigbare 
bevegelser. For eksempel hvis du tar bilder av løpere eller 
racerbiler som konkurrerer på en bane.

•  Dynamisk AF-område med 72 punkter4: Velg dette 
når du tar bilder av motiver med uforutsigbare 
bevegelser, f.eks. fotballspillere.  

•  Dynamisk AF-område med 153 punkter: Velg dette 
når du tar bilder av motiver i rask bevegelse som er 
vanskelige å komponere i søkeren, f.eks. fugler.

AF-søkefeltgruppe
Følg raskt bevegelige motiver over lange avstander med 
utrolig presisjon. Ved å bruke det valgte punktet og 
omkringliggende punkter som en gruppe, gjenkjenner 
kameraet motivet som et område. Hvis ansikter 
gjenkjennes i fokusfunksjonen AF-S, prioriterer kameraet 
portrettmotiver.

3D følgefokus
I fokusfunksjonen AF-C følger kameraet motiver som går 
ut av det valgte fokuspunktet, og velger om nødvendig et 
nytt fokuspunkt. Brukes til raskt å komponere bilder med 
motiver som beveger seg uforutsigbart fra side til side, 
f.eks. tennisspillere. 

Automatisk valg av AF-søkefelt
Kameraet registrerer motivet automatisk og velger 
fokuspunkt. Hvis kameraet gjenkjenner et ansikt, 
prioriteres portrettmotivet. De aktive fokuspunktene 
utheves et øyeblikk etter at kameraet fokuserer. I 
fokusfunksjonen AF-C vises hovedfokuspunktet etter at de 
andre fokuspunktene er slått av.
4  I dynamisk AF-område med 25 eller 72 punkter kan antallet fokuspunkter 

som brukes, være færre enn 25 eller 72, avhengig av det primære fokus-
punktet som er valgt. 

Justerbar AF-lås på

I AF-C-funksjonen aktiverer kameraet følgefokus hvis 
et motiv beveger seg 
mot, eller fra, kameraet. 
Ytelsen til AF Lock-on 
e l ler  fø lgefokus med 
Lock-on kan justeres på 
to måter.5 Blokkert foto 
AF-respons er perfekt hvis 
noe beveger seg mellom 
motivet og kameraet. Velg Hurtig hvis du enkelt vil veksle 
mellom å fokusere på objektet som kommer mellom 
motivet og kameraet, og det opprinnelige motivet. Velg 
Forsinket hvis du vil holde fokus på det opprinnelige 
motivet. Velg Ujevn hvis motivet har en tendens til å stoppe 
og starte. Velg Stabil hvis motivet beveger seg i jevn fart.
5 Tilgjengelig i innstillingen AF-C-fokuseringsmotor. 

 

153 fokuspunkter, 99 kryssensorer og egen AF-motor 

Prester optimalt med nestegenerasjons AF

AF-systemet på D5 registrerer lavkontrastmotiver.

Motivbevegelse: Ujevn

Motivbevegelse: Stabil

Fokuspunkter:
Fokuspunkter som kan velges:

Kryssensorer:

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Bildekvalitet: JPEG fine ★ (optimal kvalitet) • AF-søkefeltfunksjon: Dynamisk AF-søkefelt (25 punkter) • Eksponering: [M], 1/3200 sekund, f/2.8
• Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 125 • Picture Control: Standard ©Matthias Hangst
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Standard ISO-område på 100 til 102 400 —  
det største i Nikons historie

D5 gir deg helt nye muligheter i opptakssituasjoner med 
lite lys. Takket være den nye bildebrikken og EXPEED 5 
tilbyr kameraet et enestående stort standard ISO-område 
på 100 til 102 400. Følsomheten kan reduseres ned til 
tilsvarende ISO 50 (Lo 1) og kan, takket være et utrolig 
stykke ingeniørkunst, utvides til tilsvarende ISO 3 280 000 
(Høy 5). Disse enestående ISO-verdiene, som er beregnet 
på spesielle bruksområder som overvåkning og sikkerhet, 
gjør at du kan ta fargebilder uten blits i astronomisk 
tussmørke, noe som tilsvarer utrolige 0,001 lux.   

Ny CMOS-brikke i FX-format og EXPEED 5 —  
en frigjørende opplevelse

 

D5-kameraets helt nye CMOS-bildebrikke med 20,8 
megapiksler i FX-format og RGB-lysmålingssensoren 
med 180 000 piksler gir utrolig presis motivgjenkjenning 
og svært detaljerte bilder. De nye sensorene er utviklet 
av Nikon og gir fyldigere tonegraderinger og langt mer 
nøyaktig automatisk hvitbalanse. Dette gir deg store 
fordeler selv når du tar bilder av motiver med svært 
mettede farger, eller fotograferer raske idrettsgrener 
innendørs. I tillegg til de nye sensorene gir Nikons 
nye EXPEED 5-bildebehandlingsmotor økt kraft 
til enkelt å kunne behandle de store datamengdene 
og hurt ige skr ivehastighetene t i l  bi ldebrikken. 
Et signalbehandlingssystem som er optimalisert for 
brikkens 25 % høyere pikselantall, sikrer en enestående 
bildekvalitet mellom ISO 3200 og 12 800 – området som 
foretrekkes av sportsfotografer. Mengden finkornet støy 
reduseres drastisk, og selv beskårne bilder tatt med høye 
ISO-innstillinger, beholder kvaliteten. I tillegg kan du ta 
opptil 12 b/s med AE-/AF-følgefokus eller opptil 14 b/s 
med hevet speil, og du kan spille inn 4K/UHD-videoer på 
(3840 × 2160)/30p. 

ISO 3 280 000 (utvidet) × 20,8 megapiksler × EXPEED 5

Bildet ovenfor er beskjært fra dette JPEG-bildet og
forstørret. JPEG-bilder som er tatt med høye følsomhetsinnstill-
inger, beholder høy kvalitet selv etter kraftig beskjæring, slik at de 
kan publiseres med riktig kvalitet i andre medier og kanaler.

Tre automatiske innstillinger  
for hvitbalanse  

D5-kameraets hvitbalanse omfatter tre automatiske 
innstillinger som gir presise og stemningsfulle resultater. 
Auto 0 «Bevar hvit (reduser varme farger)» tilsvarer 
innstillingen Auto 1 «Normal» på D4S. Denne innstillingen 
gir en nøyaktig gjengivelse av høylys, selv hvis lyskilden 
har en lav (rødaktig) fargetemperatur. D5-innstillingen 
Auto 1 «Normal» vedlikeholder en balanse mellom den 
opprinnelige motivfargen og lyset i omgivelsene. Og 
innstillingen Auto 2 «Bevar varme farger» bevarer fargen 
til glødelamper eller andre lyskilder, noe som gir bilder med 
naturlige, varme farger.

Picture Control-system —  
skap idealbildet

Nikons Picture Control-system har 
syv forvalg som gjør det enkelt å angi 
parametere som skarphet, metning og 
nyanse, enten du fotograferer stillbilder 
eller gjør videoopptak. Med Klarhet 
kan du finjustere detaljer. Eller du kan bruke Flat-
alternativet for å gjøre etterbehandlingen enklere. Flat 
har en fargetonekurve som er nærmest en rett linje, 
noe som gjør at du kan hente så mye informasjon som 
mulig om motivenes farger, lysstyrke og tekstur. Dette 
Picture Control-alternativet forhindrer utvaskede høylys, 
forstyrrende skygger og fargemetning selv etter justering 
eller redigering og er ideelt for videoopptak som skal 
fargegraderes i etterbehandlingen.

 

Forbedre arbeidsflyten med  
egendefinert Picture Control

Ved å opprette egendefinert Picture Control for bestemte 
motiver og scener kan du ta bilder i JPEG-format som ikke 
krever etterbehandling. Opptil ni egendefinerte alternativer 
kan lagres i kameraets forvalg. Og med Nikons Picture 
Control Utility 2 (tilgjengelig for gratis nedlastning fra 
Nikon-nettstedet) kan du finjustere detaljene i din 
egendefinerte Picture Control på en datamaskin før du 
overfører dem tilbake til kameraet via minnekort.  

Høy følsomhet på et helt nytt nivå: 
Ta bilder av mer enn øyet kan se

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Bildekvalitet: JPEG fine ★ (optimal
kvalitet) • AF-søkefeltfunksjon: Dynamisk AF-søkefelt (25 punkter) • Eksponering: [M],
1/1600 sekund, f/2.8 • Hvitbalanse: Auto 0 • Følsomhet: ISO 10000 
• Picture Control: Standard
©Matthias Hangst

• Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Bildekvalitet: JPEG fine★ (optimal kvalitet) • AF-søkefeltfunksjon: Enkeltpunkt-AF • Eksponering: [M], 1/250 sekund, f/7.1 • Hvitbalanse: Auto 0 • Følsomhet: 
ISO 100 • Picture Control: Standard ©Dixie Dixon

2  Auto 1 «Normal»

3  Auto 2 «Bevar varme farger»

1  Auto 0 «Bevar hvit 
     (reduser varme farger)»



Avtakbar okularadapter og okular  
med fluorbelegg  

D5-kameraets avtakbare DK-27-okularadapter gjør det 
enkelt å feste et regntrekk i dårlig vær. Fest så oku-
laradapteren DK-27 til regntrekket, deretter kan du veksle 
mellom adapterne på noen sekunder hvis været skulle 
endres. Søkerokularet har Nikons unike fluorbelegg, som 
avviser vann, støv og smuss uten at det går på bekostning 
av bildekvaliteten. Belegget gjør også at det er enklere å 
rengjøre okularet.

Slitesterk og svært nøyaktig lukker  

D5 er testet for 400 000 sykluser med lukkerenheten 
plassert i et ferdig montert kamera, og kameraet er klar 
for alle typer profesjonell fotografering. Lukkerenheten 
omfatter også en selvkalibrerende lukkerskjerm som 
sørger for at den avfyres med stor nøyaktighet med angitt 
lukkertid.  

Robust kamerahus — 
 profesjonell beskyttelse

Kamerahuset til D5 er produsert i en magnesiumlegering 
for ekstra slitestyrke og lav vekt. Det lette og robuste 
kamerahuset er laget etter de høyeste standarder og har 
omfattende beskyttelse mot støv og vann.  

Energieffektiv konstruksjon —  
økt batterilevetid  

D5 er svært energieffektivt i drift, slik at du kan 
konsentrere deg om opptaket uten å bekymre deg 
for batterilevetiden10. Den interne strømkretsen er 
optimalisert, og viktige komponenter, som EXPEED 
5-bildebehandlingsmotoren, er utformet for å gi så lavt 
energiforbruk som mulig. Med det oppladbare litium-ion-
batteriet EN-EL18a kan du ta ca. 3780 bilder per lading 
med utløserfunksjonen for enkeltbilde (basert på CIPA-
standarder) eller ca. 8160 bilder med utløserfunksjonen 
for serieopptak (under testforhold opprettet av Nikon). 
Dette høykapasitetsbatteriet gjør det også mulig å spille 
inn filmer på ca. 110 minutter (CIPA-standarder).    
10 Batteriets holdbarhet avhenger av driftsmiljøet, inkludert batterilader, 

opptakssykluser og menyinnstillinger. 

12 b/s med konstant AF/AE × buffer på  
200 NEF (RAW)-bilder

D5 gir fotografer kraften og presisjonen til å ta opptil 
12 b/s6 med konstant AF/AE, uansett bildekvalitet eller 
følsomhet, inkludert Høy 5. Den nye, lynraske EXPEED-5-
bildebehandlingsmotoren håndterer hurtig dataavlesing 
fra bildebrikken, og kameraets buffer med høy kapasitet 
gjør det mulig å ta opptil 200 NEF (RAW)-bilder eller store 
JPEG-bilder i én hurtig serie. Dette er tilstrekkelig til å 
dekke en hel 100-metersprint uten å løfte fingeren fra 
utløserknappen.   
6  Forutsetter lukkertid på 1/250 s eller raskere med CH-utløserfunksjonen 

(Kontinuerlig høy hastighet). 

Redusert blindtid i søkeren  
under raske serieopptak

D5-kameraets raskere lukker- og speilmekanismer 
gir betydelig kortere blindtid i søkeren ved opptak av 
bildeserier i høy hastighet. Lukkerens aktivering og 
frekvenstiden for speilet reduseres for å gi et stabilt, klart 
søkerbilde med så lite uskarphet som mulig. Nå kan du 
trygt ta bilder av og følge selv uberegnelige motiver under 
serieopptak.  

Sport VR-innstillingen forbedrer 
søkervisningen ytterligere   

SPORT VR-innstillingen leverer et utrolig stabilt søkerbilde 
når du følger raske bevegelser. Vil du ha uovertruffen 
presisjon, kan du kombinere D5 med et profesjonelt 
NIKKOR-superteleobjektiv, f.eks. AF-S NIKKOR 600mm f/4E 
eller  AF-S NIKKOR 500mm f/4E, og dermed kan du ta 
flotte bilder av uforutsigbare motiver som beveger seg 
hurtig.  

Serieopptak med 14 b/s —  
fang avgjørende øyeblikk  

Med D5 kan du ta opptil 14 b/s7 med hevet speil8, med 
hvilken som helst bildekvalitet og følsomhet opptil Høy 5. 
Takket være kameraets buffer med høy kapasitet kan du ta 
opptil 200 bilder i én serie, selv i 14-bits komprimert RAW-
format uten tap9.
7 Forutsetter lukkertid på 1/250 s eller raskere med CH-utløserfunksjonen 

(Kontinuerlig høy hastighet).  
8 Eventuelle blitser fyres ikke av når innstillingen 14 b/s (hevet speil) er valgt. 
9 Ved bruk av minnekortet Lexar Professional a 2933× XQD 2.0.  

• Objektiv: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Bildekvalitet: JPEG fine ★ (optimal kvalitet)
• AF-søkefeltfunksjon: AF-søkefeltgruppe • Eksponering: [M], 1/3200 sekund, f/2 • Hvitbalanse: Forvalgt manuell
• Følsomhet: ISO 10000 • Picture Control: Standard
©Matthias Hangst



 D-film for flere områder: valgbare bildefelter 

D5 tilbyr fire valgbare bildefelter11, noe som gjør at du 
kan ta bilder i ulike stiler med færrest mulig objektiver. 
Det FX-baserte bildefeltet drar nytte av kameraets store 
bildebrikke for å levere video med flott bokeh. Både det 
DX-baserte filmformatet og bildefeltet for 4K/UHD-film  
(3840 × 2160) har en bildevinkel tilsvarende ca. 1,5 ×  
objektivets brennvidde. Bildefeltet med innebygd pik-
selbeskjæring punkt for punkt i full HD (1920 × 1080) er 
tilsvarende ca. 3 × objektivets brennvidde. 
11 Sideforholdet er 16:9 i alle filmbildefelter.

Eksponeringskompensasjon og elektronisk styrt 
blenderåpning for filmopptak

Ved opptak av scener med vesentlige eksponerings-
endringer kan du med D5-kameraets detaljerte automa-
tiske eksponeringskontroll lage jevne overganger fra 
svakt til skarpt lys og omvendt. Selv på høye ISO-innstil-
linger gjengir kameraet endringer på en naturlig måte 
samtidig som fyldige tonegraderinger og detaljer behol-
des. Eksponeringskompensasjon er nå mulig12 ved bruk 
av Pv-knappen (for + kompensasjon) og Fn1-knappen 
(for - kompensasjon). Kontrollen for elektronisk styrt 
blenderåpning12, 13 kan også tilordnes Pv-knappen 
(elektronisk styrt blenderåpning [større]) og Fn1-knap-
pen (elektronisk styrt blenderåpning [mindre]), slik at  
du hele tiden kan endre lysstyrken og dybdeskarpheten 
under filmopptak.
12 Du kan tilordne funksjoner til PV- og Fn1-knappene på forhånd for å få jev- 

ne, så å si trinnløse justeringer ved Live view-filmvisninger og filmopptak.
13 Tilgjengelig med eksponeringskontrollene A og M.

Automatisk ISO-kontroll: ta opp med fast lukkertid 
og blenderåpning med eksponeringskontroll M

 
Hvis du filmer en scene der lysstyrken endres i løpet 
av samme opptak, gir D5 deg presis kontroll over 
dybdeskarpheten og bevegelsesuskarpheten. For å 
opprettholde riktig eksponering kan du angi lukkertid 
og blenderåpning med eksponeringskontroll M mens du 
bruker automatisk ISO-følsomhetskontroll. For å unngå for 
høy følsomhet kan du angi en maksimal følsomhetsgrense 
på mellom ISO 200 og Høy 5.

 
Funksjon for time-lapse film i kameraet — 

kompatibel med 4K/UHD

Med D5 kan du spille inn 4K/UHD time-lapse filmer, direkte 
i kameraet. Denne funksjonen er kompatibel med alle 
beskjæringsformater, bildefrekvenser og videokvaliteter. 
Hvis du vil redusere uønsket flimmer i time-lapse filmer 
der lysstyrken kan endres dramatisk, f.eks. i filmer tatt 
opp ved soloppgang eller solnedgang, er det bare å 
bruke kameraets funksjon for eksponeringsutjevning. 
Denne funksjonen er utformet for å redusere små 
eksponeringsforskjeller mellom hvert bildefelt ved opptak 
med automatiske innstillinger, og den er også tilgjengelig 
for fotografering med intervallutløser.

Hi-fi lydkontroll

D5 har en innebygd stereomikrofon og er kompatibelt 
med Nikons eksterne Stereomikrofon ME-1 og Trådløs 
mikrofon ME-W1. Med inngang for stereomikrofon og 
lydutgang kan du finjustere lydnivået isolert både før og 
under opptak. Mikrofonens følsomhetsnivåer kan justeres 
i 20 trinn, og du kan bekrefte justeringene visuelt på 
kameraets LCD-skjerm. (Ved bruk av hodetelefoner fra 
tredjeparter kan lyden justeres i 30 trinn.) Det er også 
mulig å velge lydområde (bredt/stemme). Vindstøy kan 
reduseres ved opptak med den innebygde mikrofonen. 

Effektiv arbeidsflyt for filmskaping

Filmopptaksmeny
Hvis du veksler mellom å ta stillbilder og ta opp filmer, 
effektiviseres opptaket gjennom en egen filmmeny som 
lagrer alle filminnstillingene på ett sted.  

  

Innstillingsendring via P-knapp 
Trykk på P-knappen ved opptak i Live view for raskt 
å få tilgang til og endre viktige innstillinger, inkludert 
bildestørrelse/bildefrekvens og filmkvalitet. 

HDMI-utgang under ekstern filming med 
Camera Control Pro 2

Koble D5 til en datamaskin med Nikons Camera Control 
Pro 2-programvare installert for å overføre videoopptak 
(inkludert 4K/UHD-video) direkte til eksterne HDMI-
opptakere under ekstern filming. Resultatene av endringer 
i eksponerings- og følsomhetsinnstillinger kan bekreftes 
via Live view-bildet på både D5-skjermen og skjermen 
på den eksterne datamaskinen. Camera Control Pro 2 
omfatter også start- og stoppfunksjoner for opptak av 4K/
UHD-video og video i full HD på minnekortet i kameraet, 
samt overføring av filmer til en datamaskin etter opptaket. 
4K/UHD-videoer som er tatt opp med Camera Control Pro 
2 støttes også av ViewNX-i-programvaren.

Spreng grensene: D-filmer i UHD-kvalitet
4K/UHD-video × ISO 102 400 × NIKKOR × robust kamerahus

FX-basert filmformat:
Kompatibel med full HD (1920 x 1080) og HD (1280 x 720)

DX-basert filmformat:
Kompatibel med full HD (1920 x 1080) og HD (1280 x 720)

3840 x 2160:
Kompatibel med 4K UHD (3840 x 2160)

1920 x 1080-beskjæring:
Kompatibel med full HD (1920 x 1080)

4K/UHD-video (3840 × 2160)   

D5 er Nikons første digitale 
speilreflekskamera med mu-
ligheter for opptak av filmer i 
4K/UHD-kvalitet i kameraet. D5 
tilbyr filmskapere langt større 
fleksibilitet enn D4S. 4K-filmer 
(3840 × 2160 piksler) kan 
tas opp på 30p/25p/24p med 
innebygd pikselbeskjæring 
punkt for punkt, som sikrer best mulig bildekvalitet. Ca. 
8 MP JPEG-bilder kan trekkes ut fra 4K/UHD-videoer ved 
å lagre valgte bilder. Kameraet gir deg rene HDMI-utdata: 
Til og med filmer i 4K-kvalitet kan sendes ukomprimert til 
HDMI med 8-bits 4:2:2 YCbCr. Alle filmoppløsninger kan 
overføres via HDMI ved fjernstyrte opptak.

■  4K/UHD-video × avlesing punkt for punkt × 
EXPEED 5

Avlesing punkt for punkt betyr at informasjon fra hver 
eneste piksel i bildebrikken tas opp. Og takket være de 
avanserte EXPEED 5-funksjonene for videobehandling 
gjennomgår opptaket mindre behandling i kameraet, noe 
som gir detaljrike videoer i høy oppløsning.

■ 4K/UHD-video × høy ISO-ytelse
Takket være D5s høyeste standard følsomhet på ISO 
102 400, utvidbar opptil Høy 5 (ISO 3 280 000), er 
ikke dårlige lysforhold noen hindring for å lage 
videoproduksjoner av høy kvalitet. Ved filmopptak i 
M-modus er det mulig å stille inn følsomheten for alle 
videooppløsninger og beskjæringsmoduser fra ISO 100 
og helt opp til Høy 5. Automatisk ISO muliggjør ISO 200 
opptil Høy 5.

■ 4K/UHD-video × NIKKOR-objektiver
NIKKOR-objektiver er anerkjent av filmskapere på grunn 
av sin skarphet og enestående gjengivelse. Bruk NIKKOR-
optikk for å gjøre D5 til et unikt og fleksibelt filmsystem. 
Bildefeltet i 4K/UHD-kvalitet (3840 × 2160) er nesten det 
samme som filmformatet super-35. 

■ 4K/UHD-video × Picture Control-innstillingen 
Flat
Av de syv Picture Control-innstillingene kan Flat bidra 
til nyttig tidsbesparelse i etterbehandlingen. Picture 
Control-innstillingen Flat gjør det mulig å ta opp så mye 
bildeinformasjon som mulig, og dette gjør det enkelt å 
produsere videomateriale i høy oppløsning velegnet for 
etterbehandling.  
 

Før Etter etterbehandling
Stereomikrofon ME-1 Trådløs mikrofon ME-W1



8 cm (3,2-tommers) berøringsskjerm med høy oppløsning på ca. 2359 k-punkter

Med D5 har vi tatt hensyn til tilbakemeldinger fra felten og utviklet et kamera som reduserer stressfaktorene 
ved lange opptaksdager. Forbedret ergonomisk form og et utvidet, opplyst knappeoppsett gjør at viktige 
kontroller alltid er tilgjengelige. En XGA LCD-berøringsskjerm med høy oppløsning og et grensesnitt som 
minner om det du finner på smarttelefoner, gjør det enkelt å velge Fokuspunkter eller Punktbasert hvitbalanse 
i Live view, sveipe gjennom bilder, redigere filnavn og mye mer. Berøringstastaturet på skjermen gjør det også 
mye enklere å skrive inn tekst, slik at du raskt kan registrere opphavsretts- eller IPTC-opplysninger, samt navn 
på filer, mappegrupper og nettverk.

Suveren ytelse med XQD  

Kameraets enhet med dobbelt kortspor kan ha to XQD-kort eller to CF-kort (type I, UDMA-kompatibelt), og 
du kan velge mellom to D5-modeller avhengig av minnekortet du velger å bruke.14 Fotografer som tar bilder 
av sportsarrangementer eller andre motiver med bevegelser i høyt tempo, eller spiller inn 4K/UHD-videoer, er 
avhengige av XQD-mediekort som enkelt takler kameraets opptakshastigheter.   
14  Enhet med dobbelt minnekortspor kan settes inn hos et Nikon-autorisert serviceverksted etter kjøpet av kameraet (kostnader tilkommer)

Valgbar størrelse for RAW-filer  

D5 gir deg muligheten til å ta bilder i to mindre RAW-filstørrelser, som gir enda raskere ytelse. Både RAW Size 
S og RAW Size M (begge er 12-bits komprimert uten tap) gir overlegen skarphet og detaljrikdom for fleksibel 
redigering. De er også kompatible med NEF (RAW)-prosessering i kameraet.

Jobb hurtigere enn noensinne: ultrarask dataoverføring

En ny USB 3.0-port gjør det mulig å overføre store mengder data raskt. Trådløs 
overføring er 4 × raskere, og Ethernet-tilkoblingen er 2 × raskere, sammenlignet 
med D4. Du kan overføre filer lynraskt over trådløst LAN med den nye 
trådløse senderen WT-6 (tilbehør)15, som støtter standarden IEEE802.11ac og 
utvider tilkoblingsavstanden til ca. 200 m16. Nå kan du raskt sende bilder fra 
felten til redaksjonen eller fra studioet til serverne for lagring/gjennomgang. 
WT-5 trådløs sender (tilbehør) er også kompatibel med D5. Og den nye 
Fn3-knappen, som finnes under OK-knappen, har kommandoen «Koble til 
nettverk» forhåndstilordnet som standardinnstilling, noe som gir rask tilgang til 
nettverksmenyskjermen. 
15 Wireless Transmitter Utility (kan lastes ned fra Nikons nettsteder) må installeres.
16 Med stor antenne i et trådløst LAN-tilgangspunkt. Rekkevidden varierer i forhold til signalstyrke og  

eventuelle hindre.

  

Praktisk HTTP-serverinnstilling med flere funksjoner 

Med HTTP-serverinnstillingen kan du gjøre serieopptak med eksterne kameraer via nettleseren på en 
datamaskin eller smartenhet. D5 gir deg også muligheten til å skrive inn tekst via nettlesere, slik at du kan 
kontrollere og redigere IPTC, kommentarer og informasjon om opphavsrett i kameraet. 

Tilgangspunkt gir enkel tilkobling med trådløst LAN  

D5 kan brukes som et tilgangspunkt for trådløst LAN med tilbehøret WT-6 trådløs sender (eller eventuelt WT-5 
trådløs sender) koblet til. Opptil fem trådløse enheter kan kobles til samtidig med innstillingen HTTP-server. 
Med FTP-opplasting, bildeoverføring og kamerakontroll kan bare én enhet kobles til. 

XQD-type

Punktbasert hvitbalanse

CF-type

Skrive inn tekst



PROFESJONELLE  
OMTALER

D5 løfter virkelig ting til et nytt nivå. Bedre ISO-ytelse gir meg muligheten til å ta 
bilder med raskere lukkertider og fryse alle typer bevegelser. En gang, da solen stod 
veldig lavt på himmelen, tok vi bilder av en spiller i hvit trøye for å finne ut hvordan 
D5 takler lavkontrastmotiver i motlys. Vi tok en serie på rundt 20–30 bilder, og AF-
følgefokusen var virkelig imponerende.

Jeg synes det var fantastisk å jobbe med D5. Hudtoner er ekstremt viktig i 
jobben min, og dette kameraet utmerker seg virkelig på området. Takket være 
serieopptakshastigheten og autofokusen er det også mulig å fange ting som var umulig 
tidligere: ansiktsuttrykkene som ikke varer lenger enn brøkdelen av et sekund, men 
som vanligvis skaper de beste bildene. Den nye berøringsskjermen var også nyttig. Jeg 
kunne raskt zoome inn for å sjekke skarphet, hår/sminke og mange andre detaljer.

Det faktum at autofokusen i D5 registrerer motiver selv på -4 EV, er en vesentlig 
oppgradering. En gang så vi to unge voksne grizzlybjørner som slåss eller lekte i vannet. 
Det var veldig mørkt, og jeg tok bilder med ISO 102 400, men bildekvaliteten var 
likevel imponerende. Det regnet nesten hver eneste dag på Alaska-shooten, og selv om 
kameraet vanligvis var vått, fungerte det perfekt. Det er svært viktig for meg: Det betyr 
nemlig at jeg har et verktøy som fungerer under alle forhold.

 

Dette er en fantastisk bildemaskin. Autofokussystemet er utrolig presist, den høye 
ISO-følsomheten overgår alle forventninger, og den ergonomiske utformingen er 
uovertruffen. Det er kjempespennende å ha en 4K-fil fra et Nikon-kamera. 4K er 
avgjørende for meg fordi jeg vil vise hver eneste detalj i et filformat som er relevant 
og aktuelt i lang tid fremover. Historiefortelling er mitt kall her i livet, og jeg kan 
absolutt stole på at Nikon gir meg de resultatene jeg ønsker.

Dette bildet av en racerkjører som rundet hjørnet og kom rett imot meg, var krevende 
å ta – du må ta 12 bilder i sekundet for å fange et slikt bilde! Måten autofokusen i D5 
fulgte og fanget bildet på, og den klare visningen i søkeren er to store skritt fremover 
som gjorde dette bildet mulig.

Natur/dyreliv

Ole Jørgen Liodden 
(Norge)

Motorsport

Mirco Lazzari 
(Italia)

Mote/skjønnhet/livsstil

Dixie Dixon 
(USA)

Sport

Matthias Hangst
(Tyskland)

Fotojournalistikk/
sport/filmskaping

Bill Frakes
(USA)



Nye muligheter:  
Nikon Creative Lighting System
Avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring × samlet blitsstyring

Konfigurasjon

Kameraskjerm

Systemoversikt

BLITSER

Kraftig batteripakke 
SD-9

Blits 
SB-5000

Blits 
SB-910

Blits 
SB-700

Blits 
SB-500

Blits 
SB-300

Blits SB-5000

Blits SB-910

Blits SB-700

Blits SB-500

Blits SB-300

SU-800 kommando- 
enhet for trådløs 
blitsfotografering

R1C1 blitsstyringssett for 
nærbilder

WR-A10 WR-adapterTrådløs fjernkontroll  
WR-R10

Blits SB-5000

TTL-fjernkabel  
SC-28/29

MIKROFONER

Stereomikrofon ME-1

Trådløs mikrofon ME-W1

SØKERTILBEHØR

DK-27 okularadapter*

Vinkelsøker DR-5
DK-18 okularadapter

Søkerlupe DG-2DK-17F søkerokular med 
fluorbelegg*

DK-17C korreksjonslinse for 
okular (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

DK-17a søkerokular med 
antiduggbelegg

DK-17M 
forstørrelsesokular

DK-19 øyemusling i gummi

DK-17 okular

FJERNKONTROLL OG GPS-TILBEHØR

2-pinners 
fjernstyringstilbehør

Fjernstyringskabel MC-DC2” for consistency

GPS-mottaker**

Fjernstyringskabel  
MC-36A

Fjernstyringskabel  
MC-30A

Fjernstyringskabel  
MC-22A

Modulite-
fjernkontrollsett ML-3

Forbindelsesledning 
MC-23A

Adapterkabel MC-25A

WR-A10 
WR-adapter

Trådløs fjernkontroll 
WR-T10

Trådløs  
fjernkontroll WR-1

Trådløs fjernkontroll 
WR-1

Trådløs fjernkontroll 
WR-R10

NETTADAPTERE, BATTERIER OG LADERE

EN-EL18a*/EN-EL18 
oppladbart litium-ion-batteri

Batterilader MH-26a*

Nettadapter EH-6b

Strømforsyningskabel 
EP-6

TV- OG 
VIDEOTILBEHØR

HC-E1 HDMI-kabel 
(kontakt av type C n  
kontakt av type A)

Kabelklemme for HDMI-kabel*

TV-skjerm** HDMI-inngang for 
videoopptaker**

HODETELEFON

Hodetelefon**

DATATILBEHØR

XQD-minnekort**
CompactFlash-kort**  

XQD-minnekortleser**
CompactFlash kortleser**

Kabelklemme for USB-kabel*

USB-kabel UC-E22*

Skriver**

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

Smartenhet** (iOS/AndroidTM OS)

LAN-kabel**

Datamaskin**

ViewNX-i†

Capture NX-D†

Camera Control Pro 2

*Tilbehør som følger med **Ikke-Nikon produkter †Kan lastes ned fra Nikons nettsteder (gratis)

NIKKOR-OBJEKTIVER

DIGISCOPING-TILBEHØR

FSA-L2 teleskopfeste for digitalt 
speilreflekskamera

GPS-adapterkabel 
MC-35

GP-1A GPS-mottaker

Adapterkabel MC-25A

Forbindelsesledning MC-23A

Skjøteledning MC-21A

Fjernstyringskabel MC-22A

Fjernstyringskabel MC-30A

Fjernstyringskabel MC-36A

Modulite-
fjernkontrollsett ML-3

FTP-server**

Få riktig belysning med SB-5000 —
 kraftig radiokontrollert blits  

SB-5000 er vår første radiokontrollerte blits, og den 
sikrer uovertruffen belysning i felten og under 
studioopptak. Radiosignaler muliggjør arbeidsavstander 
på 30 meter og kompliserte oppsett der kamerablitsen 
kombineres med eksterne blitser. Dette gjør det mulig å 
jobbe i alle typer miljøer, selv om det er hindringer i 
siktlinjen, og selv om optiske signaler svekkes av sterkt 
sollys. I tillegg forhindrer det nye innebygde kjølesystemet 
at blitspanelet overopphetes. Det gjør det mulig å ta mer 
enn 100 bilder i rask rekkefølge med full blitsstyrke. 

Kontroll i krevende situasjoner: avansert 
radiokontrollert trådløs blitsstyring   

D5 har full støtte for den nye radiokontrollen i Nikons 
Creative Lighting System. Med den trådløse fjernkontrollen 
WR-R10 (tilbehør) er det mulig å bruke oppsett med fire 
enkle eller flere blitser17 og opptil seks grupper med 
eksterne SB-5000-enheter. Det er også støtte for optisk 
styring, noe som vil si at eldre blitser kan brukes i oppsett 
med flere blitser.
17 Krever tilbehøret WR-A10 WR-adapter. WR-R10-firmwaren må være 

versjon 3.00 eller nyere.

Samlet blitsstyring: Betjen blitser via en 
datamaskin

Samlet blitsstyring gir et ekstra nivå av systemkontroll. Nå 
er det mulig å betjene SB-5000 eller endre innstillinger 
fra kameramenyen, eller eventuelt en datamaskin med 
Camera Control Pro 2, hvis enheten er montert på 
kamerahuset. Alle innstillingsendringer som er gjort 
i kameraet, fra datamaskinen eller på selve blitsen, 
deles med de andre enhetene. Du kan også bruke 
kameraets «Lagre/last inn innstillinger»-meny til å lagre 
blitsinnstillinger på et minnekort for bruk i flere D5-
kameraer.  

Automatisk ISO-kontroll:  
Få eksponeringene du trenger  

Velg eksponeringsområder og kontroller ISO-følsomheten 
automatisk under fotografering med blits. Velg «Motiv og 
bakgrunn» for å få lik eksponering av hovedmotivet og 
bakgrunnen, f.eks. ved opptak av nattlandskap. Velg «Bare 
motiv» for å få optimal eksponering bare av hovedmotivet. 
Maksimal ISO-følsomhet for opptak med blits kan angis fra 
ISO 200 og helt opp til Høy 5.

• Obektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildekvalitet: JPEG fine ★ (optimal kvalitet) • AF-søkefeltfunksjon: AF-
søkefeltgruppe • Eksponering: [M], 1/1250 sekund, f/7.1 • Hvitbalanse: Fargetemperatur (5000 K) • Følsomhet: ISO 10000 • Picture 
Control: Standard • Blits: SB-5000 (med avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring og automatisk FP-høyhastighetssynkronisering)
©Dave Black

Datamaskin (Camera Control Pro 2)

SB-5000



Kameratype Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv bildevinkel Nikon FX-format

Effektive piksler 20,8 millioner
Bildebrikke 35,9 × 23,9 mm CMOS-brikke
Totalt antall piksler 21,33 millioner
Støvfjerningssystem  Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (Capture NX-D-programvare påkrevd)

Bildestørrelse (piksler) • FX-bildefelt (36×24): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S) • 1,2 × (30×20)-bildefelt: 4640 × 
3088 (L), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (S) • DX-bildefelt (24×16): 3648 × 2432 (L), 2736 × 1824 (M), 1824 
× 1216 (S) • 5:4-bildefelt (30×24): 4640 × 3712 (L), 3472 × 2784 (M), 2320 × 1856 (S) • Fotografier som er 
tatt under filmopptak med en bildestørrelse på 3840 × 2160: 3840 × 2160 • Fotografier i FX-format som er 
tatt under filmopptak med en bildestørrelse på 1920 × 1080 eller 1280 × 720: 5568 × 3128 (L), 4176 × 2344 
(M), 2784 × 1560 (S) • Fotografier i DX-format som er tatt under filmopptak med en bildestørrelse på 1920 
× 1080 eller 1280 × 720: 3648 × 2048 (L), 2736 × 1536 (M), 1824 × 1024 (S) • Fotografier som er tatt under 
filmopptak med en bildestørrelse på 1920 × 1080-beskjæring: 1920 × 1080

Lagring – filformater • NEF (RAW): 12- eller 14-bits (komprimert uten tap, komprimert eller ukomprimert). Størrelsene stor, 
middels og liten er tilgjengelige (middels og store bilder lagres med 12-bits bitdybde med komprimering 
uten tap) • TIFF (RGB) • JPEG: Kompatibel med JPEG-standarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 
1 : 4), normal (ca. 1 : 8), og basic (ca. 1 : 16). Komprimering med optimal kvalitet er tilgjengelig  
• NEF (RAW)+JPEG: Enkeltbilde kan lagres både i NEF (RAW)- og JPEG-format

Picture Control-system Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap og Flat. Angitt Picture Control kan endres. 
Lagring av egendefinert Picture Control

Lagringsmedier • XQD-type (modeller for bruk med XQD-kort): XQD-kort
• CF-type (modeller for bruk med CompactFlash-kort): CompactFlash-minnekort av type I (UDMA7-kompatibel)

Dobbelt kortspor To XQD-kort eller to CompactFlash (CF)-kort. Spor 2 kan brukes til overflyt (når kortet i spor 1 er fullt), 
sikkerhetskopiering eller separat lagring av kopier som er tatt med NEF + JPEG. Bilder kan kopieres fra ett 
kort til et annet

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge

Søker Speilreflekssøker med pentaprisme
Motivdekning • FX (36 × 24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt • 1,2 × (30 × 20): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt  

• DX (24 × 16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt • 5 : 4 (30 × 24): Ca. 97 % horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse Ca. 0,72× (50 mm f/1.4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Pupillavstand 17 mm (-1,0 m-1 fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering -3 til +1 m-1

Mattskive Type B BriteView klar Mark IX med markering av AF-område (rutenett for komposisjon kan vises) 
Speil Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll Når Pv-knappen trykkes inn, blendes objektivet ned til den verdien som er valgt av brukeren 

(eksponeringskontroll A og M) eller av kameraet (eksponeringskontroll P og S)
Objektivets blenderåpning Hurtigreturnerende, elektronisk styrt

Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkludert objektiver av type G, E og D (det gjelder begrensninger 
for visse PC-objektiver). DX-objektiver (bruker bildeformatet DX (24 x 16) 1,5×), AI-P NIKKOR-objektiver og 
AI-objektiver uten CPU (kun eksponeringskontroll A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og 
objektiver uten AI kan ikke brukes:  
Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har f/5.6 eller bedre som største blenderåpning 
(den elektroniske avstandsmåleren støtter de 15 fokuspunktene med objektiver som har f/8 eller bedre som største 
blenderåpning, hvorav 9 punkter kan velges).

Lukkertype Elektronisk styrt vertikaltgående mekanisk gardinlukker og elektronisk lukker på fremre lukkergardin er 
tilgjengelig med utløserfunksjonen hevet speil

Lukkertider 1/8000 til 30 s i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV, B-innstilling, tid, X250
Blitssynkronisert lukkertid X=1/250 s, synkroniseres med lukkertid på 1/250 s eller lengre

Utløserfunksjon S (enkeltbilde), Cl (kontinuerlig lav hastighet), Ch (continuo ad alta velocità), Q (scatto silenzioso), 
E (autoscatto), MuP (M-Up)

Opptakshastighet Opptil 10 b/s (Cl), 10 til 12 b/s eller 14 b/s med hevet speil (Ch) eller 3 b/s (lyddempet serieopptak)
Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s

Lysmåling TTL-lysmåling med RGB-sensor som har ca. 180 000 piksler
Lysmålingsmetode • Matrise: 3D farge-matrisemåling III (objektiver type G, E og D), farge-matrisemåling III (andre CPU-

objektiver), farge-matrisemåling er tilgjengelig med objektiver uten CPU hvis brukeren angir objektivdata 
• Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet tas fra en sirkel på 12 mm i midten av bildefeltet. Sirkelens 
diameter kan endres til 8, 15 eller 20 mm, eller vekting kan baseres på gjennomsnittet av hele bildet (objektiver 
uten CPU bruker 12 mm sirkel) • Punkt: Måler en sirkel på 4 mm (ca. 1,5 % av bildefeltet) sentrert i det valgte 
fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet når det brukes objektiv uten CPU) • Høylysvektet: Tilgjengelig med 
objektiver av typen G, E og D

Lysmålingsområde  
(ISO 100 og f/1.4-objektiv, 20 °C)

• Matriselysmåling eller sentrumsdominert lysmåling: -3 til 20 EV • Punktmåling: 2 til 20 EV • Høylysvektet 
lysmåling: 0 til 20 EV

Lysmålerkobling Kombinert CPU og AI
Eksponeringskontroller Programautomatikk med fleksiprogram (P), lukkerprioritert automatikk (S), blenderprioritert automatikk 

(A), manuell (M)
Eksponeringskompensasjon -5 til +5 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås Lysstyrken låses på målt lysverdi
ISO-følsomhet  
(anbefalt eksponeringsindeks)

ISO 100 til 102 400 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan også innstilles på ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (tilsvarer 
ISO 50) under ISO 100 eller på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (tilsvarer ISO 3 280 000) over ISO 102 400. 
Automatisk ISO-følsomhetskontroll er tilgjengelig

Aktiv D-Lighting Velg mellom auto, ekstra høy +2/+1, høy, normal, lav eller av

Autofokus Multi-CAM 20K-autofokusmodul med TTL-fasesøking, finjustering og 153 fokuspunkter (inkludert  
99 kryssensorer og 15 sensorer som støtter f/8), hvorav 55 (35 kryssensorer og 9 f/8-sensorer) kan velges

Søkeområde -4 til 20 EV (ISO 100 ved 20 °C)
Fokuseringsmotor • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C), følgefokus aktiveres automatisk i samsvar 

med motivets status • Manuell fokusering (M): Elektronisk avstandsmåler kan brukes
Fokuspunkter 153 fokuspunkter, hvorav 55 eller 15 kan velges
AF søkefeltfunksjon Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område med 25, 72 eller 153 punkter, 3D følgefokus, AF-søkefeltgruppe, 

automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuslås Fokus låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller ved å trykke midt på undervelgeren

Blitsstyring TTL: i-TTL-blitsstyring som bruker en RGB-sensor med ca. 180 000 piksler. i-TTL-balansert utfyllingsblits 
for digitalt speilreflekskamera brukes med matrisemåling, sentrumsdominert og høylysvektet lysmåling. 
Standard i-TTL-utfyllingsblits brukes for digitalt speilreflekskamera med punktmåling

Blitsfunksjoner Synkronisering på fremre lukkergardin, synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på 
bakre lukkergardin, reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon 
av rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid, av. Automatisk FP-
høyhastighetssynkronisering støttes

Blitskompensasjon -3 til +1 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Blitsens klarsignal Lyser når en ekstern blits er fulladet, blinker etter at blitsen er avfyrt på full styrke
Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting System 
(CLS)

Støttes

Avansert radiokontrollert trådløs 
blitsstyring 

Støttes

Samlet blitsstyring Støttes
Synkroniseringspol ISO 519 synkroniseringspol med låseskrue

Hvitbalanse Auto (3 typer), glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, skyet, skygge, forvalgt manuell (opptil 
6 verdier kan lagres, punktbasert hvitbalanse er tilgjengelig i Live view), valg av fargetemperatur (2500 
K–10 000 K). Alle alternativene kan finjusteres

Alternative eksponeringer Eksponering, blits, hvitbalanse og ADL
Live view-innstillinger C (fotografering med Live view) med tilgjengelig innstilling for lydløs, 1 (filmopptak med Live view)
Live view-fokuseringsmotor • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
Live view – AF-søkefeltfunksjon Ansiktsprioritert AF, bredt fokusfelt-AF, normalt fokusfelt-AF, motivfølgende AF
Live view – autofokus Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF 

eller motivfølgende AF er valgt)

Film – lysmåling TTL-lysmåling med hovedbildebrikken
Film – lysmålingsmetode Matrisemåling, sentrumsdominert og høylysvektet lysmåling
Film – bildestørrelse  
(piksler) og bildefrekvens

• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivt), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 
1080-beskjæring; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Faktisk bildefrekvens ved 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 b/s;  
★ høy kvalitet er tilgjengelig for alle bildestørrelser, mens normal kvalitet er tilgjengelig for alle størrelser 
unntatt 3840 × 2160

Film – filformat MOV
Film – videokomprimering H.264/MPEG-4 avansert videokoding
Film – lydopptaksformat Lineær PCM
Utstyr for lydopptak Innebygd stereomikrofon eller ekstern mikrofon, justerbar følsomhet
Film – ISO-følsomhett • Eksponeringskontroller P, S og A: Automatisk ISO-følsomhetskontroll (ISO 100 til Høy 5) med valgbar øvre 

grense • Eksponeringskontroll M: Automatisk ISO-følsomhetskontroll (ISO 100 til Høy 5) tilgjengelig med 
valgbar øvre grense. Manuelt valg (ISO 100 til 102 400 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med ytterligere alternativer 
tilgjengelige, tilsvarende ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (tilsvarende ISO 3 280 000) over ISO 102 400

Andre filmalternativer Indeksmarkering, time-lapse filmer

Skjerm 8 cm, ca. 2359 k-punkter (XGA), TFT LCD-berøringsskjerm med 170° innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning og 
manuell kontroll av skjermens lysstyrke

Avspilling Avspilling på full skjerm og miniatyravspilling (4, 9 eller 72 bilder) med avspillingszoom, filmavspilling, lysbilde- 
og/eller filmfremvisning, histogramvisning, høylys, opptaksinformasjon, visning av stedsdata, automatisk 
bilderotering, bilderangering, innspilling og avspilling av talebeskjeder samt innebygging og visning av  
IPTC-informasjon

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), tilkobling til innebygd USB-port anbefales
HDMI-utgang HDMI-kontakt type C
Lydinngang Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Lydutgang  Stereokontakt (3,5 mm)
10-pinners fjernstyringskontakt Kan brukes for tilkobling av fjernkontroll (ekstrautstyr), ekstra WR-R10 (krever WR-A10 WR-adapter) eller 

WR-1 trådløs fjernkontroll, GP-1/GP-1A GPS-mottaker eller GPS-mottaker som er kompatibel med NMEA0183 
versjon 2.01 eller 3.01 (krever ekstra MC-35 GPS adapterkabel og kabel med D-sub 9-pinners kontakt)

Ethernet RJ-45-kontakt • Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T) 
• Overføringshastigheter: 10/100/1000 Mbps med automatisk gjenkjenning (høyeste logiske 
overføringshastigheter i henhold til IEEE-standard. Faktiske overføringshastigheter kan avvike)  
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Kontakt for tilleggsutstyr For WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D trådløs sender

Språk som støttes Arabisk, bengali, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk 
(forenklet og tradisjonell), koreansk, marathi, nederlandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), 
rumensk, russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og 
vietnamesisk

Batteri Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL18a 
Nettadapter EH-6b-nettadapter – krever strømforsyningskabel EP-6 (ekstrautstyr)

Stativfeste 1/4 tomme (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 160 × 158,5 × 92 mm
Vekt • XQD-type (modeller for bruk med XQD-kort): Ca. 1405 g med batteri og to XQD-minnekort, men uten 

kamerahusdeksel og deksel til tilbehørssko. Ca. 1235 g (bare kamerahuset) • CF-type (modeller for bruk med 
CompactFlash-kort): Ca. 1415 g med batteri og to CompactFlash-minnekort, men uten kamerahusdeksel og 
deksel til tilbehørssko. Ca. 1240 g (bare kamerahuset)

Bruksforhold – temperatur 0 til 40 °C, luftfuktighet under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med 
(kan variere fra land til land)

Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL18a, batterilader MH-26a, USB-kabel UC-E22, bærestropp AN-DC15, 
kamerahusdeksel BF-1B, deksel til tilbehørssko BS-3, kabelklemme for USB-kabel, kabelklemme for HDMI-kabel, 
DK-27 okularadapter, DK-17F søkerokular med fluorbelegg, BL-6 batterideksel

• XQD er et varemerke for SONY Corporation. • PictBridge er et varemerke. • CompactFlash er et registrert varemerke som tilhører SanDisk Corporation. • 
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing, LLC. • Windows er 
enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. • Google og AndroidTM er varemerker eller registrerte 
varemerker som tilhører Google Inc. • Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. • Bilder som 
vises i søkere, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert. • WT-6/A/B/C trådløs sender, SB-5000 blits og WR-1/WR-R10 trådløs fjernkontroll 
er underlagt United States Export Administration Regulations (EAR). Tillatelser fra amerikanske myndigheter 
kreves bare for eksport til følgende land, som på nåværende tidspunkt er underlagt handelsforbud eller andre 
kontroller: Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan og Syria (listen er underlagt endringer).
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