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■ Nikon DX-formaat CMOS-beeldsensor met 24,1 effectieve 
megapixels, compatibel met een snelle uitlezing 

■ Beeldsensor zonder optisch laagdoorlaatfilter waarmee details 
voortreffelijk worden gereproduceerd

■ Krachtige EXPEED 3-beeldverwerkingengine 
■ AF-systeem met maar liefst 51 punten en 15 kruissensoren, 

compatibel met f/8
■ 1,3× uitsnede van DX waarmee u dichter bij verafgelegen 

onderwerpen kunt komen, terwijl de 51 scherpstelpunten vrijwel 
het gehele beeld dekken

■ Zeer snelle continu-opnamen van circa 7 bps (bij 1,3× uitsnede 
van DX met JPEG/12-bits NEF [RAW])

■ Optische zoeker met glasprisma en beelddekking van circa 100%

■ Lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 1.229.000 beeldpunten 
en RGBW-uitlijning 

■ Multi-veldstand Full-HD D-film met twee filmbeeldvelden 
gebaseerd op DX en 1,3× uitsnede van DX

■ Spotwitbalans meet een geselecteerd deel van het beeld tijdens 
livebeeld

■ Compacte, lichte body van een duurzame magnesiumlegering 
met een uitstekende weer- en stofbestendige afdichting 

■ Zeer nauwkeurige sluiter die gedurende meer dan 150.000 cycli 
is getest

■ P-knop voor snelle toegang tot veelgebruikte functies 
■ Twee SD-kaartsleuven, compatibel met SDXC UHS-I

KRACHT EN SNELHEID IN 
EEN COMPACTE BODY
Dankzij het Nikon DX-formaat is het hele camerasysteem, inclusief objectieven, sneller en wendbaarder.  
Het compacte en lichte systeem van de D7100 levert uitmuntende prestaties en biedt uiteenlopende vernieuwende 
functies. Geniet van de adembenemende details die kunnen worden gereproduceerd dankzij de combinatie van 
NIKKOR-objectieven, een krachtige CMOS-beeldsensor die is ontworpen zonder optisch laagdoorlaatfilter en de 
EXPEED 3-beeldverwerkingsengine. Profiteer nu van een optimale wendbaarheid dankzij het Nikon DX-formaat,  
van de kracht die u nodig hebt om in te zoomen op het onderwerp en dit prachtig vast te leggen, en van de  
mogelijkheid om fijne details te reproduceren. 
Met de D7100 kunt u altijd uw inspiratie volgen, waar deze u ook brengt.
De jacht op spectaculaire beelden begint hier.



AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED   • Beeldkwaliteit: 12-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [S], 1/2000 seconde, f/5.6 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid:  ISO 200 • Picture Control: Standaard  ©Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR   • Beeldkwaliteit: 12-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 1/500 seconde, f/11 • Witbalans: Direct zonlicht  • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Standaard  ©Koji Nakano



Optische zoeker van professionele kwaliteit 
voor een zeer aangenaam beeld  

De optische zoeker met 
glazen pentaprisma heeft een 
beelddekking van circa 100% en 
een zoomfactor van circa 0,94x*, 
zodat het beeld door de zoeker zeer aangenaam 
is, zelfs voor professionele gebruikers. Het 
organische EL-schermelement, dat voor het eerst 
wordt gebruikt voor het informatiescherm onder 
het beeldveld in de zoeker, draagt ook bij aan de 
uitstekende zichtbaarheid.
*f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1. 

Nieuwe grote lcd-monitor met veel  
betere zichtbaarheid in helder  
daglicht dankzij RGBW-uitlijning

Dankzij de RGBW-uitlijning biedt de nieuwe, grote 
lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met hoge resolutie 
(circa 1.229.000 beeldpunten) en grote kijkhoek 
een grotere helderheid. Gecombineerd met de 
geïntegreerde structuur van glas en scherm* biedt 
dit een veel betere zichtbaarheid, zelfs in lichte 
omstandigheden. Het kleurreproductiebereik is 
equivalent met dat van de D4 en de D800-serie. 
Dankzij het prachtige, heldere beeld werken 
livebeeld, filmopname en beeldcontrole veel 
prettiger. Weergegeven beelden kunnen worden 
vergroot tot circa 38x (beelden van groot formaat 
in DX [24 × 16]), zodat u de scherpstelling 
snel en nauwkeurig kunt controleren. Kras- en 
schokbestendig versterkt glas is gebruikt voor het 
monitorscherm.  

*Equivalent met de D4, D800-serie en D600.
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UITSNEDE VAN DX

Bovendien dekken de 51 scherpstelpunten 
bijna het gehele beeld van de 1,3× 
uitsnede van DX, waardoor u effectief 
kunt scherpstellen op grillig bewegende 
onderwerpen waarvan de positie in het beeld 
voortdurend verandert. De 1,3× uitsnede 
van DX biedt een beeldformaat van circa 
15,4 megapixels, wat hoog genoeg is voor 
algemeen gebruik en beelden met een hoge 
resolutie oplevert. 

De D7100 gebruikt een snel, zeer nauwkeurig, 
sequentieel mechanisme dat de spiegel 
en het diafragma afzonderlijk aanstuurt. 
In combinatie met de CMOS-sensor die 
compatibel is met een snelle uitlezing en de 
snellere beeldverwerking van EXPEED 3 kan 
de camera snelle continu-opnamen maken 
van maximaal circa 7 bps*1, 2 met maximaal 
100 beelden*3. De ontspanvertraging 
bedraagt circa 0,052 sec.*2 Dankzij de 
uitstekende prestaties bij hoge snelheden 
kan de camera bewegende onderwerpen 
probleemloos vastleggen. 

Het AF-systeem gebruikt maar liefst 51  
AF-punten en omvat de nieuw ontwikkelde 
geavanceerde Multi-CAM 3500DX-auto- 
focussensormodule, zodat u altijd 
probleemloos kunt scherpstellen. Vijftien 
kruissensoren dekken het meest gebruikte 
gebied in het midden. AF-detectie is 
beschikbaar tot -2 LW (ISO 100, 20°C), een 
helderheid die overeenkomt met een door 
maanlicht beschenen onderwerp. Dankzij 
een algoritme dat gelijk is aan dat van de D4, 
biedt de camera een hogere beginsnelheid 
voor AF-detectie. De snelheid die u nodig 
hebt om beslissende momenten goed vast  
te leggen, is drastisch verhoogd.  

Het middelste scherpstelpunt is compatibel 
met f/8 of sneller. Dit betekent dat u 
betrouwbaar kunt fotograferen met AF bij 

een effectief diafragma van f/8, wanneer 
een 2,0x teleconverter is bevestigd op een 
NIKKOR-teleobjectief met een maximaal 
diafragma van f/4. Supertele-opnamen met 
AF zijn nu mogelijk zonder zware apparatuur.

De D7100 is voorzien van een optie voor 
een 1,3× uitsnede van DX-formaat, die 
het mogelijk maakt accuraat scherp te 
stellen op verafgelegen onderwerpen 
met het krachtige AF-systeem, waarbij u 
beslissende momenten kunt vastleggen 
met snelle continu-opnamen van maximaal 
circa 7 bps*1. In DX-formaat is de beeld-
hoek equivalent met ongeveer 1,5x de 
brandpuntsafstand van het objectief*2. 
Bij de 1,3× uitsnede van DX-formaat is 
de beeldhoek equivalent met die van een 
objectief met een brandpuntsafstand die 
circa 1,3 maal groter*2 is dan in DX-formaat. 
Daardoor wordt de beeldhoek equivalent met 

circa 2,0x de brandpuntsafstand 
van het objectief*2. In deze stand 
kunt u dicht bij verafgelegen 
onderwerpen komen, zelfs 
als u relatief compacte, lichte 
telezoomobjectieven gebruiken. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III (maximaal effectief diafragma: f/8)

• Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [A], 1/25 seconde, f/11 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 100 
• Picture Control: Standaard  ©Moose Peterson

Mis geen moment meer dankzij snelle 
continu-opnamen tot 7 bps*1, 2 en een 
snelle respons

1,3× uitsnede van DXDX-formaat

Opnamen met AF zijn zelfs mogelijk bij 
een effectief diafragma van f/8

AF-systeem met 51 punten voor 
een grote beelddekking

Met de 1,3× uitsnede van DX kunt u 
dichter bij verafgelegen onderwerpen 
komen en zijn snelle continu-opnamen 
tot 7 bps*1 mogelijk

Gefotografeerd met de 1,3× uitsnede van DX, met een 
500 mm-objectief (beeldhoek: equivalent met een 
brandpuntsafstand van 1000 mm*)
* Omgerekend naar kleinbeeldformaat. 

• Objectief: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR  
• Beeldkwaliteit: 12-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 
1/1000 seconde, f/8 • Witbalans: Direct zonlicht  
• Gevoeligheid: ISO 200 • Picture Control: Standaard 
©Koji Nakano

*1 In de 1,3× uitsnede van DX-formaat met JPEG/12-bits NEF 
(RAW). Maximaal circa 6 bps in de DX-stand met dezelfde 
beeldkwaliteit.
*2 Op basis van CIPA-richtlijnen.
*3 Als JPEG Normaal en een groot beeldformaat zijn 
geselecteerd. Bij JPEG Fijn en een groot beeldformaat zijn 
maximaal 33 beelden in DX-formaat en 73 beelden in de  
1,3× uitsnede van DX beschikbaar.

*1 Met JPEG/12-bits NEF (RAW).
*2 Omgerekend naar kleinbeeldformaat.

• Groot aantal AF-veldstanden voor elk soort 
onderwerp: enkelpunts AF, dynamisch veld-
AF (met 9, 21 of 51 punten), 3D-tracking en 
automatisch veld-AF 
• Systeem voor onderwerpherkenning voor een 
zeer nauwkeurige, automatische scherpstelling 
met een RGB-sensor met 2016 pixels

Aanvullende functies die de  
scherpstelling verbeteren  

RGBW-uitlijning biedt betere helderheid doordat meer 
witte beeldpunten worden gebruikt

Snelle continu-opnamen van circa 7 bps (beeldveld: 1,3× uitsnede van DX)8 9

Informatiescherm in de zoeker met een organisch  
EL-beeldelement (omgeven door een rode lijn)

1,3x
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR   • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [A], 1/320 seconde, f/8 • Witbalans: Automatisch 1  • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Landschap  ©Robert Bösch



• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) • Belichting: stand [M], 
1/180 seconde, f/8 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Landschap  ©Koji Nakano

De D7100 gebruikt een Nikon DX-formaat 
CMOS-sensor met circa 24,1 effectieve 
megapixels die compatibel is met een snelle 
uitlezing. De beeldsensor is ontwikkeld zonder 
optisch laagdoorlaatfilter (OLPF), waardoor 
het oplossend vermogen van de pixelrijke 
beeldsensor en de scherpte van NIKKOR-
objectieven volledig tot hun recht komen en 
details voortreffelijk worden gereproduceerd. 
Zelfs als beelden worden bijgesneden of 
vergroot, behouden ze deze verbluffend 
hoge resolutie. 

Nikon’s exclusieve EXPEED 
3-beeldverwerkingsengine 
handelt meerdere taken 
af op hoge snelheid, terwijl 
een hoge precisie behouden 
blijft, waardoor het potentieel van 
24,1 megapixels ten volle kan worden 
benut voor foto’s en films. Dit resulteert in 
een voortreffelijke kleurreproductie, rijke 
toongradaties en een hoge beeldkwaliteit bij 

hoge ISO-waarden. 

Voortreffelijke reproductie van details 
dankzij een beeldsensor zonder optisch 
laagdoorlaatfilter 

Krachtige EXPEED 3- 
beeldverwerkingsengine 

De D7100 is voorzien van een nieuwe 
spotwitbalansfunctie waarmee u gemakkelijk 
handmatig de witbalans vooraf kunt instellen 
op basis van een specifiek deel van het beeld 
dat u tijdens livebeeld selecteert.  
Dit betekent dat u effectief een zeer nauw-
keurige witbalansinstelling kunt verkrijgen 
op basis van het geselecteerde onderwerp 
of een deel ervan tijdens livebeeld. Het doel 
voor de handmatige voorinstelling van de 
spotwitbalans kan met de multi-selector in het 
beeld worden verplaatst. Aangezien u hierdoor 
geen grijskaart meer hoeft te gebruiken en 
snel een voorinstelling kunt baseren op zelfs 
een verafgelegen onderwerp, hoeft u geen 
beslissende momenten meer te missen terwijl 
u de witbalans instelt. Spotwitbalans kan 
worden gebruikt als een superteleobjectief is 
bevestigd. Dit komt goed van pas wanneer u 
opnamen maakt van binnensporten of in een 
stadion waar verschillende soorten verlichting 
worden gebruikt.

De standaard ISO-gevoeligheid van de D7100 
loopt van 100 tot 6400, maar is uitbreidbaar 
tot het equivalent van ISO 25.600 (Hi 2). 
Bovendien vermindert de uitstekende 
functie voor ruisonderdrukking doeltreffend 
ruis bij een hoge ISO-instelling. Ruis wordt 
zelfs onderdrukt in onderwerpen met een 
laag contrast, zoals haren en gras, terwijl 
de kleurverzadiging en resolutie zo veel 
mogelijk behouden blijven. 
De ruisonderdrukking is ook 
geoptimaliseerd voor films. 
Deze functie blinkt uit tijdens 
opnamen in omstandigheden 
met weinig licht en produceert 
heldere en scherpe resultaten.

ISO-gevoeligheidsbereik uitbreidbaar  
tot ISO 25.600-equivalent

Gemaakt met ISO 6400

• Actieve D-Lighting zorgt voor een superieure 
beeldkwaliteit doordat details in zowel hoge 
lichten als schaduwen behouden blijven, terwijl 
het contrast wordt verlaagd en de helderheid 
wordt gereproduceerd zoals u het ziet, zelfs in 
contrastrijke onderwerpen

• HDR (Hoog Dynamisch Bereik) produceert 
één beeld met een groter dynamisch bereik 
door twee opnamen met een verschillende 
belichting te maken wanneer eenmaal op 
de ontspanknop wordt gedrukt en deze 
vervolgens automatisch te combineren

• Picture Control-systeem met zes opties 
waarmee u uw ideale beelden maakt door 
de kleur en toon aan te passen voor foto’s 
en films: Standaard, Neutraal, Levendig, 
Monochroom, Portret en Landschap

• Scherpte van rand tot rand dankzij 
vermindering van laterale chromatische 
aberratie/automatische vertekeningscorrectie

• Dankzij zestien onderwerpstanden kan de 
camera automatisch de beste instellingen voor 
het onderwerp selecteren: Portret, Landschap, 
Kinderen, Sport, Close-up, Nachtportret, 
Nachtlandschap, Party/binnen, Strand/sneeuw, 
Zonsondergang, Schemering, Dierenportret, 
Kaarslicht, Bloesem, Herfstkleuren en Voedsel 

Diverse technologieën die uw 
creativiteit inspireren 

Instelscherm voor spotwitbalans
(      Doel van de spotwitbalans voor het meten  
van gegevens voor handmatige voorinstelling)

Met spotwitbalans kan de  
witbalans vooraf worden  
gemeten tijdens livebeeld

UITMUNTENDE 
REPRODUCTIE  
VAN DETAILS
MET 
VOORTREFFELIJKE 
HELDERHEID

24,1
MEGAPIXELS 

ZONDER

OLPF

Actieve D-Lighting: Uit Actieve D-Lighting:  
Extra hoog

HDR: Extra hoog

HDR: Uit HDR: Normaal

Picture Control: Portret Picture Control: Landschap

Gemaakt met Hi 2  
(equivalent met ISO 25.600)
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U kunt creatieve beelden produceren die 
uw bedoelingen het beste weerspiegelen, 
ongeacht of het gaat om foto’s of films, door 
eenvoudig speciale effecten toe te passen in 
de camera zelf. Aangezien het resultaat van 
een effect real-time op de lcd-monitor wordt 
weergegeven, kunt u de effecten instellen 
terwijl u het resultaat controleert. 

Aangezien de D7100 een HDMI-mini-aan-
sluiting (type C) gebruikt, kunnen video's 
tegelijk op de lcd-monitor en een externe 
monitor worden weergegeven*. Tijdens 
filmopname of filmlivebeeld kunt u ervoor 
kiezen de instellingen op de lcd-monitor niet 
weer te geven op het apparaat dat via HDMI 
is aangesloten. Dit is handig als u het hele 
beeld wilt zien wanneer u tijdens de opname 
tegelijkertijd het beeld wilt controleren op een 
grote monitor die via HDMI is aangesloten. 
Het is ook mogelijk om ongecomprimeerde 
filmlivebeeldgegevens direct op te slaan op 
een extern opslagapparaat (videorecorder 
met HDMI-ingang). Zo kunnen professionele 
gebruikers ongecomprimeerde filmopnamen 
van hoge kwaliteit bewerken op de 
aangesloten apparatuur.  

Films kunnen eenvoudig worden bewerkt 
in de camera, zonder dat u een computer 
nodig hebt. Wanneer u ongewenste scènes 
verwijdert, kunt u het begin- en eindpunt zeer 
nauwkeurig beeld voor beeld instellen.  
U kunt ook een beeld selecteren en opslaan 
als JPEG-foto. 

1080/
 60i

DX-filmformaat Filmbeeldveld op basis van 1,3× uitsnede van DX

MAAK INTIEMERE 
BEELDEN VAN  
UW ONDERWERP 
MET FULL  
HD-VIDEO

Doordat EXPEED 3 de gegevens van de 
beeldsensor, die is ontworpen zonder optisch 
laagdoorlaatfilter, optimaal verwerkt, 
produceert de D7100 Full HD-video’s met 
een voortreffelijke reproductie van details, 
en met minder moiré en rafelige randen. 
U kunt een prachtige onscherpte creëren 
die alleen mogelijk is met een D-SLR en 
uiteenlopende filmstijlen toepassen dankzij 
het grote assortiment NIKKOR-objectieven. 
De D7100 ondersteunt 1920 × 1080; 30p. Voor 
een vloeiende weergave van snelbewegende 
onderwerpen selecteert u 1280 × 720; 
60p. Als het filmbeeldveld is gebaseerd op 
de 1,3× uitsnede van DX, kunt u ook 1920 
× 1080; 60i/50i kiezen. Een functie voor 
ruisonderdrukking, die is geoptimaliseerd 
voor films, vermindert ruis doeltreffend, 
terwijl de grote scherpte behouden blijft. 
Bovendien zorgt een functie voor reductie van 
flikkering voor een juiste belichtingsregeling 
waardoor flikkering tijdens video-opnamen 
of livebeeld tot het minimum wordt beperkt. 
Aangezien de filmopnameknop zich naast de 
ontspanknop bevindt, kunt u filmopnamen 
gemakkelijk starten en stoppen, waarbij de 
camera stabiel blijft. Dit werkt op dezelfde 
manier als wanneer u foto’s maakt, met een 
minimale onscherpte door cameratrilling. 
Opgenomen films worden gecomprimeerd in 
de indeling H.264/MPEG-4 AVC. De maximale 
opnameduur is 29 min. en 59 sec.*
*Als [Normaal] is geselecteerd voor [Filmkwaliteit].  
20 min. bij [Hoge kwaliteit].

Naast het DX-filmformaat biedt de   
D7100 een filmbeeldveld op basis van  
de 1,3× uitsnede van DX. De beeldhoek in dit 
filmbeeldveld is equivalent met circa 2,0x de 
brandpuntsafstand van het objectief*, zodat 
u ver kunt inzoomen op onderwerpen en 
indrukwekkende video’s kunt opnemen. Dankzij 
de combinatie met de wendbaarheid van het 
compacte, lichte DX-formaat kunt u dichter bij 
nog kleinere, verder afgelegen onderwerpen 
komen.
*Omgerekend naar kleinbeeldformaat.  

De scherpstelsnelheid van contrastdetectie-
AF, dat wordt gebruikt bij filmopnamen en 
livebeeld, is aanzienlijk verbeterd vergeleken 
met de D300S. Als u fulltime servo-AF  
(AF-F) selecteert als objectiefscherpstelling  
en AF met onderwerp volgen als AF-veldstand,  
wordt een bewegend onderwerp binnen 
het beeld gevolgd en blijft de camera hierop 
scherpstellen. Gezichtprioriteit-AF, dat 
automatisch gezichten van mensen herkent  
en erop scherpstelt, is ook beschikbaar. 

Full HD-video, 1920 × 1080 bij 
30p/60i/50i ondersteund

Speciale effecten die beschikbaar zijn in de D7100: 
Nachtzicht, Kleurenschets, Miniatuureffect, Selectieve kleur, 
Silhouet, High-key en Low-key.

Multi-veldstand Full-HD D-film met  
twee filmbeeldvelden gebaseerd op  
DX en 1,3× uitsnede van DX 

MULTI-VELDSTAND
FULL HD D-FILM

Speciale effecten voor meer  
creativiteit bij films

Gelijktijdige weergave van livebeeld-
uitvoer op een externe monitor via HDMI

Ingebouwde filmbewerkingsfuncties
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• Ingebouwde stereomicrofoon met 
gevoeligheidsregeling in 20 stappen
• Hoofdtelefoonaansluiting 
voor gelijktijdige controle van 
het geluid wanneer u een 
stereohoofdtelefoon gebruikt  
(in de handel verkrijgbaar)
• Aanduiding van het geluidsniveau 
op de lcd-monitor waarmee u  
de geluidsniveaus visueel kunt  
controleren en de microfoon-
gevoeligheid kunt wijzigen tijdens 
filmlivebeeld

Uitgebreide opnameregeling  
van hifi-audio

Betrouwbare scherpstelling met 
contrastdetectie-AF voor bewegende 
onderwerpen en gezichten van personen

Tijdens filmopname

Speciale effecten: Kleurenschets (foto)

Speciale effecten: Nachtzicht (foto)

* Als 1920 × 1080; 60i, 1920 × 1080; 50i, 1280 × 720; 60p 
of 1280 × 720; 50p is geselecteerd voor [Beeldformaat/
beeldsnelheid] , wordt de monitor uitgeschakeld wanneer 
de camera is aangesloten op een HDMI-video-apparaat. 
Tijdens filmopnamen via een HDMI-interface worden films 
mogelijk uitgevoerd met een beeldformaat dat kleiner is 
dan de geselecteerde instelling voor 
[Beeldformaat/beeldsnelheid].

De D7100 is compatibel met HDMI, zodat u foto’s en films kunt 
weergeven op een HD-tv. (Voor aansluiting op een HD-tv is een 
in de handel verkrijgbare HDMI-kabel met een HDMI-ministekker 
[type C] vereist.)

Ingebouwde 
stereomicrofoon



NIKKOR-OBJECTIEVEN
Met hun hoge oplossende vermogen maken NIKKOR-objectieven optimaal gebruik van de  
mogelijkheden van de D7100, die is voorzien van een beeldsensor zonder optisch laagdoorlaatfilter

AF-S DX NIKKOR 10-24mm  
f/3.5-4.5G ED
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat):  
De beeldhoek is equivalent met die van een  
objectief van 15-36 mm (in FX-/kleinbeeldformaat).  

Een ultragroothoekzoomobjectief met een maximale beeldhoek van 109º.  
Dit objectief is ideaal om te fotograferen in kleine ruimten, voor architectuur- 
en landschapsfoto’s en om beelden vast te leggen waarin de nadruk ligt op 
perspectief. Aangezien dit objectief beeldhoeken dekt van 109º tot 61º, handig 
voor snapshots, is dit een zeer goed bruikbaar standaardobjectief. En met zijn 
kleine kortste scherpstelafstand kan dit objectief bovendien ook worden gebruikt 
voor close-ups in de telestand.  

AF-S DX NIKKOR 16-85mm  
f/3.5-5.6G ED VR
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat):   
De beeldhoek is equivalent met die van een  
objectief van 24-127,5 mm (in FX-/kleinbeeldformaat). 

Met dit veelzijdige standaardzoomobjectief, dat begint bij een beeldhoek van 83° op  
de maximale groothoekstand, kunt u uiteenlopende soorten groothoekfoto’s maken.  
Er worden twee elementen van ED-glas en drie asferische lenselementen gebruikt.  
Het objectief produceert uitzonderlijk scherpe beelden, waarbij u de beeldhoek 
dynamisch kunt wijzigen.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat): De beeldhoek is equivalent van die van een objectief 
van 105-300 mm (in FX-/kleinbeeldformaat).

Hoewel dit objectief compact en licht is, dekt dit een brandpuntsbereik van 70 tot  
200 mm met een vast maximaal diafragma van f/4. Nano Crystal Coat produceert 
heldere beelden met minder beeldschaduwen en lichtvlekken. Het objectief beschikt 
ook over een krachtige functie voor vibratiereductie waarvan het effect equivalent is 
met een sluitertijd die circa vijf stops korter is. Gecombineerd met de 1,3× uitsnede 
van DX en het f/8-compatibele AF-systeem van de D7100, en een 2,0x teleconverter, 
de AF-S teleconverter TC-20E III, kunt u met dit compacte, lichte systeem prachtige 
supertele-opnamen met AF maken, met een beeldhoek die equivalent is met die van  
een objectief van circa 800 mm*.
* Omgerekend naar FX-/kleinbeeldformaat.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat): De beeldhoek is equivalent met die van een objectief 
van 120-600 mm (in FX-/kleinbeeldformaat).  

Dit teleobjectief met 5x zoom dekt een breed telebereik tot 400 mm en wordt ten 
zeerste aanbevolen voor het fotograferen van sporten, vogels, vliegtuigen, treinen en 
landschappen. Het nieuw ontwikkelde optische ontwerp gebruikt Nano Crystal Coat, 
één element van Super ED-glas en vier elementen van ED-glas, en levert excellente 
optische prestaties over het gehele zoombereik. De functie voor vibratiereductie biedt 
een effect dat equivalent is met een sluitertijd die vier stops korter is*1, terwijl de AF-
snelheid de hoogste in deze klasse is. Bij gebruik met de D7100 in de 1,3× uitsnede 
van DX-formaat is de beeldhoek equivalent met die van objectief van circa 800 mm*2, 
waarbij de 51 scherpstelpunten van de camera vrijwel het gehele beeld dekken. Met 
dit objectief kunt u comfortabel en betrouwbaar supertele-opnamen met AF maken en 
zo uw fotografische mogelijkheden uitbreiden.   
*1 Op 400 mm; op basis van CIPA-normen. *2 Omgerekend naar FX-/kleinbeeldformaat.

AF-S Micro NIKKOR 60mm  
f/2.8G ED
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat):   
De beeldhoek is equivalent met die van een  
objectief van 90 mm (in FX-/kleinbeeldformaat).  

Profiteer van uiteenlopende reproductieverhoudingen van oneindig tot de kortste 
scherpstelafstand (1x). Zelfs bij opnamen van 1x produceert dit objectief scherpe 
beelden bij het maximale diafragma. Aangezien dit objectief is voorzien van Nano 
Crystal Coat, dat beeldschaduwen en lichtvlekken vermindert, produceert het een 
helder beeld, zelfs bij tegenlicht. En aangezien dit objectief een prachtige bokeh 
creëert, is dit onmisbaar voor uiteenlopende onderwerpen, van portretten tot 
landschapsfoto’s.  

AF-S DX NIKKOR 18-300mm  
f/3.5-5.6G ED VR
Bij bevestiging op de D7100 (DX-formaat):   
De beeldhoek is equivalent met die van een  
objectief van 27-450 mm (in FX-/kleinbeeldformaat).  

Dit krachtige zoomobjectief heeft een zoomverhouding van circa 16,7x. Terwijl dit 
objectief een groot aantal beeldhoeken dekt, heeft het een maximaal diafragma 
van f/5.6 in de telestand van 300 mm, zodat u gemakkelijk uiteenlopende soorten 
onderwerpen kunt fotograferen. 

©Moose Peterson

©Koji Nakano
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1. Zoekerweergave met een organisch  
EL-beeldelement

De D7100 gebruikt een nieuw, contrastrijk en 
energiebesparend organisch EL-schermelement 
met hoge intensiteit voor het informatiescherm 

onder het beeldveld in de zoeker. Dit zorgt niet alleen voor een 
goede zichtbaarheid, maar draagt ook bij aan een snellere respons 
bij lage temperaturen. In de zoeker kunnen rasterlijnen, handig voor 
landschaps- en architectuurfoto’s, worden weergegeven (bij opnamen 
in DX-formaat). 

4. Optische zoeker met glazen prisma en 
een beelddekking van circa 100% voor een 
nauwkeurige compositiebepaling en een 
aangenaam beeld

3. Zeer duurzame en nauwkeurige sluiter

Net als de D4 biedt De D7100 sluitertijden 
van 1/8000 tot 30 sec. De sluitertijd voor 
flitssynchronisatie kan worden verkort tot  
1/250 sec. De sluiter gaat zeer lang mee 

aangezien deze gedurende meer dan 150.000 cycli in de camera  
is getest. 

Duurzame, lichte body (lichter 
dan de D7000), gemaakt van een 
magnesiumlegering met weer-  
en stofbestendige afdichting

Ondanks zijn voortreffelijke capaciteiten weegt de D7100 circa 675 
gram (alleen de body) en is daarmee lichter dan de D7000. Terwijl de 
magnesiumlegering die voor de boven- en achterkant is gebruikt, zorgt 
voor een betrouwbare degelijkheid, staan effectieve afdichtingen op 
diverse locaties op de body garant voor een uitstekende weer- en 
stofbestendigheid*.
* Equivalent met D800-serie en D300S.

GROTE BETROUWBAARHEID EN BEDIENINGSGEMAK VOOR MOEITELOOS FOTOGRAFEREN
Geavanceerde technologieën, geconcentreerd in een licht, compact systeem

5. Standknop en keuzeknop voor de ontspanstand

De standknop en de keuzeknop voor de 
ontspanstand zijn gecombineerd voor een 
groter bedieningsgemak. Beide hebben 
een vergrendelingsfunctie om ongewenste 

wijzigingen te voorkomen.  

7. Virtuele horizon om de horizontale stand te 
controleren

Via een virtuele horizon kunt u de horizontale 
stand van de camera controleren. Wanneer 
u fotografeert door de zoeker, wordt de 

aanduiding weergeven tijdens zowel horizontale als verticale opnamen. 
Tijdens livebeeld of filmopnamen wordt de virtuele horizon over het 
monitorbeeld heen weergegeven. 

6. P-knop biedt snel toegang tot veelgebruikte 
instellingen

De P-knop biedt direct toegang tot menu-
instellingen die u wilt wijzigen. Hiermee 
worden lijsten met instellingen op de monitor 

weergegeven wanneer u opnamen maakt met de zoeker of via 
livebeeld, terwijl tijdens de weergave het retoucheermenu wordt 
weergegeven. 

2. Sequentieel aansturingsmechanisme draagt 
bij aan een snellere werking

De camera beschikt over een zeer nauwkeurig 
sequentieel aansturingsmechanisme dat het 
diafragma en de spiegel afzonderlijk aanstuurt. 

Dit staat garant voor snelle continu-opnamen tot circa 7 bps*1, 2 en 
een ontspanvertraging van circa 0,052 sec.*2, terwijl u probleemloos 
kunt fotograferen met livebeeld waarbij de spiegel is opgeklapt.  
*1 In de 1,3× uitsnede van DX-formaat met JPEG/12-bits NEF (RAW). Maximaal circa  
6 bps in de DX-stand met dezelfde beeldkwaliteit. 
*2 Op basis van CIPA-richtlijnen.

Twee SD-kaartsleuven, 
compatibel met SDXC 
UHS-I2 

3

6 7
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Ingebouwde flitser met commanderfunctie/Nikon Creatief Verlichtingssysteem

Battery pack en GPS-apparaat Nikon’s exclusieve software

Draadloze accessoires/communicatie-eenheid

Nikon’s RAW-beelden worden opgeslagen 
als Nikon Electronic Format (NEF), dat een 
zeer grote hoeveelheid gegevens bevat. Deze 
gegevens kunnen alleen ten volle worden 
benut met Nikon’s exclusieve software 
ViewNX 2 (meegeleverd) en Capture NX 2 
(optioneel), die beide zijn geoptimaliseerd 
voor deze bestandsindeling. NEF behoudt de 
originele gegevens zonder kwaliteitsverlies, 
zelfs na herhaaldelijk bewerken, zodat u met 
een gerust hart uw aandacht kunt richten op 
de bewerkingen. Doordat u met deze software 
uw ideale beelden kunt creëren, worden uw 
digitale foto’s nog waardevoller.   

MB-D15 multifunctionele battery pack (optioneel)

Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij, zes AA-
batterijen (alkaline, Ni-MH of lithium) of de EH-5b 
lichtnetadapter (vereist EP-5B stroomaansluiting) 
kunnen worden gebruikt. Met één volledig opgeladen 
EN-EL15 in de D7100 en nog een in de MB-D15 kunt u 
tot circa 1900 beelden* vastleggen. Deze battery pack 
is voorzien van een AE-L/AF-L-knop, een hoofd- en 
secundaire instelschijf, een ontspanknop en een multi-

selector die handig zijn voor opnamen in de verticale stand. De body van 
magnesiumlegering heeft een afdichting die gelijkwaardig is met die van de 
body van de D7100 en uitstekend stof- en weerbestendig is.  
* Op basis van CIPA-normen.

GP-1/GP-1A GPS-apparaat (optioneel) 

Met het optionele GP-1/GP-1A GPS-apparaat kunt u 
locatiegegevens, zoals breedtegraad, lengtegraad, 
hoogte en UTC (Universal Coordinated Time), opslaan 
als Exif-gegevens in de beelden die u maakt met de 

D7100. Beelden met locatiegegevens kunnen worden weergegeven in de 
GeoTag-werkruimte van ViewNX 2 (meegeleverd). De gegevens kunnen ook 
worden gebruikt door Nikon’s service voor het delen en opslaan van beelden, 
NIKON IMAGE SPACE, andere online services voor beeldopslag of digitale 
kaartsoftware.

WR-1 draadloze afstandsbediening (optioneel) 
De WR-1 is een geavanceerde multifunctionele afstandsbediening. 
Wanneer één WR-1 is geconfigureerd als zender en een andere als  
ontvanger, die is aangesloten op de D7100, kunnen de camera-
instellingen*1 worden bekeken en gewijzigd via het display van de zender. 

De WR-1 gebruikt radiogolven en de maximale communicatie-afstand tussen twee 
WR-1’s bedraagt 120 m*2. Er zijn vijftien kanalen beschikbaar. Naast bediening op 
afstand van een camera waarop een WR-1 (gebruikt als ontvanger) is bevestigd 
en die wordt bediend met een andere WR-1 (gebruikt als zender)*3, zijn er diverse 
opnamemogelijkheden zoals het gelijktijdig ontspannen van de sluiters van meerdere 
camera’s, de sluiters van meerdere camera’s synchroon ontspannen met een 
hoofdcamera waarop een WR-1 is bevestigd*4, bediening op afstand van elke groep 
camera’s afzonderlijk, en intervalfotografie. Fotograferen op afstand door de WR-1 te 
combineren met de WR-R10/WR-T10 is ook mogelijk*3.

*1 Beperkte functies. Belichtingsstanden (weergeven is mogelijk, wijzigen niet), sluitertijd/
diafragmawaarde (de mogelijkheid om instellingen weer te geven en te wijzigen hangt af van de 
gebruikte belichtingsstand), ISO-gevoeligheid enz. *2 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; 
het bereik hangt af van de weersomstandigheden en de aan- of afwezigheid van obstakels. *3 Hiervoor 
moeten de gebruikte WR-1, WR-R10 en WR-T10 worden gekoppeld. Er kunnen maximaal 20 (WR-1) 
of 64 (WR-R10) afstandsbedieningen worden gekoppeld. *4 Alleen een camera met een tien-pins 
afstandsbedieningsaansluiting kan worden gebruikt als hoofdcamera voor synchroon ontspannen.

UT-1 communicatie-eenheid (optioneel) 
De UT-1 communicatie-eenheid kan worden bevestigd op  
de accessoireschoen van de D7100 en met een USB-kabel 
op de camera worden aangesloten. Hiermee is een snelle 
overdracht van beeldgegevens mogelijk van de camera naar 
een pc of FTP-server en kan de camera via een bekabeld LAN 

op afstand worden bediend vanaf een pc. De eenheid kan bovendien via draadloos 
LAN*1 worden gebruikt in combinatie met de WT-5A/B/C/D draadloze zender*2.  
Als de UT-1 wordt gebruikt met de D7100, kunnen foto’s en films worden overgezet 
naar een pc of FTP-server en kan de camera op afstand worden bediend vanaf een  
pc (camerabediening en opslag van foto’s en films op een pc via de optionele  
software Camera Control Pro 2). 

*1 Op basis van IEEE802.11a/b/g/n. *2 De stand HTTP-server en de stand voor synchroon ontspannen 
die beschikbaar zijn bij een combinatie van de D4 en de WT-5A/B/C/D kunnen niet worden gebruikt als 
de UT-1 en de WT-5A/B/C/D worden gecombineerd.

UITMUNTEND SYSTEEM OM COMFORTABEL TE FOTOGRAFEREN

De D7100 heeft een ingebouwde opklapbare flitser 
met een richtgetal van circa 12 (m, ISO 100, 20°C) 

die de beeldhoek van een groothoekobjectief 
van 16 mm dekt. De ingebouwde flitser heeft 

een commanderfunctie die compatibel is met 
geavanceerde draadloze flitssturing en kan maximaal twee 
groepen optionele flitsers aansturen als hoofdflitser. Bij gebruik 
van deze ingebouwde flitser of een optionele Nikon-flitser is de 
D7100 compatibel met diverse functies van het Nikon Creatief 
Verlichtingssysteem, zoals i-DDL-flitssturing, dat wordt geroemd 
vanwege de zeer nauwkeurige flitserregeling. 

De commanderfunctie van de ingebouwde 
flitser gebruiken

Twee SB-700’s (één met een reflecterende 
paraplu) zijn aan weerszijden van het 
onderwerp geplaatst en worden draadloos 
aangestuurd via de commanderfunctie van 
de ingebouwde flitser. 

Het onderwerp wordt zachter weergegeven met  
natuurlijk uitziend licht. 

• Objectief: AF -S NIKKOR 85mm f /1.8G  
• Beeldkwaliteit : 14 -bits NEF ( RAW )  
• Belichting : stand [M ] , 1/ 80 seconde, f / 4.5  
• Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid : ISO 400  
• Picture Control : Por tret  ©Rober t Bösch

Nikon Speedlight-flitsers compatibel met 
geavanceerde draadloze flitssturing

WU-1a draadloze mobiele adapter (optioneel) 

Als u de optionele WU-1a draadloze mobiele adapter 
aansluit op de USB-aansluiting van de D7100, is 
communicatie via draadloos LAN mogelijk tussen de 

camera en een smartapparaat, zoals een smartphone of tabletcomputer. Met de 
functie voor fotograferen op afstand, waarbij de sluiter op afstand kan worden 
ontspannen, kunt u uw smartapparaat gebruiken als externe monitor om het 
livebeeld te controleren en vervolgens de opname te maken. Nadat de beelden 
zijn overgezet naar het smartapparaat, kunt u ze gemakkelijk uploaden naar uw 
favoriete sociale netwerk of aan een e-mail toevoegen. De adapter is compatibel 
met smartapparaten met iOS of AndroidTM. 
Opmerking: als u de WU-1a gebruikt terwijl deze is verbonden met een smartapparaat, moet u 
vóór gebruik Wireless Mobile Utility (dat gratis kan worden gedownload via de appwinkel van het 
smartapparaat) op het apparaat installeren.

WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen 
(optioneel)  
De maximale communicatie-afstand tussen een WR-R10 en 
een WR-T10 is 20 m*1. U kunt één of meer camera’s waarop 

een WR-R10 is bevestigd (het aantal camera’s is onbeperkt) aansturen door de 
WR-T10 als zender te gebruiken. Aangezien deze afstandsbedieningen werken met 
radiogolven, is fotograferen op afstand zelfs mogelijk als obstakels, zoals bomen, 
in de weg staan. U kunt niet alleen de AF activeren door de ontspanknop op de 
afstandsbediening half in te drukken en continu-opnamen maken door de ontspanknop 
langer in te drukken, maar u kunt de afstandsbedieningen ook gebruiken om diverse 
functies van de D7100 te bedienen, waaronder filmopnamen*2.

*1 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik hangt af van de weersomstandigheden en de 
aan- of afwezigheid van obstakels. *2 Filmopnamen zijn beschikbaar bij gebruik met de D4, D800-serie, 
D600, D7100 en D5200.

 
‘NIKON IMAGE SPACE’ is een gratis online service voor het opslaan en  
delen van beelden. Dankzij een snelle, zeer gebruiksvriendelijke gebruikers-
interface en een eenvoudige workflow kunt u foto’s en films gemakkelijk 
en probleemloos uploaden/downloaden, ordenen, delen en gebruiken op 
sociale netwerksites. Een ‘basisaccount’ met maximaal 2 GB opslagruimte 
is beschikbaar voor alle geregistreerde gebruiken. Een ‘speciaal account’, 
dat alleen kan worden gebruikt door eigenaren van een digitale camera van 
Nikon, biedt 20 GB opslagruimte en diverse handige functies, waaronder de 
mogelijkheid een wachtwoord in te stellen voor gedeelde beelden en het 
downloaden van beelden te beperken. 

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

ViewNX 2

Capture NX 2

GP-1A

ZOEKERACCESSOIRES

AFSTANDSBEDIENING, GPS-ACCESSOIRES

LICHTNETADAPTERS, BATTERIJEN, OPLADERS ACCESSOIRES VOOR 
SMART APPARATEN

TAS

FLITSERS

TV- EN VIDEOACCESSOIRES

COMPUTERACCESSOIRES

NIKKOR-OBJECTIEVEN

DIGISCOPING-
ACCESSOIRES

HOOFDTELEFOON

DRAADLOZE ZENDER, 
COMMUNICATIE-EENHEID

STEREO- 
MICROFOON

DG-2 
zoekerloep

DR-6 
hoekzoeker

WR-1 draadloze 
afstandsbediening  WR-1 draadloze 

afstandsbediening 
WR-T10 draadloze 
afstandsbediening 

GP-1/GP-1A 
GPS-apparaat

MC-DC2 
afstands-

bedieningskabel

EN-EL15 
oplaadbare 
Li-ionbatterij*

MH-25 
batterijlader* 

MB-D15 multifunctionele 
battery pack

EP-5B stroomaansluiting

EH-5b lichtnetadapterZes AA-batterijen**

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening 

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening 

ML-L3 
afstandsbediening

CF-DC3 
halfzachte tas

WU-1a draadloze 
mobiele adapter

HDMI-kabel met HDMI-
ministekker (type C) voor 
aansluiting op de camera**

SD-geheugenkaart** Personal 
computer**

Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

UT-1 communicatie-eenheid

UC-E6* USB-kabel

EN-EL15 
oplaadbare 

Li-ionbatterij*

EP-5B 
stroomaansluiting

WT-5A/B/C/D 
draadloze zender

EH-5b lichtnetadapter

Capture NX 2

Camera Control 
Pro 2

ViewNX 2*

Tv**

HDMI-ingang videorecorder**

Wireless Mobile 
Utility†

Smartapparaat** 
(iOS/Android)

DK-20C zoekercorrectielenzen  
(-5 tot +3 m-1)

DK-22 oculairadapter

DK-21M vergrotend oculair 

DK-5 oculairkapje*

DK-23 rubberen oogschelp*

SB-910 
Speedlight

ME-1 
stereomicrofoon

SB-700 
Speedlight

SB-400 
Speedlight

R1C1 close-up 
Speedlight 

commander-set AS-15 
synchronisatie-

flitsadapter

Studioflitsers**

SC-28/29 
DDL-afstands-

bedieningskabel

FSA-L1 fieldscope-
adapter voor digitale 
spiegelreflexcamera’s

Hoofdtelefoon**

FSA-L2 fieldscope-
adapter voor digitale 
spiegelreflexcamera’s

SB-910/700/400 
Speedlights

SD-9 battery pack voor extra capaciteit 

*Meegeleverde accessoires  **Niet van Nikon  † Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat (gratis).
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Breid uw systeem uit met diverse accessoires om zo de snelheid van het Nikon DX-formaat ten volle te benutten
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Type camera Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve beeldhoek Nikon DX-formaat; brandpuntsafstand in kleinbeeldequivalent is gelijk aan circa 1,5x de 

brandpuntsafstand van objectieven met een beeldhoek in FX-formaat
Effectieve pixels 24,1 miljoen
Beeldsensor CMOS-sensor van 23,5 × 15,6 mm
Totaal aantal pixels 24,71 miljoen
Stofverwijderings- Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (optioneel programma 
systeem  Capture NX 2 vereist)
Beeldformaat (pixels) • DX-beeldveld (24×16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S] • Beeldveld bij 1,3× 

(18×12): 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Foto’s met een beeldveld van DX 
(24×16) gemaakt tijdens filmlivebeeld: 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S]  
• Foto’s met een beeldveld van 1,3× (18×12) gemaakt tijdens filmlivebeeld: 4800 × 2696 [L], 
3600 × 2024 [M], 2400 × 1344 [S]

Bestandsindeling • NEF (RAW): 12 of 14 bits, compressie zonder verlies of gecomprimeerd • JPEG: JPEG  
Baseline-compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal (circa 1:8)  
of Basis (circa 1:16) (Vaste grootte); compressie met Optimale kwaliteit beschikbaar  
• NEF (RAW) + JPEG: de foto wordt één keer opgeslagen in de indeling NEF (RAW) en één keer 
in de indeling JPEG

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

Opslagmedia SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Dubbele sleuf Sleuf 2 kan worden gebruikt als de kaart in sleuf 1 vol is, als back-up of om kopieën die zijn 

gemaakt met NEF+JPEG op verschillende locaties op te slaan; foto’s kunnen van de ene naar de 
andere kaart worden gekopieerd.

Bestandssysteem DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),  
Exif (EXchangeable Image File format voor digitale fotocamera’s) 2.3, PictBridge

Zoeker Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
Beelddekking Circa 100% horizontaal en 100% verticaal
Vergroting Circa 0,94x (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig; -1,0 m-1)
Oogafstand 19,5 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -2 tot +1 m-1

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

Reflexspiegel Direct terugkerend
Scherptedieptevoorbeeld Als de voorbeeldknop voor scherptediepte wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op 

een door de gebruiker geselecteerde waarde (stand A en M) of op de door de camera geselec-
teerde waarde (andere standen)

Diafragma Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele objectieven Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, waaronder G- en D-type objectieven (er gelden enkele 

beperkingen voor PC-objectieven) en DX-objectieven, 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 sneller (de elektronische afstandsmeter ondersteunt het middelste scherpstelpunt 
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 of 1/2, Bulb, Tijd, X250
Flitssynchronisatie- X=1/250 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/320 sec. of langer (flitsbereik neemt af bij
snelheid  sluitertijden tussen 1/250 en 1/320 sec.)
Ontspanstanden S (enkel beeld), Cl (continu lage snelheid), Ch (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen),   

E (zelfontspanner), Mup (spiegel omhoog); intervalfotografie wordt ondersteund
Geschatte beeldsnelheid • JPEG- en 12-bits NEF (RAW)-beelden opgeslagen terwijl DX (24×16) is geselecteerd als beeldveld: 

Cl 1 tot 6 bps, Ch 6 bps • JPEG- en 12-bits NEF (RAW)-beelden opgeslagen terwijl 1,3× (18×12) is 
geselecteerd als beeldveld: Cl 1 tot 6 bps, Ch 7 bps • 14-bits NEF (RAW)-beelden opgeslagen terwijl 
DX (24×16) is geselecteerd als beeldveld: Cl 1 tot 5 bps, Ch 5 bps • 14-bits NEF (RAW)-beelden 
opgeslagen terwijl 1,3× (18×12) is geselecteerd als beeldveld: Cl 1 tot 6 bps, Ch 6 bps

Zelfontspanner 2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.
Afstandsbedienings- Afstandsbediening met vertraagde ontspanning, afstandsbediening met snelle ontspanning,
standen (ML-L3) spiegel omhoog op afstand
Lichtmeetstand DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2016 pixels
Lichtmeetmethode • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting II (G- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting II (overige 

CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als gebruiker 
objectiefgegevens opgeeft

 • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 8 mm in het midden van 
het beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 6, 10 of 13 mm, of de meting kan worden 
gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel 
van 8 mm gebruikt)

 • Spot: een cirkel van 3,5 mm (circa 2,5% van het beeld) wordt gemeten in het geselecteerde 
scherpstelpunt (of in het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU wordt gebruikt)

Meetbereik  • Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW 
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C) • Spotmeting: 2 tot 20 LW 
Lichtmeterkoppeling Gecombineerd CPU en AI
Belichtingsstanden Automatische standen (i automatisch, j automatisch [flitser uit]); automatisch programma 

met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), diafragmavoorkeuze (A), handmatig(M);  
onderwerpstanden (k portret, l landschap, p kinderen, m sport, n close-up, o nachtpor-
tret, r nachtlandschap, s party/binnen, t strand/sneeuw, u zonsondergang, v schemering, 
w dierenportret, x kaarslicht, y bloesem, z herfstkleuren, 0 voedsel); stand voor speciale 
effecten (% nachtzicht, gkleurenschets, i miniatuureffect, u selectieve kleur, 1 silhouet,    
2 high-key, 3 low-key); U1 (gebruikersinstellingen 1); U2 (gebruikersinstellingen 2)

Belichtingscorrectie Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 LW of 1/2 LW in de standen P, S, A  en M 
Belichtingsbracketing 2 tot 5 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 of 3 LW
Belichtingsvergrendeling Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de A AE-L/AF-L-knop
ISO-gevoeligheid  ISO 100 tot 6400 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1  
(aanbevolen belichtings- of 2 LW (equivalent met ISO 25.600) boven ISO 6400; automatische instelling van de ISO-gevoe- 
index) ligheid beschikbaar 
Actieve D-Lighting Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
ADL-bracketing 2 beelden die de geselecteerde waarde van één beeld gebruiken of 3 beelden die vooringestel-

de waarden voor alle beelden gebruiken
Autofocus Nikon geavanceerde Multi-CAM 3500DX-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, 

fijnregeling, 51 scherpstelpunten (waaronder 15 kruissensoren; het middelste scherpstelpunt is 
beschikbaar bij diafragma’s trager dan f/5.6 en sneller dan f/8 of bij f/8) en AF-hulpverlichting 
(bereik van circa 0,5 tot 3 m)

Detectiebereik -2 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)

Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C), automatische  
AF-S/AF-C-selectie (AF-A); anticiperende scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op  
basis van status van onderwerp • Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstands- 
meter kan worden gebruikt

Scherpstelpunt Keuze uit 51 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden Enkelpunts AF; dynamisch veld-AF met 9, 21 of 51 punten, 3D-tracking, automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige 

servo-AF) of door op de A AE-L/AF-L-knop te drukken
Ingebouwde flitser i, k, p, n, o, s, w, g: automatisch flitsen met automatisch opklappen
 P, S, A, M, 0: handmatig opklappen via drukknop
Richtgetal Circa 12, 12 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C)
Flitserregeling DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met 2016 pixels is beschikbaar bij de ingebouwde 

flitser en de SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 en SB-400; i-DDL-uitgebalanceerde 
invulflits voor digitale spiegelreflexcamera’s wordt gebruikt met matrixmeting en centrum- 
gerichte meting, standaard i-DDL-flits voor digitale spiegelreflexcamera’s met spotmeting

Flitsstanden Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, automatisch 
met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met 
lange sluitertijd, synchronisatie met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, synchronisatie op 
het tweede gordijn met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, uit; automati-
sche snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Flitsbracketing 2 tot 5 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3, 1, 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 veiligheidsvergrendeling
Nikon Creatief   •  Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met  de SB-910, SB-900, 
Verlichtingssysteem (CVS)  SB-800 of SB-700 als hoofdflitser en de SB-600 of SB-R200 als externe flitser, of de SU-800  

 als commander; de ingebouwde flitser kan fungeren als hoofdflitser in de commanderstand
 •  Automatische snelle FP-synchronisatie en instellicht worden ondersteund met 

 alle  CVS-compatibele flitsers, behalve de SB-400; doorgave van flitskleurinformatie en 
 flitswaardevergrendeling worden ondersteund met alle CVS-compatibele flitsers

Synchronisatie-aansluiting AS-15 synchronisatieflitsadapter (apart verkrijgbaar)
Witbalans Automatisch (2 types), gloeilamplicht, tl-licht (7 types), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt, 

schaduw, handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen worden opgeslagen, meting van 
spotwitbalans beschikbaar bij livebeeld), kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K), alle met 
fijnafstelling

Witbalansbracketing 2 tot 5 beelden in stappen van 1, 2 of 3
Standen voor livebeeld  Livebeeldfotografie (foto’s), filmlivebeeld (films)
Objectiefscherpstelling • Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime servo-AF (AF-F) 
bij livebeeld • Handmatige scherpstelling (M)
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)
Filmlichtmeting DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode bij film Matrix
Beeldformaat (pixels)   • 1920 × 1080; 60i (59,94 velden/sec.)/50i (50 velden/sec.)* 
en beeldsnelheid • 1920 × 1080; 30p (progressief),25p, 24p • 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; opties ondersteunen zowel H hoge als normale beeldkwaliteit 
 *Alleen beschikbaar als 1,3× (18×12) is geselecteerd voor beeldveld; sensoruitvoer is circa  

60 of 50 bps
Bestandsindeling MOV
Videocompressie H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat Ingebouwde of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
Maximale duur  29 min. 59 sec.
Monitor TFT-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 1.229.000 beeldpunten (VGA; 640 × 4 × 480 = 1.228.800 

beeldpunten), een kijkhoek van circa 170°, een beelddekking van circa 100% en instelbare 
helderheid

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

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

MC-DC2 (apart verkrijgbaar), GPS-apparaat: GP-1/GP-1A (apart verkrijgbaar)
Audio-ingang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Audio-uitgang Stereo-mini-aansluiting (diameter van 3,5 mm)
Beschikbare talen Arabisch, Bengali, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, 

Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Nederlands, Noors, Oekraïens, 
Perzisch, Pools, Portugees (Europees en Braziliaans), Roemeens, Russisch, Spaans, Tamil, Thai, 
Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds

Batterij Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij
Battery pack Optionele MB-D15 multifunctionele battery pack met één EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij of 

zes alkaline-, Ni-MH- of lithiumbatterijen van AA-formaat
Lichtnetadapter EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting 1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D) Circa 135,5 × 106,5 × 76 mm
Gewicht Circa 765 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 675 gram (alleen 

camerabody)
Gebruiksomstandigheden Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoir-  EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij, MH-25 batterijlader, DK-5 oculairkapje, DK-23 rubberen
es (kunnen per land of oogschelp, UC-E6 USB-kabel, AN-DC1 BK camerariem, BF-1B bodydop, BS-1 afdekkapje 
gebied verschillen) voor accessoireschoen, cd-rom met ViewNX 2

Specificaties voor Nikon D7100 digitale spiegelreflexcamera

• De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van de SD Card Association. 
• PictBridge is een handelsmerk. 
• HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde 

handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• Google en Android™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Google Inc. 
• 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.
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