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“Met de D610 kan het onderwerp subtieler worden 
vastgelegd met rijke tonen, waarbij hoge lichten en 

schaduwen duidelijker uitkomen.”

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: 
14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/10 seconde, f/11  
• Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture 
Control: Standaard    © Takashi Yamaguchi

ONTDEK  HET  VERSCHIL  VAN FX -FORMAAT
Wees voorbereid op een nieuwe manier van fotograferen. Met de D610 betreedt u de wereld van fotograferen in  
FX-formaat. U zult verbaasd staan over de beeldkwaliteit die een grote FX-formaat sensor kan bieden. De overvloedige 
24,3 megapixels worden nog beter benut bij gebruik van snelle NIKKOR-objectieven, voor vloeiende en natuurlijke
tonen en ongelooflijk scherpe details met weinig ruis bij hoge ISO-waarden. Dit alles in een opmerkelijk compacte en 
lichte body met een verbeterde snelheid van 6 bps waarmee u precies de gewenste opnamen kunt maken. U kunt deze 
camera altijd meenemen, waar u hem ook nodig hebt, en zo uw creativiteit naar een hoger niveau tillen.



Het verschil van het FX-formaat: scherpere, heldere 
beelden met meer nuances, zelfs bij lastig licht
FX-formaat beeldsensor met 24,3 effectieve 
megapixels: optimale beeldkwaliteit
Met de D610 tilt u uw foto’s en video’s naar geheel 
nieuwe hoogten. Grotere beeldsensors kunnen 
meer invallend licht opvangen en dat vertaalt zich 

in een aanzienlijke verbetering van de 
beeldkwaliteit. De D610 heeft een FX-
formaat beeldsensor van 35,9 × 24,0 mm, 
meer dan tweemaal zo groot als het 
DX-formaat, in een compacte D-SLR-
behuizing. De 24,3 megapixels leveren 
opmerkelijk scherpe beelden op, terwijl de prachtige bokeh, 
nog een voordeel van het FX-formaat, betekent dat beelden een 
natuurlijk gevoel van diepte behouden waarbij het onderwerp 
scherp afsteekt tegen een zachte voorgrond en achtergrond. 
Dankzij de eigenschappen van het FX-formaat veroorzaakt het 

hoge aantal pixels ook geen ruis in foto’s 
bij hoge ISO-instellingen. Hierdoor kunt 
u blijven fotograferen, zelfs als er weinig 
licht beschikbaar is. De beeldsensor van 
de D610 blinkt uit in dynamisch bereik, 

een essentieel aspect bij landschapsfotografie, waar fijne 
gradaties en veel details in schaduwen en hoge lichten een foto 
kunnen maken of breken. U mag ook een grotere kleurdiepte 
verwachten, wat van doorslaggevend belang is voor natuurlijke, 
warme huidtinten bij portretfotografie. U krijgt prachtige beelden 
bij goed licht en in moeilijke, uitdagende lichtomstandigheden 
zullen ze zelfs nog verbazingwekkender zijn. Kijk zelf wat de  
FX-formaat beeldsensor van de D610 voor uw beelden doet.

Een geweldige beeldverwerkingscombinatie: 
de FX-formaat beeldsensor, de EXPEED 3-beeld-
verwerkingsengine, Picture Controls en NIKKOR 
-objectieven

Verwacht scherpe, heldere foto’s 
en video’s met verzadigde kleuren 
die zelfs de meest kritische kijkers 
tevreden stellen. Het enorme 
potentieel van de  FX-formaat 
beeldsensor van de D610 kan 
volledig worden benut indien deze 
wordt gecombineerd met andere belangrijke componenten. 
NIKKOR-objectieven staan bekend om hun ongeëvenaarde 
scherpte en precisie, sturen het licht accuraat en met een 

minimum aan interne reflectie door naar de 
sensor en leveren daarmee een fundamentele 
bijdrage aan de beeldkwaliteit. Terwijl ruis 
met zorg wordt voorkomen, wordt het 
licht dat door de sensor wordt opgevangen 
omgezet in digitale informatie, die daarna 

de 16-bits beeldverwerking van EXPEED 3 doorloopt, dezelfde 
snelle, krachtige processor als die in Nikon’s topmodel, de D4, 
en in de D800 met zijn grote aantal megapixels. Bovendien 
kunt u tijdens de beeldverwerking eenvoudig 
de gewenste uitstraling voor uw foto’s en 
video’s bewerkstelligen door de parameters te 
verfijnen met behulp van Nikon’s eigen Picture 
Control-systeem. 

Automatische witbalans met een nog hogere 
nauwkeurigheid
U kunt op de automatische witbalans van de D610 

vertrouwen op een goed resultaat. In de meeste gangbare 
omstandigheden, zowel binnen als buiten, reproduceert de  
AWB van de camera kleuren zoals we die van nature waar-
nemen, waardoor u aanzienlijk minder tijd hoeft te besteden 
aan de nabewerking. Bovendien geeft de D610 u de keus 

tussen de stand Automatisch 1 
(Normaal), die kleurzweem van 
omgevingslicht volledig corrigeert, 
en Automatisch 2 (Kleur warm 
licht behouden), die een warme 
omgevingsgloed handhaaft als u bij 

gloeilamplicht fotografeert.

Heldere beelden bij standaard ISO 100 tot 6400
Fotograferen bij het subtiele licht van zonsopgang  
of zonsondergang, in donkere ruimten of ‘s nachts 

levert meer voldoening op met de D610. De D610 is 
ontworpen om goed te presteren bij zowel fel licht als in 
zeer donkere omstandigheden en is uitgerust met standaard 
ISO 100 tot 6400, terwijl ruis over dat gehele bereik minder 
aanwezig is. Zo nodig kan dit nog worden uitgebreid tot het 
equivalent van ISO 50 (Lo 1) of 
ISO 25.600 (Hi 2). Zelfs wanneer 
ruis begint te verschijnen bij hoge 
ISO-waarden, zal de uitstekende 
ruisonderdrukkingstechnologie 
van Nikon het tot een minimum 
beperken, terwijl details en 
scherpte bewaard blijven in zowel 
foto- als video-opnamen. 

DX-formaat

FX-formaat

“ Het onderwerp steekt scherp af bij een kleine scherptediepte, met een 
fluweelzachte voorgrond en een indrukwekkende bokeh op de achtergrond. ”

• Objectief: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G  • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) 
• Belichting: stand [M], 1/125 seconde, f/2.8  • Witbalans: Kleurtemperatuur (5.000 K)   
• Gevoeligheid: ISO 100  • Picture Control: Standaard    © Hideki Kono

FX-
formaat

24,3 
megapixels

4 

belangrijke 
elementen

AWB ISO

ISO 6400 equivalent
© Sergey Gorshkov 

Automatisch 1 (Normaal)   
© Hideki Kono
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Actieve D-Lighting behoudt details in hoge lichten en 
schaduwen
Nikon’s Actieve D-Lighting geeft het beste resultaat wanneer u fotografeert 
bij een contrastrijke verlichting, die het dynamische bereik van de camera 
overstijgt, maar ook als beweging inherent is aan het onderwerp of de 
achtergrond van uw opnamen. Hiermee kunt u de details in hoge lichten 
behouden zonder dat ze in de schaduwen verloren gaan. U hoeft enkel een 
sterkte in te stellen die overeenkomt met de hoeveelheid contrast in de foto. 

HDR voor contrastrijke landschappen
De HDR-functie (hoog dynamisch bereik) van de D610 is een krachtig 
hulpmiddel voor de buitenfotograaf die vaak te maken heeft met een 
veeleisende, contrastrijke verlichting. Deze functie maakt twee opnamen 
wanneer de sluiter ontspant: een lichtere en een donkerder. De camera 
combineert deze twee opnamen daarna automatisch tot één foto met 
een groter dynamisch bereik, terwijl de kleurtoon en verzadiging volledig 
behouden blijven. 

Opmerking: een statief wordt aanbevolen. 

Nikon’s unieke software: haal alles uit NEF, de  
RAW-indeling van Nikon 
Wanneer u tijdens de nabewerking beeldaanpassingen tot in detail 
volledig zelf wilt bepalen, biedt fotograferen in NEF/Nikon RAW zeer 
veel mogelijkheden dankzij de ongelooflijke hoeveelheid oorspronkelijke 
informatie die de FX-formaat beeldsensor oplevert. Subtiele details in 
schaduwen en hoge lichten die bij gecomprimeerde JPEG-bestanden 
verloren kunnen gaan, blijven beter behouden in de NEF-indeling en daardoor 
ook in het eindresultaat. Nikon biedt twee exclusieve programma’s die NEF-
bestanden ten volle benutten. De meegeleverde software ViewNX 2 biedt 
de mogelijkheid beelden te importeren en te doorzoeken, aangevuld met 
veelgebruikte beeldbewerkingsfuncties. Als een uitgebreidere nabewerking 
is vereist, kunt u zich met Capture NX 2 concentreren op aanpassingen met 
behulp van eenvoudige, maar toch intuïtieve kleursturingspunten die diverse 
krachtige functies omvatten. Welke bewerking u ook kiest, met NEF kunt 
u er zeker van zijn dat de originele opname detailrijk en intact blijft tijdens 
het gehele bewerkingsproces. In tegenstelling tot andere software kan 
Nikon-software de gegevens van de camera volledig gebruiken omdat deze 
software alle eigenschappen van de beeldsensor van de D610 kent, evenals 
de instellingen van uw NIKKOR-objectieven en Speedlight-flitsers, zodat u 
het best mogelijke resultaat kunt verwachten.

Vermindering van laterale chromatische aberratie
Nikon’s intelligente verwerkingsfuncties verminderen aanmerkelijk 
het risico op door objectieven veroorzaakte laterale chromatische 
aberratie. In tegenstelling tot andere correctiemethoden die 
chromatische aberratie eenvoudig verwijderen, corrigeert Nikon’s 
methode deze kleurverschillen in de brekingsindex van elke kleur, 
waardoor dit met name effectief is om beelden te produceren 
met een verbluffende scherpte van rand tot rand. Omdat deze 
correcties onafhankelijk van het gebruikte NIKKOR-objectief worden 
aangebracht, haalt u de best mogelijke beelden uit uw verzameling 
NIKKOR-objectieven.

Efficiëntere automatische ISO
Wanneer u de functie Automatische ISO* gebruikt, selecteert de D610 
automatisch de kortste sluitertijd op basis van de brandpuntsafstand 
van het gebruikte objectief. Dit is vooral handig voor het beperken van 
cameratrilling omdat de ISO-waarde 
wordt opgehoogd om te zorgen dat de 
sluitertijd kort genoeg is. Dit is vooral een 
voordeel als u met een zoomobjectief 
fotografeert bij weinig licht.

*Alleen de standen P, S, A en M.

Uit Geslaagd HDR-beeld Donkerder beeld

Lichter beeld

Pas uw foto’s aan zonder dat de kwaliteit achteruit gaat

Extra hoog

Picture Control: leg foto’s vast zoals u het zich had voorgesteld
Dankzij de volledig op elkaar afgestemde combinatie van NIKKOR, de FX-formaat beeldsensor en de  
EXPEED 3-beeldverwerkingsengine produceert de D610 FX-formaat beelden met hoge gegevensdichtheid. 
Maar dat is pas het begin. Met het eenvoudig te gebruiken Picture Control-systeem op de camera kunt u de 
gewenste uitstraling voor zowel foto’s als videobeelden oproepen met slechts één druk op de knop.

Selecteer eenvoudig de gewenste uitstraling en begin te fotograferen waarna 
u automatisch evenwichtige resultaten krijgt die het beste bij het onderwerp 
passen. Voor meer specifieke voorkeuren en subtielere aanpassingen kunt u 
persoonlijke instellingen maken door parameters bij te stellen. Bij Standaard, 
Levendig, Portret en Landschap kan Snel aanpassen worden gebruikt, waarbij 
u schuifregelaars kunt instellen om verscherping, contrast, helderheid, 
verzadiging en tint aan te passen*. U kunt aanpassingen ook opslaan als eigen 
Picture Controls, waarbij u de gewenste naam kunt kiezen voor verschillende 
soorten onderwerpen. Een ander voordeel is dat wanneer u in de RAW (NEF)-
indeling fotografeert, Picture Controls achteraf kunnen worden toegepast 
(van Standaard naar Monochroom, van Monochroom naar Portret) als u 
gebruikmaakt van de Nikon-software ViewNX 2 of Capture NX 2. Bij livebeeld 
kunt u het effect van de instellingen op uw beelden visueel controleren, zowel 
voor foto’s als video’s.
*Snel aanpassen is niet beschikbaar in de stand Neutraal, maar elke afzonderlijke instelling (verscherping, 

contrast, helderheid, verzadiging en tint) kan worden aangepast. In de stand Monochroom worden de 
eerste drie opties van Neutraal aangevuld met Filtereffecten, Kleurtoon en Kleurverzadiging. 

ViewNX 2 (bijgeleverd)
Alles-in-één software met 
een gebruiksvriendelijke 
interface. Met ViewNX 2 kunt 
u door uw foto’s en films 
bladeren en ze bewerken, 
kunt u ze delen met behulp 
van Nikon’s service voor 
het delen en opslaan van 
beelden, NIKON IMAGE 
SPACE, en nog veel meer.

Capture NX 2 (optioneel)
Capture NX 2 is een krachtig 
softwareprogramma waar-
mee u geavanceerdere en 
uitgebreidere bewerkingen 
op uw foto’s kunt toepassen. 
Capture NX 2 gebruikt een 
intuïtieve technologie voor 
kleursturingspunten waar-
mee veel beeldbewerkingen 
een stuk eenvoudiger wor-
den. Nu ook geschikt voor 
64-bits besturingssystemen. 

STANDAARD: Produceert evenwichtige beelden 
zonder uitschieters in verscherping, contrast, 
helderheid, verzadiging of kleur. Voordat u het 
weet, maakt u schitterende foto’s die iedereen 
die ze ziet bijblijven.

NEUTRAAL: Produceert foto’s die zo veel 
mogelijk met het originele onderwerp 
overeenkomen. Vermijdt overdadige 
aanpassingen en reproduceert de unieke 
kleuren en gradaties van het onderwerp met 
een maximale getrouwheid.

LEVENDIG: Vergeleken met Standaard geeft 
Levendig een grootsere algemene indruk 
voor opvallende, kleurrijke en fris aandoende 
beelden. Ideaal voor situaties waarin u kleuren 
met weinig verzadiging beter wilt laten 
uitkomen.

MONOCHROOM: Beperkt het toonbereik om 
een zwart-wit- of sepia-effect te creëren 
en zo een bepaalde sfeer op te roepen of 
te benadrukken. Filtereffecten kunnen het 
resultaat van een kleurfilter voor zwart-
witfoto’s nabootsen.

PORTRET: Uitgaande van de instelling Neutraal 
geeft Portret de huid een natuurlijker 
uitstraling. Huidtinten zijn levensechter en 
geven een werkelijk gevoel van diepte voor 
een helder en natuurgetrouw eindresultaat.

LANDSCHAP: Vergeleken met Levendig geeft 
Landschap zachtere en rustigere kleuren. 
Rijke, in het oog springende schakeringen 
benadrukken de levendige kleuren van 
landschappen, de natuur en zelfs straatbeelden.

Een speciale Picture Control-knop biedt 
direct toegang tot het menu.

Het scherm Snel aanpassen
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In de stand Neutraal worden 
details van het onderwerp 
effectief gereproduceerd 

Bij zeer verzadigde onderwerpen 
gaan details vaak verloren als 
de omtrekken en het contrast 
worden versterkt. In de stand 
Neutraal kunnen de details van het 
onderwerp echter zeer nauwkeurig 
worden gereproduceerd.



• Objectief: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED  • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW) 
• Belichting: stand [M], 1/1.250 seconde, f/7.  • Witbalans: Automatisch 1   
• Gevoeligheid: ISO 100  • Picture Control: Standaard    © Robert Bösch0

Boven: • Objectief: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR  • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW)  • Belichting: stand [A], 1/2.500 seconde, f/5.6  • Witbalans: Automatisch 1  • Gevoeligheid: ISO 1600  • Picture Control: Standaard    © Sergey Gorshkov 

Onder: • Objectief: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR  • Beeldkwaliteit: 14-bits NEF (RAW)  • Belichting: stand [A], 1/2.000 seconde, f/5.6  • Witbalans: Automatisch 1  • Gevoeligheid: ISO 400  • Picture Control: Standaard    © Sergey Gorshkov 
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“ Dankzij continu-opnamen van 6 bps en een superieur AF-systeem kunnen met 
de D610 zelfs zeer moeilijk te fotograferen onderwerpen worden vastgelegd.”



Nikon’s unieke systeem produceert een 
grotere nauwkeurigheid bij een breed scala 
van automatische functies
Nikon’s systeem voor onderwerpherkenning is een 

veelomvattende methode om de nauwkeurigheid van de automatische 
functies van de camera, zoals belichting, scherpstelling en witbalans, 
te verhogen. Voorafgaand aan elke opname analyseert de D610 het 
onderwerp en de omgeving nauwkeurig met behulp 
van de grote pixelrijke beeldsensor en de RGB-sensor 
met 2.016 pixels voor de lichtmeting. Het systeem 
interpreteert niet alleen de helderheid, kleur of positie 
van het onderwerp, maar ook de aanwezigheid van 
menselijke gestalten of gezichten. De camera gebruikt 
deze informatie razendsnel voorafgaand aan de belichting 
en verhoogt zo de accuratesse van automatisch 
verkregen resultaten. Bij gebruik van de zoeker helpt 
‘onderwerpherkenning’ automatisch veld-AF bijvoorbeeld 

om een persoon in het beeld te herkennen, terwijl de informatie 
van ‘onderwerp volgen’ 3D-tracking ondersteunt om zo bewegende 
voorwerpen nauwkeurig te volgen. ‘Identificatie van de lichtbron’ verhoogt 
de precisie van de automatische witbalans en werkt samen met de ‘analyse 
van hoge lichten’ om de juiste belichting te helpen berekenen, zelfs bij 
i-DDL-flitssturing. Tegelijkertijd maakt ‘gezichtsherkenning in het beeldvlak’ 
gezichtprioriteit-AF mogelijk tijdens livebeeld of filmopnamen.

Gemakkelijke, trefzekere kadrering door de zoeker 
Wat u in de zoeker ziet, stemt precies overeen met wat 
u in uw foto krijgt. De optische zoeker met glazen prisma 
van de D610 biedt een beelddekking van circa 100% en 

een accurate beeldhoek, zodat u elk element in het beeld duidelijk 
kunt herkennen en precies de compositie kunt maken die u voor ogen 
hebt. U profiteert van een helder en duidelijk zoekerbeeld dankzij de 
grote FX-formaat sensor en een scherpstelscherm dat nauwgezet 
is ontworpen voor een snelle en 
intuïtieve scherpstelling bij gebruik 
van autofocus en bij handmatige 
scherpstelling. Snel opnamen maken 
via de zoeker komt ook goed van pas 
wanneer u snel beslissingen moet 
nemen, wat van vitaal belang kan zijn 
bij portretopnamen, onopgemerkt 
fotograferen of actiefoto’s.

Opties voor het beeldveld
De D610 biedt twee verschillende beeldvelden: FX-formaat (35,9 × 
24,0 mm) en DX-formaat (23,5 × 15,7 mm). Gebruik het DX-formaat 
als u wilt profiteren van een tele-
effect van ongeveer 1,5x, waarmee 
u extra bereik hebt als dat nodig 
is. Dankzij het grote aantal pixels 
van de D610 beschikt u nog steeds 
over een hoge beeldkwaliteit van 
10,4 megapixels in het DX-formaat.

Veelzijdig AF-systeem
U kunt opmerkelijke AF-prestaties verwachten van  
de 39 dicht bij elkaar geplaatste scherpstelpunten van 

de D610, waaronder negen krachtige kruissensoren voor een grotere 
nauwkeurigheid en een beter detectievermogen. Dit systeem biedt een 
scala aan AF-veldstanden, afhankelijk van het onderwerp. Dynamisch veld-
AF is een krachtig hulpmiddel om bewegende onderwerpen te volgen, 
waarbij één scherpstelpunt de prioriteit krijgt en wordt aangevuld door de 
omliggende punten. U kunt wisselen tussen 9-punts, 21-punts en 39-punts 
dekking, afhankelijk van de grootte, snelheid en aard van het onderwerp. 
De slimme functie 3D-tracking biedt u meer vrijheid bij de compositie 
doordat bewegende onderwerpen die binnen het bereik van de 39 scherp-
stelpunten blijven voortdurend worden gevolgd. Probeer Enkelpunts AF 
wanneer u nauwkeurig wilt scherpstellen op stilstaande onderwerpen, 
zoals een landschap of een stilleven. De D610 biedt ook Automatisch veld-
AF die automatisch onderwerpen zoals gezichten herkent met behulp van 
alle 39 scherpstelpunten. Ideaal voor onopgemerkte portretten.

Zeven scherpstelpunten zijn compatibel bij 
kleine diafragma’s
Met de D610 kunt u de zeven middelste 
scherpstelpunten gebruiken voor automatische 

scherpstelling, zelfs bij een maximaal effectief diafragma van f/8. Dit 
is het geval als een teleconverter nodig is voor extra bereik of om het 

tele-effect te benadrukken. Wanneer u bijvoorbeeld een f/4-objectief 
van 70-200 mm met een 2x teleconverter gebruikt, kunt u opnamen 
maken die vergelijkbaar zijn met een objectief van 400 mm. Dat is een 
groot voordeel voor sportfotografie, wilde dieren of andere soorten 
tele-opnamen. 

Innovatieve basiselementen verhogen de veelzijdigheid van uw FX-formaat foto’s

Grijp het moment in FX-format
Tijdens vluchtige momenten krijgt u geen tweede kans. De 
technici van Nikon hebben het nog gemakkelijker gemaakt 

om die ene bepalende foto te maken door de opnamesnelheid van 
de D610 bij continu-opnamen te verhogen, zelfs als er FX-formaat 
beelden van 24,3 megapixels moeten worden verwerkt. De camera 
kan nu continu-opnamen maken met maximaal ongeveer 6 bps*1 
tot maximaal 100 opnamen*2. Dit is te danken aan de snelheid van 
de EXPEED 3-beeldverwerkingsengine en een opzichzelfstaand 
aansturingsmechanisme dat de spiegel onafhankelijk aanstuurt. Zowel 
bij FX- als DX-formaat kunt u dezelfde snelheid verwachten. Dankzij 
deze snelheden is de dynamisch veld-AF doeltreffender bij het volgen 
van onderwerpen. Of het nu om actiesporten of snelbewegende wilde 
dieren gaat, de D610 levert meer geslaagde foto’s per seconde op.

*1 Op basis van CIPA-richtlijnen.

*2 Alleen in de JPEG-stand, niet bij Fijn/Groot in 
FX-formaat (max. 51 opnamen) en niet bij Normaal/Groot 
in FX-formaat (max. 90 opnamen).

Stille continu-ontspanstand voor stillere 
serieopnamen [NIEUW]
De nieuwe ontspanstand 

Qc (stil continu) van de D610 verhult 
uw aanwezigheid zoveel mogelijk 
wanneer u schuwe of zich verbergende 
onderwerpen wilt fotograferen of tijdens 
stilte momenten zoals concerten, 
waar sluitergeluiden storend zijn. Deze ontspanstand die het 
spiegelgeluid beperkt, maar nog steeds 3 bps* mogelijk maakt, is 
op de standknop aangegeven.

*Op basis van CIPA-richtlijnen.

Snelle reactie op uw reflexen
Uw vinger kan afdrukken op het moment dat u de camera aanzet, 

dankzij de strategische plaatsing van de hoofdschakelaar 
rond de ontspanknop. De D610 is klaar voor de opname 

in ongeveer 0,13 sec.* en de ontspanvertraging is 
teruggebracht tot ongeveer 0,052 sec.*, bijna gelijk 
aan de circa 0,042 sec.* van Nikon’s topmodel, de 

D4. Uw hand heeft een stevige grip, zodat u snel en 
makkelijk klaarstaat voor die perfecte opname.

*Op basis van CIPA-richtlijnen.

FX-formaat

DX-formaat
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Beschikbare scherpstelpunten op basis van diafragma

39 punten: compatibel met 
een maximaal diafragma 
van f/5.6 en groter

33 punten: compatibel 
met een maximaal 
diafragma kleiner dan f/5.6 
en groter dan f/8

7 punten: compatibel 
met een maximaal 
diafragma van f/8

 (  Fungeren als kruissensoren)

6 bps

Dekking van 
ongeveer  

100 %

Systeem voor 
onderwerp-
herkenning

39
scherpstelpunten

Compatibiliteit met

f/8

Qc

Continu-opnamen met 6 bps 
© Junichi Noguchi

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III

Bij een effectieve diafragmawaarde van f/8 zijn tele- of supertele-opnamen met AF mogelijk 
bij een brandpuntsafstand van 140-400 mm in FX-formaat (210-600 mm in DX-formaat).

RGB-sensor met 
2.016 pixels

Beeldsensor

Actieve 
D-Lighting

Automatische 
witbalans

Belichtingsregeling
Matrixmeting

i-DDL uitgebalanceerde invulflits
Flikkerreductie

Fasedetectie-AF
Automatisch veld-AF

3D-tracking

Contrastdetectie AF
Gezichtprioriteit AF

AF met onderwerp volgen

Onderwerp volgen Onderwerp-
herkenning

Analyse van  
hoge lichten

Identificatie van  
de lichtbron

Gezichtsherkenning  
in het beeldvlak Onderwerp volgen

Weergave
Zoomweergave 

van gezicht

 



Geavanceerde draadloze flitssturing: één Speedlight, oneindig veel 
mogelijkheden 
Gebruik de magie van verlichting om portretten naar nieuwe hoogten te tillen. De D610 is ontworpen 
om samen te werken met het Nikon Creatief Verlichtingssysteem dat bekend staat om het 
ongeëvenaarde niveau van nauwkeurigheid, veelzijdigheid en draagbaarheid. De voordelen van deze 
combinatie komen het beste tot hun recht bij geavanceerde draadloze flitssturing. Met de ingebouwde 
flitser van de D610 als commander kunt u secundaire Speedlight-flitsers (SB-700 of SB-910) gemakkelijk 
draadloos op afstand aansturen voor alle creatieve en uitgebreide verlichtingsmogelijkheden die u maar 
kunt bedenken. Dit is een cruciaal element voor prachtige portretten en ontelbare andere onderwerpen.

Grote, innovatieve lcd-monitor
De grote lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met 
circa 921.000 beeldpunten toont heldere, 
scherpe beelden. De anti-reflectielaag 
zorgt voor een duidelijk beeld zonder 
weerspiegelingen in zelfs de helderste 
omstandigheden. Als de monitorhelderheid 
is ingesteld op Automatisch en de monitor 
wordt ingeschakeld, past de camera de 
helderheid van de lcd-monitor automatisch 
aan het omgevingslicht aan. Hierdoor kunt 
u het beeld gemakkelijk controleren op 
zowel lichte als donkere locaties.

Twee SD-kaartsleuven voor een 
betrouwbare gegevensverwerking
Snel en zeker lezen/schrijven van en naar de 
geheugenkaart is van cruciaal belang voor een 
probleemloze en productieve fotosessie, met name 
bij belangrijke opnamen. De twee SD-kaartsleuven 
van de D610 bieden verscheidene geavanceerde 
opslagmogelijkheden. RAW- en JPEG-beelden 
kunnen tegelijkertijd op verschillende kaarten 
worden weggeschreven en u kunt gegevens van 
de ene naar de andere kaart overzetten of tijdens 
video-opnamen een sleuf selecteren op basis 
van de resterende ruimte. De sleuven zijn UHS-I-
compatibel voor een snellere gegevensoverdracht 
en ondersteunen ook SDXC, de standaard voor   
SD-kaarten met een hoge capaciteit. 

Ergonomie voor comfortabel gebruik
Om de compacte FX-formaat body van de D610 
geschikt te maken voor handen van verschillende 
grootten, hebben de Nikon-ontwerpers de 
rechterhandgrip van de camera flink onder de 
loep genomen. De afgevlakte hoofdschakelaar 
en de aangepaste hoek van de ontspanknop 
dragen er beide toe bij dat vingerbewegingen 
natuurlijker worden en vingers niet gespannen 
raken bij langdurig gebruik. Het anti-sliprubber dat 
op de onderzijde van de camera is aangebracht 
voor het statief, biedt extra grip wanneer u 
verticaal fotografeert. Doordat de standknop en 
de keuzeknop voor de ontspanstand op dezelfde 
as zitten, hebt u bovendien snel toegang tot 
veelgebruikte standen en functies 

Virtuele horizon om de horizontale en 
verticale stand te bepalen
Dankzij de ingebouwde virtuele horizon van 
de D610 kunnen opnamen veel eenvoudiger 
worden gekadreerd. Deze virtuele horizon 
kan zowel de horizontale kanteling als de 
verticale kanteling (naar voren en naar 
achteren) detecteren en deze weergeven 
op de lcd-monitor, maar ook de richting van 
de horizontale kanteling aangeven in de 
zoeker. Deze functie is bijzonder bruikbaar 
wanneer u onderwerpen zoals stillevens, 
land schappen of architectuur fotografeert.

Slim energiebeheer en een batterij 
met lange gebruiksduur
Het energieverbruik van de D610 wordt 
verminderd door onder andere een efficiënt en 
energiezuinig ontwerp en de zeer energiezuinige 
EXPEED 3. De camera gebruikt de EN-EL15 
oplaadbare Li-ionbatterij, dezelfde die wordt 
gebruikt in de D800- serie en de D7100. Met 
één lading kunnen ongeveer 900 foto’s* worden 
gemaakt, zelfs als de flitser om de andere 
opname wordt geactiveerd. Als stroombronnen 
kunnen één EN-EL15, de EH-5b lichtnetadapter 
(met EP-5B stroomaansluiting) en de MB-D14 
multifunctionele battery pack worden gebruikt.

*Op basis van CIPA-normen.

Menu Commanderstand

Eén SB-700 is in een draagbare softbox geplaatst om het licht 
gelijkmatig te verspreiden en wordt draadloos aangestuurd door 
de ingebouwde flitser van de D610.

Opmerking: de SB-300 is niet compatibel met geavanceerde 
draadloze flitssturing.

De ingebouwde flitser bevat 
een commanderfunctie die 
geavanceerde draadloze 
flitssturing ondersteunt.

Soepel en betrouwbaar met onvergelijkbare prestaties
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Robuuste body van magnesium-
legering en een sluiter die 150.000 
cycli is getest 
Dankzij de lichte en duurzame boven- 
en achterkant van magnesiumlegering 
wordt de gevoelige technologie binnen 
in de D610 tegen schokken en stoten 
beschermd. Bovendien zorgt de uitgebreide 
weerbestendige afdichting, zelfs voor 
belangrijke afdekkapjes, voor dezelfde 
betrouwbare bescherming tegen stof en 
vocht als bij de duurdere Nikon D800-serie. 
De sluiter van de D610 is getest gedurende 
150.000 cycli in een volledig geassembleerde 

camera om zo de duurzaamheid en 
nauwkeurigheid van de camera aan te 
tonen. Hoewel de sluiter is ontworpen voor 
snelheden van 1/4.000 tot 30 sec., controleert 
de intelligente sluitermonitor met zelfdiagnose 
automatisch de daadwerkelijke sluitertijd om 
zo mogelijke variaties in de loop der tijd te 
corrigeren. Daarnaast draagt de gescheiden 
aansturing voor sluiter, spiegel en diafragma 
bij aan continu-opnamen van maar liefst 6 bps. 
U kunt dus met vertrouwen fotograferen, ook 
tijdens lastige weersomstandigheden.

Omgevingslichtsensor voor automatische 
aanpassing van de monitorhelderheid

SB-300 SB-700 SB-910



Multi-veldstand Full-HD D-film 
De filmfunctie van de D610 biedt twee filmbeeldvelden die u kunt 
instellen op basis van uw creative bedoeling. Het FX-formaat* levert een 
uitmuntend kleine scherptediepte met prachtige bokeh-effecten op, het 
voordeel van een grote beeldsensor. Bij het DX-formaat kunt u met een 
objectief met korte brandpuntsafstand dankzij het kleinere beeldveld toch 
dicht genoeg bij uw onderwerp komen. Doordat u beschikt over twee 
beeldvelden in één camera en een heel arsenaal aan NIKKOR-objectieven, 
inclusief DX-objectieven, hebt u meer creatieve mogelijkheden.

*De beeldverhouding van films is 16:9, ongeacht het geselecteerde formaat.

Livebeeldopties: controleer uw 
beelden door in te zoomen
De D610 is voorzien van onafhankelijke 
livebeeldinstellingen die speciaal 
zijn ontworpen voor zowel foto- als 
filmopnamen. De zoomcapaciteit van 
ongeveer 19x maakt een accurate 
scherpstelling mogelijk tijdens de opname. 
Wanneer u fotografeert, is bij livebeeld een 
snelle contrastdetectie-AF mogelijk met 
dezelfde snelheid als op de D4 en camera’s 
uit de D800-serie. Bij filmopnamen maken 
de speciale belichtingsinstellingen vloeiende 
belichtingsovergangen bij bewegende 
onderwerpen mogelijk. Na de opname 
kunt u de beelden ook terugkijken met een 
vergroting van ongeveer 38x*, zodat u kunt 
controleren of het eindresultaat voldoet aan 
wat u voor ogen had. 

Full HD-filmopnamen met stereogeluid van hoge kwaliteit
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Eenvoudig gemaakte, maar indrukwekkende 
time-lapse-foto’s
Time-lapse-fotografie is een unieke techniek, anders dan foto of film, 
waarmee u automatisch en met een ingesteld interval een reeks 
foto’s kunt maken die als een film worden opgeslagen. Zo kunt u 
een langzame beweging op hoge snelheid afspelen. Een opname via 
time-lapse-fotografie vereiste voorheen uitgebreide berekeningen en 

bewerkingen. Nu kunt u eenvoudig het opname-interval en de duur 
via het menu instellen en in de camera een film creëren die 24 tot 
36.000 sneller afspeelt dan de normale weergavesnelheid. Zo kunt u 
een dramatische opname maken van natuurlijke verschijnselen, zoals 
voorbijdrijvende wolken, de beweging van sterren en ontluikende 
bloemen, of van auto’s en mensen die zich in de stad voortspoeden. 

Opmerking: filmbestanden van time-lapse-foto’s worden opgeslagen met een 
beeldverhouding van 16:9.

Gelijktijdige weergave van film en filmlivebeeld op een 
externe monitor via HDMI

De D610 is voorzien van een mini-HDMI-
aansluiting, die gelijktijdige weergave 

via de lcd-monitor en een externe monitor mogelijk maakt. Bij 
filmlivebeeld kunt u de film in dezelfde resolutie uitvoeren als 
het opnameformaat (max. 1.920 × 1.080*). 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 gemakkelijk als u het gehele beeld wilt 
weergeven wanneer het met de camera vastgelegde beeld in real-
time op een grotere externe monitor moet worden gecontroleerd. 
Ook is het mogelijk om ongecomprimeerde filmlivebeeldgegevens 
rechtstreeks op een extern apparaat op te nemen in plaats van op 
een SD-kaart weg te schrijven. Hiermee wordt tegemoetgekomen 
aan de eisen van professionele gebruikers die ongecomprimeerde 
filmopnamen met een hoge resolutie nodig hebben. Wanneer de 
camera op een HDMI-CEC-compatibele televisie is aangesloten, 
kan de camera tijdens het terugspelen ook worden bediend met 
de afstandsbediening van 
de televisie.

*Als een film wordt opgenomen 
via een HDMI-aansluiting, kan het 
uitgevoerde beeld kleiner zijn dan de 
waarde die is ingesteld in het menu 
voor beeldformaat/beeldsnelheid.

Full HD-kwaliteit met 24,3 effectieve megapixels
De D610 ondersteunt Full HD 1.920 × 1.080; 30p. EXPEED 3 
verwerkt de gegevens van de circa 24,3 megapixels optimaal en 
produceert zo hogeresolutiefilms met minder rafelranden en moiré. 
Voor film geoptimaliseerde ruisonderdrukking vermindert effectief 
de hoeveelheid ruis, terwijl de beeldscherpte behouden blijft. 
Dit leidt tot vloeiende gradaties (met minimale door compressie 
veroorzaakte blokruis) en minder ruis bij hoge ISO-waarden. De 
bestandsgrootte wordt gecomprimeerd met behulp van de H.264/
MPEG-4 AVC-indeling, waardoor een maximale opnameduur van 
ongeveer 29 min. en 59 sec.* mogelijk is. U kunt ook kiezen voor 
1.280 × 720; 60p, dat beter geschikt is voor snelle actieopnamen. 
De filmopnameknop bevindt zich naast de ontspanknop, zodat u 
net zo gemakkelijk een filmopname kunt starten en stoppen als 
wanneer u foto’s maakt.

*De maximale opnameduur hangt af van de instellingen voor beeldsnelheid, beeldformaat 
en beeldkwaliteit. De maximale opnameduur voor intervalfotografie is 20 min.

Opties voor geluidsregeling voor een constante filmkwaliteit
De D610 heeft een hoofdtelefoonaansluiting zodat u de audio-
opname kunt beluisteren met een optionele stereohoofdtelefoon. 
Via de aanduidingen van de geluidssterkte op de lcd-monitor 
kunt u het geluidsniveau bij livebeeld visueel controleren. Het 
hoofdtelefoonvolume kan met 30 stappen nauwkeurig worden 
afgesteld, terwijl de microfoongevoeligheid exact kan worden 
geregeld in 20 incrementele stappen. De optionele compacte 
ME-1 stereomicrofoon zorgt voor geluid van hoge kwaliteit en 
vermindert aanzienlijk storende 
mechanische geluiden.

Opmerking: de microfoongevoeligheid en 
het volumeniveau van de hoofdtelefoon 
kunnen tijdens filmopnamen niet worden 
aangepast.

Neem een time-lapse-film op met een 
standaardinterval van 5 sec. en een opnamelooptijd 
van 25 min.

Het totaal aantal beelden in de uiteindelijke film wordt 
automatisch berekend door de opnamelooptijd te delen 
door het interval (bijv. 25 min. × 60 ÷ 5 sec. = 300 beelden.

Zo zal een film van 300 beelden die is opgenomen met 
1.920 × 1.080; 30p, ongeveer 10 seconden duren. 

ME-1 stereomicrofoon 
(optioneel)

Voor een betere 
audiokwaliteit kiest u 
voor de optionele ME-1 
stereomicrofoon die hifi-
stereogeluid opneemt 
met een minimum aan 
werkingsgeluiden van het 
autofocussysteem.

Opmerking: de opties ondersteunen zowel hoge als normale beeldkwaliteit.

Beeldformaat Beeldsnelheid

1.920 × 1.080

30p (29,97 bps)

25p (25 bps)

24p (23,976 bps)

Beeldformaat Beeldsnelheid

1.280 × 720

60p (59,94 bps)

50p (50 bps)

30p (29,97 bps)

25p (25 bps)

De hoofdtelefoon op deze pagina is van een 
andere fabrikant

De externe monitor in de bovenstaande foto is van een andere fabrikant.Menu voor microfoongevoeligheid

Aansluitingen voor stereohoofdtelefoon 
(links) en stereomicrofoon (rechts)

Tijdens filmlivebeeld kunt u een 
stereohoofdtelefoon en de aanduidingen 
van het geluidsniveau gebruiken om de 
microfoongevoeligheid aan te passen. 

*Alleen voor het terugkijken van foto’s (als het beeldformaat Groot is geselecteerd en bij FX-formaat)

Normale weergave

Monitorbeeld tijdens weergave
(     is 38x ingezoomd)*

Monitorbeeld tijdens opname
(     is 19x ingezoomd)

 



FX
DX

NIKKOR: de sleutel tot het ware potentieel van de D610

Naarmate de resolutie van de beeldsensor toeneemt, wordt de 
kwaliteit van het objectief steeds belangrijker. Nikon, als producent 
van optische producten, en Nikon-ontwerpers hanteren de 
strengste eisen voor objectiefontwerp op elk gebied, zoals 
scherpte, kleur, tonaliteit en zelfs de nuances van bokeh. 
De nieuwste FX-NIKKOR-objectieven halen alles uit 
de hoge resolutie van de D610. De meeste 

combinaties van camera en objectief zijn opmerkelijk compact en 
licht van gewicht, waardoor u gemakkelijker opnamen uit de hand 
kunt maken. Van snelle objectieven met een vaste brandpuntsafstand 

tot veelzijdige zoomobjectieven: allemaal zijn ze geoptimaliseerd 
voor digitale fotografie en sommige zijn opmerkelijk compact. 
NIKKOR brengt uw creativiteit een stap verder door de best 

mogelijke beeldkwaliteit te leveren.

Het beeldveld van het DX-formaat wordt 
visueel weergegeven in de zoeker.

Gebruik uw DX-objectieven voor extra wendbaarheid
Dankzij het consistente ontwerp van Nikon’s F-vatting is de D610 ook compatibel met de DX-objectieven die u al 
bezit. De in verhouding compacte DX-objectieven beperken het totale gewicht en de afmetingen van de camera, 
wat beslist een voordeel is wanneer u ongedwongen wilt fotograferen of op reis bent. De camera herkent de DX-
objectieven automatisch en stelt zelf de vereiste uitsnede in, maar biedt nog steeds beelden van circa 10 megapixels.

*Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een FX-formaat digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand
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AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Een snel groothoekobjectief met een 
prachtige bokeh over een groot bereik, met 
minder vertekening, met name aan de rand 
van het beeld. De Nano Crystal Coat draagt 
bij aan heldere beelden met minder licht-
vlekken en beeldschaduwen. Een ideale 
keus voor landschappen en interieurs.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Een compact, licht standaardobjectief met  
vaste brandpuntsafstand. Met asferische lens-
elementen die afwijkingen corrigeren voor een 
verbluffende scherpte en bokeh. Dit objectief 
kan situaties met weinig licht zeer goed vastleg-
gen. Geschikt voor vrijwel elk onderwerp, van 
portretten en stillevens tot landschappen.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4 G [NEW]

Een compact objectief met vaste brand-
puntsafstand dat een hoge resolutie, 
prachtige bokeh en natuurlijke diepte biedt. 
Puntlichtbronnen in de verte kunnen scherp 
worden gereproduceerd als punten. Het 
meest geschikte objectief voor portretten 
en stillevens. 

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Een compact en veelzijdig micro-objectief 
met Nano Crystal Coat. Legt close-up-
onderwerpen met een verbluffende 
scherpte vast en heeft een mooie bokeh. 
Dit objectief is ook uitstekend geschikt 
voor portretten en stillevens.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Een snel objectief met een vaste brand-
puntsafstand voor middellange afstanden 
dat haarscherpe beelden produceert in een 
verrassend lichte en compacte behuizing. 
Profiteer van de indrukwekkende bokeh 
voor creatieve portretten.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Een compact en veelzijdig objectief dat het 
meest gebruikte zoombereik dekt. Dankzij 
de verbeterde vibratiereductie (VR) tot  
4,0 stops* kunt u gemakkelijker foto’s uit de 
hand maken, waardoor allerlei onderwerpen 
binnen handbereik komen, van portretten 
en stillevens tot landschappen.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Een veelzijdig en krachtig objectief met 
11x zoom en verbeterde VR tot 3,5 stops*. 
Biedt een uitmuntende beeldkwaliteit over 
het gehele grote zoombereik. Ideaal voor 
reisfotografie.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 

Een telezoomobjectief met een indrukwek-
kende VR-ondersteuning tot 4,0 stops* voor 
extra mogelijkheden bij opnamen uit de hand. 
Met een kortste scherpstelafstand van 1,0 m 
produceert dit objectief een prachtige bokeh, 
terwijl de Nano Crystal Coat lichtvlekken en 
beeldschaduwen tot het minimum beperkt. 

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Een veelzijdig superteleobjectief met 5x 
zoom en verbeterde VR tot 4,0 stops*. Levert 
uitstekende optische prestaties dankzij één 
element van Super ED-glas, vier elementen 
van ED-glas en Nano Crystal Coat. Biedt een 
ongeëvenaarde beeldkwaliteit, met name 
voor sport, wilde dieren en reizen. 

• Objectief: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S TELECONVERTER TC-14E II • Beeldkwaliteit: 12-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/125 seconde, f/8 • Witbalans: Kleurtemperatuur (5.000 K) • Gevoeligheid: ISO 1600  
• Picture Control: Standaard    © Junichi Noguchi

• Objectief: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/125 seconde, f/4 • Witbalans: Kleurtemperatuur (5.000 K) • Gevoeligheid: ISO 100  • Picture Control: Standaard    © Hideki Kono
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ONDERDELEN EN BEDIENING

SYSTEEMOVERZICHT

ZOEKERACCESSOIRES

DG-2 
zoekerloep

DR-6 
hoekzoeker

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

DK-22 oculairadapter

DK-21M vergrotend 
oculair

DK-5 oculairkapje*

DK-21 rubberen 
oogschelp*

SPEEDLIGHT-FLITSERS

SB-910
Speedlight SB-700

Speedlight

SB-400
Speedlight

SB-300  
Speedlight

SU-800
draadloze Speedlight  

commander

R1C1 close-
up Speedlight 

commander-set

SB-
910/700/400/300 

Speedlights

Studioflitsers**

SC-28, 29 DDL-
afstandsbedieningskabel

SD-9 battery pack 
voor extra  
capaciteit

AS-15 synchroni-
satieflitsadapter

Tv**

HDMI-ingang  
videorecorder**

TV- EN VIDEOACCESSOIRES

NIKKOR-OBJECTIEVEN

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

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

Hoofdtelefoon**

HOOFDTELEFOON

DIGISCOPING- 
ACCESSOIRES

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

CF-DC5 
halfzachte tas

SD-geheugenkaart** PC-kaartadapter** 
SD-geheugenkaartlezer**

UC-E15 USB-kabel*

Capture NX 2

WU-1b draad-
loze mobiele 

adapter

Wireless  
Mobile Utility†

Camera Control Pro 2

Printer**

ViewNX 2*

Personal  
computer**

LICHTNETADAPTERS, BATTERIJEN EN BATTERY PACKS
TAS

ACCESSOIRES VOOR 
SMARTAPPARATEN

COMPUTERACCESSOIRES

 * Meegeleverde accessoires     ** Geen Nikon-producten    † Kan worden gedownload via de appwinkel van het smartapparaat (gratis).

EH-5b lichtnetadapter

EN-EL15 oplaadbare 
Li-ionbatterij*

EP-5B 
stroomaansluiting

Zes R6/AA-
batterijen**

MH-25 
batterijlader*

MB-D14 multifunctionele 
battery pack

Smartapparaat**  
(iOS/Android OS)

ME-1 stereo-
microfoon

MICROFOONAFSTANDSBEDIENING,  
GPS-ACCESSOIRES

GP-1A GPS-
apparaat

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening 

(ontvanger)

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening 

(zender)

MC-DC2 
afstandsbe-

dieningskabel

ML-L3 afstands-
bediening

WR-1 draadloze afstandsbediening

WR-1 draadloze 
afstandsbediening

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening

De WU-1b draadloze mobiele adapter (optioneel) om te fotograferen met afstandsbediening en beelden 
naar een smartapparaat te versturen
Als u de optionele WU-1b draadloze mobiele adapter aansluit op de USB-aansluiting van de D610, is 
communicatie mogelijk tussen de camera en een smartapparaat, zoals een smartphone of tabletcomputer 
met ingebouwde functies voor draadloze communicatie. Dit maakt het mogelijk de sluiter op afstand te 
ontspannen of het beeldscherm van het smartapparaat als livebeeldmonitor te gebruiken en vanuit de  
best mogelijke hoek te fotograferen. De genomen beelden kunnen draadloos worden verstuurd naar smart-
apparaten en worden geüpload naar een sociaal netwerk of als bijlage bij een e-mail worden gevoegd.  
De WU-1b is compatibel met smartapparaten met Android™ OS en iOS.
Opmerking: voor het gebruik van deze functie moet Wireless Mobile Utility vooraf op het smartapparaat worden geïnstalleerd.

Wireless Mobile Utility
Met de Nikon-software Wireless Mobile Utility kunt u met uw smartapparaat beelden downloaden van de 
camera of het apparaat gebruiken om de camera te bedienen als u de WU-1b draadloze mobiele adapter 
hebt aangesloten. De WU-1b is compatibel met smartapparaten met Android™ OS en iOS.

Opmerking: Beschikbaar als gratis download via de app stores.

Draadloze afstandsbedieningen (optioneel) gebruiken radiosignalen voor een nog groter gemak
De optionele WR-1 en WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen maken gebruik van de frequentieband van 
2,4 GHz. Hiermee kunt u de flexibiliteit van afstandsbesturing enorm uitbreiden. Anders dan soortgelijke apparaten 
die infraroodstraling gebruiken, maken ze afstandsbediening over grote afstanden mogelijk en kunnen ze worden 
gebruikt om de sluiter te ontspannen, zelfs als er iets in de weg staat, zoals bomen. Automatische scherpstelling 
en continu-opnamen behoren ook tot de mogelijkheden. Omdat ze meerdere camera’s kunnen aansturen, zijn 
deze afstandsbedieningen geschikt voor verschillende situaties. U kunt tegelijkertijd foto- en filmopnamen maken 
met meerdere camera’s waarop verschillende objectieven zijn bevestigd of camera’s die onder verschillende 
hoeken opgesteld staan. Als u de camera’s in groepen verdeelt en aan elke groep een apart kanaal toekent, kunt u 
elke groep apart aansturen en bijvoorbeeld foto’s maken met de ene groep en direct daarna filmen met de andere.

Opmerking: filmopnamen maken is mogelijk met de D4, D800-serie, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A en COOLPIX P7700.

De MB-D14 multifunctionele battery pack (optional) voor gemakkelijk verticaal fotograferen
De optionele MB-D14 multifunctionele battery pack accepteert twee soorten batterijen (de EN-EL15 oplaadbare  
Li-ionbatterij en zes R6/AA alkaline-, Ni-MH- of lithiumbatterijen) plus de EH-5b lichtnetadapter (met de EP-5B stroom-
aansluiting). U kunt zonder problemen naadloos overschakelen tussen de batterij van de D610 en de MB-D14 als in 
beide één EN-EL15 is geplaatst. Daardoor kunt u ongeveer tweemaal zoveel foto’s maken als met de D610 alleen. De 
MB-D14 multifunctionele battery pack bevat knoppen en instelschijven voor verticale opnamen, waardoor u met name 
bij portretwerk een comfortabele grip houdt. De behuizing van de battery pack is gemaakt van een magnesiumlegering.

GP-1A GPS-apparaat (optioneel) voor opslag van locatiegegevens
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 
D610. Beelden met locatiegegevens kunnen worden weergegeven in de GeoTag-werkruimte van ViewNX 
2. De gegevens kunnen ook worden gebruikt door Nikon’s service voor het delen en opslaan van beelden, 
NIKON IMAGE SPACE, andere online services voor beeldopslag of digitale kaartsoftware.

NIKON IMAGE SPACE is een gratis online service voor 
het opslaan en delen van beelden. Dankzij een snelle, 

zeer gebruiksvriendelijke 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 gebruikers. 
Een aanvullend ‘speciaal account’, dat alleen kan worden gebruikt door eigenaren van een 
digitale camera van Nikon, biedt 20 GB opslagruimte en diverse handige functies zoals 
wachtwoordbeveiliging. Een app voor smartphones is ook beschikbaar.

http://nikonimagespace.com

MB-D14 multifunctionele battery pack 
(bevestigd op de D610)

WR-R10 draadloze 
afstandsbediening (ontvanger)

WU-1b draadloze 
mobiele adapter

WR-T10 draadloze 
afstandsbediening (zender)

GP-1A GPS-apparaat

Breid uw bereik en mogelijkheden uit met exclusieve Nikon-accessoires
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Zoeker weergave
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Specificaties voor Nikon D610 digitale spiegelreflexcamera
Type camera  Digitale spiegelreflexcamera
Objectiefvatting  Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Effectieve pixels  24,3 miljoen
Beeldsensor  CMOS-sensor van 35,9 × 24,0 mm (Nikon FX-formaat)
Totaal aantal pixels  24,7 miljoen
Stofverwijderingssysteem  Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (optioneel programma Capture NX 2 vereist)
Beeldformaat (pixels)  • FX-formaat (36×24): 6.016 × 4.016 (L), 4.512 × 3.008 (M), 3.008 × 2.008 (S) • DX-formaat 

(24×16): 3.936 × 2.624 (L), 2.944 × 1.968 (M), 1.968 × 1.312 (S) • FX-formaat foto's gemaakt 
tijdens filmlivebeeld: 6.016 × 3.376 (L), 4.512 × 2.528 (M), 3.008 × 1.688 (S) • DX-formaat 
foto's gemaakt tijdens filmlivebeeld: 3.936 × 2.224 (L), 2.944 × 1.664 (M), 1.968 × 1.112 (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
Twee kaartsleuven  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 tussen kaarten 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  • FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal  

• DX (24×16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal
Vergroting  Circa 0,7× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
Oogafstand  21 mm (-1.0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
Dioptrieregeling -3 to +1 m-1

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

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

waarde die is geselecteerd door de gebruiker (stand A en M) of door de camera (andere standen)
Diafragma  Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibele objectieven  Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, inclusief G-, E- en D-type objectieven (er gelden enkele 

beperkingen voor PC-NIKKOR-objectieven), DX-objectieven [met beeldveld van DX (24×16)], AI-P NIKKOR-
objectieven en AI-objectieven zonder CPU (alleen standen A en M); IX-NIKKOR-objectieven, objectieven voor 
de F3AF en objectieven zonder AI kunnen niet worden gebruikt; de elektronische afstandsmeter kan worden 
gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van f/8 of groter (de elektronische afstandsmeter 
ondersteunt de middelste zeven scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal diafragma van f/8 of 
groter en de middelste 33 scherpstelpunten bij objectieven met een maximaal diafragma van f/6.8 of groter)

Type sluiter  Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
Sluitertijd  1/4.000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2 LW, Bulb, Tijd (optionele afstandsbediening ML-L3 vereist), X200
Flitssynchronisatiesnelheid  X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer (flitsbereik neemt af bij sluitertijden 

tussen 1/200 en 1/250 sec.)
Ontspanstanden  S (enkel beeld), CL (continu lage snelheid), CH (continu hoge snelheid), Q (stil ontspannen),  

Qc (continu stil ontspannen), E (zelfontspanner), # (afstandsbediening), MUP (spiegel omhoog)
Beeldsnelheid  Circa 1 tot 5 bps (CL), circa 6 bps (CH) of 3 bps (Qc)
Zelfontspanner  2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.
Afstandsbedieningsstanden  Vertraagd op afstand, direct op afstand, spiegel omhoog op afstand
Lichtmeting  DDL-lichtmeting met RGB-sensor met 2.016 pixels
Lichtmeetmethode  • Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting II (G-, E- en D-type objectieven); kleurenmatrixmeting II (andere CPU-

objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als de gebruiker de objectiefgegevens 
opgeeft • Centrumgericht: meting wordt voor 75% bepaald door een cirkel van 12 mm in het midden van het 
beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 8, 15 of 20 mm, of meting kan worden gebaseerd op het 
gemiddelde van het hele beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel van 12 mm of het gemiddelde van 
het hele beeld gebruikt) • Spot: meet een cirkel van 4 mm (ongeveer 1,5% van het beeld) in het midden van het 
geselecteerde scherpstelpunt (van het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU wordt gebruikt)

Meetbereik  • Matrixmeting of centrumgerichte meting: 0 tot 20 LW 
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C) • Spotmeting: 2 tot 20 LW
Lichtmeterkoppeling Gecombineerd CPU en AI
Exposure modes Automatisch (i Automatisch; j Automatisch [flitser uit]), onderwerpstand (k Portret,  

l Landschap, p Kinderen, m Sport, n Close-up, o Nachtportret, r Nachtlandschap, s Party/
binnen, t Strand/sneeuw, u Zonsondergang, v Schemering, w Dierenportret, x Kaarslicht, 
y Bloesem, z Herfstkleuren, 0 Voedsel, 1 Silhouet, 2 High-key, 3 Low-key), automatisch 
programma met flexibel programma (P), sluitertijdvoorkeuze (S), diafragmavoorkeuze (A), 
handmatig (M), U1 (gebruikersinstellingen 1), U2 (gebruikersinstellingen 2)

Belichtingscorrectie  Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW in de standen P, S, A en M
Belichtingsbracketing  2 tot 3 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 of 3 LW
Belichtingsvergrendeling  Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de AE-L/AF-L-knop
ISO-gevoeligheid  ISO 100 tot 6400 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of 1 LW 
(aanbevolen belichtingsindex) (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO 25.600) 

boven ISO 6400; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar
Actieve D-Lighting  Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag, Uit
ADL-bracketing  2 beelden die de geselecteerde waarde van één beeld gebruiken of 3 beelden die 

vooringestelde waarden voor alle beelden gebruiken
Autofocus  Nikon Multi-CAM 4800-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, fijnafstelling, 39 scherpstelpunten 

(waaronder 9 kruissensoren; de middelste 33 punten zijn beschikbaar bij diafragma's kleiner dan f/5.6 en groter 
dan f/8, terwijl de middelste 7 punten beschikbaar zijn bij f/8) en AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 tot 3 m)

Detectiebereik  -1 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 afstandsmeter kan worden gebruikt

Scherpstelpunt  Keuze uit 39 of 11 scherpstelpunten
AF-veldstanden  Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 39 punten, 3D-tracking, automatisch veld-AF
Scherpstelvergrendeling  Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken (enkelvoudige 

servo-AF) of door op de AE-L/AF-L-knop te drukken
Ingebouwde flitser  i, k, p, n, o, s, w: automatisch flitsen en 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-flitserregeling met RGB-sensor met 2.016 pixels is beschikbaar bij de ingebouwde 

flitser en de SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 of SB-300; i-DDL uitgebalanceerde 
invulflits voor digitale spiegelreflexcamera's wordt gebruikt bij matrixmeting en centrumgerichte 
meting; standaard i-DDL flitsen 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; automatische snelle FP-synchronisatie wordt ondersteund

Flitscorrectie -3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
Flitsbracketing 2 tot 3 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 vergrendeling
Nikon Creatief  Geavanceerde draadloze flitssturing wordt ondersteund met ingebouwde flitser, SB-910, SB-900, SB-800 
Verlichtingssysteem (CVS) of SB-700 als hoofdflitser en SB-600 of SB-R200 als secundaire flitser of SU-800 als commander; ingebouwde 

flitser kan fungeren als hoofdflitser in de commanderstand; automatische snelle FP-synchronisatie en 
instellicht worden ondersteund door alle CVS-compatibele flitsers, behalve de SB-400; doorgave van 
flitskleurinformatie en flitswaardevergrendeling worden ondersteund door alle CVS-compatibele flitsers

Synchronisatie-aansluiting AS-15 synchronisatieflitsadapter (apart verkrijgbaar)
Witbalans  Automatisch (2 soorten), Gloeilamplicht, Tl-licht (7 soorten), Direct zonlicht, Flitslicht, 

Bewolkt, Schaduw, handmatige voorinstelling (waarbij 4 waarden kunnen worden 
opgeslagen), kleurtemperatuur kiezen (2.500 K tot 10.000 K), alle met fijnafstelling

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

als gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
Filmlichtmeting  DDL-lichtmeting met hoofdbeeldsensor
Lichtmeetmethode bij film  Matrix
Beeldformaat (pixels)  • 1.920 × 1.080; 30p (progressief), 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p. Werkelijke
en beeldsnelheid beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25 en 

23,976 bps; opties ondersteunen zowel hoge (H) als normale beeldkwaliteit
Bestandsindeling  MOV
Videocompressie  H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Audio-opname-indeling  Lineaire PCM
Audio-opnameapparaat  Ingebouwde mono- of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
Maximale duur Circa 29 min. 59 sec. (20 min., afhankelijk van het beeldformaat, de beeldsnelheid en de instellingen voor filmkwaliteit)
Andere filmopties  Indexmarkering, time-lapse-fotografie
Monitor  Low-temperature polysilicon TFT-lcd-monitor van 8 cm (3,2 inch) met circa 921.000 

beeldpunten (VGA), een kijkhoek van circa 170°, beelddekking van circa 100% en 
automatische aanpassing van de monitorhelderheid met behulp van omgevingslichtsensor

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 GPS-gegevens en automatische beeldrotatie

USB  Hi-Speed USB
HDMI-uitgang C-type HDMI-mini-aansluiting
Accessoire-aansluiting 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, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, 

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

Batterij  Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatteri
Battery pack  Optionele MB-D14 multifunctionele battery pack met één EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij 

of zes AA-batterijen (alkaline, Ni-MH of lithium)
Lichtnetadapter  EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
Statiefaansluiting  1/4 inch (ISO 1222)
Afmetingen (B × H × D)  Circa 141 × 113 × 82 mm.
Gewicht  Circa 850 gram met batterij en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 760 gram (alleen camerabody)
Gebruiksomstandigheden  Temperatuur: 0 tot 40°C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
Meegeleverde accessoires  EN-EL15 oplaadbare Li-ionbatterij, MH-25 batterijlader, DK-5 oculairkapje, DK-21 rubberen oogschelp,
(kan per land of gebied verschillen) UC-E15 USB-kabel, AN-DC10 camerariem, BM-14 beschermkap voor lcd-monitor, BF-1B bodydop, BS-1
 afdekkapje accessoireschoen, cd-rom met ViewNX 2
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