
I AM PURE PHOTOGRAPHY

www.nikon.nl 



Na enkele uren in de vallei waaien de wind en berglucht mijn dagelijkse beslommeringen weg.

Ik adem diep in terwijl ik het pad bestijg. Nu ik mijn alledaagse zorgen achter me heb gelaten, 
kom ik met elke stap en elke foto nader bij mijn ware creatieve ik.

Plots zie ik een vrouw met haren wapperend in de wind. Stilstaand, alsof  ze wachtte op mijn 
komst. Ik overdenk en interpreteer het onderwerp door het aandachtig te aanschouwen en stel 
de camera in om zo een persoonlijke interpretatie te scheppen van het beeld dat ik voor me zie. 

Ik ben de fotograaf, de camera is mijn instrument.

Met mijn vingers op de knoppen is de link tussen mijn ideeën en mijn foto’s veel betekenisvoller.

Dus nu wandel ik in een rustig tempo en koester opnieuw de belofte van elk afzonderlijk beeld.

R u s t i g  w a n d e l e n

• Objectief: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)  • Belichting: stand [A], 1/320 seconde, f/7.1
• Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 250 • Picture Control: Monochroom
©Jeremy Walker



• Objectief: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [M], 1/125 seconde, f/8
• Witbalans: Automatisch 1 
• Gevoeligheid: ISO 2500
• Picture Control: Standaard 
©Jeremy Walker

De wind nam toe terwijl het licht van de zon langzaam verdween. Ik wandelde verder en zoog de sfeer van deze plaats op terwijl  
ik nadacht over hoe het kasteel er in zijn hoogtijdagen had uitgezien. Op de top van de heuvel aangekomen zag ik vlakbij een oude man  

met een kilt die wapperde in de wind. Op dat moment draaide hij zich om en veranderde de scène in een schilderachtig tafereel. 

• Objectief: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/640 seconde, f/11
• Witbalans: Automatisch 1 
• Gevoeligheid: ISO 400
• Picture Control: Landschap
©Jeremy Walker

Toen de regen eindelijk ophield, maakte ik een wandeling rond het meer en ontwaarde de restanten van deze boot.  
Terwijl ik de boot naderde, klaarde de lucht op en de weerspiegeling van de wolken in het windstille,  

vredige water gaf het beeld een lading die me raakte. Ik was alleen in het landschap met mijn camera en de tijd leek stil te staan. 
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• Objectief: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [M], 1/125 seconde, f/2
• Witbalans: Automatisch 2
• Gevoeligheid: ISO 3200
• Picture Control: Standaard
©Jeremy Walker

De whisky wordt met rust gelaten en ligt ongestoord in deze vaten om met de tijd te rijpen.  
Langzaam liep ik door de zwak verlichte distilleerderij om stil naar speciale momenten te zoeken,  

zoals deze twee whiskymakers in een gedempt gesprek. Tijd en stilte gingen hier goed samen.
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• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/1.250 seconde, f/5.6
• Witbalans: Automatisch 1
• Gevoeligheid: ISO 1600
• Picture Control: Standaard
©Jeremy Walker

Waar ik ook naartoe ga, de camera leidt me altijd naar iets nieuws.  
Met nieuwe energie en ongedwongen ging ik verder met een hernieuwd gevoel van vrijheid, op zoek naar meer mogelijkheden.  

Hoe langer ik wandelde, hoe meer foto’s ik ontdekte. Elke nieuwe bocht bood nieuwe momenten om vast te leggen.



• Objectief: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/1.250 seconde, f/8
• Witbalans: Direct zonlicht
• Gevoeligheid: automatische instelling ISO-gevoeligheid (100)
• Picture Control: Standaard
©Takeshi Fukazawa

Vanaf deze positie leken de kleur en sfeer te veranderen met elke minuut dat de dageraad dichterbij kwam.  
Een uitgestrekte, langzaam voortglijdende wolkenzee bedekte de wereld eronder en dempte elk geluid, behalve de wind.
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• Objectief: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/800 seconde, f/8
• Witbalans: Direct zonlicht
• Gevoeligheid: automatische instelling ISO-gevoeligheid (800)
• Picture Control: Standaard
 ©Takeshi Fukazawa

Het regende zachtjes terwijl ik het pad beklom en door de motregen heen viel mijn blik op een opvallende kleur in de verte. 
Ik schoot van het pad af en wandelde langs de beek, waar ik een veldje wilde bloemen ontdekte.  

Ik genoot van dit moment van stilte in het bos, met alleen het geluid van de regen als mijn metgezel.



Tastbare precisietechniek: unieke beelden dankzij directe bediening
Via de grote mechanische instelschijven die de bovenkant van 
de Df overheersen, ontdekken fotografen opnieuw het plezier 
van camerabediening en het fotografische proces. De ISO-
gevoeligheid, de sluitertijd en de belichtingscorrectiewaarde zijn 
voortdurend zichtbaar en toegankelijk op de bovenkant van de 
camera, waardoor het gevoel van een fysieke verbondenheid met 
de camera-instellingen wordt bendrukt. Doordat fotografische 
handelingen worden overgebracht via de bedieningsknoppen van de Df, is de band tussen 
de fotograaf en de camera intiemer dan ooit tevoren. In ongedwongen fotosituaties kunt 
u de instellingsknoppen omzeilen en de belichting laten berekenen door de automatische 
programmastand van de Df. Met de Df in de hand zullen hartstochtelijke fotografen echter 
merken dat hun vingers naar de mechanische instelschijven worden getrokken en zich zo 
laten inspireren om zelf hun foto’s te bepalen.

Intuïtieve eenvoud: de sleutel tot het ontdekken van uw creativiteit 
De Df kan eenvoudig en intuïtief worden ingesteld op de beoogde belichting. Elke instel-
schijf heeft slechts één toepassing: ISO-gevoeligheid, sluitertijd of belichtingscorrectie.  
Het diafragma kan worden ingesteld met de diafragmaring van NIKKOR-objectieven of via 
de secundaire instelschijf*. U kunt in één oogopslag alle huidige instellingen controleren 
en zien in hoeverre u deze kunt aanpassen. U kunt instellingen rechtstreeks wijzigen 
via de knoppen en door dit extra gevoel van zekerheid kunt u zich concentreren op de 
compositie en de belichting. Wanneer u de sluitertijd nauwkeuriger moet regelen dan in 
belichtingswaardestappen, kunt u de sluitertijdknop instellen op 1/3 STEP en de sluitertijd 
regelen met de hoofdinstelschijf.

*Bij gebruik van NIKKOR-objectieven zonder diafragmaring kan het diafragma alleen worden ingesteld met de secundaire 
instelschijf of via automatische standen. Dit geldt voor G-type NIKKOR-objectieven en E-type NIKKOR-objectieven (behalve 
PC-E NIKKOR-objectieven; de diafragmaring van deze objectieven is volledig compatibel). 

Precisie-ontwerp: het gevoel van superieure bediening
Door uitgebreide aandacht voor details ligt de Df zeer 
aangenaam in de hand. Dankzij de robuuste constructie kunt 
u de camera overal mee naartoe nemen. De body is gemaakt 
van onderdelen van een magnesiumlegering, terwijl complexe 
contouren zoals de handgreep een hoogwaardige bekleding 
met de uitstraling van leer hebben. Elke mechanische 
instelschijf is gemaakt van massief metaal en elke aanduiding 
is gegraveerd en ingekleurd op de bovenkant. De geribbelde instelschijven bieden 
een uitstekende controle en geven het gevoel over door middel van fijne klikjes, 
deze reageren intuïtief en met precisie op de handelingen van de fotograaf. Bij elke 
camerahandeling voelt u het vakmanschap waar Nikon om bekend staat. 

Verbondenheid met het onderwerp: optische zoeker met glazen pentaprisma en 
beelddekking van circa 100%
Een essentieel onderdeel van SLR-fotografie is kijken door de heldere optische zoeker en 
daarbij de verbondenheid met het onderwerp voelen. Op het grote FX-formaat zoekerbeeld 
met een dekking van circa 100% kunt u elk zichtbaar element in het beeld nauwkeurig 
plaatsen. Dankzij een vergroting van circa 0,7x* kan elk visueel element in het beeld 
gemakkelijk worden gecontroleerd, met inbegrip van het informatiescherm in de zoeker. 
Het grote scherpstelscherm met het heldere zoekerbeeld is zorgvuldig zo ontworpen dat 
de precieze scherpstelling visueel kan worden gecontroleerd, zowel in handmatige standen 
als in autofocusstanden. Daarnaast kunnen rasterlijnen optisch worden weergegeven in de 
zoeker voor een accurate positionering.

*50-mm f/1.4 objectief op oneindig, -1,0 m-1

Bevestigd objectief: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition

Creatieve mogelijkheden in elke situatie:  
creëer uw eigen visie met een intuïtieve bediening 
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Wanneer de knop is ingesteld op 1/3 STEP, kunt u de sluitertijd regelen met de 
hoofdinstelschijf zonder uw oog van de zoeker te halen



Ware grootte

Authentiek Nikon SLR-ontwerp: de meest draagbare van alle FX-formaat D-SLR’s 
Aan de buitenkant vertoont de Df alle kenmerken van traditie en authenticiteit. 
Voor sommigen roepen het kleinere formaat en de scherpere hoeken van 
de camerabody herinneringen op aan het tijdperk van de vroegere analoge 
SLR’s van Nikon, met name als de camera wordt gebruikt in combinatie met 
de nieuw ontworpen AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition met zijn 
bijpassende vormgeving. Anderen zullen deze unieke hybride camera echter 
zien als een geheel nieuw, opzichzelfstaand model. Houd de camera in de 
hand en geniet van het aangename gevoel van een uitgebalanceerde D-SLR-

camera, de kleinste en lichtste in het Nikon FX-formaat assortiment. Stel uzelf vervolgens eens voor in 
uiteenlopende situaties, waarbij u zich meer en langer kunt concentreren op het fotograferen, maar 
minder snel moe wordt dan wanneer u een grote, zware camera gebruikt. Dat is mogelijk met de Df.

Drie-eenheid met ongeëvenaarde mogelijkheden: NIKKOR-objectieven, 
de Nikon FX-formaat beeldsensor van de D4 en de EXPEED 
3-beeldverwerkingsengine 
De voordelen van de Df gaan verder dan de buitenkant. Als het gaat 
om beeldkwaliteit, kan de camera concureren met de beproefde 
professionele D4, het topmodel onder Nikon’s D-SLR-camera’s. Het hart 
van de camera wordt gevormd door de krachtige FX-formaat beeld-
sensor (meer dan 2x zo groot als die van het DX-formaat) en de EXPEED 
3-beeldverwerkingsengine. Met dezelfde beeldsensor als de D4 profiteert 

de Df van een grote pixelafstand van 7,3 μm, waardoor  
elke pixel in elke situatie de maximale hoeveelheid licht kan 
opvangen, wat resulteert in een hoge signaal-ruisverhouding 
en een groot dynamisch bereik. In combinatie met scherpe 
en innovatieve NIKKOR-objectieven produceert de Df beelden 
met 16,2 effectieve megapixels die niet alleen zeer veelzijdig 

zijn, maar in alle opzichten gemakkelijker kunnen worden verwerkt. Elk beeld heeft vloeiende 
 tonen, rijke, natuurgetrouw kleuren en de diepte die u verwacht van het FX-formaat. En net als bij 
de D4, die professionele topfotografen uit de hele wereld versteld deed 
staan, werken de geavanceerde sensor en engine van de Df samen 
om ruis over het gehele ISO-bereik te verminderen. Naast de JPEG- 
en TIFF-bestandsindelingen biedt de Df gecomprimeerde en 
ongecomprimeerde RAW. Met de beeldkwaliteit van de D4 en 
een ongekende draagbaarheid in FX-formaat opent de Df 
een wereld van nieuwe fotografische mogelijkheden.

Het vermogen om uw manier van fotograferen te veranderen: de beeldkwaliteit 
en het ISO-bereik van de D4 in een beter draagbaar formaat
De Df wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke 
veelzijdigheid. Ongeacht de hoeveelheid licht die op het 
onderwerp valt, staat de Df altijd klaar en zal deze camera 
u niet in de steek laten. In situaties met weinig licht waarin 
geen statief voorhanden is, kunt u dankzij de uitmuntende 
prestaties van de camera bij hoge ISO-waarden kortere 
sluitertijden gebruiken voor opnamen uit de hand, waarbij u 
nog steeds heldere, scherpe beelden krijgt met rijke details, 
een aangename verzadiging en weinig ruis. Met zijn grote 
dynamische bereik bij lagere ISO-instellingen produceert de Df bovendien subtiele tonen, scherpe 
randen en fijne details in zowel hoge lichten als schaduwen, zonder dat het dynamische bereik 
afneemt, zelfs bij overvloedig of fel licht met sterke contrasten. Doordat de camera zeer goed 
draagbaar is en zeer uiteenlopende verlichtingssituaties aankan, kunnen fotografen vrijuit hun 
verbeelding volgen, zowel binnen het standaard-ISO-bereik van 100 tot 12.800 als wanneer dit 
verder wordt uitgebreid tot het equivalent van ISO 50 of ISO 204.800.

Fotografische flexibiliteit: Picture Control-systeem, Actieve D-Lighting en HDR
Met Nikon’s eigen Picture Control-systeem zien uw beelden er nu uit zoals u het zich had 
voorgesteld. De Df heeft zes ingebouwde opties: Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, 
Portret en Landschap. Selecteer een optie op basis van uw bedoeling of de omstandigheden en 
creëer zo unieke, maar natuurlijk uitziende foto’s. Voor elke optie kunt u parameters instellen, 
zoals verscherping, contrast en helderheid. Het is ook mogelijk de instellingen van eigen Picture 
Controls op te slaan als bestanden, zodat u precies dezelfde fotografische stijl kunt toepassen 
wanneer u maar wilt. Wanneer u foto’s maakt van contrastrijke onderwerpen, helpt Actieve 
D-Lighting ervoor te zorgen dat details in hoge lichten en 
schaduwen behouden blijven, terwijl de foto er natuurlijk 
blijft uitzien. Wanneer u bij HDR (hoog dynamisch bereik)* 
eenmaal op de ontspanknop drukt, worden twee beelden 
met een verschillende belichting (met een belichtingsverschil 
van maximaal 3 LW) gecombineerd tot één beeld met een 
groter dynamisch bereik.

*Gebruik van een statief wordt aanbevolen voor HDR-opnamen

Ongekende creativiteit:  
een combinatie van de beeldkwaliteit van de D4 en draagbaarheid
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Gemaakt bij ISO 6400 ©Jeremy Walker

Actieve D-Lighting: Extra hoog 2
©Takeshi Fukazawa



De kracht om beelden te vangen
De innovatieve onderdelen van de Df zijn ontworpen 
om fotografen te blijven inspireren. De Multi-CAM 
4800-autofocussensormodule heeft 39 strategisch en dicht op 
elkaar geplaatste scherpstelpunten die samen het onderwerp als 
een net bedekken en volgen, en ervoor zorgen dat de camera 
blijft scherpstellen op het onderwerp. De negen kruissensoren 
in het midden bieden nog meer nauwkeurigheid, ongeacht 
de richting van de structuur van het onderwerp. Zelfs als het 

maximale effectieve diafragma van 
uw teleobjectief bij bevestiging 
van een 2,0x-teleconverter 
slechts f/8 is, kunt u nog steeds 
vertrouwen op de uitstekende 
autofocus van de Df aangezien 
zeven scherpstelpunten actief 
blijven. Als snelheid vereist is,  
kan de Df continu-opnamen 
maken met circa 5,5 bps*1  
en maximaal 100 beelden*2.  
Nikon’s exclusieve systeem  
voor onderwerpherkenning 
gebruikt de RGB-sensor met 
2.016 pixels en de beeldsensor 
om elk onderwerp nauwkeurig te 
analyseren alvorens de foto wordt 
gemaakt, waarna de gegevens 
worden gebruikt om autofocus, 
automatische belichting, i-DDL 
uitgebalanceerde invulflits en 
automatische witbalans in 
te stellen. Het resultaat: een 
uitmuntende nauwkeurigheid.

*1 Op basis van CIPA-richtlijnen 
*2 Bij JPEG-opnamen

Beelden probleemloos weergeven en bewerken
Of ze nu werken in helder zonlicht of in een schemerige 
ruimte, het is voor fotografen van groot belang dat ze beelden 
en cameragegevens gemakkelijk kunnen controleren op de 
lcd-monitor van de camera. De grote high-definition lcd-
monitor van 8 cm (3,2 inch) met circa 921.000 beeldpunten 
(vergelijkbaar met die van de D4) heeft een grote kijkhoek en 
een goed zichtbaar beeld waarbij glas en scherm één geheel 
vormen en het oppervlak minder spiegelt. Dankzij het grotere 

kleurreproductiebereik kunt u 
beelden gemakkelijker terugkijken. 
In de zoomweergave kunt u grote 
beelden van FX-formaat vergroten 
tot circa 30x (via lengtevergelijking) 
zodat u de scherpstelling snel en 
nauwkeurig kunt controleren. De 
tekst- en achtergrondkleuren van 
de lcd-monitor veranderen mee 
met het omgevingslicht, zodat u 
de cameragegevens duidelijker 
kunt zien. De handige P-knop op 
de achterzijde van de camerabody 
biedt direct toegang tot menu-
instellingen. Druk eenvoudig op de 
knop om instellingen en standen te 
wijzigen terwijl u fotografeert door 
de optische zoeker of met livebeeld, 
zonder diep in het menu te moeten 
graven. Als u tijdens de weergave 
op deze knop drukt, verschijnen er 
uiteenlopende retoucheeropties op 
de monitor.

Alle 39 AF-punten werken met 
f/5.6 of groter 

Tijdens opnamen met de optische 
zoeker: Instellingen kunnen 
snel worden gewijzigd in het 
informatiescherm, zelfs wanneer 
de lcd-monitor is uitgeschakeld

Tijdens livebeeldopnamen:
Instellingen kunnen worden 
gewijzigd op de lcd-monitor

Tijdens de weergave: Snelle 
toegang tot het retoucheermenu

33 AF-punten werken met een 
diafragma kleiner dan f/5.6 en 
groter dan f/8 

Zeven AF-punten werken met f/8 

 Fungeren als kruissensoren
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Aanpassingsvermogen
Tijdens livebeeldopnamen biedt de Df, naast het raster 
met 16 vakken, een nieuwe rasterweergave met 9 vakken 
voor een betere compositie bij een beeldverhouding van 
3:2, en beeldverhoudingen van 16:9 en 1:1 als u beelden 
wilt bijsnijden na de opname. De virtuele horizon geeft de 
horizontale en verticale stand van de camera op de lcd-monitor 
aan, terwijl de horizontale stand ook zichtbaar is in de zoeker. 
Met spot-witbalans kunt u gemakkelijk gegevens voor een 
handmatige voorinstelling meten op basis van een specifiek 
deel van het beeld dat u tijdens livebeeld selecteert. U kunt 
snel een zeer natuurgetrouwe witbalans voor het geselecteerde 
onderwerp verkrijgen doordat u het doel met de multi-selector 
overal in het beeld kunt verplaatsen. Daardoor hoeft u geen 
grijskaart meer te gebruiken en kunt u snel een voorinstelling 
maken op basis van zelfs een verafgelegen onderwerp. Dit 
komt goed van pas wanneer u opnamen binnenshuis maakt, 
waar de kans groter is 
dat verschillende soorten 
verlichting worden gebruikt. 

Duurzaamheid
De Df is licht en goed uitgebalanceerd, met name bij  
gebruik van compacte NIKKOR-objectieven met een vaste 
brandpuntsafstand. Dit voordeel is van belang bij de  
meest uiteenlopende fototrips en gaat niet ten koste van  
de betrouwbaarheid. De boven-, achter- en onderkant  
van de camera zijn gemaakt van een lichte en duurzame 
magnesiumlegering, terwijl diverse delen van de camerabody 
effectief zijn afgedicht tegen stof en weersinvloeden,  
vergelijkbaar met die van de D800-serie. De Df gebruikt  
een snel en zeer nauwkeurig sequentieel 
aan sturingsmechanisme dat de sluiter,  
de spiegel en het diafragma afzonderlijk 
aanstuurt. De sluiter is gedurende  
150.000 cycli getest, waarbij de sluiter  
en het aansturingsmechanisme  
daad werkelijk in de camera 
zijn geplaatst om zo de hoge 
duurzaamheid aan te tonen. 
De sluiter bevat ook een 
compacte sluitermonitor met 
zelfdiagnose die de hoogste 
nauwkeurigheid garandeert. 
Mede dankzij een energie-
zuinig stroombeheer kunnen 
met de compacte EN-EL14a  
oplaadbare Li-ionbatterij tot 
circa 1.400 opnamen* per  
lading worden gemaakt.

*Op basis van CIPA-normen

Rasterweergave met 9 vakken 
vergemakkelijkt de compositie tijdens 
livebeeld

Aanduiding van de beeldverhouding 1:1 
tijdens livebeeld voor bijsnijden na de 
opname

Virtuele horizon geeft de horizontale en 
verticale stand aan 
 

Effectieve afdichting tegen stof en vocht.

Lichte en duurzame boven-, onder- en 
achterzijde van magnesiumlegering

Compacte en krachtige 
EN-EL14a oplaadbare  
Li-ionbatterij 

 Hoge prestaties gericht op creativiteit: haalt  uw fotografische instincten naar boven



 Vergroot uw creatieve visie:  NIKKOR-objectieven en Nikon-systeem
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 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Dit objectief is een uitstekende keuze voor natuur, landschappen 
en nachtelijke opnamen. Het biedt een opmerkelijke correctie 
van coma en produceert prachtige beelden, zelfs als het 
diafragma helemaal openstaat. Nano Crystal Coat vermindert 
aanzienlijk de beeldschaduwen en lichtvlekken die anders 
inherent zijn aan groothoekopnamen.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Dit objectief biedt een meer natuurlijke reproductie van diepte dankzij gelijkmatige bokeh-overgangen: 
van volledig scherp tot volledig onscherp. Dit objectief is ontworpen voor een vloeiende handmatige 
scherpstelling en een uitstekende scherpte, zelfs bij het maximale diafragma. Dit objectief is een 
uitstekende keuze voor portretten, maar ook voor landschappen.

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Dit objectief produceert een schitterende scherpte en helderheid 
en is daarmee een uitstekende keuze voor uiteenlopende 
onderwerpen, zoals portretten in de natuur, landschappen, 
binnenopnamen en onopgemerkte foto’s. Het grote open 
diafragma produceert een prachtig natuurlijke bokeh, terwijl de 
Nano Crystal Coat beeldschaduwen en lichtvlekken vermindert 
voor een nog hogere beeldkwaliteit.

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition
Dit objectief, dat is gebaseerd op de AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G, 
is speciaal gemaakt voor de Df en heeft een bijpassend ontwerp 
met een ring van zilver aluminum. Het is ideaal voor portretten, 
stillevens, reizen en meer en biedt een uitmuntende scherpte en 
prachtig onscherpe achtergronden dankzij een optische ontwerp 
met een asferisch lenselement. Verwacht een stille en vloeiende 
AF in een lichte en compacte behuizing.

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Dit objectief heeft ingebouwde vibratiereductie zodat u 
gemakkelijk macro-opnamen uit de hand kunt maken. Hiermee 
kunt u uiteenlopende soorten scherpe, maar toch natuurlijke 
beelden maken, waaronder portretten. Het objectief heeft een 
handige werkafstand voor close-ups van bloemen, insecten en 
andere kleine dieren. Nano Crystal Coat vermindert effectief 
beeldschaduwen en lichtvlekken.

NIKKOR-objectieven: scherp, accuraat, veelzijdig en betrouwbaar 
Alleen een krachtig, hoogwaardig objectief kan de mogelijkheden van de Df 
ten volle benutten. Het assortiment NIKKOR-objectieven biedt uitstekende 
optische prestaties en een hoge betrouwbaarheid die worden geprezen door 
professionele fotografen uit de hele wereld. Nikon’s eigen technologieën, zoals 
Nano Crystal Coat die beeldschaduwen en lichtvlekken effectief vermindert bij fel 
licht en vibratiereductie die cameratrilling corrigeert, zorgen ervoor dat de hoge 
beeldkwaliteit van de Df behouden blijft. Het uitgebreide assortiment NIKKOR-
objectieven blijft groeien en biedt steeds meer 
mogelijkheden voor alle gebruikers van een  
Nikon D-SLR.

Nikon Speedlight-flitsers en het Creatieve 
Verlichtingssysteem: verbeter uw 
fotografische artisticiteit
Wilt u overal beschikken over verlichting van 
studiokwaliteit? Dat kan met de Df, het Creatieve 
Verlichtingssysteem en Nikon Speedlight-flitsers. Zowel het draagbare 
en krachtige topmodel, de SB-910, als de compacte en intuïtieve  
SB-700 gebruiken innovatieve i-DDL-flitssturing waarmee flitsbelichting 
accuraat en eenvoudig is. Toon meer details in schaduwen door direct 
te flitsen vanaf de flitsschoen of creëer verlichting vanaf de zijkant 
voor meer diepte en vloeiende, afgeronde tonen. Dit is mogelijk met 
één Speedlight en een DDL-afstandsbedieningskabel. Als u meerdere 
Speedlights die compatibel zijn met het systeem van geavanceerde 
draadloze flitssturing combineert, kunt u de sfeer van uw foto’s 
wijzigen op manieren die onmogelijk zijn met het beschikbare licht.  

Dit is een peulenschil met de Df en 
het Creatief Verlichtingssysteem.

De SU-800 commander op de flitsschoen 
stuurt draadloos twee SB-700 flitsers 
aan: een die het hoofdonderwerp vanaf 
de zijkant verlicht en de ander om de 
bovenkant van de vaten van achteren te 
verlichten.

De Nikon F-vatting: blaast nieuw leven in 
klassieke NIKKOR-objectieven  
De Df biedt niet  alleen  
de voldoening van 
 fotograferen met de  
allernieuwste NIKKOR- 
objectieven, maar biedt 
nog een groot voor-
deel: compati biliteit 
met  oudere NIKKOR- 
objectieven. De objectief-
vatting is ontworpen 
met een inklap bare 
diafragma simulator zodat vrijwel alle NIKKOR- objectieven, 
met inbegrip van objectieven zonder AI, kunnen worden 
bevestigd. Als u de diafragmawaarde die is ingesteld 
met de diafragmaring op het objectief via de instelschijf 
afstemt op camera, kunt u gebruikmaken van lichtmeting 
met volledig diafragma bij klassieke NIKKOR-objectieven, 
waardoor u nauwkeuriger resultaten krijgt (alleen com-
patibel met de belichtingsstand A of M). Geniet van de 
creatieve mogelijkheden die het gebruik van klassieke 
objectieven met de nieuwste digitale technologie biedt.  

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Dit betaalbare portretobjectief met vaste brandpuntsafstand gebruikt 
een specifiek optisch ontwerp en produceert zowel verbluffende 
details als een hoogwaardige bokeh in een verrassend lichte en 
compacte behuizing. Verwacht zeer scherpe en natuurlijke portretten 
in uiteenlopende verlichtingsomstandigheden.

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

©Takeshi Fkazawa

©Jeremy Walker

©Jeremy Walker

SB-700 bevestigd op 
de Df
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GP-1/GP-1A GPS-apparaat (optioneel) 
Hiermee kunt u locatiegegevens, 
zoals breedtegraad, lengtegraad, 
hoogte en UTC (Universal 
Coordinated Time), opslaan 
als Exif-gegevens. Beelden met 
locatiegegevens kunnen worden weergegeven in 
de kaartwerkruimte van ViewNX 2. De gegevens 
kunnen ook worden gebruikt door Nikon’s 
service voor het delen en opslaan van beelden, 
NIKON IMAGE SPACE, andere online services voor 
beeldopslag en digitale kaartsoftware.

WU-1a draadloze mobiele adapter (optioneel)
Maakt communicatie via een 
draadloos LAN mogelijk tussen de 
camera en smartapparaten zoals 
smartphones en tablets. Daar-
naast kunt u uw smartapparaat 
gebruiken als livebeeldmonitor om de opname 
te controleren en te maken. Beelden die zijn 
verzonden naar uw smartapparaat, kunnen direct 
worden gedeeld. De adapter is compatibel met 
smartapparaten met iOS of Android™.

Opmerking: Als u de WU-1a gebruikt terwijl deze is verbonden met 
een smartapparaat, moet u vóór gebruik Wireless Mobile Utility 
(dat gratis kan worden gedownload via de appwinkel van het 
smartapparaat) op het apparaat installeren.

WR-1 draadloze afstandsbediening (optioneel)
Wanneer één WR-1 is ingesteld als 
zender en een andere als ontvanger 
is aangesloten op de Df, kunnen de 
camera-instellingen worden bekeken 
en gewijzigd via het display van de 
zender. De WR-1 gebruikt radiogolven 
en de maximale communicatie-afstand 
tussen twee WR-1’s bedraagt 120 m. Er zijn 
diverse opnamemogelijkheden zoals het gelijktijdig 
ontspannen van de sluiters van meerdere camera’s, 
de sluiters van meerdere camera’s synchroon 
ontspannen met een hoofdcamera waarop een 
WR-1 is bevestigd, bediening op afstand van elke 
groep camera’s afzonderlijk en intervalfotografie. 
Fotograferen op afstand door de WR-1 te 
combineren met de WR-R10/WR-T10 is ook 
mogelijk.

WR-R10/WR T10 draadloze 
afstandsbedieningen 
(optioneel)
U kunt één of meer 
camera’s waarop een 
WR-R10 is bevestigd (het aantal camera’s is 
onbeperkt) aansturen door de WR-T10 als zender 
te gebruiken. De maximale communicatie-afstand 
tussen de WR-R10 en de WR-T10 is 20 m.

Met de Nikon-software ViewNX 2 die bij de camera 
wordt geleverd, kunt u beelden gemakkelijk importeren 
en bekijken en veelgebruikte beeldbewerkingsfuncties 
toepassen, zoals het formaat wijzigen, rechtzetten of de 
helderheid aanpassen. Zoals professionals en fanatieke 
hobbyfotografen uit de hele wereld weten, bevat de Nikon 
RAW-indeling, NEF (Nikon Electronic Format) genaamd, 
zeer veel gegevens, waarmee eenvoudige RAW-verwerking 
mogelijk is in ViewNX 2. Als u de mogelijkheden van 
RAW-beelden ten volle wilt benutten, is de optionele 
software Capture NX 2 de aanbevolen keuze met zijn grote 
verzameling intuïtieve bewerkingsfuncties, zoals Automatisch 
retoucheerpenseel, Serieverwerking, Snel herstellen, 
Rechtzetten, Vignetteringscorrectie, Automatische correctie 
van chromatische aberratie en Vertekeningscorrectie.

Meer toepassingen: GPS-apparaat, draadloze mobiele adapter,  
draadloze afstandsbedieningen 

Nikon-software: haal het meeste uit uw RAW-bestanden 

48. Sluitertijdknop 
49. Ontgrendelingsknop van de 

 sluitertijdknop
50. Keuzeknop ontspanstand
51. Lcd-venster
52. Belichtingsstandknop
53. Knop lcd-verlichting/knop voor 

reset met twee knoppen
54. Afdekking van stroomaansluiting 
55. Deksel van batterijvak/deksel 

geheugenkaartsleuf
56. Ontgrendeling deksel batterijvak/

ontgrendeling deksel geheugen-
kaartsleuf

57. Statiefaansluiting
58. Lcd-venster (volledig display)

 1. Oogje voor polsriem
 2. Secundaire instelschijf
 3. Voorbeeldknop scherptediepte
 4. Fn-knop
 5. Zelfontspannerlampje
 6. Diafragmasimulator (inklapbaar)
 7. Dop voor flitseraansluiting/flitser-

aansluiting
 8. Objectiefontgrendeling
 9. Objectiefvatting
10. Spiegel
11. Menuknop
12. Help-knop/beveiligingsknop/wit-

balansknop
13. Knop inzoomen op weergave/knop 

voor beeldkwaliteit/-formaat
14. Knop uitzoomen op weergave/minia-

turenknop/knop voor flitsstand/knop 
voor flitscorrectie/knop voor reset 
met twee knoppen

15. -knop
16. Weergaveknop
17. Wisknop
18. Zoekeroculair
19. Zoeker
20. Dioptrieregelaar
21. AE/AF-vergrendelingsknop
22. AF-ON-knop
23. Hoofdinstelschijf
24. Selectieknop voor lichtmeting
25. Multi-selector
26. OK-knop
27. Vergrendeling van  

scherpstelselectieknop
28. Toegangslampje geheugenkaart
29. Monitor
30. Livebeeldknop
31. Info-knop
32. Bracketingknop
33. Objectiefbevestigingsmarkering

34. Knop voor AF-stand
35. Selectieknop voor scherpstelstand
36. Deksel van USB-aansluiting/USB-

aansluiting 
37. Deksel van HDMI-aansluiting/HDMI-

mini-aansluiting
38. Deksel van accessoire-aansluiting/

accessoire-aansluiting
39. Hoofdschakelaar
40. Ontspanaansluiting
41. Ontspanknop
42. Ontgrendelingsknop van belichtings-

correctieknop
43. Belichtingscorrectieknop 
44. Ontgrendelingsknop van ISO- 

gevoeligheidsknop
45. ISO-gevoeligheidsknop
46. Filmvlakmarkering
47. Accessoireschoen  

(voor optionele flitser)

Onderdelen Optionele accessoires

Meegeleverde accessoires

SB-910 
Speedlight

SPEEDLIGHT-FLITSERS

AFSTANDSBEDIENING, GPS-
ACCESSOIRES EN DRAADONTSPANNER

TAS

TOEPASSINGEN VOOR 
SMARTAPPARATEN

LICHTNETADAPTERS, BATTERIJEN EN 
OPLADERS

SB-700 
Speedlight

SB-400
Speedlight

SB-300
Speedlight

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set 

FSA-L1 fieldscope-adapter 
voor digitale SLR-camera’s

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

SB-910/700/400/300 
Speedlights

SC-28/29 DDL-afstands-
bedieningskabels

SU-800 draadloze  
Speedlight commander

GP-1A  
GPS-apparaat

MC-DC2 
afstands-
bedieningskabel

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 WR-T10

AR-3 draadontspanner

CF-DC5 
halfzachte tas

CF-DC6 
halfzachte tas 
(zwart/bruin)

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

MH-24  
batterijlader*

EH-5b lichtnetadapter

EN-EL14a oplaadbare  
Li-ionbatterij*

EP-5A stroomaansluiting

DG-2  
zoekerloep

Tv**

UC-E6 USB-kabel*

HDMI-kabel**

TV-ACCESSOIRES

COMPUTERACCESSOIRES

Systeemoverzicht
NIKKOR-OBJECTIEVEN ZOEKERACCESSOIRES

DIGISCOPING-
ACCESSOIRES

SD-9 battery 
pack voor extra 
capaciteit

DR-5 hoekzoeker

DK-17 oculair*

DK-17A anti-condens 
zoekeroculair 

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

DK-26 oculairkapje*

DK-19  
rubberen oogschelp

DK-18  
oculairadapter

DK-17M vergrotend 
oculair

WU-1a draadloze 
mobiele adapter

Smartapparaat**  
(iOS/Android)
Wireless Mobile Utility†

Printer**  

SD-geheugenkaart**

Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 upgrade

Capture NX 2
Capture NX 2 upgrade

*Meegeleverde accessoires **Producten die niet door Nikon worden gemaakt† Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat (gratis). 

ViewNX 2*

Personal computer**

Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

CF-DC6 halfzachte tas (zwart)

CF-DC6 halfzachte tas (bruin)

AN-SPL001 Premium lederen riem 
(zwart/bruin)

AN-DC9 camerariem 

Capture NX 2

ViewNX 2
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Specificaties
Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon FX-formaat
Effectieve pixels 16,2 miljoen
Beeldsensor CMOS-sensor van 36,0 × 23,9 mm
Totaal aantal pixels 16,6 miljoen
Stofverwijderings- Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering
systeem (optioneel programma Capture NX 2 vereist))
Beeldformaat (pixels) FX-formaat (36 × 24): 4.928 × 3.280 [L], 3.696 × 2.456 [M], 2.464 × 1.640 [S]
 DX-formaat (24 × 16): 3.200 × 2.128 [L], 2.400 × 1.592 [M], 1.600 × 1.064 [S]
Bestandsindeling • NEF (RAW): 12 of 14 bits, gecomprimeerd zonder verlies, gecomprimeerd of 

ongecomprimeerd
 • TIFF (RGB)
 • JPEG: JPEG baseline-compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn  

(circa 1:4), Normaal (circa 1:8) of Basis (circa 1:16) (Vaste grootte); compressie 
met optimale kwaliteit beschikbaar

 • NEF (RAW) + JPEG: de foto wordt één keer opgeslagen in de NEF (RAW)-
indeling en één keer in de JPEG-indeling

Picture Control-systeem Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap; geselec-
teerde Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen 
Picture Control-instellingen

Opslagmedia SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Bestandssysteem DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 

Exif (Exchangeable Image File format voor digitale fotocamera’s) 2.3, PictBridge
Zoeker Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Beelddekking FX (36 × 24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal
 DX (24 × 16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal
Vergroting Circa 0,7x (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand 15 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -3 tot +1 m-1

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

Reflexspiegel Direct terugkerend
Scherptediepte- Als de Pv-knop wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op een waarde
voorbeeld die is geselecteerd door de gebruiker (belichtingsstanden A en M) of door de 

camera (belichtingsstanden P en S)
Diafragma Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele objectieven Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, inclusief G-, E- en D-type objectieven (er 

gelden enkele beperkingen voor PC-objectieven) en DX-objectieven (met een DX-
beeldveld van 24 × 16, 1,5x), AI-P NIKKOR-objectieven en objectieven zonder CPU, 
met inbegrip van objectieven zonder AI. IX NIKKOR-objectieven en objectieven 
voor de F3AF kunnen niet worden gebruikt. De elektronische afstandsmeter kan 
worden gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van f/5.6 of groter 
(de elektronische afstandsmeter ondersteunt de middelste 7 scherpstelpunten 
bij objectieven met een maximaal diafragma van f/8 of groter en de middelste 33 
scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal diafragma van f/7.1 of groter)

Type sluiter Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd 1/4.000 tot 4 sec. in stappen van 1 LW (1/4.000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 

LW met hoofdinstelschijf), X200 (alleen met sluitertijdknop), Bulb, Tijd
Flitssynchronisatie- X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer (flitsbereik
snelheid neemt af bij sluitertijden tussen 1/200 en 1/250 sec.)
Ontspanstanden S (enkel beeld), CL (continu lage snelheid), CH (continu hoge snelheid),  

Q (stil ontspannen), E (zelfontspanner), Mup (spiegel omhoog)

Beeldsnelheid 1 tot 5 bps (CL) of 5,5 bps (CH)
Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen met een interval van 0,5, 1, 2, of 3 sec.
Lichtmeting DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2.016 pixels
Lichtmeetmethode • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting II (G-, E- en D-type objectieven); kleuren-

matrixmeting II (andere CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar  
bij objectieven zonder CPU als de gebruiker de objectiefgegevens opgeeft

 • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 12 mm in 
het midden van het beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 8, 15 of 
20 mm, of meting kan worden gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld 
(bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel van 12 mm gebruikt)

 • Spot: meet een cirkel van 4 mm (ongeveer 1,5% van het beeld) in het midden 
van het geselecteerde scherpstelpunt (van het middelste scherpstelpunt als een 
objectief zonder CPU wordt gebruikt)

Meetbereik (ISO 100,  • Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW
f/1.4-objectief, 20°C) • Spotmeting: 2 tot 20 LW
Lichtmeterkoppeling Gecombineerde CPU en AI (inklapbare diafragmasimulator)
Belichtingsstanden Automatisch programma met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), 

diafragmavoorkeuze (A), handmatig (M)
Belichtingscorrectie -3 tot +3 LW in stappen van 1/3 LW
Belichtingsbracketing 2 tot 5 beelden in stappen van 1/3, 2/3, 1, 2 of 3 LW
Flitsbracketing 2 tot 5 beelden in stappen van 1/3, 2/3, 1, 2 of 3 LW
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de AE-L/AF-L-knop
ISO-gevoeligheid  ISO 100 tot 12.800 in stappen van 1/3 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3,
(aanbevolen  0,7 of 1 LW (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,7, 1, 2, 3 of 4
belichtingsindex) LW (equivalent met ISO 204.800) boven ISO 12.800; automatische instelling van
 de ISO-gevoeligheid beschikbaar
Actieve D-Lighting Keuze uit Automatisch, Extra hoog +2/+1, Hoog, Normaal, Laag en Uit
ADL-bracketing 2 beelden die de geselecteerde waarde van één beeld gebruiken of 3 tot 5 

beelden die vooringestelde waarden voor alle beelden gebruiken
Autofocus Nikon Multi-CAM 4800-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 

fijnafstelling en 39 scherpstelpunten (waaronder 9 kruissensoren; de middelste 
33 punten zijn beschikbaar bij diafragma’s kleiner dan f/5.6 en groter dan f/8, 
terwijl de middelste 7 scherpstelpunten beschikbaar zijn bij f/8)

Detectiebereik -1 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C); anticiperen-

de scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van status van onderwerp 
 • Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt
Scherpstelpunt Keuze uit 39 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 39 punten, 3D-tracking, automa-

tisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken 

(enkelvoudige servo-AF) of door op de AE-L/AF-L-knop te drukken
Flitserregeling DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 2.016 pixels is beschikbaar bij de  

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 of SB-300; i-DDL-uitgebalan-
ceerde invulflits voor digitale SLR’s wordt gebruikt bij matrixmeting en centrum-
gerichte meting, standaard i-DDL flitsen voor digitale SLR’s met spotmeting

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

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3
Flitsgereedaanduiding Brandt wanneer een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert nadat de 

flitser op volle sterkte heeft geflitst

Accessoireschoen ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en vergrendeling
Nikon Creatief Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met de SB-910, SB-900,
Ver lichtingssysteem SB-800 of SB-700 (SB-600 of SB-R200 alleen als externe flitser, SU-800 alleen
(CVS) als commander); automatische snelle FP-synchronisatie en instellicht worden
 ondersteund door alle CVS-compatibele flitsers, behalve de SB-400 en SB-300; 

doorgave van flitskleurinformatie en flitswaardevergrendeling worden onder- 
steund door alle CVS-compatibele flitsers

Synchronisatie-aansluiting ISO 519-flitseraansluiting met schroefdraadvergrendeling
Witbalans Automatisch (2 soorten), Gloeilamplicht, Tl-licht (7 soorten), Direct zonlicht, 

Flitslicht, Bewolkt, Schaduw, handmatige voorinstelling (waarbij 4 waarden 
kunnen worden opgeslagen), meting van spot-witbalans beschikbaar tijdens 
livebeeld, kleurtemperatuur kiezen (2.500 K tot 10.000 K), alle met fijnafstelling

Witbalansbracketing 2 tot 3 beelden in stappen van 1, 2 of 3
Objectiefscherpstelling  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime servo-AF (AF-F)
bij livebeeld • Handmatige scherpstelling (M)
AF-veldstanden bij  Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
livebeeld 
Autofocus bij livebeeld Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherp-

stelpunt als gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Monitor Low-temperature polysilicon TFT-lcd-monitor van 8 cm (3,2 inch) met circa 

921.000 beeldpunten (VGA), kijkhoek van circa 170°, beelddekking van circa 
100% en instelbare helderheid

Weergave Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden of kalender) met 
zoomweergave, diashows met foto’s, histogramweergave, hoge lichten, foto-
informatie, weergave van locatiegegevens en automatische beeldrotatie

USB Hi-Speed USB
HDMI-uitgang C-type HDMI-mini-aansluiting
Accessoire-aansluiting • Draadloze afstandsbedieningen: WR-R10 en WR-1 (apart verkrijgbaar)  

• Afstandsbedieningskabel: MC-DC2 (apart verkrijgbaar)  
• GPS-apparaten: GP-1/GP-1A (apart verkrijgbaar)

Beschikbare talen Arabisch, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, 
Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, 
 Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), 
 Roemeens, Russisch, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Zweeds

Batterij Eén EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij
Lichtnetadapter EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5A stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 143,5 × 110 × 66,5 mm
Gewicht Circa 765 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa  

710 gram (alleen camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde acces- EN-EL14a oplaadbare Li-ionbatterij, MH-24 batterijlader, DK-26 oculairkapje,
soires (kunnen per land  koord voor oculairkapje, UC-E6 USB-kabel, AN-DC9 camerariem, BF-1B bodydop
of gebied verschillen) BS-1 afdekkapje voor accessoireschoen, cd-rom met ViewNX 2

• PictBridge is een handelsmerk. • De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. 
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van HDMI Licensing, LLC. • Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedepo-
neerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en 
op monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd.
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LEES DE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN GEBRUIK NEEMT. 
BEPAALDE DOCUMENTATIE WORDT ALLEEN OP CD-ROM GELEVERD.WAARSCHUWING

Bezoek de website van Nikon Europe op: www.europe-nikon.com
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