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En betagende oplevelse inden for digital 
fotografering, som alle kan få glæde af.
Indfang nemt skønheden i livets flygtige øjeblikke med det nye D3100. Et digitalt spejlreflekskamera 
spækket med funktioner, der overrasker dig med dets enkelhed, og som er en sand fornøjelse med 
suveræne resultater. Uanset om du tager spontane snapshot, tager et omhyggeligt komponeret 
stillbillede eller optager HD-video, vil du elske, hvor nemt det hele er med D3100.

•   DX-format, CMOS-billedsensor med  
14,2 effektive megapixels

•   EXPEED 2 – Nikons nye 
billedbehandlingsenhed

•   ISO-følsomhed 100-3200 (kan udvides  
til ISO 12800-ækvivalens)

•   Guide-indstilling
•   D-video – optagelse af fuld  

1080p-HD-video
•   Skærm på 7,5 cm (3”) og  

Live View-fotografering

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Eksponering: Lukkertidsprioriteret automatik, 1/2000 sekund, f/6,3 • Hvidbalance: Auto 
• ISO-følsomhed: 200 • Picture Control: Levende

Nyd 
skøn-
heden

Nyd enkel-heden

RødSort
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Baggrunde, som er let ude af fokus på en måde, som kun et 
digitalt spejlreflekskamera kan præstere

Fornem ydelse med færre slørede billeder under forhold med 
svag belysning

Naturtro farvegengivelse og bløde, 
flotte overgange

• DX-format CMOS-billedsensor med 14,2 effektive megapixels NYHED
Nikon har udstyret D3100 med en nyudviklet CMOS-sensor, som giver motiver med 
uovertrufne detaljer og jævn farvegradering. Uanset om der er tale om fotografering af billeder 
eller optagelse af HD-video, er sensoren afgørende for billedkvaliteten. Det høje pixeltal i 
D3100’s sensor giver billeder med enestående klarhed, hvor man kan se alle motivets nuancer 
med minimal støj – ideelt til teksturer med masser af detaljer og ukornede baggrunde, som er 
ude af fokus.

  • EXPEED 2 – Nikons nye billedbehandlingsenhed NYHED
Nå nye højder med EXPEED 2. Vi har udnyttet vores omfattende teknologiske knowhow til 
at skabe Nikons mest avancerede billedbehandlingsenhed til dato. EXPEED 2 maksimerer 
CMOS-sensorens ydelse, så resultatet er tydelige, naturtro billeder med levende farver, 
reduceret støj og bløde toneovergange, som giver flotte billeder og videoer. 

• ISO-følsomhed 100-3200 (kan udvides til ISO 12800-ækvivalens)
Et ISO-område på op til 3200 (standardområde) gør det muligt at fotografere med korte lukkertider, så sløring pga. 
kamerarystelser reduceres på motiver med svagt lys. Tusmørkebilleder og indendørs billeder kommer til live med et 
forfriskende naturligt udseende uden brug af stativ eller flash. Desuden gør korte lukkertider det nemt at fastfryse handling 
i dynamiske situationer som f.eks. legende børn og sport. For at opnå større alsidighed kan man med D3100’s indstillinger 
Hi 1 og Hi 2 øge ISO-værdien til henholdsvis 6400- og 12800-ækvivalent.

Kameraet, der forbløffer. 
Fotografer med D3100, og nyd skønheden.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Eksponering: Blændeprioriteret automatik, 1/125 sekund, f/5.6 • Hvidbalance: Auto 
• ISO-følsomhed: 100 • Picture Control: Vivid (Intens)

CMOS-sensor

ISO 1600Hi  2 ( ISO 12800-ækviva lent ) ISO 3200

Nyd 
skøn-
heden

Uovertrufne 

detaljer

Naturtro 

farver

Flotte 

billeder

ved svagt 

lys
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Kameraet, der viser vejen ... 
Lad D3100 hjælpe dig med at tage bedre billeder.

Guide-indstilling – den sikre metode til at opnå de ønskede 
resultater

Et fortryllende portræt med en baggrund, der er let ude af fokus, eller et 
strålende par omgivet af glitrende lys. Det er nemt at tage den type billeder 
med D3100’s guide-indstilling – den indbyggede guide viser dig trin for trin, 
hvordan du ændrer kameraindstillingerne. Du skal bare vælge en Guide-
indstilling, der passer til motivet, og derefter lade Guide-indstilling hjælpe. Du 
får ikke alene de ønskede resultater, men du lærer også, hvordan du opnåede 
resultaterne. Guide-indstilling viser endda eksempelbilleder, så du ved, hvad 
du kan forvente dig af hver enkelt indstilling.

Billedet viser et eksempel på et foto, der 
afspejler kameraindstillingerne.

• Auto

• Ingen flash

• Fjerne motiver

• Opblød baggrunde

• Få mere i fokus

• Nærbilleder

• Sovende ansigter

• Motiver i bevægelse

• Fastfrys bevægelse 
 (mennesker)

• Fastfrys bevægelse 
 (biler)

• Landskaber

• Portrætter

• Aftenportræt

• Vis strømmende vand

Nem betjening

Avanceret betjening

Brug søgeren Brug Live View Optag videoer

 Shoot movies

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Eksponering: Blændeprioriteret automatik, 1/1600 sekund, f/2,2 • Hvidbalance: Auto • ISO-følsomhed: 400 
• Picture Control: Portræt

Opblød baggrunde

Guide-indstilling

Nærbilleder

Guide-indstilling

Aftenportræt

Guide-indstilling

Sovende ansigter

Guide-indstilling

Landskaber

Guide-indstilling

Nyd
enkel-
heden

Ubesværet

optagelse

Guide-
indstilling

Vælg

Optag
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Glæden ved enkelhed.
Aldrig har det været så let at tage flotte billeder og optage 
HD-video.

Nye indstillinger af autofokus til motiver i bevægelse Lad D3100 finde den bedste indstilling til motivet

Flotte HD-videoer i fuld 1080p-opløsning

•  Live View med nye AF-indstillinger 
og stor skærm på 7,5 cm (3")

Live View er en intuitiv og let metode til at fotografere legesyge 
kæledyr eller børn på farten. Du skal bare trykke på knappen, og så 
er du klar til at gå i gang. Når Live View er aktiveret, og den nye Altid 
aktiveret AF (AF-F) er valgt, bevarer kameraet motiverne i fokus, uden 
at det er nødvendigt at trykke på udløserknappen – praktisk til billeder 
og videoer. Der er også den nye Ansigtsprioriteret AF, som fastlåser 
fokus på ansigter, selvom folk ikke vender direkte mod kameraet. 
Live View betyder, at D3100 er lige så let at bruge som et kompakt 
kamera.

• Automatisk motivvælger
D3100 vælger automatisk det motivprogram, der matcher 
optagesituationen og motivet. Under Live View-optagelse med 
programhjulet indstillet til Auto eller Auto (flash slukket) aktiverer 
den automatiske motivvælger* automatisk indstillingerne Portræt, 
Landskab, Makro eller Aften afhængigt af motivet. Som en ekstra 
hjælp vises der et ikon i LCD-skærmens øverste venstre hjørne, som 
indikerer den valgte indstilling. 

Altid aktiveret AF (AF-F) NYHED  

Ansigtsprioriteret AF

Autofokus starter 
automatisk, når Live View 
aktiveres, og følger motivet 
kontinuerligt, uden at det 
er nødvendigt at trykke på 
udløserknappen.
Bemærk! Ved optagelse af video kan støj fra 
objektivmotoren komme med på optagelsen.

Kameraet kan genkende 
op til 35 ansigter samtidigt 
og derefter fokusere på det 
ansigt, som det vurderer 
er nærmest. Selv hvis 
personerne på billedet flytter 
sig, fortsætter kameraet med 
at følge og fokusere.

Stor 
skærm på

 7,5 cm
(3”) *  Undtagen ved brug af manuel fokus.

**  Vælges, når kameraet identificerer situationer uden et tilhørende motivprogram, eller til 
 situationer, der kan optages vha. Auto eller Auto (flash slukket). 

•  D-video – kvalitet med høj definition NYHED
Oplev den forskel, som et digitalt spejlreflekskamera gør ved optagelse af video. Det store udvalg af NIKKOR-objektiver giver dig 
frihed til at udforske forskellige vinkler og opnå flotte baggrunde, som er ude af fokus, mens D3100’s avancerede billedsystem 
sikrer en suveræn kvalitet.  Og i forbindelse med actionsekvenser bevarer den nye Følg motiv AF motiverne i fokus. Efter 
optagelsen kan du se videoerne på den store LCD-skærm på 7,5 cm (3”) og foretage enkle redigeringsopgaver såsom at klippe 
en scene før eller efter et bestemt punkt og lave stillbilleder. HDMI-kompatibilitet* betyder, at du kan slutte D3100 til et HDTV og 
styre billedvisningen med fjernsynets fjernbetjening**.  * Via HDMI-miniport. ** Kun HDMI CDC-kompatible fjernsyn.

HD-video i 
høj kvalitet og 
stillbilleder kan 
vises på HDTV. 

Auto** Auto (flash slukket) Landskab

Makro Portræt Aftenportræt

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Eksponering: Sport, 1/500 sekund, f/5,3 • Hvidbalance: Auto • ISO-følsomhed: Auto (900) 
• Picture Control: Standard

Programhjul indstillet på Auto; den automatiske motivvælger aktiverer 
indstillingen Landskab.

kabel: HDMI-kabel med ministik type C
(købes separat hos en anden leverandør)
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Nikon-teknologi.
Nøglen til ubesværet fotografering og flotte resultater.

Hurtig, nøjagtig autofokus, som er klar til det afgørende øjeblik Tilpasning af billeder før fotografering

Billed- og videoredigeringsfunktioner i kameraet

Intelligent betjening med alle indstillinger

Flot afbalancering af lys og skygge

•  11-punkts AF-system
D3100’s præcise autofokus med høj hastighed reagerer øjeblikkeligt på ændringer i 
motivet eller kompositionen og bevarer knivskarpt fokus, når der skal indfanges flygtige 
udtryk og sport i hurtig bevægelse. Det altafgørende centrale fokuspunkt har en sensor 
af korstypen, mens den nye overlappende visning giver en tydelig og 
overskuelig søger. Forskellige autofokusindstillinger dækker næsten 
alle situationer, heriblandt autovalg af AF-område, som automatisk 
vælger det motiv, der skal fokuseres på, og 3D-tracking*, der bevarer 
fokus på et motiv uanset ændringer i kompositionen, så længe 
udløserknappen er trykket halvt ned.
* Når autofokus er indstillet til AF-A eller AF-C.

•  Picture Control
Opnå flere kreative muligheder med Picture Control. Med de seks indstillinger – Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt 
og Landskab – kan du ændre udseendet på billeder og fuld HD-video, før du begynder at fotografere eller optage. Desuden kan 
skarphed, kontrast, lysstyrke og farvemætning justeres til de ønskede indstillinger.

•  Omfattende billed- og videoredigeringsfunktioner
Få en bedre fotografisk oplevelse med D3100’s store udvalg af funktioner til billed- og videoredigering. Handlinger som f.eks. 
Rød-øje-korrektion, Hurtig retouchering og Filtereffekter kan udføres i kameraet, så man slipper for at bruge en pc. Du kan også 
lave stillbilleder ud fra videoer og beskære billeder. 

•  System til motivgenkendelse
Nikons eksklusive system til motivgenkendelse 
anvender en 420-pixel RGB-sensor til at 
analysere en komposition, umiddelbart før 
du tager billedet. Derefter optimerer det 
automatisk eksponering, autofokus og 
hvidbalance, så du kan få flotte billeder 
uden selv at skulle bruge tid på at foretage 
de avancerede kameraindstillinger. 
Ansigtsgenkendelse benytter også systemet 
til motivgenkendelse og giver forbedret 
genkendelsesnøjagtighed og -definition 
samt muliggør øjeblikkelig ansigtszoom i 
billedvisningstilstand.

•  Aktiv D-Lighting
Optagelse i skarp sollys giver ofte billeder, hvor kontrasten mellem 
lyse og mørke områder er meget stor. Det giver tab af tone og 
detaljer. Aktiv D-Lighting løser 
dette problem ved at bevare 
vigtige detaljer i områder med 
skygge og højlys. Det giver fotos, 
hvor eksponeringen er optimal, 
og som bedre afspejler motivet, 
sådan som du så det.

420-pixel RGB-
sensor Billedsensor

Andre punkter i retoucheringsmenuen

• D-Lighting • Rød-øje-korrektion 
• Beskæring (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
• Monokrom (Sort-hvid, Sepia og Cyanotypi) 
•  F  i  l  t  e  r  e  f  f  e  k  t  e  r    (  H  i  m  m  e  l  l  y  s  ,    V  a  r  m  t    f  i  l  t  e  r  ,    I  n  t  e  n  s  i  v  e  r  i  n  g    a  f    r  ø  d  ,    

Intensivering af grøn, Intensivering af blå og Stjerneeffekt)
• Farvebalance • Lille billede • Billedsandwich 
• NEF-behandling (RAW) • Hurtig retouchering 
• Opretning • Forvrængningskontrol • Fiskeøje 
• Rediger video

Autofokus
i-TTL-

styring med 
automatisk 

eksponering

Automatisk 
hvidbalance Billedvisning

•  Identifikation  
af motiv

•  Registrering  
af komposition-
sændring

•  Ansigtsprioriteret 
autofokus

•  Højlysanalyse

•  Ansigts-
genkendelse

•  Identifikation  
af lyskilde 

•  Ansigts-
genkendelse

•  Zoom til 
ansigt

11 AF-punkter Bemærk! De 11 AF-punkter, der vises her, tjener 
kun som illustration. I virkeligheden ser de 
anderledes ud.

Med Aktiv D-LightingUden Aktiv D-Lighting

Naturlige, dejlige hudnuancer Større farvemætning Billeder i sort-hvid, inklusive farvetoner

Portræt

Perspektiv-
kontrol Original

Miniatureeffekt Original Softfilter

Levende Monokrom

Får billeder til at fremstå, som om de er billeder af modeller i miniaturestørrelse. Dette er særligt effektivt 
ved fotografering af landskaber ovenfra.

Giver billeder med samme effekt som ved 
fotografering med et softfilter.

Farvelægningsskitse

Konverterer et billede til et omrids 
af billedet, der kan udskrives og 
derefter farvelægges i hånden.

Retter perspektivet for former (som f.eks. bygninger), så de får et mere 
naturligt udseende.
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Når som helst og hvor som helst
De rette funktioner til at opnå behagelig optagelse og 
billedvisning.

NIKKOR-objektiver.
Det rette valg til flotte billeder og fuld 
HD-video.

* Med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel.

Nem betjening og nemt at tage med overalt Flere metoder til at se verdens vidundere

Ekstra lys, når der er behov for det

Undgå billeder ødelagt af støv

Færre kamerarystelser på billederne og i søgeren

•  Kompakt og let
D3100, der kun vejer ca. 505 g*, er let og kompakt og kan tages  
med overalt. Takket være det ergonomiske greb er det utroligt 
nemt og enkelt at bruge, både i vandret og lodret position. 
Nye specialknapper til ofte brugte funktioner såsom Live View, 
D-video og lukkerindstillinger gør det endnu nemmere at bruge.

•  Højtydende NIKKOR-objektiver

• Indbygget pop op-flash
Når lyset bliver svagt, eller du fotograferer 
i vanskelige modlyssituationer, kan du 
bruge den indbyggede pop op-flash til at 
oplyse motivet. Den aktiveres automatisk, 
når der er behov for det, afhængigt af 
eksponeringsindstillingen*, eller den kan 
aktiveres manuelt. Desuden giver 
understøttelsen af i-TTL-flashstyring 
bedre eksponeringsnøjagtighed.

•  Nikons indbyggede støvreduktionssystem
D3100 er forsynet med Nikons indbyggede system til støvreduktion. Denne løsning 
omfatter et særligt luftreguleringssystem, som dirigerer støv væk fra lavpasfiltret, der 
er placeret foran billedsensoren. Når kameraet tændes eller slukkes, vibrerer filteret 
automatisk med nøjagtige frekvenser for at løsne støv, som måske sidder på det, og 
som kan forringe billedet.

•  Nikons originale VR-system 
(vibrationsreduktion)

NIKKOR VR-objektiver reducerer* sløring på billeder 
og i HD-video, som skyldes kamerarystelser, der 
ofte forekommer ved fotografering ved lange 
lukkertider, f.eks. i miljøer med svag belysning eller 
ved brug af mikro- eller teleobjektiver. I modsætning 
til kamerabaserede billedstabiliseringssystemer er 
Nikons VR indbygget i objektivet, hvilket gør det muligt 
at korrigere for slør i søgeren og dermed hjælpe med 
komposition og fokusering, fordi billedet forbliver stabilt.

Vægt ca.

505 g

Nemt og effektivt
Speedlight SB-400 
(sælges separat)

Lavpasfilter

Billedsensor

Vis billeder med flotte specialeffekter

• Billedvisning med overgange NYHED
Vælg mellem en række forskellige specialovergange ved visning af billeder. Til 
lysbilledshows kan du benytte spændende effekter såsom Zoom/Udtoning og 
Terning. Når du viser billeder enkeltvist, kan du benytte Indglidning og Zoom/
Udtoning. Desuden gør den store, lyse LCD-skærm billedvisning til en leg.

85 mm mikroobjektiv – nem håndholdt 
makrofotografering

Objektiv med telezoom med VR på ca. 5,5x – indfang ansigter fra lang afstand

35 mm fast objektiv – til en flot sløret baggrund

Bemærk! D3100 er udelukkende beregnet til brug med NIKKOR AF-S- og AF-I-objektiver, der er udstyret med autofokus.

*  Når motivprogrammet er indstillet til Auto, Portræt, Barn, Makro eller 
 Aftenportræt.

55 mm

200 mm 300 mm

AF-S DX NIKKOR 55-300mm 
f/4.5-5.6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR 

AF-S DX NIKKOR 
35mm f/1.8G

NYHED

* VR muliggør håndholdte optagelser på op til tre lukkertrin længere (fire trin længere med VR II) i forhold til at bruge 
 objektiver uden VR baseret på Nikon-målinger. Mængden af korrektion varierer afhængigt af optageforholdene og 
 fotografen.Lysbilledshow med terningeeffekt

Uden korrektioner af kamerarystelse i 
objektiv 

Med Nikons VR-system i objektivet

Mekanisme til rensning 
af billedsensor

Ventilationsåbning 
til luftregulerings-
system
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Smart billedhåndtering med computer

Del billeder og videoer på nettet

Intuitiv betjening sætter prikken over i’et

• ViewNX 2-software – din værktøjskasse til billedbrug (medfølger) NYHED
ViewNX 2 er den smarte metode til at håndtere billeder på og indeholder funktioner til at gemme, gennemse, redigere og dele 
billeder og videoer. Du kan også knytte etiketter til billederne, så det er nemmere at søge. Denne medfølgende software giver en 
lang række redigeringsfunktioner, heriblandt rotation, størrelsesændring, beskæring, opretning, automatisk rød-øje-korrektion m.m. 
Videoredigeringsfunktionerne giver også mulighed for at slette scener. ViewNX 2 kan integreres med my Picturetown, så det er 
nemt at trække og slippe uploads og gennemse billederne online.

•  my Picturetown – gratis deling og lagring af 
billeder 

Nikons eget websted til billeddeling gør det nemt at lagre, håndtere og dele billeder med 
familie og venner i hele verden. Medlemskabet er gratis og tillader lagring af billeder og/
eller videoklip på op til 2 GB. (Du kan betale et ekstra gebyr og få op til 200 GB plads*). 
Tjenesten understøtter MOV- og AVI-videofiler samt JPEG- og RAW (NEF, NRW)-
stillbilledfiler. Få en bedre fotografisk oplevelse med my 
Picturetown!

• Capture NX 2-software – større kreativ kontrol (sælges separat)
Capture NX 2’s brugervenlige redigeringsværktøjer 
øger billedmulighederne uden at forringe den 
oprindelige billedkvalitet. Denne software er 
ideel til optimering af Nikon NEF-filer (RAW) 
såvel som JPEG- og TIFF-billeder. Med den 
prisvindende U Point®-teknologi er de kedelige 
redigeringsproducerer blevet endnu nemmere.

Dele og betjeningsfunktioner

Systemoversigt

1  Programhjul

2  Vælger til indstilling af udløser

3  Knap til visning af informationer

4  Knap til 
 eksponeringskompensation/
 blænde/flashkompensation

5  Udløserknap

6  Afbryder

7  AF-hjælpelys/selvudløserlampe/
 rød-øje-reduktionslys

8  Tilbehørssko (til ekstra 
 flashenhed)

9  Knap til flashindstilling/
 flashkompensation

10  Mikrofon

11  Funktionsknap

12  Objektiv-låseknap

13  Billedvisningsknap

14  Menuknap

15  Knappen miniature/zoom ud under 
 billedvisning/hjælp

16  Knap til at zoome ind under 
 billedvisning

17  Knap til redigering af information

18  Søgerøjestykke

19  Dioptrijustering

20  Knappen AE-L/AF-L/knap til 
 beskyttelse

21  Kommandohjul

22  Live View-vælger

23  Videooptageknap

24  Multivælger

25  Knappen OK

26  Sletteknap

27  Højttaler

28  Skærm

http://www.capturenx.com

Original

Bemærk! Webstedets design kan ændres uden 
varsel.

* Tilgængelighed og gebyr kan variere fra land til land.

Dioptriøjestykker
(-5 til +3 m-1) DK-20C

Øjestykkeforstørrer DG-2
Øjestykkeadapter DK-22

Øjestykkedæksel DK-5*1

Gummiøjestykke DK-20*1

Retvendt
vinkelsøger

DR-6

GPS-enhed GP-1 Fjernbetjeningskabel MC-DC2

Batterioplader
MH-24*1   

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14*1

Lysnetadapter EH-5b Netstik EP-5A

Halvblød taske
CF-DC1

USB-kabel UC-E4 Capture NX 2-opgradering

Capture NX 2

ViewNX 2*1

SD-
hukommelseskort*2

PC Card-adapter*2

SD-hukommelseskortlæser*2

Pc*2

Tv-skærm*2

HDMI-kabel*2

Videokabel EG-D2

D3100 er udelukkende beregnet til brug 
sammen med AF-S- og AF-I NIKKOR-objektiver, 

der er udstyret med autofokusmotor.

Bemærk! AF-hjælpelys er
ikke muligt med SB-400.

Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-700

Speedlight
SB-400

Close-up
Speedlight

Commander
set R1C1

Studio
Speedlights*2

Nikon Speedlights
SB-910/800/

700/400

TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28/SC-29

Tilbehørssko
adapter AS-15

*1: Medfølgende tilbehør *2: Produkter fra andre producenter

SØGERTILBEHØR

TV-TILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIGREB ETUI

FJERNBETJENING

SPEEDLIGHTS

Hukommelseskortets kapacitet*1 Godkendte hukommelseskort
Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et
4 GB SanDisk Extreme SDHC-kort ved forskellig billedkvalitet og forskellige 
størrelsesindstillinger.
 

Følgende SD-hukommelseskort er testet og godkendt til brug med D3100.
Til videooptagelse anbefales kort med skrivehastigheder i klasse 6. Optagelsen
kan pludseligt blive afbrudt, hvis der anvendes kort med langsommere skrivehastigheder.

Billedkvalitet Billedstørrelse Filstørrelse*1 Antal billeder*1 Bufferkapacitet*2

NEF (RAW) + 
JPEG Fine*3

JPEG Fine

NEF (RAW)

JPEG Normal

JPEG Basic

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelserne kan variere alt efter det optagede motiv.
*2 Det største antal billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen ved ISO 100.
    Reduceres, når støjreduktionen er aktiveret.

*3 Billedstørrelsen gælder kun for JPEG-billeder. Filstørrelsen på billeder i formatet NEF (RAW) kan ikke ændres. 
    Filstørrelsen er for NEF (RAW)- og JPEG-billeder tilsammen.

SanDisk
SD-hukommelseskort SDHC-hukommelseskort*2 SDXC-hukommelseskort*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Professional
Platinum II

-
-
-

*1 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges med, understøtter 2 GB-kort.
*2 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges med, er SDHC-kompatible.
*3 Kontroller, at kortlæsere eller andre enheder, som kortet skal bruges med, er SDXC-kompatible.

Bemærk!
• Spørg producenten af SD-kortet om funktioner, specifikationer, garanti m.m.
   Nikon kan ikke garantere kompatibilitet med SD-kort, der ikke er nævnt ovenfor.
• Begrænset til kort, der er testet på tidspunkt for trykning af brochuren. Yderligere kort kan være fuldt kompatible.
   Kontakt Nikons kundeservice for at få yderligere oplysninger.

Li-ion-batteri med lang levetid
Det medfølgende genopladelige li-ion-batteri EN-EL14 
kan klare til op til cirka 550 billeder på en enkelt opladning*. 

* Baseret på CIPA-standarderne.
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FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER ANBEFALES DET AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN 
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Type
Type Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Ca. 1,5x objektivbrændvidde (Nikon DX-format)

Effektive pixels
Effektive pixels 14,2 mio.

Billedsensor
Billedsensor 23,1 x 15,4 mm CMOS-sensor
Pixels i alt 14,8 mio.
System til støvreduktion Rensning af billedsensor, luftreguleringssystem, referencedata til Image Dust Off (Capture NX2-software 

[ekstraudstyr] er påkrævet)

Lagring
Billedstørrelse (pixels) • 4.608 x 3.072 [L]  • 3.456 x 2.304 [M]  • 2.304 x 1.536 [S]
Filformat • NEF (RAW)

• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede optaget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format

Picture Control-system Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab. Den valgte Picture Control kan ændres.
Medier SD-hukommelseskort (Secure Digital), SDHC- og SDXC-hukommelseskort
Filsystem DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image 

File Format til digitale stillbilledkameraer), PictBridge

Søger

Søger Spejlreflekssøger med pentaspejl (øjenhøjde)
Søgerdækning Ca. 95 % horisontalt og 95 % vertikalt
Forstørrelse Ca. 0,8x (50 mm f/1.4-objektiv indstillet til uendeligt; -1,0 m-1)
Øjepunkt 18 mm (-1,0 m-1)
Dioptrijustering -1,7 til +0,5 m-1
Matskive Type B BriteView klar matskive Mark VII
Spejl Automatisk
Objektivblændeåbning Automatisk, elektronisk styret

Objektiv
Kompatible objektiver • AF-S og AF-I: Alle funktioner understøttes

• Type G eller D AF NIKKOR uden indbygget autofokusmotor: Alle funktioner undtagen autofokus understøttes. 
IX-NIKKOR-objektiver understøttes ikke.
• Andre AF NIKKOR: Alle funktioner understøttes undtagen autofokus og 3D Color Matrix II-lysmåling. 
Objektiver til F3AF understøttes ikke.
• Type D PC NIKKOR: Alle funktioner understøttes med undtagelse af autofokus og visse optageindstillinger
• AI-P NIKKOR: Alle funktioner understøttes undtagen autofokus og 3D Color Matrix II-lysmåling.
• Ikke-CPU: Autofokus understøttes ikke. Kan anvendes med eksponeringsindstillingen M, men lysmåleren 
fungerer ikke.
Bemærk: Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes, hvis objektivet har en maksimumblænde på f/5.6 eller 
hurtigere.

Lukker
Type Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Hastighed 1/4000 til 30 sekunder i trin på 1/3 EV, Bulb
FlashsynkroniseringshastighedX=1/200 sekunder, synkroniserer med lukker ved 1/200 sekunder eller længere

Udløser
Udløserindstilling        enkeltbillede,        kontinuerlig,       selvudløser,       lav lukkerlyd
Billedfremføringshastighed Op til 3 bps (manuel fokus, indstilling M eller S, lukkertid på 1/250 sek. eller kortere og alle andre indstillinger 

indstillet til standardindstillingerne)

Selvudløser 2 sekunder, 10 sekunder

Eksponering
Lysmåling TTL-lysmåling med 420-pixel RGB-sensor
Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G- og D-objektiver), Color Matrix II-lysmåling (andre CPU-koblede 

objektiver)
• Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel med en diameter på 8 mm midt i billedet
• Spot: Måler inden for en cirkel på 3,5 mm (ca. 2,5 % af billedet) centreret i det valgte fokuspunkt

Rækkevidde
(ISO 100, f/1,4 objektiv, 20°C)

• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV
• Spotmåling: 2 til 20 EV

Lysmålerkobling CPU
Eksponeringsindstilling Auto-indstillinger (auto, auto [flash slukket]), motivprogrammer (Portræt, Landskab, Barn, Sport, Makro, 

Aftenportræt), programautomatik med fleksibelt program (P), lukkertidsprioriteret automatik (S), 
blændeprioriteret automatik (A), manuel (M) 

Eksponeringskompensation -5 til +5 EV i trin på 1/3 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed
(Anbefalet eksponeringsindeks)

ISO 100-3200 i trin på 1 EV; kan også indstilles til ca. 1 EV over ISO 3200 (ISO 6400-ækvivalent) eller til ca. 2 EV 
over ISO 3200 (ISO 12800-ækvivalent), med mulighed for automatisk styring af ISO-følsomheden

Aktiv D-Lighting Til, Fra

Fokus
Autofokus Nikon Multi-CAM 1000-sensormodul til autofokus med TTL-fasedetektering, 11 fokuspunkter (inklusive en 

sensor af korstypen) og AF-hjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5-3 m)

Måleområde -1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor • Autofokus (AF): Single-servo AF (AF-S), kontinuerlig servo-autofokus (AF-C), automatisk valg af AF-S/AF-C 

(AF-A), automatisk aktivering af intelligent fokustracking i henhold til motivets status
• Manuel fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes

Fokuspunkt Der kan vælges mellem 11 fokuspunkter
Indstilling af autofokus Enkeltpunkts-AF, dynamisk AF-punkt, autopunkts-AF, 3D-tracking-AF (11 punkter)
Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single-servo AF) eller ved at trykke på knappen AE-L/AF-L

Flash
Indbygget flash Auto, Portræt, Barn, Makro, Aftenportræt: Automatisk flash med automatisk opspringning

P, S, A, M: Manuel knapstyret opspringning

Ledetal Ca. 12, 13 med manuel flash (m/ft, ISO 100, 20 °C)

Flashstyring • TTL: i-TTL-udfyldningsflash og almindelig i-TTL-flash til digitale spejlreflekskameraer med 420-pixel RGB-
sensor er mulig med indbygget flash og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400 (i-TTL-balanceret 
udfyldningsflash er mulig, nårmatrix eller centervægtet måling er valgt)
• Automatisk blænde: Mulig med SB-910, SB-900/SB-800 og CPU-objektiv
• Ikke-TTL-automatik: Understøttede flashenheder omfatter SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, 
SB-28, SB-27 og SB-22S
• Manuel prioritering af avstand: Mulig med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700

Flashindstilling Auto, auto med rød-øje-reduktion, udfyldningsflash, automatisk langtidssynkronisering, langtidssynkronisering 
med rød-øje-reduktion og langtidssynkronisering med bageste lukkergardin

Flashkompensation -3 til +1 EV i trin på 1/3 EV
Flashindikator Lyser når indbygget flash eller ekstra flashenhed, som f.eks. SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller 

SB-400, er fuldt opladet. Blinker i 3 sekunder efter flash er affyret med maksimal styrke

Tilbehørssko ISO 518 kontakt til tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Avanceret trådløs belysning-understøttelse med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800 som commander, 
Flash Color Information Communication understøttet med indbygget flash og alle CLS-kompatible flashenheder

Synkroniseringsstik AS-15 synkroniseringsadapter (ekstraudstyr)

Hvidbalance

Hvidbalance Auto, glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, manuel forudindstilling, alle med 
undtagelse af manuel forudindstilling med finindstilling.

Live view
Objektivmotor • Autofokus (AF): Single-servo AF (AF-S), Altid aktiveret AF (AF-F)

• Manuel fokus (MF):

Indstilling af autofokus Ansigtsprioriteret AF, bredt område-AF, normalt område-AF, følg motiv-AF
Autofokus Kontrastbaseret AF overalt i billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når ansigtsprioriteret AF eller 

følg motiv-AF er valgt)

Automatisk motivvælger Tilgængelig sammen med indstillingerne auto og auto (flash slukket)

Video
Lysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Lysmålingsmetode Matrix
Billedstørrelse (pixels) og 
billedhastighed

• 1.920 x 1.080 (24p): 24 bps (23,976 bps) • 1.280 x 720 (30p): 30 bps (29,97 bps) 
• 1.280 x 720 (25p): 25 bps • 1.280 x 720 (24p): 24 bps (23,976 bps) 
• 640 x 424 (24p): 24 bps (23,976 bps)

Maks. optagetid 10 min.
Filformat MOV
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformater Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget monomikrofon

Skærm
LCD-skærm TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3") med ca. 230.000 punkter og lysstyrkejustering

Billedvisning

Billedvisningsfunktion Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med zoom under billedvisning, 
videoafspilning, slideshow, histogramvisning, højlys, automatisk billedrotation og billedkommentar (op til 36 tegn)

Forbindelse
USB Hi-Speed USB
Videoudgang NTSC, PAL
HDMI-udgang Type C HDMI-port til ministik
Tilbehørsstik • Fjernbetjeningsledning: MC-DC2 (ekstraudstyr)

• GPS-enhed: GP-1 (ekstraudstyr)

Understøttede sprog

Understøttede sprog Kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, indonesisk, italiensk, 
japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk

Strømforsyning
Batteri Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14 
Lysnetadapter EH-5b, kræver strømtilslutning EP-5A (anskaffes separat)

Stativgevind

Stativgevind 6,3 mm (1/4") (ISO 1222)

Mål/vægt
Mål (ca.) (B x H x D) Ca. 124 x 96 x 74,5 mm
Vægt Ca. 505 g med batteri og hukommelseskort, men uden body cap (kamerahus kun: ca. 455 g)

Anvendelsesområde
Temperatur 0 til 40 °C
Luftfugtighed Under 85 % (ingen kondensering)

Udstyr
Medfølgende tilbehør
(kan variere fra land til land)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14, batterioplader MH-24, øjestykkedæksel DK-5, gummiøjestykke DK-20, 
kamerarem AN-DC3, dæksel til tilbehørssko BS-1, kamerahusdæksel BF-1B, ViewNX 2 cd-rom, kabler (2 slags)

•  Microsoft, Windows og Windows 7 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller  
 andre lande.

• Macintosh og QuickTime er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande.
• SD-logoet er et varemærke tilhørende SD Card Association.
• SDXC-logoet er et varemærke.
• PictBridge er et varemærke. 
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
• Andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.
• Billeder i søgere, på LCD-skærme og andre skærme, der vises i denne brochure, er simulerede.

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D3100


