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I AM HAPPY HAPPY BIRTHDAY

Indfang den ægte stemning i vigtige øjeblikke.    

Hvis du vil have mere ud af dit kamera, men stadig gerne vil holde tingene simple, så er det nye D3300 svaret. 

Mindre kraftige kameraer, som dem på smartphones, kan gå glip af flygtige øjeblikke, der kun varer et splitsekund; 

billeder taget under dårlige lysforhold er ofte uskarpe, og medmindre du kan lide pixelerede billeder, er det 

ikke sagen at zoome ind på fjerne motiver. Indfang i stedet øjeblikkets skønhed ved at kombinere D3300 med et 

NIKKOR-objektiv, og din verden bliver fuld af farverige, naturtro billeder og videoer, der kun er mulige med et 

Nikon DSLR.

• Fantastiske billeder: 24,2 megapixels, EXPEED 4-billedbehandlingsenhed og ISO 12.800.

• Præcise, hurtige action-billeder: Kontinuerlig optagelse med op til 5 bps og 11-punkters AF-system. 

• Trinvis hjælp: Guide-indstilling. 

• Lette kreative indstillinger: 13 flotte specialeffekter til billeder og video.

• Deling i høj kvalitet: Via trådløs mobiladapter WU-1a (ekstraudstyr) og en smart-enhed.

• Letvægtsenhed: Lille kamerahus og kompakt kit-objektiv.

Fås i tre forskellige farver
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Få alle detaljerne med: Billeder, du vil holde af

D3300 overbeviser med imponerende 24,2 effektive megapixels. 
Sammen med sit NIKKOR-objektiv med høj opløsning er det et kamera, 
der tager uforglemmelige, knivskarpe billeder. Hver detalje er skarp  
og klar, også selvom du beskærer eller forstørrer en del af billedet.  
Og takket være den nye EXPEED 4-billedbehandlingsenhed mister du 
ikke noget af denne klarhed, når du optager i svagt lys.

Oplev kvaliteten af 24,2 megapixels

Umiskendelig skønhed

Strukturen i træet og trappen bliver ved  
med at være tydeligt defineret, selv når 
detaljerne er blevet beskåret og forstørret i 
billedet til højre.
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Kombiner D3300 med et  
NIKKOR-objektiv

Et storslået billede starter med et godt objektiv, 
og hele Nikons udvalg af NIKKOR-objektiver, 
herunder kit-objektiverne, er udviklet til at 
udnytte D3300’s høje pixeltal fuldt ud: Så du 
kan tage forbløffende billeder og videoer.

Forskellen ligger i detaljerne:  
Billedsensor i DX-format

Billedsensoren er hjertet i dit kamera, og  
D3300 er et kamera med et stort hjerte. 
Kameraets innovative billedsensor er 
specialdesignet uden optisk lavpasfilter,  
så det kan fastholde selv de fineste detaljer 
med utrolig skarphed. Billederne  
er bemærkelsesværdigt klare – især,  
når de tages med et NIKKOR-objektiv. 

Krystalklare billeder med naturtro farver: 
Den nye EXPEED 4-billedbehandlingsenhed

Nikons hurtige og kraftfulde billed-
behandlingsenhed gengiver præcist de farver, 
du ser, og giver bemærkelsesværdigt klare 
billeder og jævne videoer. Billederne gengives 
smukt med stor farvegraduering og et 
minimum af støj, selv når du optager i svagt  
lys ved høj ISO-følsomhed. 

Umiskendelig skønhed

Hemmeligheden bag smukke billeder

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Eksponering: Indstilling [A], 1/200 sekund, f/3,5  
• Hvidbalance: Skygge  
• Følsomhed: ISO 200  
• Picture Control: Standard
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Optaget ved ISO 3.200

Imponerende billedkvalitet i svagt lys:  
ISO-følsomhed 100–12.800

Vil du undgå uskarpe eller kornede billeder, når 
du optager i svagt lys? Med D3300’s brede 
lysfølsomhedsområde (ISO 100 til 12.800, kan 
udvides til 25.600 ækvivalent) og fremragende 
støjreduktion med den nye EXPEED 4-billed-
behandlingsenhed kan du optage klare billeder  
på 24,2 megapixels selv i svagt lys.  
Nyd friheden til at indfange alle detaljerne på 
mørke steder eller endda tage flotte billeder af 
aftenlandskaber uden stativ. 

Flere detaljer i højlys og skygge:  
Aktiv D-Lighting med EXPEED 4

Prøv at tage et billede med en smartphone 
i middagssolen eller i et rum med lysindfald 
gennem vinduet: Du risikerer at få et udvisket 
billede eller at opdage, at du har mistet motivets 
detaljer i skyggerne. Men hvis du tager 
det samme billede med D3300, fastholder 
kameraets Aktiv D-Lighting automatisk 
detaljerne i både lyse og mørke områder, så du 
får et billede, der indfanger øjeblikkets skønhed. 

Aktiv D-Lighting: TIL

Aktiv D-Lighting: FRA

Få endnu bedre billedkvalitet

Optaget ved ISO 800

Umiskendelig skønhed
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Timing i et splitsekund:  
Kontinuerlig optagelse med 5 bps

Fordi en fotogen situation kan være ovre  
på et splitsekund, har D3300 kontinuerlig 
optagelse med høj hastighed på op til 5 bps. 
Med den hastighed går du ikke glip af noget, 
når begivenhederne går i gang, og du kan fange 
flygtige øjeblikke eller udtryk lige på det rigtige 
tidspunkt.

Følg sikkert motiver i bevægelse:  
Optagelse med optisk søger

Udnyt D3300’s brede optiske søger til legende 
let at tage perfekt timede billeder af motiver i 
hurtig bevægelse uanset afstanden. Søgerens 
billede når frem til dine øjne med lysets 
hast, så det, du ser, i det øjeblik du trykker 

på udløseren, også er lige nøjagtig det, du 
indfanger på billedet. Optagelse med optisk 
søger minimerer samtidig kamerarystelser. 

Hurtig, knivskarp fokus:  
11-punkters AF-system 

Uanset hvor hurtigt eller uforudsigeligt dit 
motiv bevæger sig, bevarer D3300 det hele 
i fokus. Når du optager uventede situationer, 
vil det knivskarpe 11-punkts AF-system med 
korssensor i midten hurtigt stille skarpt på dit 
motiv. Kameraets system til motivgenkendelse 
sikrer nøjagtig identifikation af motivet 
og hjælper med at registrere ændringer i 
kompositionen, mens fire indstillinger af  
AF-metode giver skarpe resultater, uanset hvor  
i billedfeltet motivet befinder sig, om det 
bevæger sig hurtigt eller er lille og uforudsigeligt.  

Nemt og komfortabelt

Gå ikke glip af de bedste øjeblikke

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR  
• Eksponering: Indstilling [S], 1/400 sekund, f/5,6  
• Hvidbalance: Auto  
• Følsomhed: ISO 800  
• Picture Control: Standard

11-punkters AF-system sikrer perfekt indfangning af motivet hver gang
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Nemt og komfortabelt

En velkendt måde at optage billeder på: 
Stor LCD-skærm

Når du gerne vil gøre D3300 lige så nem at bruge 
som et kompaktkamera eller en smartphone, 
skal du bare skifte til Live View-optagelse og 
bruge den store LCD-skærm på 7,5 cm (3,0”) til 
at tage billeder og video. Live View er en intuitiv, 
velkendt måde at optage på og gør det nemt 
at kontrollere hvert aspekt af det motiv, du vil 
fastholde. 

Gør det nemt:  
Automatisk motivvælger

Du kan hurtigt tage perfekte billeder uden 
besvær ved at indstille programhjulet til Auto eller 
Auto [flash slukket]* og optage med Live View. 
Kameraet aktiverer derefter selv den automatiske 
motivvælger og vælger det motivprogram, der 
passer bedst til det motiv eller emne, du optager. 

 * Når der anvendes autofokus  
Bemærk: I situationer, hvor indstillingerne Portræt, Landskab, Makro 
eller Aftenportræt ikke kan anvendes, vælges der Auto eller Auto (flash 
slukket).

 

Skarp fokus i Live View:  
Fire indstillinger af AF-metode 

Fire indstillinger af AF-metode hjælper dig med 
at fokusere på dit motiv, når du optager billeder 
eller video i Live View. Ansigtsprioriteret AF 
registrerer og sporer ansigter på billedet, mens 
normalt område-AF er ideelt til stillestående 
motiver, og bredt område-AF er perfekt til 
landskaber. Følg motiv-AF fokuserer på et 
motiv i bevægelse, og brugt sammen med altid 
aktiveret AF fastholder funktionen fokus på 
uforudsigelige motiver, der bevæger sig i alle 
retninger. 

Ganske enkelt brillante stillbilleder og videoer

  

 Auto Portræt Landskab Auto Makro Aftenportræt 
    （flash slukket）

Oplev fordelene ved videoer i fuld HD: 
D-video 

Med D3300 får du ikke kun perfekte billeder, 
du kan også skabe imponerende videoer. 
Kameraets funktion D-Video kan optage video i 
fuld HD ved billedhastigheder på op til 50p/60p 
med altid aktiveret autofokus, hvilket giver 
jævne optagelser af selv hurtige bevægelser 
samt imponerende stor skarphed og klarhed. 
Med kameraets nye integrerede Specialeffekt-
indstilling kan du give dine videoer et personligt 
præg, og den indbyggede mikrofon – plus 
kompatibilitet med Nikons eksterne  
ME-1-stereomikrofon – betyder, at du kan 
optage videoer, der ikke kun ser godt ud,  
men også lyder godt.

ME-1 stereo- 
mikrofon sluttet 
til D3300

Full HD
1920 x 1080/60p

Det anbefales at bruge stativ for at reducere slør forårsaget af 
kamerarystelser ved optagelse af video.

Ansigtsprioriteret AF
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Med sine blot 195 g (ca.) leverer det kompakte 
objektiv AF-S DX NIKKOR 18–55mm 
f/3.5–5.6G VR II ultraskarpe resultater.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Eksponering: Indstilling [P], 1/100 sekund, f/6,3  
• Hvidbalance: Auto  
• Følsomhed: ISO 400  
• Picture Control: Standard

Nemt og komfortabelt

D3300: Med dig, så du kan fange vigtige øjeblikke

Let og behageligt:  
Lille kamerahus og kompakt kit-objektiv

Beskeden størrelse, men imponerende 
billedkvalitet – D3300 gør det mere attraktivt 
end nogensinde at bruge et DSLR. Med det nye 
sammentrækkelige kit-objektiv er det blevet en 
meget mere kompakt enhed at have med rundt 
end mange andre DSLR’er. Kamerahuset fås 
i sort, rød eller grå og har et stort, behageligt 
greb, der gør det nemt at holde kameraet stille. 

Ultralet og alsidigt kit-objektiv:  
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Med en brændvidde på 18–55 mm er D3300’s 
universal-kitobjektiv en let måde at optage 
flotte billeder og videoer på i mange forskellige 
hverdagssituationer. På trods af sin kompakte 
og lette konstruktion er dette objektiv med 3x 
zoom udstyret med Nikons Vibrationsreduktion 
(VR), som sikrer klare, skarpe billeder, uanset 
om du optager hurtige bevægelser, tager et 
gruppeportræt i vidvinkel ved svagt lys eller 
zoomer ind på fjerne motiver.

Din personlige lysassistent:  
Pop op-flash

Når du tager billeder i modlys eller skygge med 
kameraet indstillet på Auto, Portræt, Barn, 
Makro eller Aftenportræt, hæver og udløser 
D3300 automatisk den indbyggede flash og 
giver lige præcis den rette mængde ekstra lys, 
så du får et flot slutresultat.

D3300 med AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II i forhold til 
D3200-systemet (angivet med blå streger og områder)

Med indbygget flash Uden indbygget flash
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Altid ved din side: Trinvis hjælp med  
Guide-indstillingen

Hvis du altid har drømt om at forbedre 
billedkvaliteten, men veg tilbage ved tanken om 
at skulle betjene et DSLR, kan D3300’s Guide-
indstilling gå hen og blive din nye ven. Guide-
indstillingen er nem at bruge og forstå, og den 
viser dig, præcis hvordan du kan optage de 
billeder og videoer, du ønsker, og hvordan du 
kan retouchere billeder i selve kameraet. Med 
prøvebilleder og trinvis vejledning er Guide-
indstillingen en fantastisk måde at få styr på 
de vigtigste funktioner og betjeningsknapper 
på helt uden at behøve at åbne kameraets 
brugervejledning! 

Motivprogrammer: Perfekte billeder uden 

at indstille noget som helst

Med motivprogrammer kan du tage flotte 
billeder uden at skulle tænke på at justere 
nogen af kameraets indstillinger. Du skal bare 
dreje programhjulet hen på Portræt, Landskab, 
Barn, Sport, Makro eller Aftenportræt, og så 
optimerer D3300 automatisk lukkertid, ISO og 
blændeåbning, så du får smukke resultater.

Ganske enkelt flotte optagelser: Lad D3300 vise dig hvordan 

Nemt og komfortabelt

 k l p m n o
Portræt  Landskab  Barn Sport  Makro  Aftenportræt

Portræt

Makro

Landskab

Barn

Opblød baggrunde
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Funktionel enkelhed

Skift nemt indstillinger: Knappen P

Knappen P sidder praktisk placeret bag på 
kameraet og lader dig springe over kameraets 
hovedmenu, så du hurtigt kan ændre 
indstillingerne, mens du optager.

Del nemt kvalitetsbilleder med venner  
og familie

Del billeder, der skiller sig ud fra alle smartphone-
billederne: Hvis du kombinerer D3300 med 
Nikons Wi-Fi-mobiladapter WU-1a (ekstraudstyr), 
kan du nemt dele kvalitetsbilleder på Facebook, 
Instagram eller Twitter via en smart-enhed.* 
Med adapteren kan du også udløse kameraets 
lukker fra din smartphone eller tablet på afstand, 
så du kan tage nogle flotte selvportrætter.

* Kompatibelt med iOS™- og Android™-smart-enheder. Denne 
funktion kræver, at der anvendes et særligt program, som kan hentes 
gratis via Google Play™ og Apple App Store™. Android, Google, 
Google Play, YouTube og andre mærker er registrerede varemærker 
tilhørende Google Inc.

Trådløs mobiladapter WU-1a 
monteret på D3300

SNS, NIKON  

IMAGE SPACE,  

e-mail osv.

Trådløst  
LAN

WU-1a

Fjernbetjening af 
kameraet

Billedoverførsel 

Smart-enheder

Gratis deling og lagring af billeder:  
NIKON IMAGE SPACE

“NIKON IMAGE SPACE” er en skybaseret 
tjeneste, hvor Nikon-brugere kan få op til 20 
GB gratis lagerplads og benytte den nemme 
delingsfunktion, så de med et enkelt klik kan 
dele billeder på Facebook og Twitter. Få mere  
at vide på nikonimagespace.com.

Nemt og komfortabelt

nikonimagespace.com
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Meget levende

Sjov og underholdning i overflod 

Find din indre kunstner:  
Specialeffekter

Med 13 specialeffekter gør D3300 det 
nemt at give dine billeder og videoer et 
kunstnerisk strejf. Gør farverne lysere ved 
at øge farvemætningen med Pop, skab en 
retroeffekt med Legetøjskamera, eller få hele 
motivet med med Let panorama. Du skal bare 

sætte programhjulet på 
Effekter og vælge den 
indstilling, du gerne vil 
bruge, før du optager. 

Let panorama

Specialeffekter på D3300:   

• Nattesyn • Meget levende • Pop • Billedillustration*1 • Farveskitse*1  
• Legetøjskameraeffekt • Miniatureeffekt*2 • Selektiv farve • Silhuet • High key  
• Low key • HDR-maleri*3 • Let panorama*3

*1 En video, der optages med denne effekt, afspilles som et lysbilledshow bestående af en serie af stillbilleder.
*2 En video, der optages med denne effekt, afspilles ved høj hastighed.
*3 Videooptagelse og visning af effekter inden optagelse med disse effekter er ikke tilgængelig.

Pop

Billedillustration

Legetøjskameraeffekt

                Leg og vær kreativ! 
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Vælg dit syn: NIKKOR-objektiver

Billedkvaliteten afhænger i høj grad af ydelsen 
af det objektiv, du bruger, og vores NIKKOR-
objektiver er kendt over hele verden for deres 
optiske ydelse. D3300 er kompatibelt med 
alle NIKKOR-objektiver i DX-format: Uanset 
hvilket objektiv du vælger, kan du udnytte dets 
præcision og fleksibilitet til at få det optimale 
ud af kameraets opløsning på 24,2 megapixels. 
Nyd friheden til at optage billeder med levende 
farver og skarp kontrast, eller eksperimentér 
med filmiske effekter, når du optager videoer.

Fang brede motiver  
(Vidvinkel-zoomobjektiv) 

Kom tæt på motiver, der er langt væk 
(normalt zoomobjektiv)

Tag endnu mere imponerende portrætter 
(objektiv med fast brændvidde) 

Tag livagtige nærbilleder af små motiver 
(mikroobjektiv)

Se verden gennem vores øjne

Sjov og underholdning i overflod

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Dette objektiv med 7,8x zoom er et fantastisk 
allroundobjektiv. Det er forsynet med Nikons 
system til vibrationsreduktion (VR), der sikrer 
billeder uden slør, og den lydsvage autofokus er 
især en fordel, når du optager video.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  

Med en stor maksimumblændeåbning på f/1,8 er 
dette objektiv med fast brændvidde perfekt til at 
tage portrætter med en smukt sløret baggrund. 
Det er også et godt valg, når du gerne vil optage 
i svagt lys. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G  

Dette kompakte og lette mikroobjektiv er ideelt 
til imponerende livagtige nærbilleder. Det har en 
stor maksimumblændeåbning på f/2,8, der lader 
dig fremhæve motiver mod en smukt sløret 
baggrund.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED  

Dette ultravidvinkel-zoomobjektiv er ideelt til 
optagelse af dramatiske landskabsoptagelser  
eller billeder med overdrevne perspektiver.  
Den bredeste indstilling på 10 mm fanger de  
mest storslåede motiver.
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Tyve måder at forbedre billeder i kameraet på: 
Retoucheringsmenu

Med D3300’s imponerende integrerede 
retoucheringsmenu får du 20 forskellige måder 
at forbedre billeder og video på uden at bruge 
computer. Du kan hurtigt og nemt gøre ting  
som at rette et billede op eller konvertere et 
billede til sort-hvid. Flash til førstegangsbrugere:  

SB-300 Speedlight

Denne kompakte og lette eksterne flashenhed 
er en nem måde at få smukt belyste billeder på. 
Brug den til at give ekstra styrke til billeder taget 
i dagslys eller tusmørke eller fremhæve detaljer i 
motivet i situationer med modlys.

SB-300 og indirekte flash belyser babyen med blødt og naturligt lys.

Gør hvert øjeblik endnu bedre

Sjov og underholdning i overflod

SB-300 monteret på D3300

Systemoversigt

*Medfølgende tilbehør  **Produkter, der ikke er fra Nikon† Når en video med lyd, som er optaget i stereo ved hjælp af stereomikrofon ME-1 (ekstraudstyr), vises på et tv,  
som er sluttet til kameraet via et A/V-kabel, er lydudgangen i mono. HDMI-stik understøtter udgang i stereo. 

†† Kan hentes (gratis) via appbutikken til smart-enheden.

SØGERTILBEHØR SPEEDLIGHTS

Øjestykkeforstørrer 
DG-2

Retvendt  
vinkelsøger DR-6

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

Øjestykkeadapter DK-22

Øjestykkedæksel DK-5

Gummiøjestykke DK-25*

Speedlight 
SB-910 Speedlight 

SB-700

Speedlight 
SB-400 

Speedlight 
SB-300

Close-up 
Speedlight 

Commander Kit 
R1C1

Synkroniserings- 
adapter AS-15

Fieldscope-monterings-
enhed til digitalt 
spejlreflekskamera  
(SLR-kamera) FSA-L1
Fieldscope-monterings-
enhed til digitalt 
spejlreflekskamera  
(SLR-kamera) FSA-L2

Speedlights  
SB-910/700/ 

400/300

Studio  
Speedlights**

TTL-fjern- 
betjeningskabel  

SC-28/29

GPS-enhed 
GP-1A

Fjernbetjenings- 
ledning MC-DC2

Trådløs  
fjernbetjening  

ML-L3

Genopladeligt Li-ion-batteri  
EN-EL14a*

Lysnetadapter  
EH-5b

Stik til lysnetadapter 
EP-5A

Halvblød taske CF-DC7
Halvblød taske CF-DC1

Stereomikrofon 
ME-1

Trådløs 
fjernbetjening 
(sender)  
WR-T10

Trådløs 
fjernbetjening 
(sender/modtager) 
WR-R10

SD-hukommelseskort**

USB-kabel UC-E17*/UC-E6

Trådløs 
mobiladapter  
WU-1a

Wireless Mobile 
Utility††

Smart-enhed  
(iOS/Android  
OS)**

Capture NX 2

Pc**

Tv-skærm**

HDMI-kabel**†

A/V-kabel EG-CP14*†

FJERNBETJENING OG GPS-TILBEHØR

STEREOMIKROFON
LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE

TASKE

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

TV- OG VIDEOTILBEHØR

NIKKOR-
OBJEKTIVER

DIGISCOPING-
TILBEHØR

D3300 er udviklet specielt 
til brug sammen med 
AF-S og AF-I NIKKOR-
objektiver, der er udstyret 
med en autofokusmotor.

Batterioplader  
MH-24*

Pc-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

ViewNX 2*

Trådløs  
fjernbetjening  
WR-1

Trådløs  
fjernbetjening 
WR-1

Trådløs  
fjernbetjening  
WR-T10 TILBEHØR TIL  

SMART-ENHEDER



Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D3300

Type 
Type Digitalt spejlreflekskamera (DSLR)
Objektivfatning  Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikon DX-format: Brændvidde svarende til ca. 1,5× brændvidden af objektiver med 

billedvinkel i FX-format
Effektive pixels 
Effektive pixels 24,2 millioner
Billedsensor 
Billedsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Pixels i alt  24,78 millioner
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX 2-software 

(ekstraudstyr) er påkrævet)
Lagring
Billedstørrelse (pixels)  • I (let panorama) indstilling: Normal (vandret panorering) 4.800×1.080; normal (lodret 

panorering) 1.632×4.800; bred (vandret panorering) 9.600×1.080; bred (lodret panorering) 
1.632×9.600 • Andre indstillinger: 6.000×4.000 (L); 4.496×3.000 (M); 2.992×2.000 (S)

Filformat  • NEF (RAW): 12-bit komprimeret • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), 
normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering • NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbillede 
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) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-
hukommelseskort

Filsystem  DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), EXIF 
(Exchangeable Image File Format til digitale stillbilledkameraer) 2.3, PictBridge

Søger 
Søger  Spejlreflekssøger med pentaspejl (øjenhøjde)
Søgerdækning  Ca. 95 % vandret og 95 % lodret
Forstørrelse Ca. 0,85× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt  18 mm (-1,0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjestykket)
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 Autofokus er tilgængelig sammen med AF-S- og AF-I-objektiver. Autofokus er ikke 

tilgængelig sammen med andre type G- og D-objektiver, AF-objektiver (IX-NIKKOR 
og objektiver til F3AF understøttes ikke) og AI-P-objektiver. Ikke-CPU-objektiver kan 
anvendes i indstilling M, men kameraets lysmåler fungerer ikke

 Den elektroniske afstandsmåler kan bruges sammen med objektiver med en 
maksimumblændeåbning på f/5,6 eller mindre

Lukker
Type Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Hastighed  1/4.000 til 30 sek. i trin på 1/3 EV; bulb; tid
Flashsynkroniseringshastighed X=1/200 sek., synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller længere
Lukkerudløsning 
Udløserindstilling  8 (enkeltbillede), s (kontinuerlig), J (dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser),  

" (forsinket fjernbetjening; ML-L3), # (fjernbetjening hurtig respons; ML-L3)
Billedhastighed Op til 5 bps (billedhastigheden forudsætter manuel fokus, manuel eksponering eller med 

lukkertidsprioriteret automatik, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere og alle andre 
indstillinger indstillet til standardværdierne) 

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1 til 9 eksponeringer
Eksponering 
Lysmåling  TTL-lysmåling med 420-pixel RGB-sensor
Lysmålingsmetode • Matrix-lysmåling: 3D Color Matrix II-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver), Color Matrix 

II-lysmåling (andre CPU-objektiver) • Centervægtet lysmåling: En vægtning på 75 % tildeles 
en cirkel på 8 mm i midten af billedet • Spotmåling: Måler en cirkel på 3,5 mm (ca. 2,5 % af 
billedet) centreret omkring det valgte fokuspunkt

Område (ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV • Spotmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling CPU
Indstilling  Autoindstillinger (i auto; j auto [flash slukket]); programautomatik med fleksibelt program  

(P); lukkertidsprioriteret automatik (S); blændeprioriteret automatik (A); manuel (M); 
motivprogrammer (k portræt; l landskab; p barn; m sport; n makro; o aftenportræt); 
Specialeffekt-indstillinger (% nattesyn; S meget levende; T pop; U billedillustration; 
 g farveskitse; ' legetøjskameraeffekt; ( miniatureeffekt; 3 selektiv farve; 1 silhuet;  
2 high key; 3 low key; ) HDR-maleri; I let panorama)  
* Det er ikke muligt at lave videoer med HDR-maleri og let panorama

Eksponeringskompensation  Kan justeres med -5 til +5 EV i trin på 1/3 EV i indstillingerne P, S, A, og M 
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen A (L )
ISO-følsomhed   ISO 100 til 12.800 i trin på 1 EV. Kan også indstilles til ca. 1 EV (ISO 25.600 ækvivalent)
(anbefalet eksponeringsindeks) over ISO 12.800; mulighed for Auto ISO-følsomhedsstyring
Aktiv D-Lighting Til, fra
Fokus 
Autofokus  Nikon Multi-CAM 1000 autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, 11 fokuspunkter 

(inklusive en sensor af korstypen) og AF-hjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5 til 3 m)
Måleområde -1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig autofokus (AF-C); automatisk valg af 

AF-S/AF-C (AF-A); intelligent fokus-tracking med automatisk aktivering i henhold til 
motivets status • Manuel fokus (MF): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes

Fokuspunkt  Der kan vælges mellem 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode  Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF, autopunkts-AF, 3D-tracking (11 punkter)
Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på 

knappen  A (L) 

Flash  
Indbygget flash  i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': Automatisk flash med automatisk pop op-funktion 

P, S, A, M: Manuel pop op-funktion med knapudløsning
Ledetal Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring  TTL: i-TTL-flashstyring vha. 420-pixel RGB-sensor mulig med indbygget flash og  

SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300. i-TTL-afbalanceret 
udfyldningsflash til digital SLR anvendes til matrixlysmåling og centervægtet lysmåling, 
standard i-TTL-flash til digital SLR med spotmåling

Flashindstilling  Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk langtidssynkronisering, automatisk 
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, udfyldningsflash, rød-øje-reduktion, 
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering + rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering 
med bageste lukkergardin, synkronisering med bageste lukkergardin, fra

Flashkompensation -3 til +1 EV i trin på 1/3 EV
Flashindikator Lyser, når den indbyggede flash eller anden flashenhed (ekstraudstyr) er fuldt opladet. 

Blinker, når flashen udløses ved fuld udladning.
Tilbehørssko ISO 518 hot-shoe med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting understøttet med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
Lighting System (CLS)  som master flash eller SU-800 som commander, overførsel af flash-farveinformation 

understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsstik Synkroniseringsadapter AS-15 (ekstraudstyr)
Hvidbalance 
Hvidbalance Auto, glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, manuel 

forudindstilling, alle med undtagelse af manuel forudindstilling med finindstilling
Live View  
Objektivmotor • Autofokus (AF): single AF (AF-S), altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (MF)
Indstilling af AF-metode  Ansigtsprioriteret AF, Bredt område-AF, Normalt område-AF, Følg motiv-AF
Autofokus Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når 

Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)
Automatisk motivvælger  Tilgængelig ved indstillingerne i og j 
Video  
Lysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Lysmålingsmetode Matrix
Billedstørrelse (pixels)   • 1.920×1.080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, H høj/normal • 1.280×720,  
og billedhastighed 60p/50p, H høj/normal • 640×424, 30p/25p, H høj/normal. Billedhastighed på 30p
 (faktisk billedhastighed 29,97 bps) og 60p (faktisk billedhastighed 59,94 bps) er mulig, 

hvis der er valgt NTSC som videoindstilling; 25p og 50p er mulig, hvis der er valgt PAL som 
videoindstilling. Den faktiske billedhastighed, når 24p er valgt, er 23,976 bps

Filformat  MOV
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformat Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering af 

følsomhed.
ISO-følsomhed  ISO 100 til 12.800; kan også indstilles til ca. 1 EV (ISO 25.600 ækvivalent) over ISO 12.800 

Skærm
Skærm TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3") med ca. 921.000 punkter (VGA), 170° synsvinkel, 

søgerdækning på ca. 100 % og regulering af lysstyrke
Billedvisning
Billedvisning Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med 

zoom under billedvisning, videoafspilning og panoramabilledvisning, foto- og/eller 
videodiasshows, histogramvisning, højlys, automatisk billedrotation, billedklassifikation 
og billedkommentar (op til 36 tegn)

Grænseflade
USB  USB (hi-speed)
Videoudgang  NTSC, PAL
HDMI-udgang  Mini-HDMI-port (type C)
Tilbehørsstik • Trådløse fjernbetjeninger; WR-1, WR-R10 • Fjernbetjeningskabel; MC-DC2  

• GPS-enheder; GP-1/GP-1A (alle ekstraudstyr) 
Lydindgang Ministereostik (3,5 mm i diameter); understøtter stereomikrofon ME-1 (ekstraudstyr)
Understøttede sprog
Understøttede sprog Arabisk, bengalsk, bulgarsk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, 

engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, 
koreansk, marathi, norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, 
russisk, serbisk, spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk

Strømforsyning
Batteri  Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a 
Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5A (ekstraudstyr)
Stativgevind
Stativgevind 1/4" (ISO 1222)
Mål/vægt
Mål (B × H × D) Ca. 124 × 98 × 75,5 mm
Vægt  Ca. 460 g (med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel); ca. 410 g  

(kun kamerahus)
Anvendelsesområde
Temperatur  0 til 40 °C
Luftfugtighed  85 % eller mindre (ingen kondensering)
Ekstraudstyr
Medfølgende tilbehør  Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24, gummiøjestykke DK-25,   
(kan variere fra land til land) USB-kabel UC-E17, A/V-kabel EG-CP14, kamerarem AN-DC3, kamerahusdæksel BF-1B,  

cd-rom med ViewNX 2
• 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. • AndroidTM er et registreret 
varemærke tilhørende Google Inc. • Facebook® er et registreret varemærke tilhørende Facebook. • Produkter 
og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.  
• Billeder i søgerne, på LCD-skærme og andre skærme vist i dette materiale er simulerede.
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