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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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Trefzekere, snelle AF om zelfs de meest onvoorspelbare onderwerpen vast te leggen
Door de betere autofocusprestaties biedt de D4S een haarfijne scherpstelling met een snelle en nauwkeurige AF-detectie, zelfs wanneer 
onderwerpen onvoorspelbaar door het beeld bewegen.
• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/2000 seconde, f/4.5 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 200  
• Picture Control: Standaard     © Robert Beck

Ononderbroken AF-tracking: leg supersnelle bewegingen vast, zelfs op korte afstand
Bij sportfotografie kan het een uitdaging zijn om in te zoomen op de actie en ondertussen toch de mogelijkheid te houden het 
onderwerp betrouwbaar en accuraat te volgen. Met de D4S is dat nu veel eenvoudiger.
• Objectief: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/2000 seconde, f/4 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 320  
• Picture Control: Standaard     © Robert Beck

 



Scherp en helder bij elk soort licht, met een verbeterde ruisonderdrukking
De D4S levert een uitstekende beeldkwaliteit met natuurgetrouwe huidtinten, zelfs in omstandigheden met weinig licht. De fijne details geven 
beelden een levensecht gevoel van diepte. 
• Objectief: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 1/500 seconde, f/4 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 6400  
• Picture Control: Standaard       © Dave Black 

Door de betrouwbare AF kunt u zich vrijuit concentreren op de compositie
Dankzij de uitstekende autofocus wordt voortdurend scherpgesteld op het onderwerp, zodat fotografen volledig kunnen vertrouwen op de 
D4S en zich vooral op de compositie kunnen concentreren. De nieuwe groep-veld-AF detecteert onderwerpen en blijft erop scherpstellen 
door middel van vijf AF-punten, zodat u onvoorspelbaar bewegende onderwerpen met het volste vertrouwen kunt fotograferen
• Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 1/1600 seconde, f/7.1 • Witbalans: Automatisch 1  
• Gevoeligheid: ISO 1000 • Picture Control: Standaard     © Dave Black



Betrouwbaarheid om beelden vast te leggen bij hoge ISO-waarden met behoud van 
vloeiende, rijke kleurschakeringen 
Trek met de D4S de natuur in, ook bij een stormlucht of tijdens een regenachtige nacht. Dankzij de hoge ISO-waarden van de D4S en de 
duurzame en waterbestendige body kunt u prachtige opnamen maken van onbekende, ongerepte plekken. 
• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/400 seconde, f/18 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 3200  
• Picture Control: Landschap     © George Karbus

Door de veelzijdige autofocus legt u vluchtige momenten vol vertrouwen vast 
Natuurfotografie vergt een snelle initiële AF-scherpstelling waarna het onderwerp onafgebroken wordt gevolgd. De stand dynamisch 
veld-AF van de D4S haalt het maximale uit alle 51 scherpstelpunten en biedt de veelzijdige autofocus die nodig is voor lastige 
onderwerpen zoals de vogel hierboven.
• Objectief: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [A], 1/4000 seconde, f/9 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 3200  
• Picture Control: Standaard     © George Karbus



In de sportwereld is een specifieke combinatie van factoren 
nodig om kampioen te worden. Dat geldt ook voor fotografen 
die de heroïek vastleggen van sportieve prestaties die zich 
voor hun ogen voltrekken. Om het verhaal van een sporter 
in beeld te brengen met alle fysieke en emotionele lading 
die daarbij hoort, heeft een fotograaf een uitrusting nodig 
die aan de meest stringente eisen voldoet. Om consistent 
beelden te kunnen maken die wereldwijd de aandacht van 
redacteuren en het publiek weten te trekken, moet een 
camera echter nog meer bieden.

De D4S is die camera.

De D4S is veelzijdig en zit boordevol met uitgebreide 
functies, gebundeld met alle snelheid en kracht die u 
verwacht van een nieuw topmodel van Nikon. Simpel 
gezegd: de camera legt vast wat u wilt, waar u maar wilt, 
en volgt uw doel gewillig met een zeer accurate initiële 
AF-detectie en een uitstekende AF-tracking, zelfs als u 
ver inzoomt of als de afstand tot het onderwerp plotseling 
verandert. U krijgt een zeer hoge JPEG-beeldkwaliteit zo uit 
de camera, met een ongekend niveau van diepte, scherpte 
en flexabiliteit. De videomogelijkheden zijn krachtiger 
en veelzijdiger dan ooit met de nieuwe 1080/60p en de 
bijzonder scherpe uitsnede van 1920 × 1080, die je gezien 
moet hebben om het te geloven.

De lat ligt nu nog hoger. Van dichtbij of veraf: de D4S 
produceert beelden die eerder onhaalbaar waren.  
Zelfs onder extreem lastige opnameomstandigheden 
produceert de D4S overtuigende beelden. 

Veelzijdige professionele prestaties: in de hoogste versnelling



Veelzijdige AF-veldstanden voor uiteenlopende 
professionele behoeften

De D4S biedt nog meer veelzijdigheid als het gaat om scherpstelling. 
Naast de vier standen die zich al hebben bewezen (enkelpunts AF, 
dynamisch veld-AF, automatisch veld-AF en 3D-tracking) is er nu een 
vijfde AF-veldstand beschikbaar. In tegenstelling tot de stand dynamisch 
veld-AF die één initieel scherpstelpunt gebruikt, stelt de nieuwe groep-
veld-AF betrouwbaarder scherp op het gewenste onderwerp door vijf 
AF-punten tegelijk als een web te gebruiken. Dit kan zeer bruikbaar 
zijn wanneer u een onvoorspelbaar onderwerp volgt waarop moeilijk 
kan worden scherpgesteld, terwijl hiermee tegelijkertijd ongewenste 
scherpstelling op de achtergrond wordt vermeden. Fotografen voelen 
zich nu zekerder, in de wetenschap dat kleine, verre en vlug bewegende 
onderwerpen sneller, treffender en scherper kunnen worden vastgelegd.

Snelle en strategische selectie van de AF-veldstand via 
de scherpstelknoppen op NIKKOR-superteleobjectieven

Een goed actieplan leidt u naar de beoogde opnamen. De meeste 
sportfotografen maken bijvoorbeeld vaak gebruik van de stand dynamisch 
veld-AF met negen punten, maar er kunnen ook momenten zijn tijdens 
een wedstrijd of sportprestatie waar een andere AF-stand toepasselijker 
is. Misschien geeft u de voorkeur aan de enkelpunts AF-stand om exact 
scherp te stellen op het oog van een sporter, maar hebt u een ogenblik 
later andere dynamisch veld-AF-standen of de groep-veld-AF-stand 
nodig wanneer hetzelfde onderwerp grillig begint te bewegen. Bij de D4S 

functioneren de scherpstelknoppen van 
het NIKKOR-superteleobjectief als een 
strategische functieknop voor één vooraf 
geprogrammeerde AF-veldstand. U kunt 
nu direct heen en weer schakelen tussen 
de twee belangrijkste standen zonder 
uw oog zelfs maar van het onderwerp te 
halen. Druk eenvoudig op de knop om van 

stand te wisselen en laat de 
knop weer los om naar de 
vorige stand terug te 
gaan.
Opmerking: schakelen naar 
de voorgeprogrammeerde 
AF-veldstand is niet mogelijk 
wanneer 3D-tracking op de 
camera is geselecteerd terwijl 
u de autofocus gebruikt. 

Krachtige AF bij diverse combinaties van  
NIKKOR-objectieven en teleconverters

De D4S bevat 51 scherpstelpunten met 15 kruissensoren 
in het midden van de zoeker waarmee het contrast 
perfect kan worden vastgesteld in zowel verticale als 
horizontale richting voor nog betere AF-prestaties. Alle 
51 punten reageren bij f/5.6 en presteren optimaal met 
alle AF NIKKOR-objectieven. Bovendien zijn de negen 
middelste scherpstelpunten, alsook drie punten links 
en rechts ervan, compatibel met diafragmaopeningen 
kleiner dan f/5.6 en groter dan f/8. Het resultaat: zorgeloos 
scherpstellen met teleconverters van 1,4x of 1,7x.  
Bovendien zijn 11 scherpstelpunten zelfs compatibel  
met f/8, waardoor u over veel meer AF-vermogen beschikt 
als u een 2,0x teleconverter combineert met NIKKOR-
superteleobjectieven.

Accurate automatische scherpstelling en 
trefzekere tracking die professionals verder op 
weg helpen, zelfs onder extreme omstandigheden

Realiseer ongekende AF-prestaties waarmee u uw esthetische doelen 
kunt behalen, tegelijkertijd zult u meer waardering krijgen van uw 
redacteur. Na raadpleging van talloze professionals die op dit zeer 
veeleisende gebied werkzaam zijn, kwam Nikon met dit nieuwe en  
AF-systeem dat het ultieme scherpstelvermogen biedt voor 
professionals die dag in dag uit met extreme situaties te maken hebben. 
Met grondig hergekalibreerde AF-algoritmen stelt de Advanced Multi-
CAM 3500FX-autofocussensor snel en precies scherp waar u wilt en 
hoe u het wilt, ongeacht hoe dichtbij, veraf of onverwacht het onderwerp 
in beeld verschijnt. Reken op een accurate onderwerpherkenning, zelfs 
in omstandigheden met weinig contrast. Het gedetecteerde onderwerp 
blijft steevast in focus dankzij het verbeterde tracking vermogen. 
Denk bijvoorbeeld aan een wedstrijdschaatser die op u afkomt: met 
de D4S kunt u het onderwerp trefzekerder volgen tot het beeldkader 
is gevuld met een prachtige, esthetische compositie. De dagen dat u 
voor de zekerheid te veel opnamen moest maken, zijn voorbij. Dezelfde 
hoge AF-prestaties gelden voor een breed scala aan uitdagende 
omstandigheden waarmee de hedendaagse sportfotograaf te maken 
krijgt. Bovendien wordt de tracking zelfs vervolgd als het zicht op het 
onderwerp een ogenblik wordt geblokkeerd, bijvoorbeeld tijdens een 
voetbal- of rugbywedstrijd. Met zo’n veelzijdige AF helpt de D4S u in 
elke situatie meer geslaagde beelden te maken.

Enkelpunts AF Dynamisch veld-AF  
(9 punten)

Dynamisch veld-AF  
(21 punten)

Dynamisch veld-AF  
(51 punten)

3D-tracking Automatisch veld-AF Groep-veld-AF

U kunt zelfs rekenen op een scherpe focus bij de meest onverwachte 
bewegingen, bijvoorbeeld wanneer een gymnast de rug plotseling snel 
achterover buigt.    © Dave Black

Zelfs het kleinste ogenblik is voor de D4S voldoende om een zwemmer 
vast te leggen die tijdens de vlinderslag maar een fractie van een 
seconde te zien is.     © Dave Black

Zelfs tijdens een wedstrijd waarbij de belangrijkste onderwerpen 
steeds wisselen, raakt de autofocus van de D4S nooit van streek.
© Robert Beck

De accurate autofocus van de D4S stelt snel scherp op een skiër die tijdens de afdaling vanuit een 
onverwachte hoek het beeld binnenvliegt.
• Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 
1/2500 seconde, f/7.1 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 2000 • Picture Control: Standaard      
© Robert Beck
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Compatibel met f/8Compatibel met een 
diafragmaopening 
kleiner dan f/5.6 en 
groter dan f/8

Compatibel met f/5.6

Fungeren als kruissensoren
Fungeren als lijnsensoren

Onovertroffen veelzijdige en accurate AF
• Nieuwe algoritmen die een accurate automatische scherpstelling op zeer snelle en grillig bewegende onderwerpen, zowel dichtbij 
als veraf, nog doeltreffender maken • Ononderbroken AF-tracking om snel naderende of zich verwijderende onderwerpen in close-up te 
kadreren voor dynamische, professionele composities • Snelle en strategische selectie van de AF-veldstand via de scherpstelknoppen 

op NIKKOR-superteleobjectieven voor de beste AF in elke situatie
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Houd het onderwerp trefzeker in beeld voor prachtige composities zonder dat u ze achteraf moet bijsnijden.
• Objectief: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/1250 seconde, f/2.8 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 4000 • Picture Control: Standaard     © Robert Beck

Enkelpunts AF

Dynamisch veld-AF  
(9 punten)

Groep-veld-AF

Scherpstelknoppen



Verbluffende beeldkwaliteit: direct klaar voor 
de buitenwereld

Voor de meeste professionele fotografen geldt vandaag de 
dag dat topopnamen seconden na het maken al online worden 
verwacht. Om de aandacht van een redacteur te trekken en vast te 
houden, hebt u beeldkwaliteit nodig die zo uit de camera rolt. Als 
een opname eenmaal is gemaakt, moet deze ook klaar zijn voor 
publicatie zonder verdere nabewerking. De D4S is ontworpen met 
dit ene doel voor ogen. Binnen seconden nadat u de ontspanknop 
indrukt, kan de wereld getuige zijn van uw foto’s die een ongekend 
niveau van beeldscherpte, kleurverzadiging en diepte hebben. 

Huidtinten zijn warmer, natuurlijker en vrij 
van beeldvertroebelende ruis bij hoge 

ISO-waarden. U kunt zelfs dezelfde 
beeldkwaliteit verwachten 

wanneer u fotografeert bij 
lastige lichtbronnen zoals 
in sporthallen of stadions 
’s nachts. De beelden 
maken niet alleen indruk 
op het eerste gezicht, 
maar blijven scherp, hoe 

goed u ze ook van dichtbij 
bekijkt. Foto’s bewaren 
hun overtuigende kwaliteit 

zelfs nadat ze fors zijn bijgesneden voor publicatie in bladen, kranten 
of op websites. Leg met de D4S het gezicht van een sporter vast en 
bekijk daarna elk detail van het beeld van dichtbij. Pas dan beseft u 
hoeveel respect de D4S afdwingt.

Een geheel nieuw niveau van helderheid met ongekende 
ruisonderdrukking.

In het standaardbereik van ISO 100 tot ISO 25.600 produceert 
de D4S consistent scherpe overgangen en vlekkeloze 
kleuren, zoals aangetoond via Nikon’s eigen nauwgezette en 
onwrikbare testprocedures. Nikon’s expertise op het gebied van 
ruisonderdrukking neemt voortdurend toe. De krachtige EXPEED 
4-beeldverwerkingsengine gebruikt een nieuw algoritme voor 
ruisonderdrukking bij hoge ISO-waarden en voor kleurechtheid.  
Dit resulteert in een verbeterde, direct zichtbare algehele scherpte 
en helderheid, zonder dat dit ten koste gaat van subtiele structuren 
en lichtdetails. De beeldkwaliteit blijft behouden, zelfs als het 
ruisonderdrukkingsniveau op ’Hoog’ staat. Ruis wordt tot een 
minimum beperkt, zelfs in effen vlakken in het middentoonbereik. 
Gecombineerd met de vele andere verbeteringen voor beeld-
verwerking in de camera zorgt dit ervoor dat uw beelden rijkere 
schakeringen, een mooiere verzadiging en een sterkere uitstraling 

krijgen. Zelfs in de wereld van 
professionele apparatuur bereikt 
de beeldkwaliteit van de D4S 
nieuwe hoogten. Bekijk het met 
eigen ogen.  

Verbeterde huidtinten door een accurate witbalans

De EXPEED 4-beeldverwerkings-
engine gebruikt een nieuw 
intelligent algoritme voor 
de automatische witbalans 
dat lichtbronnen accurater 
herkent dankzij een grondige 
beeldanalyse. Dit draagt voor 
diverse lichtbronnen merkbaar 
bij aan gezonder uitziende, beter 
verzadigde huidtinten. Elke 

witbalansoptie, met inbegrip van automatisch, kan in nog fijnere 
stappen worden ingesteld dan voorheen voor een nog betere 
kleurregeling. Bovendien kunt u met de nieuwe spot-witbalansfunctie 
tijdens livebeeld de witbalans vooraf handmatig berekenen op basis 
van informatie van een miniem beeldfragment dat u selecteert.  
De accuratesse die professionals vragen, wordt bereikt doordat 
elk gegevensveld dat u instelt zijn werkelijke grootte behoudt, zelfs 
wanneer u het livebeeld uitvergroot. Als het resultaat u niet bevalt, 
verplaatst u eenvoudig handmatig het gegevensveld om zo een 
nieuwe uitlezing van de spot-witbalans te krijgen. U kunt dit doen 
zo vaak u wilt zonder de procedures vanaf het begin te moeten 
herhalen. Wederom een praktisch gemak dat de efficiëntie biedt die 
professionals waarderen.

Fenomenale technologie in het hart van uw beelden

Elke geslaagde opname die u met de D4S maakt, wordt mogelijk gemaakt 
door vier indrukwekkende exclusieve Nikon-beeldtechnieken. De nieuw 
ontwikkelde CMOS-beeldsensor van FX-formaat heeft een resolutie 
van 16,2 megapixels en een opmerkelijk groot lichtgevoeligheidsbereik: 
standaard ISO 100 tot 25.600 zonder dat dit ten koste gaat van het 
dynamische bereik en uitbreidbaar tot het equivalent van ISO 50 tot 
409.600. Het assortiment NIKKOR-objectieven vormt de perfecte 
aanvulling op deze sensor. Elk objectief is ongeëvenaard in scherpte, 
helderheid en accuratesse en gebruikt het volle potentieel van de sensor 
van de D4S onder diverse lichtomstandigheden. De krachtige EXPEED 
4-beeldverwerkingsengine krijgt gegevens van de sensor binnen die met 
14-bits A/D-conversie zijn omgezet en voert een uitgebreide 16-bits 
beeldverwerking uit om zonder snelheidsverlies het hele spectrum aan 
beeldinformatie te behouden. Energie wordt intelligent benut: u kunt 
tussen de 3020*1, 3 (enkelbeelds ontspanstand) en 5960 opnamen*2, 3 

(continu-ontspanstand) maken op één acculading. Tot slot zorgt het 
buitengewone Picture Control-systeem voor beelden die Nikon’s 
hoogste standaards vertegenwoordigen en bovendien professionals 
de gelegenheid geven hun eigen signatuur te creëren door diverse 
beeldinstellingen voor zowel foto als film zelf te regelen.
*1 Op basis van CIPA-normen.
*2 Op basis van tests door Nikon.
*3 Bij gebruik van een XQD-kaart.

 

Nikon’s exclusieve geavanceerde systeem voor 
onderwerpherkenning

Professionals kunnen vertrouwen op de D4S als 
het gaat om nauwkeurigheid en een naadloze 
samenwerking tussen essentiële camerafuncties 
zoals autofocus, automatische belichting, 
automatische witbalans en i-DDL-flitsbelichting. 
Met de RGB-sensor met 91K pixels die ook als 
nauwkeurige lichtmeetsensor dient, onderzoekt het 
geavanceerde systeem voor onderwerpherkenning 

van de D4S elk opnamescenario op helderheid, contrast, kleur, verdeling 
van hooglichten en zelfs de aanwezigheid van menselijke gezichten. Die 
informatie wordt vervolgens toegepast om accuraat de best mogelijke 
analyse van het onderwerp te maken, dit alles in milliseconden voordat 
de sluiter ontspant, bij elke opname die u maakt, zelfs bij snelle continu-
opnamen. Het geavanceerde systeem voor onderwerpherkenning werkt 
stil en subtiel op de achtergrond om te helpen de best mogelijke opnamen 
te maken. Reken op een krachtiger focus-tracking, een ongenaakbare 
scherpstelling op gezichten, een goed gebalanceerde belichting met 
behoud van hooglichten en een nog natuurgetrouwere witbalans. 
Het systeem gebruikt de beeldsensorgegevens ook om het gezicht 
van het onderwerp uitvergroot weer te geven en voor automatische 
belichtingsregeling en autofocus tijdens livebeeldopnamen, inclusief 
video.

ISO 6400

ISO 1600 ISO 3200

ISO 12.800

RGB-sensor met 91K pixels

ISO 25.600

Verbeterde huidtinten door een accurate 
automatische witbalansregeling

Een winnende beeldkwaliteit wanneer 
snelheid doorslaggevend is

• Verbazingwekkende scherpte, gezonde huidtinten en meer diepte in JPEG’s die zo uit de camera rollen
• Krachtige EXPEED 4-beeldverwerkingsengine voor heldere beelden met minimale ruis bij ISO-waarden van 100 tot 25.600

• Veelzijdige automatische witbalans en gebruiksvriendelijke spot-witbalans die accuratesse aan snelheid koppelen, onmisbaar voor professionals
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JPEG’s recht uit de camera behouden een scherpte die geschikt is voor publicatie, zelfs na fors bijsnijden.
• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: JPEG fijn • Belichting: stand [M], 1/2000 seconde, f/4.5 • Witbalans: Bewolkt • Gevoeligheid: ISO 320 • Picture Control: Standaard     © Robert Beck

De originele opname van de bovenstaande foto, voordat deze is bijgesneden. 
© Robert Beck



Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem: verlichting op 
studioniveau, op bijna elke locatie

Breid het aanwezige licht moeiteloos uit met Nikon’s onverslaanbare 
Creatieve Verlichtingssysteem (CVS). De draagbare Nikon Speedlights 
(optioneel) kunnen elke locatie omvormen tot uw eigen studio, waarbij u 
de diverse CVS-flitsfuncties kunt gebruiken om meer diepte en dynamiek 
aan uw beelden te geven. Geavanceerde draadloze flitssturing maakt 
een exacte regeling van externe flitsers mogelijk. Beheer tot drie groepen 
Speedlights met een onbeperkt aantal flitsers in elke groep. Door de 
eenvoudige en makkelijk te begrijpen interface is de bediening net zo 
intuïtief als het gebruik van een Speedlight op de camera. Dankzij Nikon’s 
exclusieve i-DDL-flitssturing zijn de resultaten ongekend nauwkeurig. 
Bovendien biedt de D4S een optie voor belichtingscorrectie die alleen de 
achtergrond van de opname beïnvloedt. In tegenstelling tot correctie van 
het hele beeld waarbij zowel de flits- als achtergrondbelichting verandert, 
stelt deze functie de fotograaf in staat in de compositie de nadruk te 
leggen waar hij dat wil, zonder ingewikkelde berekeningen. 

Actieve D-Lighting met optie ’Extra hoog 2’

Als u werkt bij zeer contrastrijk licht, 
zoals in situaties met tegenlicht die 
het toch al grote dynamische bereik 
van de camera te buiten gaan, biedt 
de Actieve D-Lighting van de D4S de 
unieke mogelijkheid details in hoog-
lichten en in schaduwen te behouden. 
Hierbij blijven het juiste contrast en een 
natuurlijke fotografische uitstraling behouden. De krachtige EXPEED 
4-beeldverwerkingsengine levert zeer natuurgetrouwe kleuren met een 
kortere verwerkingstijd en werkt real-time terwijl u fotografeert. Bij zeer 
fel licht kunt u de optie ’Extra hoog 1’ of ’Extra hoog 2’ proberen. Bij 
Actieve D-Lighting ontspant de sluiter eenmaal en dit kan zeer effectief 
zijn als beweging een essentieel onderdeel van de opname is. 

HDR (hoog dynamisch bereik)

In de HDR-stand combineert de D4S twee beelden die zijn gemaakt met 
verschillende belichtingen (waarbij het belichtings-
verschil kan oplopen tot 3 LW), terwijl de sluiter een-
maal ontspant. Vervolgens wordt één beeld opge-
slagen met een grotere belichtingsspeelruimte dan 
het normale dynamische bereik van de camera. U 
kunt instellen hoe vloeiend de randen waar de twee 
belichtingen in elkaar overlopen. In deze stand, die 
het meest geschikt is voor landschappen, binnen-
opnamen en studiowerk, hebben de resulterende 
beelden een hoge verzadiging en rijke tonaliteit met 
een minimale ruis.
Opmerking: gebruik van een statief wordt aanbevolen.

Een langste toelaatbare sluitertijd instellen om beeldonscherpte 
te voorkomen bij automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 

Bij de optie voor automatische instelling 
van de ISO-gevoeligheid past de camera 
de ISO-gevoeligheid automatisch 
aan als geen correcte belichting kan 
worden verkregen bij de geselecteerde 
gevoeligheid. De maximale gevoeligheid 
kan worden ingesteld tussen ISO 200 en 
Hi 4. In de stand P of A kan de langste 
sluitertijd waarbij de automatische instelling van de ISO-gevoeligheid 
wordt geactiveerd, worden geselecteerd tussen 1/4000 en 30 sec. Als 
de helderheid van het onderwerp voortdurend verandert, bijvoorbeeld 
wanneer wolken snel voorbij drijven of als u fotografeert op een sportveld 
dat deels in de schaduw ligt, selecteert u een korte sluitertijd als langste 
toelaatbare sluitertijd om onbedoelde onscherpte te voorkomen. Als u de 
optie Automatisch gebruikt wanneer u de langste toelaatbare sluitertijd 
instelt, kiest de D4S automatisch de sluitertijd waarbij automatische 
instelling van de ISO-gevoeligheid wordt geactiveerd, op basis van 
de brandpuntsafstand van het bevestigde objectief. Dit is zeer handig 
wanneer u fotografeert met een NIKKOR-zoomobjectief. 

Vier opties voor het beeldveld

De combinatie van de D4S en NIKKOR-objectieven biedt een ongeëvenaarde 
veelzijdigheid. Naast het FX-formaat (36,0 × 23,9 mm) kan de D4S ook 
opnamen maken met een 5:4-uitsnede (29,9 × 23,9 mm), een uitsnede 
van 1,2× (29,9 × 19,9 mm) en DX-formaat (23,4 × 15,5 mm). De laatste 
twee opties komen overeen met ongeveer 1,2x en 1,5x, wat zeer handig 
kan zijn om een tele-effect te creëren met een normaal objectief.

Grotere professionele artisticiteit:  
het Picture Control-systeem van Nikon

De D4S biedt een uitstekende beeldkwaliteit voor JPEG-
opnamen met de standaardinstellingen, rechtstreeks uit de 
camera. Daar blijft het echter niet bij. De superieure flexibiliteit 
van de beeldbestanden van de camera houdt in dat professionals 
makkelijk hun artistieke signatuur kunnen uitbreiden door hun 
voordeel te doen met Nikon’s eigen Picture Control-systeem. Pas 
eenvoudig de gewenste vooringestelde Picture Control toe en 
maak zo beelden die zich onderscheiden. Pas de instelschuiven 
aan om het resultaat nog iets te verbeteren. U kunt zelfs uw 
eigen Picture Controls creëren door bestaande Picture Controls 
te wijzigen met Picture Control Utility* op een pc. Met het 
Picture Control-systeem kunt u het fotografisch potentieel van 
elk beeld volledig aftasten zonder dat dit ten koste gaat van de 
beeldintegriteit. 
*Software toegankelijk vanuit ViewNX 2 (meegeleverd met de D4S) of vanuit Capture NX 2 (optioneel). Verbeterde respons bij i-DDL-flitsopnamen met 

één Speedlight-flitser

De D4S biedt een verbeterde respons bij i-DDL-flits-
opnamen waarbij één Speedlight-flitser wordt gebruikt 
door de controleflitsen vooraf verder te optimaliseren. 
De camera past snel i-DDL-flitssturing toe om zo opti-
male resultaten te bereiken zonder dat u belangrijke  
momenten mist: een voordeel dat u het beste op  
waarde zult schatten tijdens continu-opnamen.

Oorspronkelijke foto genomen 
met de Picture Control-optie 
’Landschap’

Geen belichtingscorrectie voor het onderwerp 
en de achtergrond

Belichtingscorrectie ’Heel beeld’ (-2 LW)

Belichtingscorrectie ’Alleen achtergrond’  
(-2 LW)

FX-formaat 5:4-uitsnede Uitsnede van 1,2× DX-formaat

Grotere professionele artisticiteit,  
geheel in eigen hand

• Dankzij de zeer flexibele bestanden en Nikon’s Picture Control-systeem blijft de beeldintegriteit behouden terwijl uw creatieve vrijheid wordt 
uitgebreid • Het Nikon Creatieve Verlichtingssysteem biedt de optie ’Alleen achtergrond’ voor belichtingscorrectie, die onafhankelijk van de flitscorrectie 

werkt  • Actieve D-Lighting om meer hooglichten en schaduwdetails te behouden in fel licht, voor natuurlijk uitziende resultaten, uniek voor Nikon
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Extra hoog 1

Door Picture Controls aan te passen, kunt u de uitstraling van uw opnamen subtiel of duidelijk zichtbaar verbeteren, terwijl de beeldintegriteit behouden blijft.
• Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [S], 1/3200 seconde, f/11 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 3200 • Picture Control: ingesteld op ’Levendig’en aangepast tijdens nabewerking     
© George Karbus

Automatische snelle FP-synchronisatie is hier verkregen met vier losse SB-910 Nikon Speedlights die 
draadloos op afstand werden bediend door de SU-800 commander op de D4S.
• Objectief: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 1/2500 
seconde, f/6.3 • Witbalans: Automatisch 2 • Gevoeligheid: ISO 160 • Picture Control: Standaard      © Dave Black

Het uiterlijk van de originele opname is beduidend aangepast in de 
nabewerking doordat de Picture Control is ingesteld op ’Levendig’, 
waarna de instellingen zijn fijngeregeld met Picture Control Utility 
en verder zijn verbeterd met kleursturingspunten in Capture NX 2. 
De bewerkte foto staat boven aan deze pagina. 

Belichtingsverschil: 3 LW, 
Verzachting: normaal

Opgenomen met ’Portret’ met aangepaste 
instellingen 

’Landschap’ zorgt voor zichtbaar meer contrast bij portretten

Geef uw opnamen een extra dimensie door met Picture Controls te 
experimenteren
Probeer vooringestelde Picture Controls toe te passen op ongebruikelijke 
onderwerpen om zo een andere stijl of uitstraling voor uw foto’s te ontdekken.

’Portret’ verhoogt de zachte, vloeiende uitstraling van landschapsopnamen

Opgenomen met 
’Landschap’

Opgenomen met 
’Landschap’

Opgenomen met ’Portret’ met aangepaste 
instellingen 



Strategische voorbereiding voorafgaand aan de opname 
voor effectieve resultaten

• Aanpasbare AF-functies voor een zekere bediening
De AF-functies van de D4S kunnen worden aangepast, zodat ze nog 
beter voldoen aan de uiteenlopende behoeften van professionele 
fotografen. U kunt niet alleen aparte scherpstelpuntselecties opslaan 
voor horizontale en verticale composities, maar u kunt ze nu ook per 
camerastand als set opslaan voor verschillende AF-veldstanden. Als 
u het scherpstelpunt van tevoren instelt, kunt u met één druk op een 
knop het aangewezen scherpstelpunt toepassen. Om onbedoelde 
combinaties van objectiefscherpstelling en AF-veldstand te voorkomen, 
kunt u de D4S zo aanpassen dat alleen de gewenste standen worden 
gebruikt.

• Kleuraanpassing van lcd-monitor
Een zorgvuldige voorbereiding leidt tot betere 
resultaten. Het lcd-scherm van de D4S is 
minutieus gekalibreerd om ervoor te zorgen 
dat de juiste kleuren worden weergegeven. 
Daarnaast kunt u de kleurbalans van de lcd-
monitor aan uw voorkeuren aanpassen.

Verbeterde professionele bediening en betrouwbaarheid 
tijdens de opname

• Minieme wijzigingen in de vorm van de body, knoplocaties en 
texturen

Zodra ze de D4S vasthouden, voelen professionals direct de 
verbeteringen in de bediening. Door de aangepaste vorm van de grip 
houdt u de camera nog steviger vast bij zowel horizontale als verticale 
composities. De AF-ON-knoppen voor horizontale en verticale opnamen 
zijn iets aangepast, zodat de positie nog beter is en ze zekerder 
aanvoelen. De secundaire selector is gemaakt van nieuw materiaal en 
de bovenkant is aangepast voor een verbeterde bediening. Elk detail is 
zorgvuldig overwogen en aan een grondig onderzoek onderworpen om 
u zo de best mogelijke snelheid en prestaties te bieden.

• Snellere beeldverwerking met EXPEED 4 en RAW S-formaat
De D4S biedt diverse snelle en efficiënte manieren om beelden van hoge 
kwaliteit aan te bieden aan uw redacteur of uw publiek. Als u JPEG-beel-
den wilt versturen zonder deze achteraf te bewerken, kunt u vertrouwen 
op de verwerking van EXPEED 4 die 30% sneller is, waarbij een onge-
kend hoge beeldkwaliteit behouden blijft. Als u beelden achteraf wilt 
bewerken, maar ook snelheid vereist, kunt u met de D4S fotograferen 
in RAW S-formaat* (12 bits, ongecomprimeerd), dat een kwart van de 
resolutie van RAW L-formaat heeft (12 bits, ongecomprimeerd; de  
bestandsgrootte van RAW S-formaat bedraagt ongeveer de helft), met 
een scherpte en ruisniveau die equivalent zijn met JPEG S-formaat.
*Sommige retoucheringsopties, zoals NEF (RAW)-verwerking en beeld-op-beeld, kunnen niet 
worden toegepast.

• Professionele betrouwbaarheid op alle fronten
Verwacht van deze ultieme professionele camera geen compromissen als 
het gaat om duurzaamheid. Van de lichte en robuuste body van magnesi-
umlegering met een vocht- en stofbestendige afdichting tot de sluiter die 
meer dan 400.000 maal is getest in een volledig geassembleerd model: 
de D4S staat altijd klaar voor uiteenlopende veeleisende opdrachten, met 
twee kaartsleuven voor snelle geheugenkaarten (een voor XQD en een 
voor CF) zodat u elke geslaagde foto probleemloos kunt opslaan. U kunt 
zelfs fotograferen in het donker, aangezien de camera gemakkelijk kan 
worden bediend met de verlichte knoppen. De heldere optische zoeker 
biedt een beelddekking van circa 100%. 

Snellere beeldoverdracht, vrijwel gelijktijdig met de 
opname

• Ingebouwde aansluiting voor bedraad LAN, compatibel met      
1000BASE-T

De workflow van een professionele fotograaf eindigt pas nadat de foto 
is afgeleverd. Om u te helpen snel uw doel te bereiken, biedt de D4S 
een snelle gegevensoverdracht (de overdrachtsnelheid van een JPEG-
foto van L-formaat is driemaal hoger dan bij de D4) met een ingebouwde 
aansluiting voor bedraad LAN (1000BASE-T). Hiermee kunt u beelden in 
de gewenste indeling (JPEG, NEF [RAW] of TIFF) in een fractie van een 
seconde naar uw redacteur sturen. Met de D4S is het toevoegen van 
kenmerken aan elk beeld (zoals maker, thema, evenement en dergelijke) 
geen tijdrovende taak meer, aangezien u IPTC-gegevens in de camera 
kunt vastleggen voordat u de opname maakt.

• Optionele WT-5A/B/C/D draadloze zender
De WT-5A/B/C/D is klein en licht en kan op de D4S worden aangesloten 
voor een snelle, draadloze gegevensoverdracht. De zender is compatibel 
met IEEE802.11n (1x1 HT40: max. 150 Mbps) en met IEEE802.11a/b/g 
voor een hogere snelheid.

• Netwerkmogelijkheden van bedraad LAN of WT-5A/B/C/D
Via een bedraad LAN of de WT-5A/B/C/D draadloze zender kunt u 
foto- en videogegevens die zijn opgeslagen op de geheugenkaart in de 
camera, maar ook ’net gemaakte’ foto’s naar een FTP-server of compu-
ter verzenden. Andere mogelijkheden zijn afstandsbediening vanaf een 
computer via de software Camera Control 2 (optioneel) en foto’s of films 
verzenden en opslaan op een computer. In de stand HTTP-server kunt u 
de foto’s op de geheugenkaart in de camera bekijken en opnamen maken 
via een webbrowser op een computer of een iPhone. Als u de WT-5A/B/
C/D aansluit op de D4S of de D4 die is geconfigureerd als hoofdcamera, 
is het mogelijk om maximaal 10 externe D4S- of D4-
camera’s, waarbij op elke camera een WT-5 is 
bevestigd, synchroon te ontspannen.

Nieuw spiegelmechanisme zorgt voor een 
beter zoekerbeeld terwijl onderwerpen worden 
gevolgd tijdens snelle continu-opnamen

De inspirerende beeldkwaliteit en AF-prestaties van de D4S 
kunnen alleen ten volle worden benut als een fotograaf 
een goed beeld heeft van wat hij of zij fotografeert.  
Zelfs als u snelle, grillig bewegende onderwerpen 
vastlegt met snelle continu-opnamen, blijft de D4S 
een helder zicht op het onderwerp bieden, zodat 
u beweeglijke onderwerpen beter kunt volgen. 
Om dit te bereiken gebruikt het nieuw ontworpen 
spiegelmechanisme van Nikon twee spiegelstabilisatoren 
voor de hoofdspiegel die het op- en neerklappen van de 
spiegel effectief dempen. Daarnaast zijn er minieme, speciaal als 
aanslag geplaatste pennen aan weerszijden van de subspiegel die de 
spiegelbeweging snel en accuraat stoppen. Dit alles draagt bij aan 
een accurate AF-tracking bij snelle continu-opnamen van 11 bps met 
fulltime-AF en AE-compatibiliteit, waarbij het zoekerbeeld stabieler is 

met een minimale black-outtijd, waardoor u gedurende maximaal  
200 JPEG-opnamen* non-stop een goed zichtbaar beeld houdt. 
Bovendien blijft een geselecteerd scherpstelpunt tijdens snelle continu-
opnamen voortdurend oplichten zonder in de zoeker te knipperen 
telkens wanneer de sluiter ontspant. Zo kan de fotograaf zich beter 
concentreren bij het volgen van snelle, grillig bewegende ontwerpen.
*Bij gebruik van een Sony S-series QD-S32E XQD-geheugenkaart van 32 GB.

Horizontale stand

Als aanslag 
geplaatste 
pennen van 
subspiegel

Camera 90°  
rechtsom gedraaid

Camera 90°  
linksom gedraaid

U kunt een ander scherpstelpunt selecteren voor elke camerastand.

Door de minimale black-outtijd van de zoeker, in combinatie 
met een constant oplichtend scherpstelpunt, kunt u zich beter 
concentreren tijdens snelle continu-opnamen. 
© Dave Black

Een efficiënte workflow zonder concessies
• Een helder beeld met een minimale door spiegelbeweging veroorzaakte beeldonscherpte levert betere  

trackingresultaten op tijdens snelle continu-opnamen
• Een groot aantal praktische aanpassingsopties voor uiteenlopende professionele wensen

• Ingebouwde aansluiting voor bedraad LAN (1000BASE-T) voor een snelle gegevensoverdracht
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Dankzij een helder zoekerbeeld tijdens snelle continu-opnamen kunt u elk onderwerp beter volgen.
• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 1/1600 seconde, f/4.5 • Witbalans: Automatisch 2 • Gevoeligheid: ISO 3200 • Picture Control: Standaard     © Dave Black

De D4S stelt u in staat met 11 bps te fotograferen met volledige AF- en AE-prestaties, waarbij korte sluitertijden 
mogelijk zijn bij elk diafragma. 
© Dave Black

Dankzij de zeer hoge workflowsnelheid blijft u elke situatie meester

Spiegel- 
stabilisatoren



Indexmarkeringen kunnen tijdens de 
opname worden vastgelegd voor een 
efficiënte bewerking
Bespaar waardevolle tijd met de functie voor 
indexmarkeringen waarmee u tijdens het 
filmen belangrijke beelden kunt aanwijzen. 
Hiermee kunt u ook makkelijk belangrijke 

punten in het beeldmateriaal vinden wanneer u dit achteraf in de camera 
bewerkt. Markeringen worden aangegeven op de voortgangsbalk en 
kunnen gemakkelijk visueel worden gecontroleerd. 

Ongecomprimeerde HDMI-uitvoer 
van 1920 × 1080/60p naar een externe 
recorder
Voor de beste videokwaliteit biedt de 
D4S de mogelijkheid ongecomprimeerde 
video rechtstreeks uit te voeren via HDMI. 
De uitvoer kan worden bewerkt met 
de ProRes*-bestandsindeling, die een 

efficiënte bewerkingsworkflow mogelijk maakt. Nieuw voor de D4S is 
de mogelijkheid video in de camera op te nemen (gecomprimeerd in de 
indeling H.264/MPEG-4 AVC) terwijl tegelijkertijd ongecomprimeerde 
bestanden worden uitgevoerd. De optionele HC-E1 HDMI-kabel en 
de meegeleverde HDMI-kabelklem zorgen bovendien voor een stabiel 
gebruik zonder dat de kabel per ongeluk losraakt. De kabelklem voorkomt 
ook dat de kabelaansluiting beschadigd raakt.
*ProRes is een codec van Apple Inc. en is een gedeponeerd handelsmerk van dit bedrijf.

Vloeiender belichtingsovergangen 
tijdens time-lapse- en 
intervalfotografie
Met de D4S is het nog makkelijker om 
adembenemende time-lapse-films te maken. 
In een time-lapse-film van onderwerpen 
waarbij de helderheid geleidelijk verandert, 
zoals bij zonsopgang of zonsondergang, kan 
zelfs een klein verschil in de belichting van elk 
beeld een vervelende flikkering veroorzaken. 
De D4S meet variaties in belichting op 
intelligente wijze en geeft de overgangen 
ongekend vloeiend weer. Dergelijke 

onderwerpen konden 
voorheen moeilijk 
worden vastgelegd, 
maar nu kunt u erop 

vertrouwen dat de automatische belichting professionele time-lapse- 
en intervalopnamen produceert. Het maximumaantal belichtingen bij 
intervalopnamen is 9999, vergeleken met 999 bij de D4. 

Motorgestuurd diafragma voor een vloeiende 
diafragmaregeling tijdens opnamen op een extern  
HDMI-apparaat
Dankzij het motorgestuurde diafragma* kan het diafragma tijdens 
filmlivebeeld zeer nauwkeurig worden ingesteld. Hierbij hoeft u niet aan 
de secundaire instelschijf te draaien, maar gebruikt u de voorbeeldknop en 
een functieknop die u toewijst via het menu met persoonlijke instellingen. 
Het motorgestuurde diafragma is compatibel met opnamen op een extern 
apparaat via HDMI.
*Beschikbaar in de standen A en M.

Automatische ISO-regeling terwijl 
de sluitertijd en het diafragma zijn 
vastgezet
Stel dat u een lange opname filmt die 
begint in een donkere gang en eindigt in de 
heldere open lucht. Met de D4S kunt u een 
handmatige belichting krijgen waarbij de 

sluitertijd en het diafragma zijn vastgezet, terwijl de camera automatisch 
de gevoeligheid bepaalt voor de juiste belichting. De maximale 
gevoeligheid kan worden ingesteld tussen ISO 400 en Hi 4. Met name 
voor opdrachten waarbij de belichting ingrijpend verandert, kan dit zeer 
handig zijn.

Hifi-geluidsregeling voor en tijdens 
de opname via stererohoofdtelefoon 
en controle van het audioniveau
De D4S is voorzien van een aansluiting voor 
een externe stereomicrofoon waarmee 
u heldere audio-opnamen kunt maken. 
Sluit de compacte ME-1 stereomicrofoon 

(optioneel) aan om geluid van hoge kwaliteit op te nemen, waarbij 
mechanische geluiden aanzienlijk worden verminderd. Dankzij een 
hoofdtelefoonaansluiting kunt u een hoofdtelefoon gebruiken om het  
geluid ongestoord en effectief te controleren en te regelen. De aan-
duidingen van het geluidsniveau geven het audiovolume visueel aan en 
u kunt de microfoongevoeligheid nauwkeurig regelen in 20 stappen. 
U kunt ook ’Groot bereik’ (voor opnamen van muziekoptredens of het 
omgevingsgeluid op straat) of ’Stembereik’ (voor opnamen van menselijke 
stemmen) selecteren. Wanneer u opnamen maakt met de ingebouwde 
microfoon, kunt u onderdrukking van windruis toepassen.

Optie om video-opnamen te starten/
stoppen met de ontspanknop 
Via de persoonlijke instellingen van de D4S 
kunt u de ontspanknop instellen als start-/
stopknop voor filmopnamen. Dit betekent dat 
u video op afstand kunt opnemen met een 
afstandsbedieningskabel of met de WR-1 

draadloze afstandsbediening, zelfs als de camera op een verafgelegen of 
moeilijk toegankelijke locatie is geplaatst, bijvoorbeeld in een op afstand 
bestuurde helikopter voor luchtopnamen.

1080/60p Full HD-video met volledig 
handmatige instelling en een groot standaard 
ISO-bereik van 200 tot 25.600

Professionele opdrachten vinden zelden plaats onder ideale omstandig-
heden, ongeacht of u fotografeert, een videoproductie maakt of allebei. 
Fotojournalisten die video opnemen moeten vaak snel bewegen, met 
zo min mogelijk apparatuur die hun bewegingen belemmert. De D4S 
levert moeiteloos prachtige video van uitzendkwaliteit in dergelijke 
omstandigheden aangezien de robuuste body 1080/60p Full HD-video 
kan opnemen. Dankzij de geoptimaliseerde beeldverwerking produceert 
de camera video’s met een opmerkelijke scherpte en diepte: zelfs kleine 
details hebben geen moiré of kartelranden. Ook het grote standaard ISO-
bereik (van 200 tot 25.600) helpt professionals hun doel te bereiken met 
alleen de D4S, zonder dat ze zware extra verlichting moeten meesjouwen. 
Als u werkt in zeer donkere situaties, kan de ISO worden verhoogd 
tot het equivalent van ISO 409.600. Selecteer een beeldsnelheid die 
overeenkomt met het beoogde resultaat, waarbij u de keuze hebt uit 
60p, 50p, 30p, 25p en 24p. De beeldsnelheid 60p is ideaal om vloeiende 
bewegingen vast te leggen.

Krachtige EXPEED 4 voor vloeiende 
belichtingen, rijke tonen en een minimale ruis

De D4S legt niet alleen vloeiende bewegingen, maar ook vloeiende 
belichtingsovergangen vast. Als de belichting van het onderwerp 
ingrijpend verandert, bijvoorbeeld wanneer u filmt bij zonsopgang of 
het licht verandert bij panning, zorgen de beeldsensor van de D4S 
en EXPEED 4 samen voor een natuurlijke overgang tussen lichte en 
donkere scènes, terwijl u verzekerd bent van rijke tonen, scherpe 
randen en een minimale ruis, zelfs bij hoge ISO-waarden.

Multi-veldstand Full HD-video met een verbluffend 
scherpe uitsnede van 1920 × 1080

Professionele fotografen moeten licht reizen, maar hebben ook volop 
creatieve opties nodig. Wanneer u werkt met multimedia, kan het een 
doorslaggevend voordeel zijn als u over meer visuele opties voor uw 
beeldmateriaal beschikt, maar kan dit ook betekenen dat u veel extra 
spullen moet meenemen. Door het ontwerp van de D4S behoudt u dit 
voordeel, aangezien deze in feite bestaat uit drie camera’s in één. Dankzij 
de multi-veldstanden kunt u opnamen maken met drie verschillende delen 
van de beeldsensor: FX-formaat, DX-formaat en een uitsnede van 1920 × 
1080. Terwijl het FX-formaat een kleinere scherptediepte en een betere 
ruisonderdrukking biedt, bieden het DX-formaat en de uitsnede van 1920 × 
1080 een grotere scherptediepte en een grotere brandpuntsafstand voor 
het gebruikte objectief: 1,5x bij DX-formaat en 2,7x bij de 1920 × 1080 
uitsnede. Voor uitzonderlijk scherpe videobeelden gebruikt de 1920 × 1080 
uitsnede precies 1920 × 1080 pixels om 1080p Full HD te produceren. 

Dit resulteert in prachtig 
scherpe beelden. Door van 
stand te wisselen, kunt u de 
toepassingsmogelijkheden 
van uw NIKKOR-objectieven, 
met inbegrip van DX 
NIKKOR’s, verdubbelen of 
zelfs verdrievoudigen, wat 
zeer handig kan zijn als het 
moeilijk of onmogelijk is om 
extra objectieven mee te 
nemen.

Professionele functionaliteit

Geavanceerde veelzijdige video,  
verbluffende multimedia

• 1080/60p Full HD-video met EXPEED 4 voor rijke, vloeiende tonen met een minimale ruis van ISO 200 tot 25.600
• Uitsnede van 1920 × 1080 levert een schitterende scherpte zonder dat u het formaat hoeft te wijzigen, terwijl de brandpuntsafstand met circa 2,7x toeneemt

• Vloeiende belichtingsovergangen bij time-lapse- en intervalfotografie van onderwerpen met een geleidelijk veranderende helderheid
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Door de uitstekende prestaties bij  
hoge ISO-waarden van de D4S kan  
een videograaf snel bewegen met  
een minimale uitrusting.

De beeldsensor van de D4S en 
EXPEED 4 zorgen voor vloeiende 
belichtingsovergangen in een video  
die beweegt tussen donkere en  
lichte omgevingen, iets wat  
voorheen onmogelijk was.

De bovenstaande afbeelding toont drie opties voor het beeldveld (beeldverhouding 16:9) op een  
FX-formaat beeldveld voor opnamen door de zoeker of livebeeldfotografie. 

     HDMI-kabelklem

FX-formaat 

DX-formaat 

1920 × 1080 uitsnede

1080/60p Full HD-video, gecombineerd met de uitstekende prestaties bij hoge ISO-waarden, produceert vloeiende beelden met een minimale ruis.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Een snel groothoekobjectief dat een verbluffende 
scherpte en bokeh produceert met een beeldhoek 
van 84°. Ideaal voor opnamen uit de hand van 
nachtelijke landschappen of voor binnenopnamen 
met weinig licht. Nano Crystal Coat staat garant 
voor heldere beelden met minder lichtvlekken en 
beeldschaduwen. 

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Dit bekroonde groothoekzoomobjectief vormt een 
treffend voorbeeld van het wezen van NIKKOR, met 
scherpte van rand tot rand over het gehele beeld. 
Nano Crystal Coat en asferische lenzen, waaronder 
PGM-elementen met een grote diameter, zorgen voor 
een uitstekende beeldkwaliteit, zelfs bij opnamen met 
tegenlicht. Dit is een onmisbaar objectief voor elke situ-
atie die een professionele fotograaf kan tegenkomen.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Met dit supertelezoomobjectief beperkt u het 
gewicht tot het minimum wanneer u teleopnamen 
moet maken waarvoor een zeer hoge beeldkwaliteit 
is vereist. Nano Crystal Coat en VR-ondersteuning 
(tot 3,0 stops*) dragen bij aan scherpere beelden in 
veeleisende omstandigheden. 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Dit superteleobjectief produceert uitzonderlijk 
scherpe beelden en een prachtige bokeh met 
een groot maximaal diafragma van f/2.8, VR-
ondersteuning (tot 3,0 stops*) en Nano Crystal 
Coat. De lichte en duurzame objectiefbehuizing 
van gegoten magnesium staat garant voor een 
professionele betrouwbaarheid.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 
Dit groothoekobjectief met vaste brandpuntsafstand 
produceert prachtige beelden met een natuurlijke 
bokeh en een opmerkelijke comacorrectie, zelfs 
bij het maximale diafragma. Nano Crystal Coat 
vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken bij fel 
licht. Het meest geschikte objectief voor opnamen 
van natuur, landschappen en sterrenluchten.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Dit standaardzoomobjectief biedt een natuurlijke 
optische getrouwheid en haarfijne scherpte over het 
hele zoombereik waarbij een maximaal diafragma 
van f/2.8 gehandhaafd blijft. Dit objectief wordt niet 
alleen geprezen om zijn beeldkwaliteit maar ook om 
zijn betrouwbaarheid. Grote veelzijdigheid voor zeer 
uiteenlopende soorten onderwerpen. 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Dit superteleobjectief produceert kristalheldere 
beelden, met ED-glas en Super ED-glas dat 
chromatische aberratie beperkt, terwijl Nano 
Crystal Coat beeldschaduwen en lichtvlekken tot 
het minimum beperkt. Opnamen uit de hand zijn 
mogelijk dankzij VR-ondersteuning (tot 3,0 stops*) 
en een groot maximaal diafragma van f/2. 

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Dit krachtige superteleobjectief biedt een 
fantastische beeldreproductie. Dankzij VR-
ondersteuning (tot 3,0 stops*) en Nano Crystal 
Coat biedt het lichte en duurzame ontwerp extra 
vertrouwen op locatie. Ideaal voor motorsporten, 
buitensporten en wilde dieren. 

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Een snel standaardobjectief met vaste brandpunts-
afstand dat een hoge resolutie, een prachtige 
doorlopende bokeh en een natuurlijke diepte biedt. 
Bij opnamen van nachtlandschappen worden 
puntlichtbronnen afgebeeld als punten, zelfs aan 
de rand van het beeld bij het maximale diafragma. 
De voortreffelijke bokeh zorgt voor nog mooiere 
portretten en stillevens.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Een telezoomobjectief met een indrukwekkende 
vibratiereductie (VR) tot 3,5 stops*, waardoor dit 
meer mogelijkheden voor opnamen uit de hand 
biedt. Geniet van een prachtige bokeh van  
oneindig tot de kortste scherpstelafstand van  
1,4 m, terwijl de Nano Crystal Coat lichtvlekken  
en beeldschaduwen tot het minimum beperkt.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Dit teleobjectief met groot diafragma staat bekend 
om zijn professionele toepassingsmogelijkheden en 
maakt opnamen uit de hand mogelijk dankzij VR-
ondersteuning (tot 3,0 stops*). Nano Crystal Coat 
vermindert beeldschaduwen en lichtvlekken en 
draagt zo bij aan de uiterst scherpe, heldere beelden. 
De beste keuze voor binnen- en actiesporten. 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Hoewel dit het langste van alle NIKKOR-objectieven 
is, is dit toch een zeer licht objectief, waarmee u zeer 
heldere superteleopnamen kunt maken dankzij de 
constructie met fluoriet, ED-glas en Nano Crystal 
Coat. De VR-functie biedt een krachtig effect dat 
equivalent is met een sluitertijd die 4,5 stops* korter 
is. Een elektromagnetisch diafragmamechanisme 
zorgt voor een stabiele diafragmaregeling, zelfs als 
het objectief wordt gebruikt met de speciale 1,25x 
teleconverter (meegeleverd bij het objectief) dat het 
bereik uitbreidt tot 1000 mm.

• Objectief: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: 
stand [M], 1/8 seconde, f/18 • Witbalans: Kleurtemperatuur (3030 K) • Gevoeligheid: Lo 1  
• Picture Control: Standaard     © Dave Black

• Objectief: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 
1/640 seconde, f/1.8 • Witbalans: Automatisch 2 • Gevoeligheid: ISO 400 • Picture Control: Standaard     
© Dave Black

NIKKOR-objectieven: de doorslaggevende 
factor voor geslaagde foto’s en video’s

• Uitzonderlijke scherpte van het midden van het beeld tot de randen
• Scherpe resolutie die een puntlichtbron weergeeft als een punt

• Vloeiende overgangen van scherpe focus naar zachte bokeh, voor een natuurgetrouwe driedimensionale ruimte in uw beelden
• Heldere beelden zonder beeldschaduwen en lichtvlekken bij lastige verlichting
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NIKKOR-objectieven: optische 
meesterwerken voor Nikon D-SLR’s

Professionele fotografen prijzen unaniem de uitzonderlijke optische 
prestaties van NIKKOR-objectieven, ongeacht of ze zelf wel of 
niet fotograferen met Nikon. Aangezien NIKKOR-objectieven de 
professionele kwaliteit en prestaties van het nieuwste topmodel van 
Nikon ten volle benutten, vormen ze een duidelijk voordeel wanneer 
u fotografeert met het Nikon-systeem. Zolang professionals blijven 
streven naar een hogere beeldkwaliteit, zullen Nikon-ontwerpers 
Nikon’s objectieftechnologieën blijven verfijnen om zo de best 
mogelijke beelden te produceren. Hoewel NIKKOR-objectieven zich 
blijven ontwikkelen, zullen ze altijd blijven voldoen aan Nikon’s tijdloze 
normen op het gebied van objectiefproductie: puntlichtbronnen 
afgebeeld als punten, een hoge resolutie, zelfs aan de randen, 
een natuurlijke bokeh in combinatie met een natuurlijke diepte, 
en minder beeldschaduwen en lichtvlekken. NIKKOR-objectieven 
worden geproduceerd op basis van Nikon’s strenge criteria voor 
objectiefproductie en voldoen aan de vereisten van professionals voor 
zowel foto- als video-opnamen. Deze optische prestaties worden door 
geen enkele andere objectiefproducent geëvenaard. Zowel fotografen 
als professionele filmmakers vertrouwen op NIKKOR-objectieven die 
zeer hoog worden gewaardeerd door de hele bedrijfstak. Doordat 
er zeer veel verschillende NIKKOR-objectieven bestaan, beschikt u 
over onovertroffen mogelijkheden om het meest geschikte objectief 
te selecteren voor zowel foto’s als video’s, zodat u de allerbeste 
beeldkwaliteit krijgt in elke opnamesituatie. *Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een FX-formaat digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op 

de maximale telestand.

• Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/2500 seconde, f/5.6 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 500 • Picture Control: Standaard     © Dave Black



Nikon Professional Services:  
zorgt dat professionals blijven fotograferen
Nikon Professional Services (NPS) ondersteunt fotografen die 
de kost verdienen met Nikon-apparatuur. Met gespecialiseerde, 
individuele steun besteedt NPS aandacht aan de specifieke 
behoeften van elke professionele fotograaf en biedt echte 
oplossingen voor technische of logistieke problemen 
waarmee ze te maken krijgen. Ongeacht of u een reparatie, 
onderhoud van apparatuur of beeldsensorreiniging nodig 
hebt: NPS staat voor u klaar. Als de reparatie tijd kost en u 
aan het werk moet, kunt u bij NPS apparatuur lenen, zodat 
u kunt blijven fotograferen en uw deadline kunt halen. Grote 
sportevenementen of culturele manifestaties kunnen een 
professional vaak maken of breken. Daarom is het servicedepot 
van Nikon aanwezig op belangrijke evenementen over de hele 
wereld om ervoor te zorgen dat Nikon-fotografen beschikken 
over alles wat ze nodig hebben om geslaagde opnamen te 
maken. Bij Nikon draait alles om beelden. Daarom is NPS 
niet alleen beschikbaar voor fotografen, maar ook voor 
cinematografen en filmproducties.

Draadloze afstandsbedieningen (optioneel)

De WR-1 en WR-R10/WR-T10 draadloze 
afstandsbedieningen maken gebruik van de 
frequentieband van 2,4 GHz. Hiermee kunt u de 
camera vanaf grote afstand bedienen. De WR-1 
breidt uw opnamemogelijkheden ook uit met diverse 
afstandsbedieningsopties. U kunt communiceren 
met meerdere WR-1’s op een afstand van maximaal 
120 m*. Er zijn vijftien kanalen beschikbaar. Als u op 
meerdere camera’s een WR-1 bevestigt, kunt u de 
sluiters gelijktijdig ontspannen of de sluiters synchroniseren 
met een hoofdcamera waarop ook een WR-1 is bevestigd. U kunt elke 
groep camera’s afzonderlijk op afstand bedienen of intervalfotografie 
uitproberen.
*Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt af van de weersomstandigheden 
en de aan- of afwezigheid van obstakels. 

GP-1A GPS-apparaat (optioneel)

Met het optionele GP-1A GPS-apparaat kunt u beeldgegevens, zoals 
breedtegraad, lengtegraad, hoogte en UTC (Universal Coordinated 
Time), opslaan als Exif-gegevens in elk D4S-beeld. Dergelijke beelden 
kunnen worden weergegeven in de GeoTag-werkruimte van ViewNX 
2 (meegeleverd). Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt 
door Nikon’s service voor het delen en opslaan van beelden, NIKON 
IMAGE SPACE, en door andere online services voor het delen van 
beelden of door digitale kaartsoftware.

Accessoires/systeemoverzicht/onderdelen
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SPEEDLIGHT-FLITSERS

AFSTANDSBEDIENINGS-  
EN GPS-ACCESSOIRES

ZOEKERACCESSOIRES

COMPUTER- 
ACCESSOIRES

MICROFOON

HOOFDTELEFOON

LICHTNETADAPTERS, ACCU´S EN OPLADERS

SB-910 Speedlight 

SB-700 Speedlight 

SB-300 Speedlight 

SU-800 draadloze Speedlight commander

R1C1 close-up Speedlight commander-set

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

MC-36A 
afstandsbedienings- 
kabel

MC-36A afstandsbedieningskabel

MC-30A afstandsbedieningskabel

MC-22A afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite afstandsbedieningsset

MC-23A verbindingskabel

MC-25/25A adapterkabel

WR-A10  
adapter

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

MC-30A 
afstandsbedienings- 
kabel
MC-22A 
afstandsbedienings- 
kabel

MC-21A 
verlengkabel

MC-23A 
verbindingskabel

MC-25/25A 
adapterkabel

2-pins afstands- 
bedieningsaccessoires

MC-35 GPS-
adapterkabel 

Hoofdtelefoon**

GPS-apparaat**

Tv**
HDMI-kabelklem*

HDMI-ingang  
videorecorder**

HC-E1 HDMI-kabel  
(A-type stekker  C-type stekker)

DK-17  
oculair*

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

DK-19 rubberen 
oogschelp

DK-18 
oculairadapter

DG-2 
zoekerloep

DK-17M vergrotend 
oculair

DR-5  
hoekzoeker

DK-17A  
anti-condens 
zoekeroculair 

Pc-kaartadapter**
CompactFlash-kaartlezer**
XQD-geheugenkaartlezer**

CompactFlash-kaart**

XQD-geheugenkaart**

Personal 
computer**

Printer**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

EP-6  
stroom- 
aansluiting 

EN-EL18a  
oplaadbare Li-ionaccu*

EH-6b  
licht- 
netadapter

ME-1 stereomicrofoon

WT-4A/B/C/D/E 
draadloze zender

WT-5A/B/C/D 
draad- 
loze zender

UT-1 
communicatie-
eenheid

EN-EL3e 
oplaadbare  
Li-ionaccu

EH-6b 
lichtnetadapter

UC-E15 USB-kabel*

USB-kabelklem*

* Meegeleverde accessoires   ** Geen Nikon-producten

LAN-kabel**

EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu

EP-5B stroomaansluiting EH-5b lichtnetadapter

MH-26a 
acculader*

GP-1A GPS-
apparaat

SD-9 battery pack  
voor extra capaciteit 

SB-910  
Speedlight

SB-700 
Speedlight

SB-300 
Speedlight

SC-28/29 
DDL-afstands- 

bedieningskabel

MC-DC2 afstandsbedieningskabel

TV- EN VIDEOACCESSOIRES

NIKKOR-OBJECTIEVEN
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Secundaire instelschijf

Pv-knop

Spiegel

Diafragmasimulator

Microfoon (voor films)

Zelfontspannerlampje

Flitseraansluiting (onder klepje)

Tien-pins afstandsbedieningsaansluiting 
(onder klepje)

Objectiefbevestigingsmarkering

Objectiefontgrendeling

Knop voor AF-stand

Selectieknop voor scherpstelstand

Fn-knop (verticaal)

Ontspanknop voor verticale opnamen

Vergrendeling ontspanknop voor verticale 
opnamen

Secundaire instelschijf voor verticale  
opnamen

Fn-knop

Statiefaansluiting

Zoekerweergave

Bovenste lcd-venster

Achterste lcd-venster

Onderdelen
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Weergaveknop

Wisknop/knop om geheugenkaarten te 
formatteren

Hendel oculairafsluiter

Zoekeroculair

Monitor

AF-ON-knop

Hoofdinstelschijf

Oogje voor camerariem

Secundaire selector

Multi-selector

Deksel geheugenkaartsleuf

Omgevingslichtsensor voor automatische 
aanpassing van de monitorhelderheid

Vergrendeling scherpstelselectieknop

Ontgrendelknop voor deksel van  
kaartsleuf 

Toegangslampje geheugenkaart

AF-ON-knop voor verticale opnamen

Hoofdinstelschijf (verticaal)/luidspreker

Achterste lcd-venster

Knop voor ISO-gevoeligheid/automatische 
instelling van de ISO-gevoeligheid 
reset met twee knoppen

Knop voor beeldkwaliteit/beeldformaat

Witbalansknop/knop voor reset met twee 
knoppen

Microfoonknop

Livebeeldknop

Selectieknop voor livebeeld

Microfoon (voor spraakmemo’s)

Multi-selector (verticaal)

Menuknop

Beveiligingsknop/Picture Control-knop/
helpknop

Knop inzoomen op weergave

Miniaturenknop/knop uitzoomen op weergave

OK-knop

Infoknop

Ontgrendelingsknop voor keuzeknop 
ontspanstand

Bracketingknop

Knop voor belichtingsstand/ 
knop om geheugenkaarten te formatteren

Filmopnameknop

Hoofdschakelaar

Ontspanknop

Knop voor belichtingscorrectie

Knop voor flitsstand/flitscorrectie

Knop voor lichtmeting

Keuzeknop ontspanstand

Accessoireschoen (voor optionele flitser)

Filmvlakmarkering

Dioptrieregelaar

Bovenste lcd-venster

Aansluiting randapparatuur

Hoofdtelefoonaansluiting

Ethernetaansluiting

USB-aansluiting

Aansluiting voor externe microfoon

C-type HDMI-aansluiting

Ontgrendeling deksel accuvak

Accuvak compartiment
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Specificaties voor Nikon D4S digitale SLR-camera
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 (Nikon FX-formaat) 
Totaal aantal pixels  16,6 miljoen
Stofverwijderingssysteem  Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (vereist optioneel programma Capture NX 2)
Beeldformaat (pixels)  • FX-formaat (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1,2× (30×20): 4096 × 2720 

(L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX-formaat (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M),  
1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) • FX-formaat foto’s 
gemaakt tijdens filmlivebeeld (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 2464 × 1384 (S) • DX-formaat 
foto’s gemaakt tijdens filmlivebeeld (16:9): 3200 × 1792 (L), 2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-
formaat foto’s gemaakt tijdens filmlivebeeld (3:2): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S)  
• DX-formaat foto’s gemaakt tijdens filmlivebeeld (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S) 
Een DX-formaat wordt gebruikt voor foto’s die zijn gemaakt met het DX-beeldveld van 1,5× (24×16); een  
FX-formaat wordt gebruikt voor alle andere foto’s

Bestandsindeling  • NEF (RAW): 12 of 14 bits, compressie zonder verlies, gecomprimeerd of ongecomprimeerd; klein 
formaat beschikbaar (alleen 12-bits 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  
opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling

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

Opslagmedia  XQD- en CompactFlash Type I-geheugenkaarten (UDMA-compatibel)
Twee kaartsleuven  Beide sleuven kunnen worden gebruikt als primaire sleuf, als back-up of om NEF (RAW)- en JPEG-foto’s 

op verschillende locaties op te slaan; foto’s kunnen tussen kaarten worden gekopieerd
Bestandssysteem  DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Zoeker  Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Beelddekking  • FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal • 1,2x (30×20): circa 97% horizontaal en 97% 

verticaal • DX (24×16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal • 5:4 (30×24): circa 97% horizontaal en 
100% verticaal

Vergroting  Circa 0,7× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand  18 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
Scherptedieptevoorbeeld  Als de Pv-knop wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op een waarde die is geselecteerd door 

de gebruiker (standen A en M) of door de camera (standen 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), DX-objectieven (met DX-beeldveld van 1,5x (24×16)), AI-P NIKKOR-
objectieven en AI-objectieven zonder CPU (alleen belichtingsstanden A en M); IX-NIKKOR-objectieven, 
objectieven voor de F3AF en objectieven zonder AI 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 elf scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal 
diafragma van f/8 of sneller)

Type sluiter  Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd  1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW, Bulb, Tijd, X250
Flitssynchronisatiesnelheid  X=1/250 seconde; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 seconde of langer
Ontspanstanden S (enkel beeld), CL (continu lage snelheid), CH (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen),  

E (zelfontspanner), MUP (spiegel omhoog)
Beeldsnelheid Tot circa 10 bps (CL) of circa 10 tot 11 bps (CH)
Zelfontspanner  2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.
Belichtingsmeting  DDL-lichtmeting met RGB-sensor met circa 91K (91.000) pixels
Lichtmeetmethode  • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting III (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 • Matrixmeting of centrumgerichte meting: -1 tot 20 LW  
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C) • Spotmeting: 2 tot 20 LW
Lichtmeterkoppeling  Gecombineerd CPU en AI
Belichtingsstanden  Automatisch programma met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), diafragmavoorkeuze (A), 

handmatig (M)
Belichtingscorrectie  -5 tot +5 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Belichtingsbracketing  2 tot 9 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3 of 1 LW; 2 tot 5 beelden in stappen van 2 of 3 LW
Belichtingsvergrendeling  Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld op de gedetecteerde waarde met de secundaire selector
ISO-gevoeligheid  ISO 100 tot 25.600 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 
(aanbevolen belichtingsindex)  of 1 LW (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 of 4 LW (equivalent 
  met ISO 409.600) boven ISO 25.600; 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’s Advanced Multi-CAM 3500FX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, fijnafstelling en 

51 scherpstelpunten (waaronder 15 kruissensoren; f/8 wordt ondersteund door 11 sensoren)
Detectiebereik  -2 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
Objectiefscherpstelling  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C); anticiperende scherp-

stelling wordt automatisch geactiveerd op basis van status van onderwerp  
• Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt

Scherpstelpunt  Kan worden geselecteerd uit 51 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden  Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 51 punten, 3D-tracking, groep-veld-AF, automatisch veld-AF

Scherpstelvergrendeling  Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken  
(enkelvoudige servo-AF) of door op het midden van de secundaire selector te drukken

Flitserregeling  DDL: i-DDL-flitserregeling met RGB-sensor met circa 91K (91.000) pixels is beschikbaar bij de SB-910, 
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 en SB-300; i-DDL uitgebalanceerde invulflits voor digitale 
SLR wordt gebruikt met matrixmeting en centrumgerichte meting, standaard i-DDL-flits voor digitale 
SLR 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, uit; automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie  -3 tot +1 LW in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW
Flitsbracketing  2 tot 9 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3 of 1 LW; 2 tot 5 beelden in stappen van 2 of 3 LW
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, SB-800 of SB-700 
Verlichtingssysteem (CVS) als hoofdflitser, de SB-600 of SB-R200 als externe flitser of de SU-800 als com mander; 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 onderste 
 und 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 tot 6 waarden kunnen worden opgeslagen, meting van 
spot-witbalans beschikbaar tijdens livebeeld), kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K);  
alle met fijnafstelling

Witbalansbracketing  2 tot 9 beelden in stappen van 1, 2 of 3
Standen voor livebeeld  Livebeeldfotografie (stil of geluidloos), filmlivebeeld
Objectiefscherpstelling bij  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime-servo-AF (AF-F) 
livebeeld  • Handmatige scherpstelling (MF)
AF-veldstanden  Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
Autofocus  Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als 

gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Filmmeting  DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Beeldformaat (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressief), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 uitsnede; 30p, 25p, 24p  
en beeldsnelheid • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 23,976 bps; alle 
opties ondersteunen zowel H hoge als normale beeldkwaliteit

Bestandsindeling  MOV
Videocompressie  H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling  Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat  Ingebouwde mono- of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
ISO-gevoeligheid  • Belichtingsstanden P, S en A: bovengrens van automatische instelling van de ISO-gevoeligheid kan  

worden geselecteerd tussen ISO 400 en Hi 4 • Belichtingsstand M: automatische instelling van de 
ISO-gevoeligheid (ISO 200 tot Hi 4) beschikbaar met selecteerbare boven-grens (ISO 400 tot Hi 4); hand-
matige selectie (ISO 200 tot 25.600 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW) met aanvullende opties beschikbaar 
die equivalent zijn met circa 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 en 4 LW (equivalent met ISO 409.600) boven ISO 25.600.

Maximale duur  29 min. 59 sec. (10 of 20 min., afhankelijk van het beeldformaat, de beeldsnelheid en de instellingen 
voor filmkwaliteit)

Andere filmopties  Indexmarkering, time-lapse-fotografie
Monitor  TFT-lcd-monitor van 8 cm (3,2 inch) met circa 921.000 beeldpunten (VGA), een kijkhoek van 170°, 

beelddekking van circa 100%, handmatige aanpassing van de monitorhelderheid en automatische 
aanpassing van de monitorhelderheid met behulp van omgevingslichtsensor

Weergave  Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden) met zoomweergave, filmweergave, 
diashows met foto’s en/of films, histogramweergave, hooglichten, foto-informatie, weergave van 
locatiegegevens, automatische beeldrotatie, invoer en weergave van spraakmemo, insluiten en 
weergeven van IPTC-informatie

USB  Hi-Speed USB
HDMI-uitgang  C-type HDMI-aansluiting
Audio-ingang  Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Audio-uitgang  Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm)
Tien-pins afstands- Kan worden gebruikt voor aansluiting van een optionele afstandsbediening, optionele WR-R10 
bedieningsaansluiting  (vereist WR-A10 adapter) of WR-1 draadloze afstandsbediening, GP-1/GP-1A GPS-apparaat of een 
  GPS-apparaat dat compatibel is met NMEA0183 versie 2.01 of 3.01 (vereist een optionele  
  MC-35 GPS-adapterkabel en een kabel met een 9-pins D-sub-aansluiting)
Ethernet  RJ-45-aansluiting • Standaards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 

(10BASE-T) • Gegevenssnelheden: 10/100/1000 Mbps met autodetectie (maximale logische gegevens-
snelheden volgens IEEE-standard; werkelijke snelheden kunnen verschillen) • Poort: 1000BASE-T/ 
100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Aansluiting randapparatuur  Voor WT-5A/B/C/D draadloze zender 
Beschikbare talen  Arabisch, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Indonesisch, 

Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), 
Roemeens, Russisch, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Zweeds

Accu  Eén EN-EL18a oplaadbare Li-ionaccu 
Lichtnetadapter  EH-6b lichtnetadapter; vereist EP-6 stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting  1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D)  Circa 160 × 156,5 × 90,5 mm
Gewicht  Circa 1350 gram met accu en XQD-geheugenkaart, maar zonder bodydop en afdekkapje voor  

accessoireschoen; circa 1180 gram (alleen camerabody)
Gebruiksomstandigheden  Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires EN-EL18a oplaadbare Li-ionaccu, MH-26a acculader, UC-E15 USB-kabel, AN-DC11 camerariem,
(kunnen per land of  BF-1B bodydop, BS-2 afdekkapje voor accessoireschoen, DK-17 oculair, BL-6 deksel voor accuvak, 
gebied verschillen) UF-2 deksel voor aansluiting kabel met stereoministekker, USB-kabelklem, HDMI-kabelklem,  
 cd-rom met ViewNX 2 

• XQD is een handelsmerk van SONY Corporation. • iPhone® is een handelsmerk van Apple Inc, 
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. • PictBridge is een handelsmerk. • CompactFlash 
is een gedeponeerd handelsmerk van SanDisk Corporation. • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition 
Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.  
• Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.  
• Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in deze brochure zijn gesimuleerd. 


