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CMOS-bildsensor i FX-format med 45,7 megapixlar 
och ISO-känslighet på 64–25 600
• Ta imponerande detaljrika bilder med 45,7 effektiva megapixlar  

– den högsta upplösningen någonsin från Nikon.
• Bakbelyst sensorkonstruktion och kraftfull brusreducering från 

bildbearbetningsenheten EXPEED 5 gör det möjligt att använda 
ISO 25 600.

• Bilderna har ett brett dynamiskt omfång vid ISO 64, den lägsta 
integrerade inställningen hos någon kameratillverkare.

• EXPEED 5 ger vackra tonövergångar i härligt mättade färger.

Ljudlös fotografering så att du diskret kan fånga 
alla detaljer med full skärpa
• En elektronisk slutare att du kan ta 45-megapixelbilder utan 

mekanisk oskärpa eller slutarljud med funktionen för Ljudlös* 
fotografering i Livevisning: perfekt när du fotograferar under en 
vigsel.

• Stöd för kontinuerlig fotografering med ca 6 bps i 45 megapixlar 
eller 30 bps i 8,6 megapixlar. 

* I M- och A-läge. Bländaren hörs i P- och S-läge.

Fånga magiska känslor i skarpa bilder med 
kontinuerlig fotografering i ca 9 bps och 
autofokussystemet med 153 punkter
• Kontinuerlig fotografering i ca 9 bps med 

flerfunktionsbatteripacket MB-D18* (säljs separat) och 
ca 7 bps med endast kamerahuset.

• Autofokussystemet med 153 punkter ger över 130 % av 
sökartäckningen på D850 och de 99 korssensorerna fokuserar 
exakt, så att du kan komponera helt fritt.

* Med EN-EL18b/EN-EL18a uppladdningsbart litiumjonbatteri. Lucka för batterifack 
BL-5 (säljs separat) och batteriladdare MH-26a/MH-26 krävs om du vill använda  
EN-EL18b/EN-EL18a.

En rad mångsidiga funktioner och egenskaper för 
bröllopsfotografer
• Tre RAW-storlekar: 45,4 MP för ultrastora bilder, 25,6 MP i mellan 

eller 11,4 MP i liten – perfekt för digitala album.
• Nya kreativa möjligheter tack vare ett unikt alternativ för 

bildområde: bildförhållandet 1:1.
• Högdagervägd mätning gör att bilderna återspeglar subtila 

färgtoner och färgnyanser i kläder.
• Lutningsbar monitor på 8 cm (3,2 tum) med 2 359 000 färger och fler 

pekfunktioner ger intuitivare användning.
• Stor batterikapacitet – ta upp till ca 1 840 stillbilder*1 med endast 

kamerahuset och 5 140 bilder*2 med flerfunktionsbatteripacket 
MB-D18 (säljs separat).

*1 Enligt CIPA-standarderna. Med EN-EL15a uppladdningsbart litiumjonbatteri.

*2 Enligt CIPA-standarderna. Med EN-EL15a uppladdningsbart litiumjonbatteri 
i kamerahuset och EN-EL18b/EN-EL18a i MB-D18. Lucka för batterifack BL-5 
och batteriladdare MH-26a/MH-26 (säljs separat) krävs om du vill använda 
EN-EL18b/EN-EL18a.

Bildområde 1:1

Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Exponering: [M]-läge, 1/320 sek., f/4 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 64 • Picture Control: Auto   © Jerry Ghionis
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NIKKOR-objektiv och Speedlight

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

Det här ljusstarka medellånga teleobjektivet är ett perfekt 
exempel på NIKKOR:s unika designkoncept med högklassig 
tredimensionell bildkvalitet. Det ger en bokeh-effekt med 
jämna avvikelser från fokusplanet vilket gör att motiven får en 
naturlig djupkänsla. Den utmärkta optiska prestandan ger hög 
upplösning även i bildens utkanter. 
Motiv på långt avstånd blir 
skarpa även när du fotograferar 
med maximal bländare och 
punktformiga ljuskällor återges 
väl.

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

Ett asfäriskt ED-glaselement – första gången i ett NIKKOR-
objektiv – fungerar med ED-glas, asfäriska linselement och 
HRI-linselement samt Nano Crystal Coat, vilket ger mycket 
hög optisk prestanda. Vidareutvecklad vibrationsreducering 
(VR) ger en effekt motsvarande fyra steg* längre slutartider 
än normalt. Andra 
intressanta funktioner är 
den elektromagnetiska 
bländarstyrningen, 
fluorskiktet och det mycket 
tåliga kamerahuset.

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

Det här ljusstarka telefotozoomobjektivet med f/2,8 är 
extra lätt, vilket gör att du blir mer rörlig i många olika 
situationer. Rörliga och andra delar är förseglade vilket gör 
att objektivet är så damm- och droppskyddat som möjligt. 
Nikon har vidareutvecklat den optiska prestandan i och 
med ett nyutvecklat optiskt system, linselement med fluorit, 
ED-glas och HRI-linselement samt Nano Crystal Coat. Det 
kraftfulla VR-systemet ger en effekt motsvarande fyra steg* 
längre slutartider i 
normalläge.  
AF-motorn och  
AF-motivföljningen 
har också förbättrats. 
Elektromagnetisk 
bländarstyrning ger 
stabil AE-kontroll.

Speedlight SB-5000

Mångsidig blixt med hög effekt och stöd för avancerad 
trådlös blixt med radiostyrning*1. Den här blixten ger full 
kontroll över belysningen vare sig du fotograferar inomhus 
eller utomhus. SB-5000 kan kommunicera via radio på upp 
till ca 30 meters*2 avstånd, med minimala 
störningar från hinder och omgivande ljus. 
Trots det kraftfulla ledtalet på 34,5 m (ISO 
100)*3 kan SB-5000 användas längre än 
vanliga modeller tack vare kylsystemet. Du 
kan även använda avancerad trådlös blixt 
på D850 med optiskt styrda enheter som  
SB-910.

*1 För att kunna använda radiostyrd AWL med D850 
och SB-5000 behöver du följande tillval: den trådlösa 
fjärrkontrollen WR-R10 och den trådlösa fjärradaptern WR-A10.

*2 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende på 
väderförhållandena, eventuella hinder och förhållandena för 
radiokommunikation.

*3 Vid 35 mm zoomhuvudsposition, i FX-format, standardljusmönster.
* Enligt CIPA-standarderna. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en 

digital SLR-kamera i FX-format, med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Exponering: [M]-läge, 1/200 sek., f/3,2 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 1 600 • Picture Control: Standard   © Jerry Ghionis
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Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D850

• XQD är ett varumärke som tillhör Sony Corporation. • SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. • PictBridge är ett 
varumärke. • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing 
LLC. • Bluetooth® och Bluetooth-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana varumärken av Nikon 
Corporation sker under licens. • Övriga produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 
respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i det här materialet är simulerade.

Kameratyp Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikons FX-format
Effektiva pixlar 45,7 miljoner
Bildsensor 35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar 46,89 miljoner
Dammreduceringssystem Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (programvaran 

Capture NX-D krävs)
Bildstorlek (pixlar) • FX-bildområde (36 × 24): 8 256 × 5 504 (L: 45,4 miljoner), 6 192 × 4 128 (M: 25,6 miljoner), 

4 128 × 2 752 (S: 11,4 miljoner) • 1,2×-bildområde (30 × 20): 6 880 × 4 584 (L: 31,5 miljoner), 
5 152 × 3 432 (M: 17,6 miljoner), 3 440 × 2 288 (S: 7,8 miljoner) • DX-bildområde (24 × 16): 5 
408 × 3 600 (L: 19,4 miljoner), 4 048 × 2 696 (M: 10,9 miljoner), 2 704 × 1 800 (S: 4,8 miljoner) 
• 5:4-bildområde (30 × 24): 6 880 × 5 504 (L: 37,8 miljoner), 5 152 × 4 120 (M: 21,2 miljoner), 3 
440 × 2 752 (S: 9,4 miljoner) • 1:1-bildområde (24 × 24): 5 504 × 5 504 (L: 30,2 miljoner), 4 128 
× 4 128 (M: 17,0 miljoner), 2 752 × 2 752 (S: 7,5 miljoner) • Foton i FX-format som tas under 
filminspelning: 8 256 × 4 640 (L: 38,3 miljoner), 6 192 × 3 480 (M: 21,5 miljoner), 4 128 × 2 
320 (S: 9,5 miljoner) • Foton i DX-format som tas under filminspelning: 5 408 × 3 040 (L: 16,4 
miljoner), 4 048 × 2 272 (M: 9,1 miljoner), 2 704 × 1 520 (S: 4,1 miljoner)

Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-bitars (förlustfri komprimering, komprimerad eller okomprimerad); 
stor, medelstor och liten storlek finns (medelstora och små bilder lagras med ett bitdjup på 
12 bitar med förlustfri komprimering) • TIFF (RGB) • JPEG: kompatibel med JPEG-Baseline 
med låg (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering; komprimering med optimal 
kvalitet kan användas • NEF (RAW) + JPEG: varje fotografi lagras i både NEF-format (RAW) 
och JPEG-format

Picture Control-system Auto, Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt, Landskap, Jämn; valda 
Picture Control-inställningar kan ändras; anpassade Picture Control-inställningar kan sparas

Lagringsmedier XQD- och SD-minneskort (Secure Digital) samt UHS-II-kompatibla SDHC- och SDXC-
minneskort

Dubbla kortfack Korten kan användas för lagring eller säkerhetskopiering, eller för separat lagring av NEF 
(RAW)- och JPEG-bilder; bilder kan kopieras mellan korten

Filsystem DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Sökare Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning • FX (36 × 24): ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt • 1,2× (30 × 20): ca 97 % horisontellt 

och 97 % vertikalt • DX (24 × 16): ca 97 % horisontellt och 97 % vertikalt • 5:4 (30 × 24): ca 97 
% horisontellt och 100 % vertikalt • 1:1 (24 × 24): ca 97 % horisontellt och 100 % vertikalt

Förstoring Ungefär 0,75× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt 17 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarokularet)
Dioptrijustering -3 till +1 m-1

Mattskiva Type B BriteView Clear Matte Mark VIII-skärm med AF-områdesmarkeringar 
(kompositionsrutnät kan visas)

Spegel Snabbt återgående
Förhandsgranskning När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
av skärpedjup värde som väljs av användaren (läge A och M) eller av kameran (läge P och S)
Objektivbländare Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive G-, E- och D-objektiv (begränsningar gäller 

vissa PC-objektiv), DX-objektiv (med bildområde DX (24 × 16)), AI-P-NIKKOR-objektiv och 
icke-CPU-Al-objektiv (endast exponeringsläge A och M), IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för 
F3AF och icke-Al-objektiv kan inte användas

Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med objektiv med maximal bländare på f/5,6 eller 
större (den elektroniska avståndsmätaren stödjer 15 fokuspunkter med objektiv med 
maximal bländare på f/8 eller större, av vilka 9 punkter kan väljas)

Slutartyp Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig, mekanisk skärpeplansslutare, elektronisk slutare för 
främre ridå tillgänglig i tyst läge, tyst serietagning och utlösarläge med uppfälld spegel

Slutartid 1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
Blixtsynkhastighet X = 1/250 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/250 sek. eller längre, stöd för automatisk 

FP med höghastighetssynk
Utlösarlägen S (enkelbild), Cl (långsam serietagning), Ch (snabb serietagning), Q (tyst läge), Qc (tyst 

serietagning), E (självutlösare), Mup (uppfälld spegel)
Ungefärlig  • Med EN-EL18b-batteri i ett MB-D18-batteripack
bildmatningshastighet Cl: 1 till 8 bps, Ch: 9 bps, Qc: 3 bps 

• Andra strömkällor 
Cl: 1 till 6 bps, Ch: 7 bps, Qc: 3 bps

Självutlösare 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.
Exponeringsmätningssystem TTL-system för exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 180 000 pixlar
Lägen för  • Matris: 3D-färgmatrismätning III (typ G-, E- och D-objektiv) eller färgmatrismätning III 
exponeringsmätning (andra CPU-objektiv). Färgmatrismätning finns även för icke-CPU-objektiv om användaren 

anger information om objektivet • Centrumvägd: 75 % av mätningen görs i den 12 mm stora 
cirkeln i mitten av bildrutan. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm. Alternativt 
kan mätningen baseras på hela bildrutans genomsnitt (när det gäller icke-CPU-objektiv och 
objektivet AF-S Fisheye NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4.5 ED används en 12 mm stor cirkel) • Spot: 
Mäter en cirkel på 4 mm (ca 1,5 % av bildytan) centrerad kring den aktiva fokuspunkten 
(fokuspunkten i mitten om du använder icke-CPU-objektiv eller objektivet AF-S Fisheye 
NIKKOR 8-15 mm f/3.5-4.5 ED) • Högdagervägd: tillgänglig med objektiv av typerna G, E och D

Mätområde • Matrismätning eller centrumvägd mätning: -3 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV 
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Högdagervägd mätning: 0 till 20 EV
Koppling av exponeringsmätare Kombinerad CPU och AI
Exponeringslägen Programautomatik med flexibelt program (P), slutartidsstyrd automatik (S), bländarstyrd 

automatik (A), manuell (M)
Exponeringskompensation Exponeringsvärde -5 till +5 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
Exponeringslås Ljusstyrka låst vid avläst värde
ISO-känslighet ISO 64 till 25 600 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, med möjlighet att även välja värden på ca 
(rekommenderat exponeringsindex) 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 (motsvarande ISO 32) EV-steg under ISO 64 eller ca 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 

(motsvarande ISO 102 400) över ISO 25 600. Även automatisk ISO-känslighet kan användas.
Aktiv D-Lighting Värdena Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg eller Av kan väljas
Autofokus Multi-CAM 20K-sensormodul för autofokus med TTL-fasdetektering, finjustering och 153 

fokuspunkter (inklusive 99 sensorer av korstyp och 15 sensorer med stöd för f/8), 55 av 
dessa (35 sensor av korstyp och 9 sensorer med stöd för f/8) kan väljas

Autofokussystemets arbetsområde -4 till +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), förutsägande 

fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets position  

• Manuell fokusering (M): elektronisk avståndsmätare kan användas
Fokuspunkt 153 fokuspunkter, av dessa kan 55 eller 15 väljas
AF-områdeslägen Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 25, 72 eller 153 punkter, 3D-följning, grupperat 

AF-område, automatiskt AF-område
Fokuslås Du kan låsa fokuseringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (enpunkts servo-AF) 

eller genom att trycka ned mitten av sekundärväljaren
Blixtstyrning TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensor på ca 180 000 pixlar; i-TTL-balanserad 

upplättningsblixt för digitala SLR-kameror används med matrismätning, centrumvägd 
mätning och högdagervägd mätning, i-TTL-standardupplättningsblixt för digitala SLR-
kameror med spotmätning

Blixtlägen Synk på främre ridå, långsam synk, synk på bakre ridå, röda ögon-reducering, röda ögon-
reducering med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, av

Blixtkompensation Exponeringsvärde -3 till +1 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
Blixt klar-indikator Tänds när den extra blixten är helt laddad; blinkar när blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting i-TTL-blixtkontroll, avancerad trådlös blixt med radiostyrning, optisk avancerad trådlös
System (CLS)  blixt, modelleringsljus, FV-lås, kommunikation av färginformation, automatisk FP med 

höghastighetssynk, AF-hjälp för flerområdes-AF, enhetlig blixtstyrning
Synkterminal ISO 519-synkterminal med låsgänga
Vitbalans Auto (3 typer), automatik för naturligt ljus, glödlampa, fluorescerande (7 alternativ), direkt solljus, blixt, 

molnigt, skugga, manuellt förinställt värde (upp till 6 värden kan sparas, spotmätning av vitbalans 
tillgänglig under livevisning), välj färgtemperatur (2 500 till 10 000 K), samtliga med finjustering

Gafflingstyper Exponering, blixt, vitbalans och ADL
Livevisningslägen  C (livevisningsläge för bilder), 1 (livevisningsläge för filmer)
Objektivservo med livevisning • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
AF-områdeslägen vid  Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, pinpoint-AF, 
livevisning motivföljande AF
Autofokus vid livevisning Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när 

ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätningssystem TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningslägen Matrismätning, centrumvägd mätning eller högdagervägd mätning
Bildstorlek (pixlar)  • 3 840 × 2 160 (4K UHD; 30p (progressiv), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
och bildhastighet • 1 280 × 720; 60p, 50p • 1 920 ×1 080 (slowmotion); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 

Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 29,97, 25 och 23,976 bps. Kvaliteten 
kan väljas i alla storlekar utom 3 840 × 2 160 (när kvaliteten är låst på H) och 1 920 × 1 080 
slowmotion (när kvaliteten är låst på ”normal”)

Filformat MOV, MP4
Videokomprimering Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat Linjär PCM, AAC
Ljudinspelningsenhet Inbyggd stereomikrofon eller extern mikrofon, justerbar känslighet
ISO-känslighet för film • Exponeringsläge P, S och A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hög 2) med valbar övre
(rekommenderat exponeringsindex) gräns • Exponeringsläge M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 64 till Hi 2) med valbar övre 

gräns; manuellt val (ISO 64 till 25 600 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV), med ytterligare alternativ 
motsvarande cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (motsvarande ISO 102 400) över ISO 25 600 

Aktiv D-Lighting för film Samma som fotoinställningar: extra hög, hög, normal, låg eller av kan väljas
Maximal inspelningstid för film 29 min. 59 sek.
Övriga filmalternativ Indexmarkering, timelapse-film, elektronisk vibrationsreducering
Monitor Lutningsbar, tryckkänslig TFT-LCD-skärm på 8 cm/3,2 tum med ca 2 359 000 punkter (XGA), 170 

graders betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och manuell reglering av monitorns ljusstyrka
Bildvisning Helskärms- och miniatyrbildvisning (4, 9 eller 72 bilder) med visningszoom, visningszoom 

med beskärning, filmvisning, bildspel med bilder och/eller filmer, histogramvisning, 
högdagrar, fotoinformation, platsdatavisning, bildbetyg och automatisk bildrotering

USB SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), anslutning till inbyggd USB-port rekommenderas
HDMI-utgång HDMI-kontakt typ C
Ljudingång Ministereokontakt (3,5 mm i diameter, strömförsörjning via anslutningen stöds)
Ljudutgång Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
10-polig tillbehörskontakt  Kan användas för att ansluta trådutlösaren MC-30A/MC-36A, fjärrkontrollsatsen med 

modulerat infrarött ljus ML-3, trådlösa fjärrkontrollerna WR-R10 (kräver WR-A10-adapter) 
eller WR-1, GPS-enheterna GP-1/GP-1A

Trådlösa  • Standarder: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Driftfrekvens: 2 412 till 2 462 MHz (kanal 1 till 11) 
• Maximal uteffekt: 8,5 dBm (EIRP) • Autentisering: öppet system, WPA2-PSK

Bluetooth • Kommunikationsprotokoll: Bluetooth-specifikation version 4.1 • Driftfrekvens: 2 402 till 2 
480 MHz (Bluetooth), 2 402 till 2 480 MHz (Bluetooth Low Energy)

Räckvidd (siktlinje)  Ca 10 m om inga störningar förekommer, räckvidden kan variera beroende på signalstyrka 
och eventuella hinder.

Språk som stöds Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, 
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, 
nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska, 
ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, 
ungerska, vietnamesiska

Batteri Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15a/EN-EL15*
Batteripack Flerfunktionsbatteripack MB-D18 (säljs separat) med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri 

av typen EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18* (säljs separat), ett uppladdningsbart litiumjonbatteri 
av typen EN-EL15a/EN-EL15* eller åtta AA-batterier (alkaliska batterier, Ni-MH- eller 
litiumbatterier): batteriladdare MH-26a/MH-26 och lucka för batterifack BL-5 (båda säljs 
separat) krävs om du vill använda batterierna EN-EL18b/EN-EL18a

Nätadapter Nätadapter EH-5c/EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga 1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D) Ca 146 × 124 × 78,5 mm 
Vikt Ca 1 005 g med batteri och XQD-minneskort men utan kamerahuslock, ca 915 g (endast 

kamerahuset)
Driftmiljö Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15a, batteriladdare MH-25a, fluorbelagt sökarokular 
(kan variera efter land och område) DK-17F, USB-kabel UC-E22, USB-kabelklämma, kamerarem AN-DC18, kamerahuslock BF-1B

Färre bilder/kortare filmer kan tas med en enda batteriladdning av ett EN-EL18 än med ett EN-EL18b/EN-EL18a, eller av ett EN-EL15 än med ett EN-EL15a.


