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I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE



• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: JPEG fine (8 bit) • Eksponering: indstilling [M], 1/60 sekund, f/5 • Hvidbalance: Glødelampe • Følsomhed: ISO 6.400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Billedkvalitet: JPEG fine (8 bit) • Eksponering: indstilling [M], 1/200 sekund, f/2,2 • Hvidbalance: Glødelampe • Følsomhed: ISO 6.400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Billedkvalitet: 14 bit RAW (NEF) • Eksponering: indstilling [M], 1/100 sekund, f/2,8 • Hvidbalance: Glødelampe • Følsomhed: ISO 6.400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Billedkvalitet: 14 bit RAW (NEF) • Eksponering: indstilling [M], 1/400 sekund, f/7,1 • Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: justeret fra Jævn ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Billedkvalitet: JPEG fine (8 bit) • Eksponering: indstilling [M], 1/20 sekund, f/2 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 6.400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock  Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Billedkvalitet: 14 bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.000 sekund, f/5 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 1.600 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock



Din verden. Konstant inspiration.
Passionerede fotografer og videografer søger altid nye udfordringer,  

og med D7200 – et DSLR-kamera i DX-format, som er udviklet med maksimal 

ydelse for øje – får kreativiteten endnu friere tøjler. Det nye AF-sensormodul 

holder motiverne skarpe med endnu større styrke, mens forøget bufferkapacitet 

sikrer flere billeder under kontinuerlig optagelse. Med indbygget  

Wi-Fi®-funktion er det nemt at dele billeder med andre på et øjeblik,  

og den nye EXPEED 4-billedbehandlingsenhed giver garanti for detaljerige  

billeder med mindre støj, selv under dårlige lysforhold.  

Dertil kommer det store udvalg af funktioner til optagelse af video i fuld HD.  

Sammen med NIKKOR-objektiver og Speedlights fremstår D7200 som et  

kompakt, robust og alsidigt kamerasystem.  

Så tænk kreativt – det er kun fantasien, der sætter grænserne.
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Din verden. I skarp fokus på brøkdele af et sekund. Din verden. Klar og smuk, selv i dårlig belysning.
Nyt AF-system med 51 punkter og højere ydelse, selv under dårlige lysforhold

D7200’s nye, avancerede Multi-CAM 3500 II-
autofokussensormodul i professionel kvalitet 
udmærker sig ved enorm præcision, og den 
imponerende følsomhed helt ned til -3 EV (ISO 100, 
20 ºC) giver fantastiske resultater, selv under dårlige 
lysforhold. De 51 fokuspunkter dækker en meget stor 
del af billedet i DX-format og hele billedrammen i 
beskæringsindstillingen 1,3×. 15 sensorer af korstypen 
i midten sikrer fremragende motivregistrering, og det 
midterste punkt er kompatibelt med en blændeåbning på f/8, hvilket forbedrer fokuseringen, selv når 
der bruges telekonverter. Systemets fornemme fokuseringsevne, brede AF-dækning og kompatibilitet 
med en lang række objektiver gør det lettere at tage skarpe billeder af diverse motiver, lige fra 
indendørsbilleder i dårlig belysning til billeder af sportsbegivenheder eller dyr.

AF-registrering ned til -3 EV
AF-registrering ned til -2 EV eller lavere (over -3 EV)

-3 EV 100 billeder

Op til 100 billeder (JPEG fine/Large) med 6 bps ved kontinuerlig optagelse

Nu kan du indfange motiver i bevægelse som aldrig før. Den lynhurtige 
EXPEED 4-billedbehandlingsenhed og den større bufferkapacitet gør det muligt at tage 
endnu længere billedserier med D7200. Kameraet er i stand til at tage 100 billeder*1 med en 
hastighed på 6 bps*2 med billedstørrelsen JPEG fine/Large og op til 27 billeder ved brug af 

RAW. Skal det gå endnu hurtigere, kan 
man tage billeder med en hastighed på op 
til ca. 7 bps*2, når beskæringsindstillingen 
1,3× er valgt. Og takket være kameraets 
spejlbalancemekanisme kan du glæde dig 
over et stabilt søgerbillede, selv når du tager 
billeder af motiver i hurtig bevægelse under 
kontinuerlig optagelse.

Billedområdet 1,3×Billedområdet DX

*1 Det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et SDHC-
hukommelseskort af typen SanDisk Extreme Pro 95 MB/s  
UHS-I på 16 GB ved ISO 100. Bufferkapaciteten varierer 
afhængigt af det valgte motiv.

*2 Baseret på CIPA-retningslinjer.
Bemærk: Den maksimale billedhastighed i Live View er 3,7 bps.

Billedkvalitet Bufferkapacitet: billedområdet DX (24×16)
JPEG fine, Large 100
NEF (RAW), Komprimeret uden tab, 12 bit 27
NEF (RAW), Komprimeret uden tab, 14 bit 18
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Standard-ISO-følsomhed på op til 25.600 med fremragende billedkvalitet 
takket være EXPEED 4-billedbehandlingsenhed

Fordelene ved den nye EXPEED 4-billedbehandlingsenhed bliver meget tydelige under dårlige 
lysforhold. Den avancerede teknologi øger D7200’s højeste standard-ISO-følsomhed til 25.600, 
hvilket er to hele blændetrin højere end forgængerens. Ud over at reducere støj er EXPEED 4 også 
med til at sikre, at skarpheden og strukturerne bevares ved forholdsvis høje ISO-indstillinger. 
Det gør det lettere at opnå den optimale lukkertid og undgå slør, f.eks. når man tager billeder 
af motiver i bevægelse, når det er ved at blive mørkt. Det gør det også lettere at lave flotte 
videooptagelser af eksempelvis gademotiver om natten uden behov for hjælpebelysning.

Fantastiske billeder – lige ud af kameraet

Hvis du gerne vil forvisse dig om D7200’s imponerende 
potentiale, kan du bare tage et kig på kvaliteten af de billeder, 
der er resultatet af kameraets interne billedbehandling. 
EXPEED 4-billedbehandlingsenhedens præcise automatiske 
hvidbalance og farvegengivelse sikrer en naturtro gengivelse 

af den klare himmels blå nuancer, og ved portrætbilleder gengives motivet med 
rene, naturlige hudnuancer, især når Picture Control-indstillingen Standard er valgt. 
Billederne får et flot og skarpt, tredimensionelt udseende, hvilket også skal tilskrives 
de højtydende NIKKOR-objektiver og den høje opløsning på 24,2 megapixels, som 
kendetegner kameraets billedsensor i DX-format, der er specialdesignet uden optisk 
lavpasfilter.  Bemærk: Logoerne Nikon og EXPEED bliver ikke registreret på de faktiske billeder.

ISO 12.800

Hudnuancer gengives rent og naturligt direkte fra kameraet.

Himmelmotiver gengives i naturtro blå nuancer. 11

ISO 100-25.600 EXPEED 4



Din verden. Med nuancer, du selv regulerer. Din verden. I kreativ belysning.
Picture Control med den nye indstilling Jævn

I D7200 er Nikons eksklusive Picture Control-system mere effektivt 
end nogensinde før. Det giver endnu flere muligheder for tilpasning og 
kreativ udfoldelse, og den nye indstilling Jævn bevarer flere detaljer, 
lige fra højlys til skygger, end andre indstillinger. Selv efter justering 
af denne Picture Control-indstilling er der mindre risiko for at miste 
detaljer i skygger og højlys eller farvemætning, og det udmønter sig 

i billeder med smuk farvegraduering og kontrast. Det er især en fordel, hvis du vil fremhæve 
smukke hudnuancer, tage landskabsbilleder med flotte og naturtro grønne nuancer eller gengive 
højlysdetaljer i blomsterblade. Når du optager video, sikrer den subtile registrering af data med 
indstillingen Jævn en effektiv farvegraduering med mindre risiko for overdreven farvemætning, 
sorte skygger eller udvaskede højlys.

Ny parameter for klarhed og bedre kontrol over dine billeder

Hvis de billeder, der opnås med kameraets Picture Control-
standardindstillinger, er tæt på det ønskede resultat, men alligevel ikke 
helt, som du havde forestillet dig, er der ingen grund til bekymring. Du 
kan stadig justere parametre såsom Kontrast og Farvemætning i trin 
på 0,25* via D7200’s Picture Control-menu. Du kan også bruge den 
nye parameter Klarhed til at gøre stillbilledmotiver mere eller mindre 

klare, uden at det har konsekvenser for den ønskede detaljerigdom og farvemætning. Hvis der er 
behov for endnu mere detaljeret tilpasning, kan du med softwaren Picture Control Utility 2 (som 

kan downloades gratis) foretage meget præcise justeringer ved 
hjælp af tonekurver og skydere, og du kan tjekke ændringerne på en 
computerskærm. Justerede Picture Control-indstillinger kan gemmes 
som brugerdefinerede Picture Control-indstillinger og downloades til 
D7200 via SD-hukommelseskortet. Det giver dig mulighed for at bruge 
de justerede Picture Control-indstillinger, når du tager stillbilleder 
eller optager video, og de kan også anvendes på RAW-data (NEF-data) 
med henblik på efterbehandling i Capture NX-D. 

    *Bortset fra Hurtig justering og Filtereffekter.

Standard Justeret fra Jævn Klarhed indstillet til -5 for at give huden et mere glat udseende Klarhed indstillet til +3 for at fremhæve ansigtets struktur

Picture Control Utility 2

Capture NX-D til behandling af NEF-filer (RAW-filer) (kan downloades gratis)

Softwaren Capture NX-D er det ideelle værktøj til dine RAW-
data (NEF-data). Via dette program får du adgang til en række 
vigtige redigeringsfunktioner såsom justering af hvidbalance, 
korrektion af objektivaberration og maskering af uskarphed. 
Den enkle grænseflade giver dig mulighed for at se effekten af 
hver enkelt ændring i en sammenligningsvisning og for at øge 
brugervenligheden ved at stable dine foretrukne kontrolpaneler.

Ny ViewNX-i-software til gennemsyn af stillbilleder og videoer  
(kan downloades gratis)

ViewNX-i giver dig en nem metode til at gennemse dine JPEG-,  
RAW- og videofiler og bruge dem sammen med andre typer 
Nikon-software. Når du vil dele dine billeder med andre, gør 
softwaren det let at uploade dem til forskellige sociale medier, 
og hvis du aktiverer det medfølgende program ViewNX-Movie 
Editor, har du også mulighed for at foretage grundlæggende videoredigering.
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Intelligent indbygget flash med commander-funktion og i-TTL-flashstyring

D7200 er udstyret med en indbygget pop op-flash med et ledetal på ca. 12 (m, ISO 100, 20 ºC) 
og intelligent i-TTL-flashstyring. Det giver den helt 
rigtige mængde ekstra lys, så der opnås en smukt 
afbalanceret udfyldningsflasheffekt, når motivet er 
mørkere end omgivelserne. Med commander-funktionen 
kan den indbyggede flash fjernbetjene op til to grupper 
Speedlights (ekstraudstyr) via kameraet.

Nikon Creative Lighting System – belysning på atelierniveau

Med en enkelt eller to Nikon Speedlights i kameratasken er det nemt at skabe imponerende 
belysningseffekter. Takket være Nikon Creative Lighting System (CLS) byder D7200 på forskellige 

belysningsfunktioner, heriblandt Advanced 
Wireless Lighting og auto FP High-Speed-
synkronisering. Disse funktioner er er meget 
nyttige i skarpt dagslys, hvis du vil fastfryse et 
motiv i hurtig bevægelse eller skabe lyssætning 
på et portrætmotiv i modlys mod en blød 
baggrund.
Bemærk: AF-hjælpelysets rækkevidde kan være kortere end forventet 
afhængigt af den aktuelle optagesituation.

Kompakt og let Speedlight SB-500 med højtydende  

LED-lampe (ekstraudstyr)
Den nye, kompakte og lette Speedlight SB-500 åbner op for en lang række CLS-
funktioner, og den strømforsynes af blot to R6/AA-batterier. Den har et ledetal på 
24 (m, ISO 100, 23 ºC), og dens flashhoved kan vippes op til 90 grader og drejes 
180 grader vandret, så det er let at få flashlyset kastet tilbage fra loftet eller 
væggene. Den nye LED-lampe (med valg mellem tre forskellige lysstyrkeniveauer) 
har en farvetemperatur, der ligger meget tæt på sollysets, og den kan bruges som 
hjælpebelysning, uanset om der tages stillbilleder eller optages video.

D7200’s indbyggede flash gør det muligt at fjernbetjene 
op til to grupper Speedlights med trådløs forbindelse.

Afbalanceret udfyldningsflash i tusmørke.

Auto FP High-Speed-synkronisering muliggør en lille dybdeskarphed.

SB-500

Auto FP High-Speed-synkronisering til fastfrysning af motiver i hurtig bevægelse.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Billedkvalitet: JPEG fine (8 bit) • Eksponering: indstilling [M], 1/8.000 sekund, f/5 • Hvidbalance: Auto 2 • Følsomhed: ISO 1.250 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Din verden. Set på forskellige måder.

AF-S NIKKOR  
20mm f/1.8G ED
Dette hurtige objektiv er ideelt 
til at skabe en smuk bokeh 
eller til billeder under dårlige 
lysforhold. De nyeste optiske 
teknologier sikrer ikke blot 
høj opløsning og knivskarp 
gengivelse af alle punkter 
på billedet, men minimerer 
også kromatisk aberration. 
Med nanokrystalbelægning 

reduceres ghosting  
og flare.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Med dette objektiv, som har 
en tætteste fokusafstand 
på 0,286 m, kan man tage 
utroligt skarpe nærbilleder, 
portrætbilleder og naturbilleder 
med smuk baggrunds-bokeh. 
Vibrationsreduktion (VR) giver en 
effekt svarende til en lukkertid, 
der er 3,0 trin* kortere, hvilket 
øger stabiliteten ved håndholdt 

optagelse.

AF-S DX NIKKOR 
10–24mm f/3.5–4.5G ED
Dette objektivs 
ultravidvinkeldækning gør det 
ideelt til indendørsmotiver på 
steder, hvor pladsen er trang, 
til arkitektur, til landskaber og 
til et hvilket som helst andet 
motiv, hvor målet er at opnå 
et dramatisk perspektiv. Med 
en tætteste fokusafstand 
på 0,24 m og minimal 
forvrængning giver det endnu 

flere muligheder for 
kreativ udfoldelse.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Med dette kompakte og lette 
telezoomobjektiv kan man 
opnå imponerende skarphed 
og lynhurtig autofokus i en 
lang række optagesituationer. 
Nanokrystalbelægningen sikrer 
effektiv reduktion af ghosting og 
flare, og vibrationsreduktion (VR) 
giver en effekt svarende til en 
lukkertid, der er 4,0 trin* kortere. 
Mulighed for nærfotografering 

på en afstand af 
ned til 1,0 m er en 
ekstra fordel..

*Baseret på CIPA-standarderne.

Det nye objektiv AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR er utroligt let og kompakt
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR er et let AF-objektiv med en fast brændvidde på 300 mm, og det er nemt at bruge, selv uden stativ. I kraft af avanceret PF-linseteknologi  
(Phase Fresnel-linseteknologi)*1 er det lykkedes at gøre objektivet utroligt lille og let samt at opnå effektiv reduktion af kromatisk aberration med knivskarpe billeder som  
resultat. Med indstillingen NORMAL til optagelse af statiske motiver opnås der en VR-effekt svarende til en lukkertid, der er 4,5 trin kortere,*2 og der er desuden mulighed  
for at vælge indstillingen SPORT til optagelse af motiver i hurtig bevægelse.
*1 Da der i en PF-linse gøres brug af fænomenet billeddiffraktion, kan der, afhængigt af optageforholdene, forekomme en ringformet, farvet flare-effekt. Dette fænomen kan minimeres  
ved hjælp af “PF Flare Control” (regulering af PF-flare), som er inkluderet i Capture NX-D (vi anbefaler, at du downloader og bruger den sidste nye version).
*2 Baseret på CIPA-standarder. 

Mindre og lettere end  
standardudgaven, AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED

15



                                   Din verden.  Med glidende overgange mellem lys og mørke.
Integreret time-lapse-fotografering med mere jævne eksponeringsovergange

Nu kan du eksperimentere med nye former for kreativ 
udfoldelse. D7200 er nemlig det første Nikon-kamera i 
DX-format, der gør det muligt at lave flotte time-lapse-
videoer direkte i kameraet. Takket være Nikons eksklusive 
eksponeringsudjævningsfunktion er der ingen risiko for 
forstyrrende støjstriber på optagelserne, og det er nemt at 
optage lange sekvenser ved brug af indstilling A, selv når 

lysniveauet ændres markant, f.eks. ved solopgang eller solnedgang. Udjævning af eksponering 
kan også vælges til intervaloptagelsesfotografering, som nu gør det muligt at tage op til 9.999 
billeder og lave optagelser med høj opløsning. Det betyder, at det er nemt at bruge panorerings- og 
zoomeffekter, når billederne skal redigeres til en video i fuld HD.

 

Video i fuld HD til forskellige optagescenarier

I bestræbelserne på at imødekomme multimediebrugeres 
behov har Nikon gjort D7200’s videofunktioner meget 
fleksible. Med D7200 kan der optages video i fuld HD i to 
forskellige formater, nemlig DX- og 1,3×-baseret. I sidstnævnte 
format er det muligt at gøre fjerne motiver større og optage 
ved 1.080/60p, så optagelserne bliver flotte og jævne. 
EXPEED 4-billedbehandlingsenheden sikrer fremragende 

billedkvalitet i hele ISO-området fra 100 til 25.600, hvilket mindsker behovet for yderligere belysning, 
og hvis du vil bruge farvegraduering, er den nye Picture Control-indstilling Jævn ideel, da den bevarer 
detaljerne i højlys og skygger samt motivets nuancer og farver. Den reducerer desuden risikoen for 
overdreven farvemætning, selv efter graduering. Hvis du vil have filer i den bedst mulige kvalitet, kan 
du også vælge at overføre ukomprimeret video direkte til en ekstern optager via HDMI-kablet HC-E1 
(ekstraudstyr), samtidig med at der optages på kameraets SD-hukommelseskort.

DX-baseret format 1,3×-baseret format

Auto ISO-følsomhedsstyring til brug ved optagelse med fast lukkertid og 

blændeåbning i indstilling M

Det er altid en udfordring at opretholde den korrekte videoeksponering, når man panorerer med 
kameraet eller bevæger sig ind og ud af områder med forskellige lysforhold, men det klarer 
D7200 uden problemer ved hjælp af Auto ISO-følsomhedsstyring. Hvis du f.eks. optager video 
af en person, der løber fra en mørk gang ud i skarpt dagslys, i en enkelt sekvens, hjælper den 
automatiske styring af ISO-følsomheden dig med at opretholde den korrekte eksponering via fast 
lukkertid og blændeåbning i overensstemmelse med lysovergangen.

Særlig videooptagemenu til effektivisering af betjeningen

Multimediebrugere vil sætte pris på D7200’s 
nye videooptagemenu, hvor de oftest anvendte 
videooptagelsesindstillinger er samlet. Du kan også 
tilknytte indstillinger såsom hvidbalance og Picture Control 
uafhængigt af dem, du bruger til stillbilleder, for at øge 
optagelseseffektiviteten.

Højlysvisning hjælper med at undgå udvaskede højlys

For at sikre, at du opnår de bedst mulige resultater, 
når du optager video, er D7200 udstyret med en smart 
højlysvisningsfunktion, som viser områder, hvor der er risiko 
for udvaskede højlys, ved hjælp af “zebramønstre”. Der er 
nem adgang til denne funktion via knappen “P” på kameraet, 
og du kan undgå at optage zebramønstrene, når optagelserne 
overføres til en ekstern HDMI-optager. 

Hi-fi-lydstyring til kontrol og justering af  

lydniveauet under optagelse

D7200 har indbygget stereomikrofon, og følsomheden  
kan justeres under videooptagelse, da lyden  
kan høres via hovedtelefoner, der er  
sluttet til kameraet. Du kan også  
indstille lydfrekvensen, alt efter hvad  
du optager, og du kan vælge reduktion  
af vindstøj, når du bruger den indbyggede mikrofon. Hvis du vil have endnu mere professionelle 
resultater, kan du tilslutte den eksterne stereomikrofon ME-1 (ekstraudstyr), så der optages 
krystalklar lyd med minimal mekanisk støj.

Handy, vandafvisende trådløs mikrofon ME-W1 (ekstraudstyr)  

til lydoptagelse til videoblogs

Hvis du er ude efter en nem metode til at optage lyd fra et fjernt motiv, kan du prøve den nye, handy 
trådløse mikrofon ME-W1. Med mikrofonen og modtageren kan du optage krystalklar monolyd fra 
motiver, der er op til ca. 50 meter væk, og du kan også vælge at tilslutte stereomikrofonen ME-1 
for at optage i stereo. Der er desuden mulighed for at optage lyd fra både motivet (via mikrofonen) 
og den, der optager video (via modtageren), så der kan optages samtaler osv. ved brug af begge 
enheder,* og den vandafvisende konstruktion gør det muligt at 
 bruge enhederne i al slags vejr.
*Dette forudsætter hovedtelefoner (fås i almindelig handel)..

Mikrofon Modtager
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  Din verden. Med udvidet horisont.
          Indbygget Wi-Fi- og NFC-understøttelse*1       
          sikrer nemmere og hurtigere kommunikation

Vil du gerne dele dine kreationer med andre lige 
efter optagelsen? Så kan du glæde dig over, at 
D7200’s indbyggede Wi-Fi-funktion muliggør trådløs 

kommunikation med smart-enheder, der har 
programmet Wireless Mobile Utility*2 installeret.  
Som det første af Nikons DSLR-kameraer er D7200 

desuden NFC-kompatibelt, hvad der gør den 
trådløse kommunikation endnu lettere.  

Du kan også bruge din smart-enhed som fjernudløser, når 
du vil tage stillbilleder. Dermed får du en ny metode til at 

tage eksempelvis selvportrætter og gruppebilleder samt mulighed for 
at vælge mere dynamiske og originale kameraplaceringer.

Specialeffekter giver direkte adgang til den kreative åre

D7200 byder på et væld af spændende visuelle effekter, der kan 
anvendes på både stillbilleder og video på optagetidspunktet, så du 
kan lade kreativiteten få frit spil med det samme.

Optisk søger med ca. 100 % søgerdækning giver større klarhed og  

bedre visning

                 D7200’s søger giver et klarere billede med endnu mere præcis farvegengivelse, og  
           søgerdækningen i DX-format er ca. 100 %. Det organiske EL-visningselement, som  
                 bruges til visning af information under billedområdet i søgeren, udmærker sig  
             ved tydelig visning med høj kontrast og et lavt strømforbrug. Du kan med andre ord  
  trygt regne med meget tydelig visning udendørs, selv i skarpt modlys.

• Aktiv D-Lighting bevarer detaljerne i højlys og skygger, selv ved optagelse af motiver i 
bevægelse

• HDR (High Dynamic Range) gengiver stillbilledmotiver med mere detaljerede farvetoner 
ved automatisk at kombinere to forskellige eksponeringer i kameraet

• Ubegrænset kontinuerlig optagelse* gør det muligt at tage fantastisk  
flotte billeder af lysspor

     *Ved brug af kontinuerlig optageindstilling (CH eller CL) og en lukkertid, der er indstillet til 4 sek. eller længere.

• LCD-skærm med høj opløsning og brugerdefinerede farver

• Den intuitive knap “P” giver direkte adgang til ofte anvendte funktioner

• Der kan tages op til 1.110 stillbilleder* og optages ca. 80 minutters video*, når det 
genopladelige Li-ion-batteri EN-EL15 er helt opladet

     *Baseret på CIPA-standarderne.

• Slidstærk lukkerenhed, som er testet til at kunne holde til 150.000 aktiveringer

• Robust kamerahus og forsegling, der yder god beskyttelse mod støv og regn

• To SD-hukommelseskortpladser sikrer effektiv dataregistrering

Trådløs fjernbetjening WR-1 og WR-R10/WR-T10 (ekstraudstyr) muliggør 

effektiv og kreativ optagelse

WR-R10/WR-T10 giver mulighed 
for fjernbetjening af D7200 via 
radiobølger på en afstand af op 
til ca. 20 m*1, selv når der er 
forhindringer såsom træer eller 

mure i vejen. Det er muligt at fjernbetjene et eller flere kameraer med 
WR-R10 monteret (antallet af kameraer er ubegrænset), hvis WR-T10 
anvendes som sender. Den avancerede, multifunktionelle fjernbetjening 
WR-1 giver mere krævende brugere endnu flere muligheder. Med én 
WR-1 konfigureret som sender og en anden WR-1 eller en WR-R10*2 

monteret på D7200 som modtager er det muligt at se eller 
ændre kameraindstillinger*3 via displayet på senderen. 
Kommunikationsafstanden mellem WR-1-enheder kan være 
op til 120 m*1, og der er adgang til 15 kanaler. Ud over 
fjernbetjening af et kamera med WR-1 monteret er der en 
række andre professionelle fjernbetjeningsmuligheder at 
vælge imellem, f.eks. samtidig udløsning af lukkerne på 
flere kameraer og intervaloptagelse. Der er også mulighed 
for fjernbetjent optagelse ved at kombinere WR-1 med WR-
R10/WR-T10. 
*1 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 meters højde. Rækkevidden varierer alt 

efter vejrforholdene og eventuelle forhindringer.
*2 Dette forudsætter firmwareopdatering til version 2.00.
*3 Begrænsede funktioner.

*1 NFC-funktionen er kun kompatibel med Android OS.
*2 Kan downloades gratis fra den relevante appbutik.
Bemærk: Afhængigt af den aktuelle smart-enhed eller situation kan det nogle gange være 
vanskeligt at oprette forbindelse via NFC. I så fald kan du bare oprette forbindelse via Wi-Fi.

*Videoer med miniatureeffekt afspilles med høj hastighed.

Miniatureeffekt*
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WR-T10

WR-R10 monteret 
på D7200

Systemoversigt
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† Kan downloades via appbutikken til smart-enheden.  ††Kan downloades via Nikons hjemmeside (gratis). 
*Medfølgende tilbehør  **Produkter, som ikke er fra Nikon 

Øjestykkeforstørrer 
DG-2

Trådløs fjernbetjening 
WR-T10

WR-1

WR-1 monteret på 
D7200

Genopladeligt 
Li-ion-batteri 

EN-EL15*

USB-kabel UC-E17*

Kommunikationsenhed UT-1

Trådløs sender  
WT-5A/B/C/D

Genopladeligt Li-ion-
batteri EN-EL15*

LAN-kabel**

PC**
Printer**

FTP-server**

SD-hukommelseskort**

Speedlights  
SB-910/700/500/300

Flashenheder til atelierbrug**

PC-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2
Stik til lysnetadapter 
EP-5B

Lysnetadapter EH-5b

Batterioplader  
MH-25a*/MH-25

Multifunktionsbatterigreb 
MB-D15

Seks  
R6/AA-batterier**

Stik til lysnetadapter 
EP-5B

Lysnetadapter 
EH-5b

Videooptager med 
HDMI-indgang**

TV-skærm**

Trådløs 
fjernbetjening 
WR-1 (sender)

Trådløs 
fjernbetjening 

WR-1 (modtager)

GPS-enhed GP-1AFjernbetjeningskabel 
MC-DC2

Fjernbetjening ML-L3

Trådløs fjernbetjening 
WR-R10

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

Øjestykkeadapter  
DK-22

Øjestykkeforstørrer  
DK-21M

Øjestykkedæksel  
DK-5*

Speedlight SB-910

High-Performance-batteri 
SD-9

Speedlight SB-700

Speedlight SB-300

Trådløs Speedlight-
commander SU-800

Close-up Speedlight 
Commander Kit R1C1

Synkroniseringsadapter AS-15

Smart-enhed**  
(iOS/Android OS)

Wireless Mobile Utility†

TTL-fjernbetjeningskabel SC-28, 29

Speedlight SB-500

Gummiøjekop DK-23*

Hovedtelefoner**

Stereomikrofon 
ME-1

Trådløs 
mikrofon  
ME-W1

Halvblød taske 
CF-DC3

HDMI-kabel HC-E1  
(stik af type C n  
stik af type A)

Retvendt  
vinkelsøger DR-6

SØGERTILBEHØR NIKKOR-OBJEKTIVER SPEEDLIGHTS

HOVEDTELEFONER

MIKROFONER

TASKE

TV- OG VIDEOTILBEHØR

APPLIKATIONER TIL  
SMART-ENHEDER

FJERNBETJENING,  
GPS-TILBEHØR

LYSNETADAPTERE,  
BATTERIER OG OPLADERE

COMPUTERRELATERET 
TILBEHØR
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Specifikationer for Nikons digitale SLR-kamera D7200
Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikons DX-format; brændvidde i 35 mm-format [135] svarende 

til ca. 1,5× brændvidden for objektiver med billedvinkel i FX-
format

Effektive pixels 24,2 millioner
Billedsensor CMOS-sensor på 23,5 × 15,6 mm
Pixels i alt 24,72 millioner
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off 

(Capture NX-D-software er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels) • Billedområde i DX-format (24 × 16): 6.000 × 4.000 [L],  

4.496 × 3.000 [M], 2.992 × 2.000 [S] • Billedområde i 
1,3×-format (18 × 12): 4.800 × 3.200 [L], 3.600 × 2.400 [M],  
2.400 × 1.600 [S] • Billeder med billedområde i DX-format  
(24 × 16) taget med Live View-vælgeren drejet til 1 i Live 
View: 6.000 × 3.368 [L], 4.496 × 2.528 [M], 2.992 × 1680 [S]  
• Billeder med billedområde i 1,3×-format (18 × 12) taget med 
Live View-vælgeren drejet til 1 i Live View: 4.800 × 2.696 [L], 
3.600 × 2.024 [M], 2.400 × 1.344 [S]

Filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab eller 
komprimeret • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine 
(ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering 
(Størrelsesprioritet); komprimering i optimal kvalitet mulig  
• NEF (RAW)+JPEG: enkeltbillede taget i både NEF (RAW)- og 
JPEG-format

Picture Control-system Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab 
og Jævn; den valgte Picture Control kan ændres; lager til 
brugerdefinerede Picture Control-indstillinger

Lagermedier SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible 
SDHC- og SDXC-hukommelseskort

To hukommelseskort-
pladser

Plads 2 kan bruges til lagring, når hukommelseskortet på plads 
1 er fyldt, til lagring af sikkerhedskopier eller til separat lagring 
af NEF- og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder fra 
kort til kort.

Filsystem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3 og PictBridge
Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning • Billedområde i DX-format (24 × 16): ca. 100 % vandret og 

100 % lodret • Billedområde i 1,3×-format (18 × 12): ca. 97 % 
vandret og 97 % lodret

Forstørrelse Ca. 0,94× (f/1,4-objektiv på 50 mm indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt 19,5 mm (-1,0 m-1; fra søgerøjestykkets centeroverflade)
Dioptrijustering Fra -2 til +1 m-1

Matskive Type B BriteView Clear Matte Mark II-matskive med markering 
af AF-punkter (gitterlinjer kan vises)

Spejl Automatisk
Knap til visning af
dybdeskarphed

Når Pv-knappen trykkes ned, blændes objektivet ned til den 
værdi, der er valgt af brugeren (indstillingerne (A og M) eller af 
kameraet (øvrige indstillinger)

Objektivblændeåbning Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, heriblandt type G-, 

E- og D-objektiver (der gælder visse begrænsninger for PC-
objektiver) og DX-objektiver, AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-
CPU AI-objektiver (kun indstillingerne A og M); IX-NIKKOR-
objektiver, objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver kan ikke 
anvendes  
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes til objektiver, der har 
en maksimumblændeåbning på f/5,6 eller større (den elektroniske 
afstandsmåler understøtter det midterste fokuspunkt ved objektiver, 
der har en maksimumblændeåbning på f/8 eller større)

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid 1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, 

langtidseksponering, X250

Flashsynkroniserings-
hastighed

X = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/320 sek. 
eller længere (flashrækkevidden mindskes ved lukkertider på 
mellem 1/250 og 1/320 sek.)

Udløserindstillinger S (enkeltbillede), Cl (kontinuerlig lav hastighed),  
Ch (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet lukkerlyd),  
E (selvudløser), Mup (hævet spejl)

Omtrentlig 
billedhastighed

• JPEG- og 12 bit-NEF-billeder (RAW) taget med DX (24 × 16) valgt 
for billedområde: Cl 1-6 bps, Ch 6 bps • JPEG- og 12 bit-NEF-billeder 
(RAW) taget med 1,3× (18 × 12) valgt for billedområde: Cl 1-6 bps, 
Ch 7 bps • 14 bit-NEF-billeder (RAW) taget med DX (24 × 16) valgt 
for billedområde: Cl 1-5 bps, Ch 5 bps • 14 bit-NEF-billeder (RAW) 
taget med 1,3× (18 × 12) valgt for billedområde: Cl 1-6 bps, Ch 6 bps
Den maksimale billedhastighed i Live View er 3,7 bps

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek. og 20 sek.; 1-9 eksponeringer med intervaller 
på 0,5, 1, 2 eller 3 sek

Fjernbetjeningsindstillinger 
(ML-L3)

Forsinket fjernbetjening, Fjernbetjening med hurtig respons og 
Hævet spejl med fjernbetjening

Lysmåling TTL-lysmåling med RGB-sensor på 2.016 pixels
Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G-, E- og D-objektiver) 

og Color Matrix II-lysmåling (andre CPU-objektiver); 
Color Matrix-lysmåling kan bruges med ikke-CPU-objektiver, 
hvis brugeren angiver objektivdata • Centervægtet: Ca. 75 % 
af målingen foretages ud fra en cirkel med en diameter på 
8 mm midt i billedet; cirkeldiameteren kan ændres til 6, 10 eller 
13 mm, eller målingen kan baseres på gennemsnittet for hele 
billedet (ikke-CPU-objektiver anvender en cirkel på 8 mm)  
• Spot: Der måles en cirkel på ca. 3,5 mm (ca. 2,5 % af billedet) 
omkring det valgte fokuspunkt (det midterste fokuspunkt, hvis 
der anvendes et ikke-CPU-objektiv) 

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

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

Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Auto-indstillinger (i Auto og j Auto [flash slukket]), motiv-

programmer (k Portræt, l Landskab, p Barn, m Sport, 
 nMakro, o Aftenportræt, r Aftenlandskab, s Fest/
indendørs, t Strand/sne, u Solnedgang, v  Skumring/
morgengry, w Kæledyrsportræt, x Levende lys, y Blomsterflor, 
z Efterårsfarver og 0 Mad), Specialeffekt-indstillinger  
(% Nattesyn, g Farveskitse, i Miniatureeffekt, u Selektiv 
farve,  1 Silhuet, 2 High key og 3 Low key), Programautomatik 
med fleksibelt program (p), Lukkertidsprioriteret automatik 
(S), Blændeprioriteret automatik (A), Manuel (M), U1 
(brugerindstillinger 1) og U2 (brugerindstillinger 2)

Eksponerings-
kompensation

Kan justeres fra -5 til +5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV i 
indstillingerne p, S, A og M, SCENE og % 

Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen A AE-L/AF-L
ISO-følsomhed 
(anbefalet 
eksponeringsindeks)

ISO 100 til 25.600 i trin på 1/3 eller 1/2 EV; kan også indstilles 
til ca. 1 eller 2 EV (svarende til ISO 102.400; kun monokrom) 
over ISO 25.600 i indstilling p, S, A og M; mulighed for valg af 
Auto ISO-følsomhedsstyring

Aktiv D-Lighting Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav og Fra
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II-autofokussensormodul 

med TTL-fasedetektering, finindstilling, 51 fokuspunkter 
(heriblandt 15 sensorer af korstypen, hvoraf én understøtter 
f/8) samt AF-hjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5-3 m)

AF-måleområde Fra -3 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S), Kontinuerlig AF (AF-C), 

automatisk valg af AF-S/AF-C (AF-A), intelligent fokus-tracking 
med automatisk aktivering i henhold til motivet • Manuel 
fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes

Fokuspunkt Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, Dynamisk område-AF med ni, 21 eller 51 

punkter, 3D-tracking og Autopunkts-AF

Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (Single 
AF) eller ved at trykke på knappen A AE-L/AF-L

Indbygget flash i, k, p, n, o, s, w, g : Automatisk flash med 
automatisk pop op-funktion; p, S, A, M, og 0: Manuel pop  
op-funktion med knapudløsning

Ledetal Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring TTL: mulighed for i-TTL-flashstyring ved brug af RGB-sensor 

med 2.016 pixels og indbygget flash; i-TTL-afbalanceret 
udfyldningsflash til digital SLR anvendes ved matrix-lysmåling 
eller centervægtet lysmåling, standard-i-TTL-udfyldningsflash 
til digital SLR ved spotmåling

Flashindstillinger Auto, Auto med rød-øje-reduktion, Automatisk 
langtidssynkronisering, Automatisk langtidssynkronisering 
med rød-øje-reduktion, Udfyldningsflash, Rød-øje-reduktion, 
Langtidssynkronisering, Langtidssynkronisering med rød-øje-
reduktion, Langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, 
Synkronisering med bageste lukkergardin og Fra; auto FP High-
Speed-synkronisering understøttes

Flashkompensation Fra -3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Flashindikator Lyser, når den indbyggede flash eller en anden flashenhed 

(ekstraudstyr) er fuldt opladet, og blinker, når flashen udløses 
ved fuld udladning

Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter 
samt sikkerhedslås

Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Nikon CLS understøttes; mulighed for valg af commander-
indstilling

Synkroniseringsstik Synkroniseringsadapter AS-15 (ekstraudstyr)
Hvidbalance Auto (to typer), Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte 

sollys, Flash, Overskyet, Skygge, Forudindstillet manuelt (der 
kan gemmes op til seks værdier, og måling af punkthvidbalance 
er tilgængelig under Live View), Vælg farvetemperatur  
(2.500-10.000 K), alle med finindstilling

Bracketing-typer Eksponering, Flash, Hvidbalance og ADL
Live View-indstillinger C (billed-Live View) og 1 (video-Live View)
Live View-objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S) og altid aktiveret AF (AF-F) 

• Manuel fokus (M)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, Bredt område-AF, Normalt område-AF og 

Følg motiv-AF
Autofokus Kontrastbaseret AF overalt på billedet (kameraet vælger 

automatisk fokuspunkt, når Ansigtsprioriteret AF eller 
Følg motiv-AF er valgt)

Videolysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Videolysmålingsmetode Matrix eller centervægtet
Billedstørrelse (pixels)  
og billedhastighed

• 1.920 × 1.080, 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p og 24p  
• 1.280 × 720, 60p og 50p 
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er 
henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps;  
indstillingerne understøtter såvel Hhøj som normal billedkvalitet 
1.920 × 1.080 (60p og 50p) er kun tilgængelig, hvis 1,3× (18 × 12)  
er valgt som billedområde i videooptagemenuen

Filformat MOV
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformat Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget mikrofon eller ekstern stereomikrofon; mulighed for 

justering af følsomhed
Maksimumlængde 29 min. og 59 sek. (10 eller 20 min. afhængigt af 

billedstørrelse/-hastighed og indstillinger for videokvalitet)
Andre videoindstillinger Indeksmarkering og Time-lapse-fotografering
Skærm 8 cm/3,2" stor TFT-skærm med ca. 1.229.000 punkter (VGA;  

640 × 480 × 4 = 1.228.800 punkter), synsvinkel på ca. 170 grader, 
søgerdækning på ca. 100 % og regulering af lysstyrke

Billedvisning Fuldskærms- og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder 
eller kalender) med zoom under billedvisning, videoafspilning, 
billed- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys, 
billedinformation, visning af lokationsdata og automatisk 
billedrotation

USB Hi-Speed USB; forbindelse til indbygget USB-port anbefales
HDMI-udgang HDMI-port (type C)
Tilbehørsstik Trådløse fjernbetjeninger: WR-1 og WR-R10; fjernbetjeningska-

bel: MC-DC2; GPS-enhed: GP-1/GP-1A (alle ekstraudstyr)
Lydindgang Stereoministik (3,5 mm i diameter; strømtilslutning understøttes)
Lydudgang Stereoministik (3,5 mm i diameter)
Standarder for trådløs
forbindelse

IEEE 802.11b og IEEE 802.11g

Driftsfrekvens 2.412-2.462 MHz (kanal 1-11)
Rækkevidde (synslinje) Ca. 30 m (forudsætter ingen interferens; rækkevidden kan 

variere alt efter signalstyrken og eventuelle forhindringer)
Datahastighed 54 Mbps; maksimale logiske datahastigheder iht. IEEE-

standarderne; de faktiske hastigheder kan være anderledes
Verificering Åbent system, WPA2-PSK
Trådløs opsætning Understøtter WPS
Adgangsprotokoller Infrastruktur
NFC – betjening NFC Forum Type 3 Tag
Understøttede sprog Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, 

græsk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk 
(forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk, persisk, 
polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, 
serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, 
tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk

Batteri Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Batterigreb Multifunktionsbatterigreb MB-D15 (ekstraudstyr) med ét 

genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 eller seks alkaliske 
batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier i størrelse R6/
AA

Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5b; stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr) 
er påkrævet

Stativgevind 1/4" (ISO 1.222)
Mål (B × H × D) Ca. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vægt Ca. 765 g med batteri og hukommelseskort, men uden 

kamerahusdæksel; ca. 675 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0-40 °C; luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen 

kondensering)
Medfølgende tilbehør  
(kan variere alt efter  
land og område)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25a, 
USB-kabel UC-E17, kamerarem AN-DC1 BK, kamerahusdæksel 
BF-1B, øjestykkedæksel DK-5 og gummiøjekop DK-23

• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. 
• PictBridge er et varemærke. 
•  HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller 

registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. 
• Android er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Google Inc. 
•  Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi 

Alliance®. 
•  N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc., i USA 

og/eller andre lande. 
•  IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA 

og/eller andre lande, og det anvendes på licens. 
• Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. 
•  Øvrige produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker 

tilhørende deres respektive virksomheder. 
•  De billeder, der vises i søgerne samt på LCD-skærme og andre skærme i denne 

brochure, er simulerede.


