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I AM THE DIFFERENCE MAKER



CMOS-billedsensor i FX-format (ISO 64 til 25.600) 
med 45,7 megapixels
• Optager med fantastisk detaljerigdom med 45,7 effektive 

megapixels – det højeste nogensinde i Nikons historie.
• Bagsidebelyst sensorarkitektur og stærk støjreduktion ved hjælp 

af EXPEED 5-billedbehandlingsenhed med en følsomhed på op til 
ISO 25.600.

• Leverer billeder med et bredt dynamisk område på ISO 64 
– den laveste oprindelige indstilling, som leveres af nogen 
kameraproducent overhovedet.

• EXPEED 5 gengiver fine kontraster i ekstremt levende farver.

Med Lydløs fotografering indfanger du diskret alle 
detaljer med uovertruffen skarphed
• Ved brug af en elektronisk lukker kan du med Lydløs fotografering* 

i Live View tage 45-megapixel billeder uden mekanisk slør eller 
støj fra lukkeren: Perfekt til bryllupsceremonier.

• Understøtter kontinuerlig optagelse med ca. 6 bps med 45 
megapixels eller 30 bps med 8,6 megapixels. 

*Tilgængelig i indstillingerne A og M. Støj fra blændeåbningen forekommer i indstillingerne P og S.

Kontinuerlig optagelse med ca. 9 bps og 
153-punkters AF-system med henblik på at kunne 
optage følelsesudtryk i skarpe billeder
• Muliggør kontinuerlig optagelse med ca. 9 bps med valgfrit 

multifunktionsbatterigreb* MB-D18 og ca. 7 bps med 
kamerahuset alene.

• Ved at yde mere end 130 % af D810s søgerdækning giver 
153-punkters AF-systemet med 99 sensorer af korstypen 
nøjagtig fokusering og kompositionsmæssig frihed.

* Med et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18b/EN-EL18a isat. Batterikammerdæksel BL-5 
(ekstraudstyr) og Batterioplader MH-26a/MH-26 er påkrævet ved brug af batteriet EN-EL18b/EN-
EL18a.

En lang række alsidige funktioner og faciliteter til 
bryllupsfotografer
• Tre RAW-filformater: 45,4 megapixels til billeder i kæmpeformat, 

25,6 megapixels i Medium eller 11,4 megapixels i Small, hvilket er 
ideelt, når du optager til digitale albummer.

• Unik indstilling for billedområde med et højde-breddeforhold på  
1:1 giver mulighed for større kreativitet.

• Højlysvægtet lysmåling gør det muligt at fastholde fine 
farvenuancer i beklædning.

• 8 cm (3,2”)-vippeskærm med 2.359.000 punkter med omfattende 
touch-funktionalitet giver en mere intuitiv betjening.

• Lang batteribrugstid gør det muligt at optage op til ca.  
1.840 stillbilleder*1 med kamerahuset alene og 5.140 billeder*2  
med multifunktionsbatterigrebet MB-D18 (ekstraudstyr).

*1 Baseret på CIPA-standarderne. Med genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a.

*2 Baseret på CIPA-standarderne. Med et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a isat i kamerahuset 
og EN-EL18b/EN-EL18a i MB-D18. Batterikammerdæksel (ekstraudstyr) og Batterioplader  
MH-26a/MH-26 er påkrævet ved brug af batteriet EN-EL18b/ENEL18a

1:1 billedområde

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: Indstilling [M], 1/320 sekund, f/4 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 64 • Picture Control: Auto   © Jerry Ghionis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: Indstilling [M], 1/200 sekund, f/2.8 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 3200 • Picture Control: Standard    © Jerry Ghionis
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NIKKOR-objektiver og Speedlight

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Dette lysstærke mediumteleobjektiv er indbegrebet af NIKKOR’s 
unikke designkoncept med “tredimensionel hi-fi”. Det leverer 
en bokeh-effekt med gnidningsløs ændring af fokusplanet 
med henblik på at tilgodese motivernes naturlige dybde. Den 
fremragende optiske ydelse leverer høj opløsning selv i billedernes 
periferi, skarp gengivelse af fjerne 
motiver ved maksimumblænde 
og glimrende gengivelse af 
punktformede lyskilder.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Anvender som det første NIKKOR-objektiv et asfærisk  
ED-glaselement. Det fungerer med ED-glas-, asfæriske linse- og 
HRI-linseelementer samt nanokrystalbelægning med henblik på 
at opnå en bemærkelsesværdigt høj optisk ydelse. Videreudviklet 
vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til 4,0 trin kortere 
lukkertid*. Andre bemærkelsesværdige funktioner omfatter 
en elektromagnetisk 
blændemekanisme, 
fluorbelægning og et 
særdeles slidstærkt 
kamerahus.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Dette lysstærke f/2.8 telezoomobjektiv med reduceret vægt gør det 
muligt at foretage særdeles behændige optagelser i forskellige 
situationer. Bevægelige dele og andre dele af objektivet er 
forseglede for at maksimere modstandsdygtigheden over for støv 
og vanddråber. Yderligere forbedringer af den optiske ydelse 
opnås med et nyudviklet optisk system samt implementering af 
fluorit-, ED-glas- og HRI-linseelementer og nanokrystalbelægning. 
VR-systemet (Vibrationsreduktion) giver en effekt svarende til 
en lukkertid, der er 
4,0 trin* kortere end i 
indstillingen Normal. 
AF-drev- og AF-
tracking-ydelsen er 
også blevet forbedret, 
mens der opnås 
stabil AE-styring med 
implementeringen af 
en elektromagnetisk 
blændemekanisme.

Speedlight SB-5000
Alsidig, højtydende Speedlight, der understøtter radiostyret 
Advanced Wireless Lighting,*1 hjælper dig med at mestre 
belysningen, uanset om det er inden- eller udendørs. SB-5000 
kan kommunikere via radio fra afstande på op til ca. 30 m*2 

med minimal forstyrrelse fra forhindringer eller omgivende lys. 
På trods af at SB-5000 har et stærkt ledetal på 
34,5 (ISO 100, m)*3, kan denne model udløses 
kontinuerligt i længere tid end konventionelle 
modeller takket være det indbyggede 
kølesystem. Advanced Wireless Lighting med 
optisk styrede enheder, f.eks. SB-910, er også 
mulig med D850.

*1 Radiostyret Advanced Wireless Lighting med D850 og SB-5000 
kræver Trådløs fjernbetjening WR-R10 (ekstraudstyr) og Trådløs 
fjernadapter WR-A10.

*2 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 meters højde. Varierer alt efter 
vejrforholdene, eventuelle forhindringer og radiokommunikationsforhold.

*3 Ved zoomhovedposition på 35 mm, i FX-format, standardbelysningsmønster.

* Baseret på CIPA-standarderne. Denne værdi opnås, når objektivet monteres på et digitalt SLR-
kamera i FX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: Indstilling [M], 1/200 sekund, f/3.2 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 1600 • Picture Control: Standard   © Jerry Ghionis
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Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv synsvinkel Nikon FX-format
Effektive pixels 45,7 mio.
Billedsensor CMOS-sensor på 35,9 × 23,9 mm
Pixels i alt 46,89 mio.
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX-D-software er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels) • FX (36×24) billedområde: 8256 × 5504 (L: 45,4 mio.), 6192 × 4128 (M: 25,6 mio.), 4128 × 2752 

(S: 11,4 mio.) • 1,2× (30×20) billedområde: 6880 × 4584 (L: 31,5 mio.), 5152 × 3432 (M: 17,6 
mio.), 3440 × 2288 (S: 7,8 mio.) • DX (24×16) billedområde: 5408 × 3600 (L: 19,4 mio.), 4048 
× 2696 (M: 10,9 mio.), 2704 × 1800 (S: 4,8 mio.) • 5 : 4 (30×24) billedområde: 6880 × 5504 (L: 
37,8 mio.), 5152 × 4120 (M: 21,2 mio.), 3440 × 2752 (S: 9,4 mio.) • 1 : 1 (24×24) billedområde: 
5504 × 5504 (L: 30,2 mio.), 4128 × 4128 (M: 17,0 mio.), 2752 × 2752 (S: 7,5 mio.) • Billeder i FX-
format taget under videooptagelse: 8256 × 4640 (L: 38,3 mio.), 6192 × 3480 (M: 21,5 mio.), 
4128 × 2320 (S: 9,5 mio.) • Billeder i DX-format taget under videooptagelse: 5408 × 3040 (L: 
16,4 mio.), 4048 × 2272 (M: 9,1 mio.), 2704 × 1520 (S: 4,1 mio.)

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

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

Lagringsmedier XQD-hukommelseskort og SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-II-kompatible 
SDHC- og SDXC-hukommelseskort

To kortpladser Begge kort kan bruges som primært lager eller sikkerhedslager eller til særskilt lagring af 
NEF-billeder (RAW) og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder mellem kortene

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning • FX (36×24): ca. 100 % vandret og 100 % lodret • 1,2× (30×20): ca. 97 % vandret og 97 % 

lodret • DX (24×16): ca. 97 % vandret og 97 % lodret • 5:4 (30×24): ca. 97 % vandret og 100 
% lodret • 1:1 (24×24): ca. 97 % vandret og 100 % lodret

Forstørrelse Ca. 0,75× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m -1)
Øjepunkt 17 mm (-1,0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjestykket)
Dioptrijustering -3 til +1 m-1

Matskive Skærm af type B BriteView klar matskive Mark VIII med AF-punktmarkeringer (gitterlinjer 
kan vises)

Spejl Automatisk
Knap til visning af   Når Pv-knappen trykkes ned, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt af brugeren
dybdeskarphed (indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)
Objektivblænde Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, heriblandt type G-, E- og D-objektiver (der gælder 

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

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående mekanisk spaltelukker, elektronisk forreste lukkergardin-
udløsning, når udløserindstillingen for dæmpet lukkerlyd, kontinuerlig med dæmpet lukkerlyd 
og hævet spejl er valgt

Lukkertid 1/8000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, langtidseksponering, X250
Flashsynkroniseringshastighed X = 1/250 sek.; synkroniserer med lukker ved 1/250 sek. eller længere; understøtter 

auto FP High-Speed-synkronisering
Udløserindstillinger S (enkeltbillede), Cl (kontinuerlig lav hastighed), Ch (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet 

lukkerlyd), Qc (kontinuerlig med dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser), Mup (hævet spejl)
Omtrentlig billedhastighed • Med et EN-EL18b-batteri i et MB-D18-batterigreb 

Cl: 1-8 bps Ch: 9 bps, Qc: 3 bps 
• Andre batterikilder 
Cl: 1-6 bps Ch: 7 bps, Qc: 3 bps

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1-9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Lysmålingssystem TTL-lysmåling ved hjælp af 180K-pixel RGB-sensor (180.000 pixels)
Lysmålingsindstillinger • Matrix: 3D Color Matrix III-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix III-

lysmåling (andre CPU-objektiver); Color Matrix-lysmåling kan bruges sammen med ikke-CPU-
objektiver, hvis brugeren angiver objektivdata • Centervægtet: 75 % af målingen foretages 
ud fra en cirkel med en diameter på 12 mm midt i billedet; cirkeldiameteren kan ændres til 8, 
15 eller 20 mm, eller målingen kan baseres på gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU og 
AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED-objekiver benytter en cirkel på 12 mm)  
• Spot: Der måles en cirkel på ca. 4 mm (ca. 1,5 % af billedet) omkring det valgte fokuspunkt (i 
midterste fokuspunkt, hvis der benyttes ikke-CPU eller AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-
4.5E ED-objektiv) • Højlysvægtet: kan vælges til type G-, E- og D-objektiver

Lysmålingsområde • Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: fra -3 til 20 EV 
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Spotmåling: fra 2 til 20 EV • Højlysvægtet lysmåling: fra 0 til 20 EV
Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik (S), 

Blændeprioriteret automatik (A), Manuel (M)
Eksponeringskompensation Fra -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi
ISO-følsomhed  ISO 64 til 25600 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1
(anbefalet eksponeringsindeks) EV (svarende til ISO 32) under ISO 64 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til ISO 

102400) over ISO 25600; mulighed for valg af Auto ISO-følsomhedsstyring
Aktiv D-Lighting Der kan vælges mellem Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav og Fra
Autofokus Multi-CAM 20K-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindstilling og 153 

fokuspunkter (heriblandt 99 sensorer af korstypen og 15 sensorer, der understøtter f/8), 
hvoraf det er muligt at vælge 55 (35 sensorer af korstypen og 9 f/8-sensorer)

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

automatisk aktiveret i henhold til motivets status  
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes

Fokuspunkt 153 fokuspunkter, hvoraf det er muligt at vælge 55 eller 15

Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med 9, 25, 72 eller 153 punkter, 3D-tracking, 
gruppepunkts-AF, autopunkts-AF

Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke midt 
på den sekundære vælger

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

Flashindstilling Synkronisering med forreste lukkergardin, langtidssynkronisering, synkronisering med 
bageste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, 
langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, deaktiveret

Flashkompensation Fra -3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Flashindikator Lyser, når ekstern flashenhed (ekstraudstyr) er fuldt opladet; blinker, når flashen udløses med 

fuld effekt
Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting  i-TTL-flashstyring, radiostyret Advanced Wireless Lighting, optisk Advanced Wireless
System (CLS) Lighting, pilotlys, FV-lås, farveinformation, auto FP High-Speed-synkronisering, AF-hjælpelys 

ved multiområde-AF og samlet flashstyring
Synkroniseringsstik ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Hvidbalance Auto (tre typer), Naturligt lys auto, Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte sollys, Flash, 

Overskyet, Skygge, Forudindstillet manuel (der kan gemmes op til seks værdier, og måling af 
punkthvidbalance er tilgængelig under Live View) og Vælg farvetemperatur (2.500-10.000 K), 
alle med finindstilling.

Bracketing-typer Eksponering, Flash, Hvidbalance og ADL
Live View-indstillinger  C (billede-Live View),  1 (video-Live View)
Live View-objektivservo • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (M)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, Bredt område-AF, Normalt område-AF, Nålespids-AF og Følg motiv-AF
under Live View
Live View-autofokus Kontrastbaseret AF overalt på billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når 

Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv AF er valgt)
Video - Lysmålingssystem TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Video - Lysmålingsindstillinger Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling
Billedstørrelse (pixels) • 3.840 × 2.160 (4K/UHD); 30p (progressivt), 25p og 24p • 1.920 × 1.080; 60p, 50p, 30p, 25p 
og billedhastighed og 24p • 1.280 × 720 60p, 50p • 1.920 ×1.080 (slowmotion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 

Faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps; 
valg af kvalitet ved alle størrelser bortset fra 3.840 x 2.160 (når kvaliteten er fastsat til H) og 1.920 x 1.080 i 
slowmotion (når kvaliteten er fastsat til "Normal")

Filformat MOV, MP4
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformat Lineær PCM, AAC
Lydoptagelsesenhed Indbygget stereomikrofon eller ekstern mikrofon; mulighed for justering af følsomhed
Video - ISO-følsomhed • Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Auto ISO-følsomhedsstyring (fra ISO 64 til Høj 2)
(anbefalet eksponeringsindeks) med valgbar øvre grænse • Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring (ISO 64 

til Høj 2) med valgbar øvre grænse; manuelt valg (ISO 64-25.600 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV) 
med øvrige tilgængelige indstillinger svarende til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til ISO 
102.400) over ISO 25.600 

Video - Aktiv D-Lighting Der kan vælges mellem Samme som billedindstillinger, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav og Fra
Video - Maksimal optagetid  29 min. 59 sek.
Andre videoindstillinger Indeksmarkering, time-lapse-videoer og elektronisk vibrationsreduktion
Skærm 8 cm (3,2") stor berøringsfølsom TFT-LCD-vippeskærm med ca. 2.359.000 punkter (XGA), 

synsvinkel på 170 grader, søgerdækning på ca. 100 % og manuel styring af skærmens lysstyrke
Billedvisning Fuldskærms- og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder) med zoom under billedvisning, 

zoom under billedvisning med beskæring, videoafspilning og/eller videoslideshows, 
histogramvisning, højlys, billedinformation, visning af lokalitetsdata, billedklassifikation og 
automatisk billedrotation

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); forbindelse til indbygget USB-port anbefales
HDMI-udgang HDMI-port (type C)
Lydindgang Stereoministik (3,5 mm i diameter; plug-in-strøm understøttes)
Lydudgang Stereoministik (3,5 mm i diameter)
10-bens multistik  Kan bruges til tilslutning af fjernbetjeningsledning MC30A/MC-36A, Modulite-

fjernbetjeningssæt ML-3, WR-R10 trådløs fjernbetjening (kræver WR-A10-adapter) eller WR-1 
trådløs fjernbetjening, GPS-enhed GP-1/GP-1A

Trådløse  • Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Driftsfrekvens: 2.412 til 2.462 MHz (kanal 1 til 11) 
• Maks. udgangseffekt: 8,5 dBm (EIRP) • Verificering: Åbent system, WPA2-PSK

Bluetooth • Kommunikationsprotokoller: Bluetooth-specifikation version 4.1  
• Driftsfrekvens: 2.402 til 2.480 MHz (Bluetooth), 2.402 til 2.480 MHz (Bluetooth Low Energy)

Rækkevidde (synslinje)  Ca. 10 m uden interferens; rækkevidden kan variere alt efter signalstyrken og eventuelle 
forhindringer

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

Batteri Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a/EN-EL15*
Batterigreb Multifunktionsbatterigreb MB-D18 (ekstraudstyr) med ét genopladeligt Li-ion-batteri  

EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* (ekstraudstyr), ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a/
EN-EL15* eller otte alkaliske AA-batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier; en 
Batterioplader MH-26a/MH-26 og et Batterikammerdæksel BL-5 (begge er ekstraudstyr) er 
påkrævet ved brug af batterierne EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18*

Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5c/EH-5b; stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr) er påkrævet
Stativgevind 1/4" (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 146 × 124 × 78,5 mm 
Vægt Ca. 1005 g med batteri og XQD-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; ca. 915 g (kun 

kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0 til 40 °C, luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15a, batterioplader MH-25a, fluorbelagt søgerøjestykke
(kan variere fra land til land) DK-17F, USB-kabel UC-E22, HDMI/USB-kabelklemme, kamerarem AN-DC18 og 

kamerahusdæksel BF-1B

Specifikationer for Nikon digitalt SLR-kamera D850

• XQD er et varemærke tilhørende Sony Corporation. • SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. • PictBridge er et 
varemærke. • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. 
• Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og anvendes af Nikon Corporation på licens.  
• Øvrige produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive 
virksomheder. • Billeder i søgerne, på LCD-skærme og andre skærme vist i dette materiale er simulerede.

* Færre billeder/kortere videoer kan optages på en enkelt opladning med et EN-EL18-batteri end med batterierne EN-EL18b/EN-EL18a, eller med et  
   EN-EL15-batteri frem for et EN-EL15a-batteri.


