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Maak kennis met de D810
Gebruik de beeldkracht van de indrukwekkende 36,3 effectieve megapixels voor uiteenlopende soorten 

onderwerpen. Met de D810 zet Nikon een nieuwe norm voor D-SLR-beeldkwaliteit voor zowel foto als video. 

De gloednieuwe FX-formaat beeldsensor en EXPEED 4-beeldverwerkingsengine produceren samen beelden 

met een helderheid die zelfs de D800/D800E overtreft, met een opmerkelijk groot dynamisch bereik en 

nauwkeurig gecontroleerde ruis. Dankzij een zeer nauwkeurige autofocus en aanmerkelijk minder interne 

trillingen kunt u makkelijker en zeer nauwgezet scherpe beelden vastleggen bij de maximale resolutie. 

En met snellere serieopnamen tot 5 bps in FX-formaat en tot 7 bps in DX-formaat kunt u foto’s met een groot 

aantal pixels maken in meer situaties dan ooit tevoren. Als video uw medium is, kunt u prachtige films 

vastleggen in 1080/60p met veel minder moiré en ruis. Ongeacht of u foto’s of video maakt, in fel licht of in 

het donker, deze camera brengt uw volgende meesterwerk tot leven.



Leg precies het juiste moment van dichtbij vast met 7 bps1

1 In DX-formaat bij gebruik met de MB-D12 battery pack en een andere voedingsbron dan de EN-EL15 accu.

• Objectief: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Belichting: stand [A], 1/8000 sec., f/5.6
• Witbalans: Direct zonlicht
• Gevoeligheid: ISO 800
• Picture Control: Levendig

©Lucas Gilman



Ontdek de ultieme beeldkwaliteit bij ISO 64

• Objectief: AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED
• Belichting: stand [M], 1/10 sec., f/11
•  Witbalans: Auto
• Gevoeligheid: ISO 64
• Picture Control: Levendig

©Lucas Gilman 



Geef beelden nog meer diepte met de nieuwe beeldsensor en EXPEED 4

• Objectief: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
• Belichting: stand [M], 11,6 sec. 
(elektronische eerste-gordijnsluiter), f/5
• Witbalans: Kleurtemperatuur ingesteld op 5500 K
• Gevoeligheid: ISO 64
• Picture Control: Standaard

©Shinichi Sato    Gelicentieerd door TOKYO TOWER
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Boor nieuwe lagen aan met uw fotografie. De 
beeldsensor van de D810 is opnieuw ontworpen en 
verzamelt meer lichtinformatie, waardoor dit de eerste 
Nikon-camera is die een basisgevoeligheid van ISO 64 
biedt. Met zo’n uitstekende lage gevoeligheid zijn 
scherpere opnamen met meer details mogelijk bij helder 
licht. Daarbij kunt u de gevoeligheid verhogen tot maar 

liefst ISO 12.800 en het bereik nog verder uitbreiden tot 
het equivalent van ISO 32 of ISO 51.200. Maar dat is 
nog niet alles. De sensor is ontworpen zonder optisch 
laagdoorlaatfilter en produceert in combinatie met 
Nikon’s EXPEED 4-beeldverwerkingsengine verbluffend 
scherpe foto’s en films die anders zijn dan alle D-SLR-
beelden die u ooit hebt gezien.

Gloednieuwe sensor: detailrijke beelden vanaf ISO 64

Magnifieke onderwerpen vragen om een magnifieke camera. Fijne structuren, minieme 
details, overdadige kleuren en snelle bewegingen: de D810 legt alles vast met een 
ongeëvenaarde natuurgetrouwheid. Geen enkele andere Nikon-camera produceert zo’n hoge 
beeldkwaliteit: deze camera vormt een nieuw ijkpunt voor excellente fotografie.

Aangepast ontwerp voor een optimale beeldkwaliteit

• Objectief: AF-S NIKKOR 24 mm f/1.4G ED • Belichting: stand [A], 1/13 sec., f/6.3 • Witbalans: Direct zonlicht• Gevoeligheid: ISO 400• Picture Control: Levendig         ©Lucas Gilman

D810 Conventioneel model

Fotodiodes verzamelen  meer lichtinformatie

Micro-
objectieven

Fotodiodes

Conceptdiagram

De snelheid en flexibiliteit waarmee de 
D810 snelbewegende onderwerpen kan 
vastleggen biedt geweldige nieuwe 
mogelijkheden voor hogeresolutiefoto’s. 
Zelfs wanneer u in full-frame fotografeert, 
kunt u de actie vastleggen in beelden van 
volledige resolutie met 5 bps zonder 
concessies te moeten doen. Als de situatie 
om meer snelheid vraagt, kunt u 
fotograferen met maximaal 6 bps in de 
1,2x-uitsnede en met maximaal 7 bps in  
DX-formaat.2 Van fijne structuren tot snelle 
bewegingen, deze zeer veelzijdige camera 
met 36,3 megapixels weet overal raad mee.

Serieopnamen tot 7 bps

• Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Belichting: stand [M], 1/2000 sec., f/5.6 
• Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 400 • Picture Control: Standaard      
©Lucas Gilman

De omvangrijke gegevensuitvoer van de 
beeldsensor van de D810 vraagt om een 
zeer geavanceerde processor. De D810 is 
voorzien van de nieuwste EXPEED 
4-beeldprocessor en voert geavanceerde 
bewerkingen sneller uit dan zijn voorganger. 
Dankzij deze extra kracht zijn niet alleen 
foto’s met een grotere scherpte en films van 
1080/60p mogelijk, maar ook snellere 
serieopnamen van maximaal 5 bps in  
FX-formaat en 7 bps in DX-formaat.2 

Uitgekiende nieuwe algoritmen verminderen 
ruis over het gehele gevoeligheidsbereik, 
wat leidt tot een opmerkelijke helderheid en 
mooiere kleurovergangen met een tastbaar 
gevoel van diepte.

EXPEED 4: snelle gegevensafhandeling

• Objectief: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Belichting: stand [M], 1/125 sec., f/4 
• Witbalans: Kleurtemperatuur ingesteld op 4760 K • Gevoeligheid: ISO 64
• Picture Control: Gelijkmatig (toegepast tijdens de nabewerking)          
©Miss Aniela
Foto geretoucheerd met software van derden

2 In DX-formaat bij gebruik met de MB-D12 battery pack en een 
andere voedingsbron dan de EN-EL15 accu.
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Ultieme precisie bij een hoge resolutie

Om het beste uit een camera met een groot aantal megapixels te kunnen halen is een technische verfijning 
nodig die verder gaat dan de beeldkwaliteit alleen. De D810 is veelzijdig, levert consistente prestaties en is 
ontworpen voor een maximale betrouwbaarheid en een zeer stabiel beeld. Met een toonaangevende autofocus, 
minder mechanische trillingen en Picture Control 2.0 biedt deze camera alles waar uw visie om vraagt.

Of u nu foto’s of video maakt, de tweede generatie van 
Nikon’s Picture Control-systeem geeft u waardevolle 
mogelijkheden voor en na de opname. Met een speciale 
knop op de camera hebt u direct toegang tot het Picture 
Control-menu, waar u verscherping, contrast, helderheid, 
tint en verzadiging nauwkeurig kunt instellen. U kunt 

beelden nu bijstellen in 
fijnere stappen van 0,253, 
terwijl de helderheid kan 
worden aangepast binnen 
een groter bereik van ±1,5. 

De nieuwe instelling Lokaal contrast benadrukt of 
vermindert de scherpte van beelden door het lokale 
contrast aan te passen. Gebruik deze instelling om 
landschapsfoto’s meer diepte te geven of om sprekender 

portretten te maken. U kunt echter ook voor het 
tegenovergestelde effect gaan en Lokaal contrast 
gebruiken om zachtere, meer impressionistische beelden 
te maken.

Voor de ultieme vrijheid tijdens de nabewerking 
fotografeert u met de nieuwe instelling Gelijkmatig. 
Vergeleken met de instelling Neutraal zijn bij de Picture 
Control Gelijkmatig alle details van het beeld 
natuurgetrouwer, terwijl de rijkdom aan kleurinformatie in 

zowel hoge lichten als schaduwen intact blijft. Zelfs na 
aanpassingen is er minder kans op wegvallende details in 
schaduwen en hoge lichten of op veranderingen in de 
kleurverzadiging. 

Verder ontwikkelde Picture Control

Nieuwe instelling Lokaal contrast 

Picture Control Gelijkmatig 

Meer verfijnde parametercontrole  
in stappen van 0,25

Lokaal contrast -4 Lokaal contrast 0 Lokaal contrast +4 ©Hisao Asano

Portret Levendig Monochroom ©Hisao Asano

Foto’s met een groot aantal megapixels vereisen een 
ongenaakbare scherpstelling en de D810 biedt een 
ongekend nauwkeurige scherpstelregeling. Het Multi-CAM 
3500FX 51-punts AF-systeem kan worden geconfigureerd 
met een dekking van 9, 21 of 51 punten en is gevoelig tot -2 

LW (ISO 100, 20°C). In Nikon’s nieuwe stand Groep-veld-AF 
stelt de camera zeer snel scherp en wordt het onderwerp 
beter geïsoleerd van de achtergrond, zelfs in moeilijke 
lichtomstandigheden.

• Objectief: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Belichting: stand [A], 1/250 seconde (elektronische eerste-gordijnsluiter), f/11 • Witbalans: Direct zonlicht  ©Hisao Asano 
• Gevoeligheid: ISO 400 • Picture Control: Standaard

Dankzij minimale mechanische trillingen blijft elk detail behouden
Mechanische trillingen, hoe minimaal ook, kunnen een 
ingrijpende invloed hebben op beelden met een groot aantal 
megapixels. Daarom beschikt de D810 over een nieuwe 
constructie van sluiter en spiegelhuis en een elektronische 
eerste-gordijnsluiter. Het sluiter- /spiegelmechanisme 
vermindert trillingen en staat daarmee garant voor een 
stabiel zoekerbeeld met een minimale black-out tijdens 
snelle opnamen. Als de nieuwe elektronische eerste-

gordijnsluiter is geactiveerd, 
vermindert deze de kans op 
micro-onscherpte in zelfs 
subtiele details door interne 
trillingen tijdens de belichting 
tot het minimum te beperken. 

Grensverleggende fotografie met heel veel megapixels

3 Met uitzondering van Snel aanpassen.
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Prachtige Full HD-films tot 60p

Stabiele en voorspelbare belichtingsmeting 

Hifi-audioregeling

Voor filmopnamen met vloeiende belichtingsovergangen 
biedt de D810 twee nieuwe lichtmeetmethoden. Voor 
onderwerpen in het midden van het beeld levert 
centrumgerichte meting waarden die niet onderhevig zijn 

aan plotselinge wijzigingen in de helderheid. Met op hoge 
lichten gerichte lichtmeting kunt u onderwerpen onder 
schijnwerpers vastleggen zonder dat de hoge lichten 
uitgebeten zijn.

Met extra opties voor audioregeling biedt de D810 betere 
geluidsopnamen en een grotere algehele flexibiliteit. Dankzij 
een stereomicrofooningang en een audio-uitgang kunt u 
voor de opname audioniveaus fijnregelen. U kunt het 
geluidsbereik (breed/spraak) selecteren en windruis kan 
worden verminderd bij opnamen met de ingebouwde 

stereo-microfoon, waardoor u 
een helderder geluid krijgt in  
moeilijke omstandigheden.

Groot ISO-bereik 
Wanneer u filmt in de stand [M], kunt u de gevoeligheid 
instellen vanaf ISO 64 tot aan het equivalent van ISO 
51.200, terwijl u met de functie voor automatische ISO zelf 
de maximale ISO-waarden kunt instellen waarmee u wilt 

werken. EXPEED 4 brengt bij alle gevoeligheden ruis terug 
tot het minimum, zodat u bij weinig licht opnamen met een 
hoge beeldkwaliteit kunt maken en heldere onderwerpen 
met prachtige kleurtonen kunt vastleggen.

Filmen met een camera die zo krachtig is als de D810 is een 
verrijkende en bevrijdende ervaring. De D810 overtreft de 
videokwaliteit van zijn voorgangers doordat een geheel 
nieuwe verwerkingsmethode voor videosignalen wordt 
gebruikt om Full HD-films (1080p) met een beeldsnelheid 
van 50p/60p op te nemen (maximaal 20 minuten4) met 

aanzienlijk minder ruis, moiré en valse kleuren. De EXPEED 
4-beeldverwerkingsengine van de camera produceert 
vloeiende belichtingsovergangen en prachtige tonen met 
minder zichtbare kleurovergangen in ongecomprimeerde 
HDMI-uitvoer. 

Er gaat een wereld van creatieve filmmogelijkheden voor u open. Verbeteringen in de beeldkwaliteit en 
het bedieningsgemak van de D810 zorgen er samen met de compacte body voor dat deze krachtige en 
flexibele camera zelfs de meest veeleisende filmers tevreden zal stellen. Filmopnamen worden prachtig 
vastgelegd in HD, met een grote scherpte en rijke kleurtonen. En aangezien u toegang hebt tot honderden 
NIKKOR-objectieven, oude en nieuwe, beschikt u over de extra kracht die u nodig hebt om uw visie over 
te brengen op video.

Vrijheid tijdens het filmen

4 Twintig minuten als de beeldkwaliteit is ingesteld op hoog.
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Nikon’s nieuwe bestandsindeling RAW S-formaat levert 
rijk geschakeerde, ongecomprimeerde 12-bits Nikon NEF-
bestanden en maakt een snellere beeldoverdracht en 
eenvoudiger nabewerking mogelijk.5 RAW S-formaat 

heeft een kwart van de resolutie en de helft van de 
grootte van ongecomprimeerd RAW L-formaat, maar 
biedt wel de rijkdom en flexibiliteit van de RAW-indeling.

RAW S-formaat: versnel uw workflow

Ongelimiteerde continu-opnamen 

Split-screen zoomweergave: de opname rechtzetten 

Creëer spectaculaire lichtspoorfoto’s met de functie voor 
continu-opnamen van de D810. Fotografeer in de continu-
ontspanstand met een sluitertijd van 4 seconden of langer 
en leg zo veel JPEG’s van hoge kwaliteit vast als mogelijk 
is met de geheugenkaarten en de gebruiksduur van de 
accu. Door de zeer korte tijd tussen de belichtingen kunt u 
opnamen van sterrensporen of autolichten met behulp van 
software van derden naadloos samenvoegen voor een 
prachtig effect.

Controleer horizon en scherpte uiterst nauwkeurig met de 
split-screen zoomweergave tijdens livebeeld. Bij deze 
functie kunt u twee punten in het beeld vergelijken: elk punt 
wordt vergroot en weergegeven op het split-screen en kan 
tegelijk met hetzelfde percentage worden uitvergroot. Deze 
functie is toegankelijk via de P-knop van de camera en is 
onmisbaar voor architectuur- of productfotografie.

Nieuwe stand voor op hoge lichten gerichte lichtmeting 
Probeer eens een balletdanseres vast te leggen die danst 
in het licht van een spot op een donker podium en witte 
kleding draagt: zelfs ervaren fotografen moeten erg hun 
best doen om uitgebeten hoge lichten te vermijden bij 

conventionele spotmeting. Nikon’s nieuwe stand voor op 
hoge lichten gerichte lichtmeting bepaalt automatisch de 
belichting en voorkomt uitgebeten hoge lichten door 
prioriteit te geven aan de lichtere delen van het beeld.

Creatieve flexibiliteit

5 Opties in het retoucheermenu van de camera kunnen niet worden toegepast.

• Objectief: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Belichting: stand [A], 1/320 sec., f/5.6 • Witbalans: Flitslicht • Gevoeligheid: ISO 1600
• Picture Control: Levendig          
©Miss Aniela
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Hisao Asano
Natuurlandschappen
Werken met de D810 doet me denken aan de 4x5-camera die ik gebruikte toen ik net begon. 
Doordat ik de scherpstelling kan controleren tijdens livebeeld, de camera kan instellen op de 
stand Spiegel omhoog en de elektronische eerste-gordijnsluiter kan gebruiken, krijg ik foto’s die 
even scherp of zelfs scherper zijn. De D810 ligt natuurlijk in de hand en biedt dankzij de 
opmerkelijk stille sluiter een zeer aangename fotografeerervaring. Als ik de gevoeligheid van de 
camera instel op ISO 64, doet dat me denken aan de prachtige diafilms van vroeger en als ik 
parameters zoals de Picture Control Lokaal contrast aanpas, is het alsof ik verschillende soorten 
films selecteer. Bij deze camera kunnen fotografen echter veel makkelijker dan voorheen de 
gewenste beelden krijgen. De D810 biedt veel nieuwe mogelijkheden. Ik kan niet wachten om 
ze verder te verkennen.

Lucas Gilman
Avontuur/film
Toen ik de D810 voor het eerst vasthield, voelde deze solide, elegant en verfijnd aan. Maar pas 
toen ik ging fotograferen, zag ik de betoverde resultaten. De beelden van de D810 hebben een 
levendigheid en kwaliteit zoals ik nog nooit eerder heb gezien. De details en het dynamische 
bereik in de surf- en kajakfoto’s die ik heb gemaakt op locatie in IJsland en Hawaï zijn 
ongeëvenaard. Bovendien is de autofocus zo snel en vloeiend dat ik al mijn creativiteit kan 
richten op de energie van het moment. Bij actiesporten vinden belangrijke momenten in een 
duizendste van een seconde plaats, zodat het voor mij van cruciaal belang is dat ik voor 100 
procent kan vertrouwen op de autofocus en continu-opnamesnelheden van de D810.

Miss Aniela
Kunst/mode
Ik ben heel blij met de D810: deze camera vormt een verbetering van alles wat me zo beviel 
aan de D800E. De scherpte in de details doet denken aan het middenformaat, maar de camera 
heeft de ergonomie, toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van een D-SLR. ISO 64 
betekent dat ik met een groot diafragma kan fotograferen in helder licht en toch de beste 
kwaliteit krijg zonder dat het dynamische bereik afneemt. Ik moet alles kunnen doen met een 
foto, wat vaak betekent dat ik de pixels moet kunnen bewerken om een surrealistisch element 
toe te voegen. De foto moet deze nabewerking kunnen doorstaan en bij de foto’s van de D810 
is dat zeker het geval.

Shinichi Sato
Stadsgezichten/architectuur
In mijn foto’s draait alles om aanwezigheid: ik wil de kijker het gevoel geven dat hij er zelf 
aanwezig is. Ik ben oprecht onder de indruk van de mogelijkheid van de D810 om een gevoel 
van diepte te creëren, vergelijkbaar met de 4x5- en 8x10-grootformaatcamera’s en de diafilms 
waarmee ik normaal gesproken werk. Voor mij als architectuurfotograaf is de split-screen 
zoomweergave tijdens livebeeld ook een waardevolle toevoeging, aangezien deze me helpt de 
camera perfect recht te houden met de horizontale delen van een gebouw. De wijzigingen in 
de D810 lijken bescheiden, maar in werkelijkheid zijn het vrij ingrijpende verbeteringen. Dit is 
beslist een innovatief model.

De D810 in het veld

D810 Speciale D-film DREAM PARK
Dream Park, geschreven en geregisseerd door Sandro,  is een 
verhaal over inspiratie en het volgen van je dromen. Wijze en 
inspirerende woorden van Esha’s grootmoeder stimuleren 
Esha tot het volgen van haar droom, filmregisseur worden. 
Die ambitie verandert al snel in een aanstekelijk enthousiasme, 
dat overslaat op Esha’s vrienden op de speelplaats en ertoe 

leidt dat hun kinderdromen in vervulling gaan. Dream Park, 
volledig opgenomen met de Nikon D810 en diverse NIKKOR-
objectieven, biedt een echte filmbeleving die de grenzen van 
filmen met een D-SLR opzoekt.   Als u de film wilt bekijken, 
gaat u naar: http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, regisseur

Anthony Arendt, Director of Photography

Het filmen van Dream Park was ontzettend leuk: de beelden die we met de D810 maakten waren zo scherp en zo 
mooi, zelfs scènes bij weinig licht zagen er absoluut prachtig uit. De filmbeelden roepen een zeer romantische en 
filmische sfeer op, ongeacht de scène die we opnamen. Van de donkerste steegjes en industrieterreinen tot dit 
felverlichte high-key zwembad: het bereik van de D810 en de manier waarop deze presteerde waren absoluut 
fenomenaal.

Ik denk dat de D810 net zo populair gaat worden onder filmers als de D800 is bij fotografen. We hebben uitsluitend 
gefilmd met de nieuwe Picture Control Gelijkmatig: dit was de perfecte manier om het bereik van de bestanden uit 
te breiden en de schaduwgebieden goed vast te leggen, terwijl de kleurruimte behouden bleef. En als je zo’n grote 
fan van NIKKOR-objectieven bent als ik, zul je merken dat de D810 de beste camera is om die objectieven optimaal 
te gebruiken.
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De resolutie waar een camera met veel megapixels om vraagt
Voor een camera met veel megapixels is het van cruciaal belang om optiek van het hoogste kaliber te 
gebruiken en Nikon’s assortiment NIKKOR-objectieven haalt met gemak alles uit de 36,3 megapixels van 
de D810. Dankzij het uitzonderlijke oplossende vermogen van de objectieven wordt elk onderdeel van een 
onderwerp natuurgetrouw gereproduceerd: verwacht een scherpe resolutie, zelfs aan de randen van het 
beeld, gecombineerd met een voortreffelijke bokeh. Fotografen op elk gebied kunnen de essentie van hun 
visie beter vastleggen en alle delicate tonen of nuances perfect weergeven.

©Hisao Asano ©Lucas Gilman

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED     Groothoekzoomobjectief met vast diafragma van f/2.8 voor een superieure beeldreproductie

Met een vast maximaal diafragma van f/2.8 produceert dit 
professionele objectief beelden die van rand tot rand scherp 
zijn. Nano Crystal Coat vermindert beeldschaduwen en 
lichtvlekken tot het minimum, zelfs bij tegenlicht, terwijl  

ED-glas chromatische aberratie beperkt en zo zorgt voor 
een uitstekend contrast. Dit duurzame en betrouwbare 
objectief is onmisbaar voor elke professionele fotograaf.

Dit objectief is zo ontworpen dat het optimaal presteert bij 
het maximale diafragma en biedt een grensverleggende 
beeldkwaliteit. Dit is een uitzonderlijk objectief voor 
nachtelijke opnamen dat puntlichtbronnen, zoals 

stadsverlichting, reproduceert als mooie ronde punten, 
helemaal tot aan de rand van het beeld. De bokeh is prachtig 
vloeiend zonder scherpe randen.

Dit betrouwbare telezoomobjectief met een vast diafragma 
van f/2.8 vergroot uw opnamemogelijkheden in moeilijke 
situaties. Dit objectief is ontworpen om prachtige details en 
een uitstekend contrast te produceren over het hele beeld 

en is voorzien van vibratiereductie (VR), zodat u opnamen 
kunt maken met sluitertijden die tot 3,5 stops langer zijn6, 
en Nano Crystal Coat, dat beeldschaduwen en lichtvlekken 
aanzienlijk vermindert.

Met de grootste brandpuntsafstand van alle NIKKOR-
objectieven is dit superieure objectief de ultieme keus 
voor sport- en natuurfotografen. Het objectief is voorzien 
van fluoriet, ED-glas en Nano Crystal Coat en produceert 
daardoor zeer heldere beelden met minimale 

chromatische aberratie, beeldschaduwen en lichtvlekken. 
Het objectief wordt geleverd met een speciaal 
afgestemde 1,25x teleconverter die de brandpuntsafstand 
uitbreidt tot 1000 mm.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G     Objectief met vaste brandpuntsafstand en uitzonderlijke prestaties bij het grootste diafragma

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II     Het onmisbare telezoomobjectief 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR     Nikon’s langste superteleobjectief 

©Shinichi SatoGelicentieerd door TOKYO TOWER

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Hisao Asano

©Hisao Asano

©Lucas Gilman

6 Op basis van CIPA-standaard.
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WR-1 draadloze afstandsbediening  
Met de WR-1 geavanceerde multifunctionele draadloze 

afstandsbediening kunt u belangrijke camerafuncties, zoals 

filmopname en intervalfotografie, op afstand bedienen. U kunt de 

sluiters van meerdere camera’s tegelijk ontspannen door alleen de 

WR-1 te gebruiken of door de camera’s te synchroniseren met een 

hoofdcamera waarop een WR-1 is bevestigd. Groepen camera’s 

kunnen afzonderlijk worden aangestuurd7 en de maximale 

communicatie-afstand tussen WR-1’s bedraagt 120 m8 waarbij 15 

kanalen beschikbaar zijn.

UT-1 communicatie-eenheid 
De UT-1 is een universele communicatie-eenheid die snelle 

gegevensoverdracht mogelijk maakt tussen de camera en een 

netwerk. U kunt een cameranetwerk maken waarbij u beelden op 

afstand kunt bekijken en downloaden, maar het is ook mogelijk de 

camera-instellingen op afstand te regelen en het livebeeld uit te 

voeren via een computer.10 Deze eenheid biedt alleen een functie 

voor bedraad LAN, maar kan worden gebruikt met een draadloos 

LAN in combinatie met de WT-5 draadloze zender.11. 

WR-R10/WR-T10 draadloze 
afstandsbedieningen  
Met de WR-R10 draadloze transceiver en de WR-T10 draadloze 

zender van Nikon kunt u de voornaamste camerafuncties op afstand 

bedienen9, zelfs als zich objecten tussen u en de camera bevinden. 

Als u beide apparaten gebruikt, beschikt u over een bedieningsbereik 

van ten minste 20 meter. U kunt de WR-R10 transceiver en de  

WR-T10 zender samen gebruiken om één camera aan te sturen of u 

kunt WR-R10 transceivers op meerdere camera’s bevestigen, zodat 

u hetzelfde moment vanuit verschillende perspectieven kunt 

vastleggen.

Veelzijdige optionele accessoires Ingebouwde flitser en 
Creatief Verlichtingssysteem
De D810 heeft een ingebouwde flitser met een richtgetal 
van 12 (m, ISO 100, 20 °C) en een commanderfunctie. In 
combinatie met de RGB-sensor met 91K pixels van de 
camera die een nauwkeurige gezichtsdetectie en analyse 
van hoge lichten biedt, produceert deze ingebouwde flitser 
uitstekende resultaten. Voor creatievere flitsmogelijkheden 
biedt Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem een 
ongekende flexibiliteit: u kunt optionele Nikon Speedlights12 
laten afgaan via de commanderfunctie van de ingebouwde 
flitser en op die manier de verlichting zo krachtig en 
veelomvattend maken als u maar wilt.

12 SB-910, SB-700 of SB-R200 Speedlight.
Opmerking: het bereik van de AF-hulpverlichting kan kleiner zijn dan verwacht, afhankelijk 
van de opnamesituatie.

7 De groepsfunctie kan niet worden gebruikt als WR-R10’s worden gebruikt als ontvangers. 
8 Op een hoogte van 1,2 m of minder, afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels en de weersomstandigheden.
9 WR-A10 adapter vereist voor aansluiting op de D810, die een tien-pins aansluiting heeft.
10  Op basis van IEEE802.11a/b/g/n.
11 Vereist dat de software Nikon Camera Control Pro 2 op de computer is geïnstalleerd.

• Objectief: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Belichting: stand [M], 1/80 sec., f/6.3
• Witbalans: Flitslicht • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Portret  
©Miss Aniela 
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SD-9 battery pack 
voor extra 
capaciteit

DR-5 hoekzoeker

DK-17 
oculair*

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

DK-17M vergrotend 
oculair

DK-17A anti-condens 
zoekeroculair

DK-19 rubberen 
oogschelp DG-2 

zoekerloep

DK-18 
oculairadapterSB-700 

Speedlight

SB-910 
Speedlight

SB-300 
Speedlight

SU-800 draadloze 
Speedlight commander

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset

WR-A10 adapter

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-1 
draadloze 
afstands-
bediening

WR-T10 
draadloze 
afstands-
bediening

* Meegeleverde accessoires ** Geen Nikon-producten † Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis).

MC-36A 
afstandsbedieningskabel
MC-30A 
afstandsbedieningskabel
MC-22A 
afstandsbedieningskabel

ML-3 Modulite 
afstandsbedieningsset
MC-23A verbindingskabel

MC-25/25A adapterkabel

MC-36A afstands-
bedieningskabel

MC-30A afstands-
bedieningskabel

MC-22A afstands-
bedieningskabel

MC-21A 
verlengkabel

MC-23A 
verbindingskabel

MC-25/25A 
adapterkabel

GP-1A GPS-
apparaat

MC-35 GPS-
adapterkabel

2-pins afstands-
bedieningsaccessoires

MC-DC2 
afstands-
bedienings-
kabel

GPS-apparaat**

R1C1 close-up Speedlight 
commander-set

CF-DC4 
halfzachte tas

CompactFlash-kaart**
SD-geheugenkaart**

Personal 
computer**

UT-1 
communicatie-eenheid

EN-EL15 oplaadbare 
Li-ionaccu

EP-5B stroomaansluiting

EH-5b lichtnetadapter

Capture NX-D†

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*
WT-5A/B/C/D 
draadloze zender

HDMI-kabelklem*

Hoofdtelefoon**

USB-kabelklem*

UC-E22 USB-kabel* Printer**

LAN-kabel**

Tv**

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

HDMI-ingang 
videorecorder**

EN-EL15 
oplaadbare 
Li-ionaccu*

MB-D12 
multifunctionele 
battery pack

BL-5 deksel voor 
accuvak

EN-EL18a 
oplaadbare 
Li-ionaccu

ME-1 
stereomicrofoon

Pc-kaartadapter**
CompactFlash-kaartlezer**
SD-geheugenkaartlezer**

MH-26a 
acculader

EP-5B 
stroom-
aansluiting

MH-25a 
acculader* Acht R6/

AA-batterijen**
EH-5b 
lichtnet-
adapter

SB-910 
Speedlight

SB-700 
Speedlight

SB-300 
Speedlight

SC-28/29 DDL-
afstandsbedienings-

kabel
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LICHTNETADAPTERS, ACCU´S EN OPLADERS
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TV- EN VIDEOACCESSOIRES HOOFDTELEFOON

TAS

MICROFOON

ZOEKERACCESSOIRES

AFSTANDSBEDIENINGS- EN 
GPS-ACCESSOIRES

COMPUTER-
ACCESSOIRES
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Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting  Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon FX-formaat
Effectieve pixels 36,3 miljoen
Beeldsensor  CMOS-sensor van 35,9 × 24,0 mm
Totaal aantal pixels  37,09 miljoen
Stofverwijderingssysteem  Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (vereist software Capture NX-D)
Beeldformaat (pixels)  • FX-formaat (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S) 

• 1,2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S) 
• DX-formaat (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Foto's in FX-formaat gemaakt tijdens filmlivebeeld: 6720 × 3776 (L), 5040 × 2832 (M), 3360 × 
1888 (S)
• Foto's in DX-formaat gemaakt tijdens filmlivebeeld: 4800 × 2704 (L), 3600 × 2024 (M), 2400 × 
1352 (S)

 Opmerking: Foto’s die zijn gemaakt tijdens filmlivebeeld hebben een beeldverhouding van 16:9. 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  U hebt de keuze uit Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap, Gelijkmatig; 
geselecteerde Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture 
Controls

Opslagmedia  SD- (Secure Digital) en USH-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten;  
CompactFlash-geheugenkaarten Type I (UDMA-compatibel)

Dubbele kaart sleuven  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
Effectieve beeldhoek  • FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal 

• 1,2× (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  17 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling  -3 tot +1 m-1

Focusing screen  B-type BriteView Clear Matte matglas Mark VIII met haakjes voor het AF-veld en raster
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)
Lensopening  Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele lenzen  Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, waaronder G-, E- en D-type objectieven (er gelden 

enkele beperkingen voor PC-objectieven), DX-objectieven (waarbij DX-beeldveld van 1,5× 
(24×16) wordt gebruikt), AI-P NIKKOR-objectieven en AI-objectieven zonder CPU (alleen 
belichtingsstanden A en M); IX-NIKKOR-objectieven, objectieven voor de F3AF en niet-
AI-objectieven 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 11 scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal diafragma 
van f/8 of groter).

Type sluiter Elektronisch gestuurde, verticaal aflopende, mechanische spleetsluiter, elektronische eerste-
gordijnsluiter (in ontspanstand Spiegel omhoog)

Sluitertijd  1/8000 tot 30 sec. in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW, Bulb, Tijd, X250
Flitssynchronisatiesnelheid X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/320 sec. of langer (flitsbereik neemt af bij 

sluitertijden tussen 1/250 en 1/320 sec.)
Ontspanstanden  S (enkel beeld), CL (continu lage snelheid), CH (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen), QC 

(continu stil ontspannen),  E zelfontspanner), MUP (spiegel omhoog)
Beeldsnelheid  • Met EN-EL15 accu

(FX/5:4) CL: circa 1 tot 5 bps, CH: circa 5 bps, QC: circa 3 bps
(DX/1,2×) CL: circa 1 tot 6 bps, CH: circa 6 bps, QC: circa 3 bps
• Andere stroombronnen  
(FX/5:4) CL: circa 1 tot 5 bps, CH: circa 5 bps, QC: circa 3 bps
(1,2×) CL: circa 1 tot 6 bps, CH: circa 6 bps, QC: circa 3 bps
(DX) CL: circa 1 tot 6 bps, CH: circa 7 bps, QC: circa 3 bps 

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 91K pixels
Lichtmeetmethode  • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven), kleurenmatrixmeting III 

(overige CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als 
gebruiker objectiefgegevens opgeeft  
• Centrumgericht: meting wordt voor circa 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 de meting kan 
worden gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een 
cirkel van 12 mm gebruikt) 
• Spotmeting: een cirkel van 4 mm (circa 1,5% van het beeld) wordt gemeten in het 
geselecteerde scherpstelpunt (of in het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU 
wordt gebruikt)
• Op hoge lichten gerichte lichtmeting: beschikbaar bij G-, E- en D-type objectieven (equivalent 
met centrumgericht wanneer andere objectieven worden gebruikt)

Meetbereik • Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting: 0 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)
Belichtingscompensatie  -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
Belichting lock Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de AE-L/AF-L-knop
ISO-gevoeligheid  ISO 64 tot 12.800 in stappen van 1/3, 1/2 of 1 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 
(aanbevolen belichtingsindex) LW (equivalent met ISO 32) onder ISO 64 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 

51.200) boven ISO 12.800; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar
Actieve D-Lighting  Keuze uit Automatisch, Extra hoog, 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 Advanced Multi-CAM 3500FX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 
fijnafstelling, 51 scherpstelpunten (waaronder 15 kruissensoren; f/8 wordt ondersteund door 
11 sensoren) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 tot 3 m)

Detectiebereik  -2 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
LLens servo  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C); anticiperende 

scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van de positie van het 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
Scherpstevastzetten  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
Ingebouwde flitser  Handmatig opklapbaar via drukknop met een richtgetal van circa 12, 12 met handmatig flitsen 

(m, ISO 100, 20 °C)
Flitserregeling  DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 91K pixels is beschikbaar met ingebouwde flitser; 

i-DDL-uitgebalanceerde invulflits voor digitale SLR-camera's wordt gebruikt bij matrixmeting, 
centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte lichtmeting, standaard i-DDL flitsen voor 
digitale SLR-camera's met spotmeting

Flitsmodi  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

Flitscompensatie  -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 de ingebouwde flitser of 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  Nikon CVS wordt ondersteund; commanderstand beschikbaar 
Verlichtingssysteem (CVS) 
X-contact  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
Live view - modes Livebeeldfotografie (foto's), filmlivebeeld (films)
Live view - lens servo  • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime-servo-AF (AF-F) 

• Handmatige scherpstelling (M)
Live view - AF-modi  Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
Live view - autofocus Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als 

gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Film- metering DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Film - meetmethode Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gericht lichtmeting
Frame (pixels)   • 1920 × 1080; 60 p (progressief), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p  
en beeldsnelheid • 1280 × 720; 60p, 50p 

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 hoge als normale beeldkwaliteit

Film - bestandsformaat MOV
Videocompressie  H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opnameformaat  Lineaire PCM
Audio-opname-apparaat  Ingebouwde of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
Film - ISO-gevoeligheid  • Belichtingsstanden P, S en A: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 64 tot  

Hi 2) met selecteerbare bovengrens
• Belichtingstand M: automatische instelling van de ISO-gevoeligheid (ISO 64 tot Hi 2) 
beschikbaar met selecteerbare bovengrens; handmatige selectie (ISO 64 tot 12.800 in stappen 
van 1/3, 1/2 of 1 LW); kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met 
ISO 51.200) boven ISO 12.800

Andere filmopties  Indexmarkering, time-lapse-fotografie
Scherm  TFT-lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 1.229.000 beeldpunten (VGA; 640 × RGBW × 480 

= 1.228.800 punten), kijkhoek van 170°, beelddekking van circa 100% en instelbare helderheid
Weergave  Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden of kalender) met zoomweergave, 

filmweergave, diashows met foto's en/of films, histogramweergave, hoge lichten, foto-
informatie, weergave van locatiegegevens en automatische beeldrotatie

USB  SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-aansluiting), aansluiting op de ingebouwde USB-poort 
wordt aanbevolen

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  Kan worden gebruikt voor aansluiting van een optionele afstandsbediening, optionele WR-R10 
afstandsbedienings- (vereist WR-A10 adapter) of WR-1 draadloze afstandsbediening, GPS-eenheid GP-1/GP-1A of een 
aansluiting 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)
Beschikbare talen  Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, 
(kunnen per land of  Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, 
gebied verschillen) Koreaans, Marathi, Nederlands, Noors, Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Portugal 

en Brazilië), Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, 
Vietnamees, Zweeds

Accu  Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu 
Battery pack  Optionele MB-D12 multifunctionele battery pack met één EN-EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* 

oplaadbare Li-ionaccu of acht alkaline-, Ni-MH- of lithiumbatterijen van AA-formaat
* Apart verkrijgbaar; vereist optionele BL-5 deksel van accuvak

AC-adapter  EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222) 
Afmetingen (B × H × D)  Circa 146 × 123 × 81,5 mm
Gewicht  Circa 980 gram met accu en SD-geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 880 gram (alleen 

camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; Vochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)

Specificaties

• 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 dit materiaal zijn gesimuleerd. 


