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CMOS-bildebrikke i FX-format med  
45,7 megapiksler som gir ISO 64–25 600
• Fang fantastiske detaljer med 45,7 effektive megapiksler  

– det høyeste tallet i Nikons historie.
• Bildebrikken er utstyrt med baksidebelysning, og EXPEED 

5-bildebehandlingsmotoren gir kraftig støyreduksjon som muliggjør 
ISO 25 600.

• Gir bilder med stort dynamisk område ved ISO 64  
– den laveste grunninnstillingen hos noen kameraprodusent.

• EXPEED 5 gjengir fine fargetoner i svært friske farger.

Lydløs fotografering for å registrere alle detaljer 
med full skarphet på en hensynsfull måte
• Funksjonen Lydløs* fotografering i Live view benytter en 

elektronisk lukker som muliggjør opptak av bilder på  
45 megapiksler uten mekanisk uskarphet eller lukkerlyd: Perfekt 
for bryllupsseremonier.

 • Støtter serieopptak med ca. 6 b/s med 45 megapiksler eller 30 b/s 
ved 8,6 megapiksler. 

* Med eksponeringskontroll M og A: Lyd fra drift av blenderen forekommer med 
eksponeringskontroll P og S.

Serieopptak med ca. 9 b/s og AF-system med 153 
punkter for å fange vare følelser i skarpe bilder
• Muliggjør serieopptak med ca. 9 b/s med MB-D18  

Multi-power-batteripakke* (ekstrautstyr) og ca. 7 b/s bare med 
kamerahuset.

• AF-systemet har over 130 % av motivdekningen til D810, og med 
sine 153 punkter og 99 kryssensorer gir det nøyaktig fokusering 
og frihet til å komponere.

* Med EN-EL18b/EN-EL18a oppladbart litium-ion-batteri satt i. BL-5 batterideksel og 
MH-26a/MH-26 batterilader (ekstrautstyr) er nødvendig for å bruke EN-EL18b/ 
EN-EL18a.

En rekke nyttige funksjoner og egenskaper for 
bryllupsfotografer
• Tre RAW-størrelser: 45,4 MP for svært store bilder, 25,6 MP med 

Medium, eller 11,4 MP med Liten, som er ideelt for digitale album.
• Unikt bildefeltalternativ med sideforhold 1:1 for større kreativitet.
• Høylysvektet lysmåling gjør det mulig å ta vare på fine fargetoner 

og fargenyanser i klær.
• Vippbar skjerm på 8 cm med 2359 k-punkter og flere 

berøringsfunksjoner for mer intuitiv bruk.
• Lang batteritid muliggjør opptak av ca. 1840 stillbilder*1 bare  

med kamerahuset og 5140 bilder*2 med MB-D18  
Multi-power-batteripakke (ekstrautstyr).

*1 Basert på CIPA-standarden. Med EN-EL15a oppladbart litium-ion-batteri.

*2 Basert på CIPA-standarden. Med EN-EL15a oppladbart litium-ion-batteri i 
kamerahuset og EN-EL18b/EN-EL18a i MB-D18. BL-5 batterideksel og MH-26a/ 
MH-26 batterilader (ekstrautstyr) er nødvendig for å bruke EN-EL18b/EN-EL18a.

1:1-bildefelt

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: eksponeringskontroll M, 1/320 s, f/4 • Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 64 • Picture Control: Auto  © Jerry Ghionis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: eksponeringskontroll M, 1/200 s, f/2.8 • Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 3200 • Picture Control: Standard  © Jerry Ghionis
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NIKKOR-objektiver og blits

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Dette lyssterke teleobjektivet med middels brennvidde er bygd 
på NIKKORs unike designkonsept «tredimensjonal høy kvalitet». 
Det gir en bokeh-effekt med jevn overgang fra fokusplanet 
for å sikre naturlig dybde i motiver. Overlegen optisk ytelse 
gir høy oppløsning selv i ytterkantene, skarp gjengivelse av 
fjerne motiver selv ved største 
blenderåpning og strålende 
gjengivelse av punktlyskilder.

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

Et asfærisk ED-glasselement – det første i et NIKKOR-objektiv 
– fungerer med ED-glass, asfærisk linse og HRI-linseelementer 
samt nanokrystallbelegg som gir svært høy optisk ytelse. Den 
avanserte bildestabilisatoren (VR) gir en effekt som tilsvarer 
4,0 trinn* kortere lukkertid. Andre viktige funksjoner omfatter 
en elektromagnetisk 
blendermekanisme, 
fluorbelegg og svært robust 
objektivhus.

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

Dette lyssterke telezoomobjektivet med f/2.8 og redusert vekt 
muliggjør svært fleksibel fotografering i ulike situasjoner. 
Bevegelige deler og andre områder er forseglet for å gjøre 
objektivet mest mulig støv- og dråpebestandig. Dessuten gir 
det høyere optisk ytelse med et nyutviklet optisk system og bruk 
av fluoritt, ED-glass, HRI-linseelementer og nanokrystallbelegg. 
VR-systemet har stor effekt som tilsvarer 4,0 trinn* kortere 
lukkertid med innstillingen Normal. Ytelsen til AF-drivsystemet 
og AF-sporingen er 
også forbedret, mens 
stabil AE-kontroll er 
oppnådd med bruk av 
en elektromagnetisk 
blender.

SB-5000 blits

Allsidig, kraftig blits som støtter avansert radiokontrollert 
trådløs blitsstyring*1 som gir full kontroll over belysningen 
både innendørs og utendørs. SB-5000 kan kommunisere 
via radio over avstander opp til ca. 30 m*2 med minimale 
forstyrrelser fra hindringer eller 
omgivelsesbelysning. Til tross for et ledetall 
på hele 34,5 (m, ISO 100)*3 kan SB-5000 
avfyres kontinuerlig lenger enn vanlige 
modeller takket være blitsens kjølesystem. 
Avansert trådløs blitsstyring med optisk 
styrte enheter som SB-910 er også mulig 
med D850.

*1 Radiostyrt avansert trådløs blitsstyring (AWL) med 
D850 og SB-5000 krever WR-R10 trådløs fjernkontroll 
og WR-A10 trådløs ekstern adapter (ekstrautstyr).

*2 Omtrentlig rekkevidde ved høyder på ca. 1,2 m – varierer 
med værforhold, forekomst av hindringer og forhold for 
radiokommunikasjon.

*3 Med blitshodet i 35 mm-posisjon, FX-format, standard 
belysningsmønster.

* Basert på CIPA-
standarden. Denne 
verdien oppnås når objektivet er montert på et digitalt speilreflekskamera 
med FX-format med zoom innstilt på maksimal tele.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Eksponering: eksponeringskontroll M, 1/200 s, f/3.2 • Hvitbalanse: Direkte sollys • Følsomhet: ISO 1600 • Picture Control: Standard  © Jerry Ghionis
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No

Kameratype Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv bildevinkel Nikon FX-format
Effektive piksler 45,7 millioner
Bildebrikke 35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Totalt antall piksler 46,89 millioner
Støvreduksjonssystem Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv  

(Capture NX-D-programvare påkrevd)
Bildestørrelse (piksler) • FX (36 × 24) bildefelt: 8256 × 5504 (L: 45,4 millioner), 6192 × 4128 (M: 25,6 millioner), 4128 

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

Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-biters (komprimert uten tap, komprimert eller ukomprimert). 
Størrelsene stor, medium og liten er tilgjengelige (middels og store bilder lagres med 
12-biters 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 Auto, Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap og Flat. Valgt Picture 
Control kan endres. Lagring av egendefinert Picture Control

Lagringsmedier XQD- og SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-II-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
Doble kortspor Begge kortene kan brukes som hovedkort eller til sikkerhetskopiering, eller til separat 

lagring av NEF (RAW)- og JPEG-bilder. Bilder kan kopieres fra ett kort til et annet
Filsystem DCF 2.0, Exif 2.31, 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 • 1:1 (24 × 24): ca. 97 % horisontalt og 100% vertikalt

Forstørrelse Ca. 0,75× (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 Klar BriteView mattskive Mark VIII type B med AF-områdeklammer (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)
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) og DX-objektiver (bruker bildeformatet DX (24 × 16)), 
AI-P NIKKOR-objektiver og AI-objektiver uten CPU (kun med 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 – elektronisk lukker på fremre 
lukkergardin er tilgjengelig med modus for lyddempet lukker, lyddempet serieopptak og 
utløserfunksjonen hevet speil

Lukkertid 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 – automatisk FP-

høyhastighetssynkronisering er støttet
Utløserfunksjoner S (enkeltbilde), Cl (kontinuerlig lav hastighet), Ch (kontinuerlig høy hastighet), Q (stille 

utløser), Qc (lyddempet serieopptak), E (selvutløser), Mup (hevet speil)
Omtrentlig  • Med EN-EL18b-batteri i en MB-D18-batteripakke
opptakshastighet Cl: 1 til 8 b/s, Ch: 9 b/s, Qc: 3 b/s 

• Andre strømkilder 
Cl: 1 til 6 b/s, Ch: 7 b/s, Qc: 3 b/s

Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Lysmålingssystem TTL-lysmåling med RGB-sensor som har ca. 180 000 piksler
Lysmålingsmetoder • 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 og objektivet AF-S 
Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED benytter sirkel på 12 mm) • Punkt: Måler en sirkel på 
4 mm (ca. 1,5 % av bildefeltet) sentrert i det valgte fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet 
ved bruk av objektiv uten CPU eller objektivet AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED) 
• Høylysvektet: Tilgjengelig med objektiver av typen G, E og D

Lysmålingsområde  • Matriselysmåling eller sentrumsdominert lysmåling: -3 til 20 EV 
(ISO 100, f/1.4-objektiv, 20 °C) • 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 ISO 64 til 25 600 i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV, – kan også stilles inn på ca. 0,3, 0,5, 0,7 
(anbefalt eksponeringsindeks) eller 1 EV (ISO 32-ekvivalent) under ISO 64 eller på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (ISO 102 

400-ekvivalent) over ISO 25 600; automatisk ISO-følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting Velg mellom auto, ekstra høy, høy, normal, lav og 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

AF-søkeområde -4 til +20 EV (ISO 100, 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

Fokuspunkt 153 fokuspunkter, hvorav 55 eller 15 kan velges

AF søkefeltfunksjoner Enkeltpunkt AF, dynamisk AF-område med 9, 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

Blitsfunksjon Synkronisering på fremre lukkergardin, synkronisering på lang lukkertid, synkronisering på 
bakre gardin, reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av 
rød øyerefleks, synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid, av

Blitskompensasjon -3 til +1 EV i trinn på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Blitsens klarsignal Lyser når en blits (ekstrautstyr) er fulladet – blinker etter at blitsen er avfyrt med full effekt
Tilbehørssko ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting  i-TTL-blitsstyring, avansert radiokontrollert trådløs blitsstyring, optisk avansert trådløs 
System (CLS) blitsstyring, innstillingslys, FV-lås, overføring av informasjon om fargetemperatur, 

automatisk FP-høyhastighetssynkronisering, fokuseringslys for flerfelts AF, samlet 
blitsstyring

Blitskontakt ISO 519 blitskontakt med låseskrue
Hvitbalanse Auto (3 typer), naturlig lys-automatikk, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, 

skyet, skygge, forvalgt manuell (opptil 6 verdier kan lagres, punktbasert hvitbalanse-måling 
er tilgjengelig i live view), valg av fargetemperatur (2500 K til 10 000 K) – alle alternativene 
kan finjusteres

Alternative eksponeringer Eksponering, blits, hvitbalanse og ADL
Live view-funksjoner  C (fotografering med live view), 1 (filmopptak med live view)
Live view fokuseringsmotor • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
Live View – AF  Ansiktsprioritert AF, AF med bredt fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, knappenåls-AF, 
søkefeltfunksjoner motivfølgende AF
Live view autofokus Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når 

ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Lysmålingssystem for film TTL-lysmåling med hovedbildebrikken
Lysmålingsinnstillinger for film Matrisemåling, sentrumsdominert eller høylysvektet lysmåling
Bildestørrelse (piksler)  • 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progressivt), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
og bildefrekvens • 1280 × 720; 60p, 50p • 1920 ×1080 (sakte film); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 

Faktiske bildefrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 b/s – valg 
av kvalitet er tilgjengelig for alle størrelser unntatt 3840 × 2160 (da kvaliteten er fastsatt til H) og 1920 × 1080 
sakte film (da kvaliteten er fastsatt til «normal»)

Filformat MOV, MP4
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Format for lydopptak Lineær PCM, AAC
Enhet for lydopptak Innebygd stereomikrofon eller ekstern mikrofon, justerbar følsomhet
ISO-følsomhet for film • Eksponeringskontroll P, S og A: Automatisk ISO-følsomhetskontroll (ISO 64 til Høy 2) med
(anbefalt eksponeringsindeks) valgbar øvre grense • Eksponeringskontroll M: Automatisk ISO-følsomhetskontroll (ISO 64 

til Høy 2) tilgjengelig med valgbar øvre grense. Manuelt valg (ISO 64 til 25 600 i trinn på 1/3, 
1/2 eller 1 EV) der ytterligere alternativer er tilgjengelig tilsvarende ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 
EV (ISO 102 400-ekvivalent) over ISO 25 600 

Aktiv D-Lighting for film Kan velges fra de samme innstillingene som for bilde: ekstra høy, høy, normal, lav eller av
Lengste opptakstid for film 29 min. og 59 s
Andre alternativer for film Indeksmarkering, intervallfilm, elektronisk bildestabilisator
Skjerm 8 cm, ca. 2359 k-punkter (XGA), vippbar TFT LCD-berøringsskjerm med 170° innsynsvinkel, 

ca. 100 % motivdekning og manuell kontroll av skjermens lysstyrke
Avspilling Avspilling på full skjerm og som miniatyrbilder (4, 9 eller 72 bilder) med avspillingszoom, 

avspillingszoom med beskjæring, filmavspilling, lysbilde- og/eller filmfremvisning, 
histogramvisning, høydepunkter, opptaksinformasjon, visning av stedsdata, bilderangering 
og automatisk bilderotering

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), tilkobling til innebygd USB-port anbefales
HDMI-utgang HDMI-kontakt type C
Lyd inn Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Lydutgang Stereokontakt (diameter på 3,5 mm)
10-pinners   Kan brukes for tilkobling av MC-30A/MC-36A fjernstyringskabel, ML-3 modulite-
fjernstyringskontakt fjernkontrollsett, WR-R10 (krever WR-A10 trådløs ekstern adapter) eller WR-1 trådløs 

fjernkontroll, GP-1/GP-1A GPS-mottaker (ekstrautstyr)
Trådløst  • Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Driftsfrekvens: 2412 til 2462 MHz (kanal 1 til 11) 

• Maksimal utgangseffekt: 8,5 dBm (EIRP) • Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK
Bluetooth • Kommunikasjonsprotokoller: Bluetooth Specification Version 4.1 • Driftsfrekvens: 2402 til 

2480 MHz (Bluetooth), 2402 til 2480 MHz (Bluetooth Low Energy)
Rekkevidde (siktelinje)  Ca. 10 m uten interferens – rekkevidden kan variere i forhold til signalstyrken og eventuelle 

hindre
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-EL15a/EN-EL15*
Batteripakke Ekstrautstyr: MB-D18 multi-power-batteripakke med ett EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* 

oppladbart litium-ion-batteri (selges separat), ett EN-EL15a/EN-EL15* oppladbart litium-ion-
batteri eller åtte alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier med AA-størrelse 
– en MH-26a/MH-26 batterilader og et BL-5 batterideksel (begge er ekstrautstyr) kreves 
ved bruk av EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* batterier

Nettadapter Nettadapter EH-5c/EH-5b – krever EP-5B-strømforsyning (selges separat)
Stativfeste 1/4 tomme (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 146 × 124 × 78,5 mm
Vekt Ca. 1005 g med batteri og XQD-minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 915 g (bare 

kamerahus)
Bruksforhold Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med EN-EL15a oppladbart litium-ion-batteri, MH-25a batterilader, DK-17F søkerokular med 
(kan variere fra land til land) fluorbelegg, UC-E22 USB-kabel, klemme for USB-/HDMI-kabel, AN-DC18-bærestropp, BF-1B 

kamerahusdeksel

Spesifikasjoner for Nikon D850 digitalt speilreflekskamera

• XQD er et varemerke som tilhører Sony Corporation. • Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. • PictBridge er et 
varemerke. • HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing LLC.  
• Ordmerke og logoer for Bluetooth® er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og Nikon Corporation bruker alle slike merker under lisens. 
• Andre produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive selskaper.  
• Bilder som vises i søkere, på LCD-skjermer og skjermer i dette materialet, er simulert.

* Færre bilder / kortere filmer kan tas opp på én enkelt ladning med en EN-EL18 enn med en EN-EL18b/EN-EL18a, eller med en EN-EL15 enn med en EN-EL15a.


