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Vis verden, som den virkelig er, med det nye D5500. Let og kraft-

fuldt: et slankt, digitalt spejlreflekskamera med berøringsskærm, 

som giver dig frihed til at slippe kreativiteten løs.

Uanset om det gælder hurtige bevægelser eller motiver i dårlig be-

lysning, så er D5500 garant for, at du optager langt flere knivskarpe 

og støjfri billeder, end du er vant til. Og når kameraet kombineres 

med et NIKKOR-objektiv, er resultatet billeder, der springer i øjnene 

med exceptionel klarhed. Selv i stor størrelse på tryk eller skærm 

vil dine billeder og videoer stå frem som krystalklare gengivelser af, 

hvordan du opfatter verden. 

Den roterbare berøringsfølsomme vippeskærm gør betjeningen 

intuitiv, og indbygget Wi-Fi gør det nemt at dele dine kvalitets-       

billeder via din smartenhed.1 Dette utroligt praktiske og handy      

digitale spejlreflekskamera sikrer med sin ultralette og robuste  

selvbærende skalkonstruktion og det dybe håndgreb, at det perfekte 

er inden for rækkevidde.
1 Det eneste, du behøver for at klargøre din smartenhed til at modtage billeder, er at hente 
den gratis Wireless Mobile Utility. Den er kompatibel med iOS™- og Android™-smartenheder, 
og kan overføres gratis til din smartenhed fra Google Play™ og Apple App Store™. Android, Google, 
Google Play, YouTube og andre mærker er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

Imponer vennerne med smukke billeder, lige når de er taget.

Indfang selv diskrete farvegradueringer lige så intenst, som 
du selv oplever dem. 

Højt eller lavt? Find dit helt eget udsigts-
punkt med den roterbare vippeskærm.

Tag billeder uden slør under dårlige lysforhold ved hjælp af høj ISO-følsom-
hed og avanceret støjreduktion.

Overfør billeder til din smart-enhed, og del dem med det samme. 

Følg motiver i hurtig bevægelse gen-
nem søgeren, og indfang hver enkelt 
bevægelse i skarp fokus. 

Garanti for fremragende billeder



Betjeningen af D5500 er lige så intuitiv som 
betjeningen af en smart-enhed, og kameraet er 
designet til at sikre, at du altid har helt styr på 
begivenhederne. Vip, tilt eller roter den roterbare 
vippeskærm, og afprøv nye, spændende vinkler. 
Bare tryk på den følsomme berøringsskærm 
for at fokusere og tage billeder. Du kan endda 
justere indstillinger såsom blændeåbning, ISO 
og lukkertid med en enkelt berøring, når du tager 
billeder. Og hvis du vil se dit resultat, svirper du 
blot for at blade gennem billederne, eller du kan 
bevæge fingrene sammen/fra hinanden for at 
zoome ind/ud under billedvisning. 

Hvorfor holde smukke billeder i 
digital spejlreflekskvalitet for dig 
selv? Takket være den indbyggede 
Wi-Fi-funktion i D5500 kan du sende 
billeder direkte til en hvilken som 
helst smart-enhed2, hvorfra de nemt 
og hurtigt kan uploades til sociale 
medier. Som Nikon-ejer kan du 
også høste fordelene af de 20 GB 
gratis lagerplads på NIKON IMAGE      
SPACE. 

Wi-Fi-funktionen gør det endda muligt at optage 
billeder ved at bruge din smart-enhed som fjern-
styring: Den roterbare vippeskærm på D5500 og 
den høje billedkvalitet gør selfies til fantastiske 
selvportrætter, der nok skal trække beundrende 
blikke til sig. 
2 Det eneste, du behøver for at klargøre din smartenhed til 
at modtage billeder, er at hente den gratis Wireless Mobile  
Utility. Den er kompatibel med iOS™- og Android™-smartenheder,
og kan overføres gratis til din smartenhed fra Google Play™ og    
Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube og     
andre mærker er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

Det utroligt handy D5500 bliver dit foretrukne 
kamera oftere, end du tror. Den nye selvbærende 
skalkonstruktion sikrer et slankt og robust design, 
der muliggør et dybt greb. Tag kameraet i hæn-
derne, og lad dig overraske over, hvor let det er: 
Når først du har haft fingrene i det dybe håndgreb, 
vil du ikke have lyst til at lægge det fra dig igen. 
De nydesignede knapper er nemmere at nå og 
er forsynet med en struktureret overflade, som 
giver kameraet et strejf af elegance. Når det drejer 
sig om energiforbruget, viser kameraet sig fra sin 
nøjsomme side. Det medfølgende genopladelige 
Li-ion-batteri EN-EL14a leverer strøm nok til ca. 
820 stillbilleder pr. opladning.3 Og det er ikke 
kun kameraet, der overbeviser med uover-
truffen mobilitet: Det nye telezoomob-
jektiv AF-S DX NIKKOR 55-200mm 
f/4–5.6G ED VR II er udstyret med 
en sammentrækkelig objektivme-
kanisme og er ekstremt kompakt 
bygget. Med dette nye objektiv 
og D5500 kan du udnytte alle 
de kreative fordele, som tele-
fotooptagelser giver, uden at 
skulle slæbe rundt på tungt 
udstyr. 
3 I enkeltbilledindstilling og baseret på 
CIPA-standarderne. 

Set nedefra

Roterbar berøringsfølsom vippeskærm Skab billeder og forbindelse Komfort og stil i højsædet 

Svirp til venstre eller til højre for 
at springe mellem billeder og 
videoer under billedvisning.

Lynhurtig ændring af indstillinger via berøringsskærm.

Bevæg fingrene sammen/fra 
hinanden for at zoome ind/ud.

Praktisk roterbar berøringsfølsom vippeskærm.

Wi-Fi-fjernoptagelse ved hjælp af en smartphone – ideel til gruppebilleder. Hurtig overførsel af billeder fra D5500 til en smartphone 
via indbygget Wi-Fi.

Intuitiv betjening: lynhurtig ændring af indstillinger via 
berøringsskærm.

Rolig og stabil videooptagelse med autofokus via 
berøring.

D5500 + AF-S DX NIKKOR 
55-200mm f/4-5.6G ED VR II

D5300 + AF-S DX VR Zoom-Nikkor 
55–200mm f/4–5.6G IF-ED 

Intuitiv betjening og altid fuldt opdateret



D5500 sætter nye standarder for optagelse med 

søger. Takket være den nye ét-tryks-Fn-funktion 

kan du hurtigt tilpasse de vigtigste indstillinger 

via berøringsskærmen uden at fjerne blikket 

fra søgeren. Man kan justere op til otte indstil-

linger med denne funktion, bl.a. fokuspunkter, 

indstilling af AF-metoder, blændeåbning og 

ISO-følsomhed. Tal og ikoner med bekræftelse 

af enhver ændring, du foretager, vises i søgeren.

Man ved a ld r ig ,  hvad der 

gemmer sig lige henne om 

hjørnet, og derfor gør D5500 

det nemt at skifte indstillinger 

via P-knappen. Uanset om du 

optager via søgeren eller i Live View, så giver 
P-knappen dig direkte adgang til ofte anvendte 

indstillinger, uden at du behøver at gå helt ind 

i kameramenuen. Under billedvisning kan du 

anvende P-knappen til at springe til retoucher-

ingsmenuen eller til at vælge de billeder, der skal 

sendes til din smart-enhed.

Uskarpe billeder hører fortiden til. Nyd friheden, 

og tag farverige, detaljerige billeder. Med sin 

store billedsensor i DX-format, der er specialde-

signet uden optisk lavpasfilter (OLPF), udnytter 

D5500 sine 24,2 megapixels opløsning til op-

tagelser, hvor billederne gengives med utroligt 

skarpe detaljer – især med et NIKKOR-objektiv. 

Og Nikons EXPEED 4-billedbehandlingsenhed 

garanterer lynhurtig betjening, avanceret støjre-

duktion og jævne videooptagelser, så du frit kan 

indfange de særlige øjeblikke med selvsikkerhed.  

Opnå fremragende billeder og videooptagelser 

– selv under dårlige lysforhold. ISO-området på 

100-25.600 sikrer knivskarpe billeder hver gang. 

Nyd friheden ved at optage slørfri billeder til 

indendørsarrangementer og fester uden brug af 

flash.

Med D5500-kameraets integrerede 

Picture Control-system får du nemt 

fuld kontrol over skarphed, kontrast, 

lysstyrke, farveglød og farvemætning, når du 

tager billeder eller optager video. Vælg mellem 

syv indstillinger: Standard, neutral, levende, 

monokrom, portræt, landskab og jævn. Den nye 

indstilling Jævn bevarer alle detaljer og tonegra-

dueringer i både højlys og skygger, hvilket gør 

efterfølgende retouchering til en leg.

To indstillinger hjælper dig med at fastholde 

detaljerne i både mørke og lyse områder, når du 

tager billeder i kraftigt lys eller i modlys. HDR 

(High Dynamic Range) er ideel til ubevægelige 

motiver, mens Aktiv D-Lighting er ideel til billeder 

af motiver i bevægelse. I begge indstillinger er 

det muligt at vælge intensitetsniveau.

Intuitiv optagelse med søger Juster de vigtigste indstillinger i en håndevending Billeder, der altid gør indtryk Gør dine kreative visioner til virkelighed

Skift fokuspunkt lynhurtigt ved at bevæge 
tommelfingeren hen over berøringsskærmen

Under søgeroptagelse
Brug P-knappen til hurtigt at 
skifte indstillinger, også selv om 
kameraets skærm er slået fra. 

Under Live View-optagelse
Skift indstillinger ved blot 
at trykke på P-knappen på 
berøringsskærmen.

Under billedvisning
Tryk på P-knappen bag på ka-
meraet for at bedømme billeder, 
retouchere billeder, redigere 
videoer og vælge billeder, der 
skal sendes til en smart-enhed.

Se det, skyd det 

ISO 25.600

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR II 
• Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/100 sek., f/8 
• Hvidbalance: Auto • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Standard 
©Dixie Dixon 76

Exceptionel lysfølsomhed 

Lad ikke vanskelige lysforhold 
ødelægge din optagelse



Se, hvad kameraet ser, og tag billeder med utro-

lig klarhed. Uanset om du tager billeder af ven-

nerne eller til en rockkoncert, så opnår du den 

ultimative præcision ved billedoptagelser ved at 

bruge søgeren, hvor du kan optage uden forsin-

kelser eller distraheringer. Processen bliver kun 

mere bekvem ved, at D5500 automatisk viser 

det billede, du netop har taget, på LCD-skærmen 

i samme øjeblik, du fjerner øjet fra søgeren.

Nogle motiver bevæger sig så hurtigt og ufor-

udsigeligt, at det er umuligt at holde dem i fo-

kus. Med 39 fokuspunkter, der dækker et stort 

område af billedet, hjælper autofokussystemet 

i D5500 dig med at indfange og følge dit motiv 

med imponerende præcision. Vælg mellem en 

række forskellige indstillinger af AF-metode,   

herunder enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF, 

3D-tracking og autovalg af AF-område. 

D5500 kan sagtens følge med, også selv om 

tingene sker meget hurtigt. Med sine 5 billeder i 

sekundet4 med fuld AF-funktion indfanger dette 

kamera enhver bevægelse. Flygtige bevægelser 

eller ansigtsudtryk indfanges øjeblikkeligt og 

med naturtro detaljer takket være kameraets op-

løsning på 24,2 megapixels.
4 Baseret på CIPA-retningslinjerne.

Kom helt tæt på begivenhederne Grib hvert et inspirerende øjeblik

Fotografi, som er med hele vejen

• Objektiv: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [S], 1/800 sekund, f/11 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: ISO 800 • Picture Control: Standard     ©Dixie Dixon
9

Hold blikket fast rettet mod motiver i 
hurtig bevægelse
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Uanset om du tager billeder oppe-

fra og ned eller nedefra og op, 

er den roterbare vippeskærm på 

D5500 garant for komfortable 

Live View-optagelser. Lige meget 

hvordan du holder kameraet, så gør den 

brede berøringsskærm på 8,1 cm (3,2”) det 

nemt at indfange lige netop det motiv, du ønsker.  

Gør dine billeder og videoer til unik-

ke kunstværker. Vælg mellem ti 

forskellige specialeffekter, herun-

der Meget levende, Selektiv farve 

og Miniature, og slå dem til, mens 

du optager. Hvis du optager i Live View, vises 

effekterne på skærmen i realtid, så du kan tjek-

ke, hvordan de kommer til at se ud, før du tager 

billedet. 

Beskær, skift størrelse eller anvend filtereffekter, 

og finpuds dine billeder i kameraet via retou-

cheringsmenuen. De nye indstillinger i D5500 

omfatter Billedillustration og Maleri samt simpel 

videoredigering

Find en helt ny synsvinkel Giv dine billeder et kunstnerisk strejf Skab færdige billeder lige på stedet

Slip kreativiteten løs

Tag billeder oppefra, mens du holder kameraet væk fra kroppen.

Selektiv farve (Specialeffekter) Silhuet (Specialeffekter)

Optag nedefra.

High-key (Specialeffekter)

Low-key (Specialeffekter)

Meget levende (Specialeffekter)

Pop (Specialeffekter)

Specialeffekter på D5500

∙ % Nattesyn∙ S Meget levende ∙ T Pop 
∙ U Billedillustration5, 6∙ ' Legetøjskamera5 
∙ ( Miniatureeffekt5, 7  ∙ 3 Selektiv farve5  
∙ 1 Silhuet ∙ 2 High-key ∙ 3 Low-key
5 Disse effekter kan justeres i Live View. 
6 Videoer, der optages med denne effekt, afspilles som et 
slideshow, der består af en serie af stillbilleder.
7 Videoer, der optages med denne effekt, afspilles med høj 
hastighed. Der optages ikke lyd.

Retoucheringsmenuer på D5500 

∙ 0 NEF-behandling (RAW) ∙ k Beskær 
∙ 1 Skift størrelse ∙ i D-Lighting 
∙ 2 Hurtig retouchering∙ j Rød-øje-korrektion 
∙ e Opretning ∙ (  Forvrængningskontrol  
∙ r Perspektivkontrol ∙ ) Fiskeøje  ∙ m Filtereffekter  
∙ l Monokrom ∙ o Billedsandwich
∙ q Farvelægningsskitse  ∙ U Billedillustration 
∙ g Farveskitse∙ u Miniatureeffekt∙ 3 Selektiv farve 
∙ ) Maleri ∙ f Rediger video

11



Flere objektiver og større variation

Tag billeder på et endnu højere niveau

Bliv herre over lyset 

NIKKOR-objektivernes høje kvalitet er en af de store fordele 

ved Nikons digitale spejlreflekskameraer sammenlignet 

med andre typer kameraer. Brug et prime-objektiv 

til billeder med smuk baggrundssløring, et tele 

objektiv til at indfange motiver på afstand eller et vid-

vinkelobjektiv til at skabe en dramatisk effekt. Uan-

set hvad du vælger, får du al den præcision og fleksibi-

litet, du har brug for for at udnytte kameraets opløsning 

på 24,2 megapixels fuldt ud: Tag billeder med levende farver 

og skarp kontrast, eller eksperimentér med  

filmiske effekter under videooptagelse.

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5–6.3G ED VR
Dette meget kraftige zoomobjektiv med hele 16,7x zoom er den ideelle rejsekammerat og giver 
knivskarpe billeder og meget stor fleksibilitet. Den indbyggede vibrationsreduktion (VR) gør det 
muligt at optage med lukkertider, der er op til fire trin længere,8 og hjælper med at modvirke 
effekterne af kamerarystelse, så du får skarpe billeder uden slør.
8 Baseret på CIPA-standarderne.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Hurtigt prime-objektiv, der sikrer en smuk bokeh. Dette 
objektiv giver billeder, der kombinerer suveræn skarphed 
med smukke, let slørede baggrunde. Takket være den 
store blændeåbning er det også fremragende i svag  
belysning.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5-4.5G ED
Dette ultravidvinkel-zoomobjektiv giver dramatiske 
perspektiver med minimal forvrængning. I sin vidvin-
kel-ende er det kun 10 mm og dækker en billedvinkel 
på hele 109°, hvilket næsten er fiskeøje, og det er 
større end den vinkel, der kan ses med det blotte øje. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Lille og let objektiv, der er designet til brug på tæt 
hold. Giver dig mulighed for at tage billeder af selv 
de mindste detaljer og vise dem med en smuk bag 
grunds-bokeh. 

Hvis du tilslutter en SB-500 Speedlight til 
D5500 via et SC-28 / SC-29 -T TL-f jernbe - 
tjeningskabel9, får du mulighed for at belyse  
en scene fra forskellige vinkler. Her vender 
flashen bagud og kastes tilbage fra et hvidt 
stykke papir bag fotografen. Dermed belyses 
motivet jævnt. 

9 SC-28/SC-29-TTL-fjernbetjeningskablet er påkræ-
vet for at kunne tilslutte en ekstern Speedlight til 
D5500.

Det er ikke altid nemt at indfange motiverne, 

som du ønsker det, når du optager under   

vanskelige lysforhold. Tager du billeder i mørke 

eller modlys, kan den indbyggede flash i 

D5500 automatisk belyse dit motiv. Hvis du 

ønsker større kontrol over lysets retning og 

kvalitet, er Nikon Speedlights såsom SB-300 

som skabt til at tage kreative og smukt belyste 

billeder. Og vil du optage videoer, skal du prøve 

SB-500, som er udstyret med en kraftig LED- 

lampe, der er perfekt til videooptagelser.

SB-500 monteret på D5500

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
• Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) 
• Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sek., f/3,5 
• Hvidbalance: Auto 
• Følsomhed: ISO 400 
• Picture Control: Neutral (anvendt ved efterbehandling) 
©Dixie Dixon
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Infrarød modtager til 
fjernbetjening ML-L3 (foran)
Afbryder
Udløserknap
Videooptageknap
Knap til valg af 
eksponeringskompensation/
justering af blændeåbning/
flashkompensation 
Kommandohjul
Live View-vælger
Programhjul
AF-hjælpelys/
selvudløserlampe/
rød-øje-reduktionslys
Indbygget flash 
Stereomikrofon
Tilbehørssko (til ekstra 
flashenheder)
Højttaler
Knap til valg af 
flashindstilling/
flashkompensation

Funktionsknap
Stikdæksel (tilbehørsstik, 
stik til ekstern mikrofon, 
USB- og A/V-stik)
Objektivudløserknap
Knap til valg af 
udløserindstilling/
kontinuerlig optagelse/
selvudløser/fjernbetjening
Roterbar vippeskærm
Infrarød modtager til 
fjernbetjening ML-L3 
(bagpå)
Menuknap
Øjesensor
Søgerøjestykke
Dioptrijustering
Knap til visning af 
informationer
Knap til AE/AF-lås/
beskyttelsesknap
Billedvisningsknap
Knappen P

Knappen OK
HDMI-stikdæksel
Dæksel til hukommelseskort
Multivælger
Knappen til zoom ind under 
billedvisning
Knappen Slet 
Hukommelseskortlampe
Knappen zoom ud under 
billedvisning/miniature/hjælp
Batterikammerdæksel
Stativgevind

Med D5500 kan du også optage en serie af begi-

venheder på andre måder end ved at bruge video. 

Indstillingen Intervaloptagelse giver dig mulighed 

for at tage en serie af billeder ved faste intervaller 

(helt op til 9.999 billeder). Denne sekvens af billeder 

af høj kvalitet kan derefter bruges til at skabe imponerende intervaloptagel-

sessekvenser.10 Hvis du tager billeder af et motiv, hvor lysstyrken ændres 

gradvist, f.eks. en solopgang eller en solnedgang, kan du bruge funktionen 

Udjævning af eksponering for at sikre jævne overgange mellem de enkelte 

billeder og for at få naturlige resultater uden støjstriber. 

Avancerede lydfunktioner, der giver krystalklar lyd

Lydkvaliteten spiller en afgørende rolle i succesfulde videoer. Derfor har 

D5500 en indbygget stereomikrofon, og kameraet 

er desuden kompatibelt med Nikons ME-1-stereo- 

mikrofon, som bortfiltrerer mere af den støj, som 

objektivets autofokusmekanisme 

frembringer. Begge mikrofoner kan 

finjusteres enten automatisk eller 

manuelt, og enten før eller mens  

du optager.

Indbygget mikrofon

Mulighed for at styre 
mikrofonens følsomhed

Videoer, der gør dine vildeste drømme til virkelighed
Nomenklatur 

Lækre og professionelle actionvideoer Optag billeder ved forskellige intervaller

D5500 tager ikke blot knivskarpe bille- 

der. Når du vil optage video, sikrer D- 

video -funktionen jævne, detaljerede  

videoklip i fuld HD med billedhastigheder 

på op til 50p/60p. Den roterbare vippe-

skærm giver din kreativitet frit løb, og 

NIKKOR-objektivernes filmiske effekter vil 

gøre selv professionelle filmfolk misundelige.

Knivskarpe resultater selv i svagt lys

Takket være et ISO-følsomhedsområde på op til hele ISO 25.600 kan du op-

tage skarpe og tydelige videoer, selv når der ikke er ret meget lys. Nyd den 

store frihed til at optage billeder fra grillfesten, når mørket har sænket sig, 

eller billeder fra det mørke dansegulv helt uden at bruge ekstra udstyr. 

 Opret omgående forbindelse til tv og andre skærme

Hvis du synes, at dine videoer og billeder ser flotte ud på D5500, skal du 

bare vente, til du ser dem på et HD-tv. Det er nemt og enkelt at tilslutte  

kameraet til eksterne skærme via dets HDMI-ministik (type C). Takket være 

kameraets HDMI-CEC-kompatibilitet kan du sågar afspille dine videoer via 

fjernbetjeningen til dit fjernsyn.

Stereomikrofon ME-1 
sluttet til D5500 1514

10 Kræver softwareprogrammer fra andre producenter.



Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer. September 2014                2014 Nikon Corporation

Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikon DX-format: Brændvidde svarende til ca. 1,5x brændvidden af objektiver med billedvinkel i FX-format
Effektive pixels 24,2 millioner
Billedsensor CMOS-sensor på 23,5 × 15,6 mm
Pixels i alt 24,78 millioner
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX-D-software er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels) • 6.000 × 4.000 [L] • 4.496 × 3.000 [M] • 2.992 × 2.000 [S]
Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-bit, komprimeret • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med komprimeringen fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic  

(ca. 1:16) • NEF (RAW) +JPEG: Enkeltbillede optaget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format
Picture Control-system Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab, Jævn, den valgte Picture Control kan ændres, lager til brugerdefinerede Picture 

Control-elementer
Lagermedier SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-hukommelseskort
Filsystem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Søger Spejlreflekssøger med pentaspejl (øjenhøjde)
Søgerdækning Ca. 95 % vandret og 95 % lodret
Forstørrelse Ca. 0,82× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m -1)
Øjepunkt 17 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
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 bruges i indstillingen M, men 
kameraets lysmåler fungerer ikke. Den elektroniske afstandsmåler kan bruges sammen med objektiver med en maksimumblændeåbning på f/5,6 
eller større

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid 1/4.000 til 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid 
Flashsynkroniseringshastighed X=1/200 sek., synkroniserer med lukker ved 1/200 sek. eller længere
Udløserindstillinger 8 (enkeltbillede), ! (kontinuerlig L), 9 kontinuerlig H), J (dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser). " (forsinket fjernbetjening, ML-L3),  

# fjernbetjening med hurtig respons, ML-L3); intervaloptagelse understøttes
Billedhastighed • ! : Op til 3 bps • 9 : Op til 5 bps (JPEG og 12-bit NEF/RAW) eller 4 bps (14-bit NEF/RAW). Bemærk: Billedhastigheden forudsætter 

kontinuerlig AF, eksponering med manuel eller lukkertidsprioriteret automatik, en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere, ”Udløser” valgt for 
brugerdefineret indstilling a1 (Valg af AF-C-prioritering) og standardværdierne for de øvrige indstillinger

Selvudløser 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1 til 9 eksponeringer
Lysmålingsindstilling TTL-lysmåling med RGB-sensor på 2.016 pixels
Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G-, E- og D-objektiver), Color Matrix II-lysmåling (andre CPU-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

Lysmålingsområde • Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0-20 EV • Spotmåling: 2-20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling CPU
Eksponeringsindstillinger Auto-indstillinger (i auto, j auto (flash slukket)), programautomatik med fleksibelt program (P), lukkertidsprioriteret automatik (S), blænde- 

prioriteret automatik (A), manuel (M), motivprogrammer (k portræt, l landskab, p barn, m sport, n makro, o aftenportræt, r aftenlandskab,  
s fest/indendørs, t strand/sne, u solnedgang, v skumring/morgengry,w kæledyrsportræt, x levende lys, y blomsterflor, z efterårsfarver,  
0 mad), specialeffekt-indstilling (% nattesyn,S  meget levende, T pop, U billedillustration, ' legetøjskameraeffekt,( miniatureeffekt,  
3 selektiv farve, 1 silhuet,2 high-key; 3 low-key)

Eksponeringskompensation Kan justeres med -5 til +5 EV i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV i indstillingerne P, S, A, M, SCENE og %
Eksponerings-bracketing 3 optagelser i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen A (L) 
ISO-følsomhed ISO 100 til 25.600 i trin på 1/3 EV, mulighed for auto ISO-følsomhedsstyring
(anbefalet eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting Auto, ekstra høj, høj, normal, lav, fra
Aktiv D-Lighting-bracketing 2 optagelser
Autofokus Nikon Multi-CAM 4800DX-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, 39 fokuspunkter (inklusive ni sensorer af korstypen) og AF-hjælpelys 

(rækkevidde på ca. 0,5 til 3 m)
Måleområde -1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
bjektivmotor • 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 (MF): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt Der kan vælges mellem 39 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-tracking, autopunkts-AF
Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på knappen A (L)
Indbygget flash i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk flash med automatisk pop op-funktion, P, S, A, M, 0 : Manuel pop op-funktion med knapudløsning
Ledetal Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)

Flashstyring TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor med 2.016 pixels mulig med indbygget flash, i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digital SLR 
anvendes til matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling, standard-i-TTL-flash til digital SLR med 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, fra

Flashkompensation Kan justeres med -3 til +1 EV i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV i indstillingerne P, S, A, M og SCENE
Flashindikator Lyser, når den indbyggede flash eller anden flashenhed (ekstraudstyr) er fuldt opladet, blinker, når flashen udløses ved fuld udladning
Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting  Advanced Wireless Lighting-understøttelse med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 som masterflash eller SU-800 som commander, 
System (CLS) overførsel af flash-farveinformation understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsstik Synkroniseringsadapter AS-15 (ekstraudstyr)
Hvidbalance Auto, glødelampe, lysstofrør (syv typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, manuel forudindstilling, alle med undtagelse af manuel 

forudindstilling med finindstilling
Hvidbalance-bracketing 3 optagelser i trin på 1
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 overalt på billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når ansigtsprioriteret AF eller følg motiv-AF er valgt)
Automatisk motivvælger Tilgængelig ved indstillingerne i og j 
Videolysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Videolysmålingsmetode Matrix
Billedstørrelse (pixels)  • 1.920 × 1.080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, Hhøj/normal • 1.280 × 720, 60p/50p, Hhøj/normal • 640 × 424, 30p/25p, Hhøj/normal
og billedhastighed Billedhastigheder 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
Lydoptagelsesformater Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget mikrofon eller ekstern stereomikrofon, mulighed for justering af følsomhed
Maksimumlængde 29 min. 59 sek. (20 min. i 1.920 × 1.080, 60p/50p, 3 min., når Miniatureeffekt er valgt)
ISO-følsomhed ISO 100 til 25.600
Skærm 8,1 cm (3:2), TFT LCD-vippeskærm med ca. 1.037.000 punkter (720 × 480 × 3 = 1.036.800 punkter), 170° synsvinkel, søgerdækning på ca. 100 %, 

regulering af lysstyrke og øjesensorstyring til/fra
Billedvisning Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 12 eller 80 billeder eller kalender) med zoom under billedvisning, videoafspilning og panoramabilledvis-

ning, foto- og/eller videodiasshows, histogramvisning, højlys, billedinformation, visning af lokationsdata, automatisk billedrotation, billedklassifika-
tion og billedkommentar (op til 36 tegn)

USB Hi-Speed USB, forbindelse til indbygget USB-port anbefales
Videoudgang NTSC, PAL
HDMI-udgang HDMI-port (type C)
Tilbehørsstik Trådløse fjernbetjeninger: WR-1, WR-R10 (ekstraudstyr) ,Fjernbetjeningskabel: MC-DC2 (ekstraudstyr) ,GPS-enheder: GP-1/GP-1A (ekstraudstyr)
Lydindgang Ministereostik (3,5 mm i diameter), understøtter stereomikrofon ME-1 (ekstraudstyr)
Standarder for trådløs IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
forbindelse
Kommunikationsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Driftsfrekvens 2.412 til 2.462 MHz (kanal 1 til 11)
Rækkevidde (synslinje)  Cirka 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
Sikkerhed • Verificering: Åbent system, WPA2-PSK • Kryptering: AES
Trådløs opsætning Understøtter WPS
Adgangsprotokoller Infrastruktur
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-EL14a
Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5A (ekstraudstyr)
Stativgevind 1/4” (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 124 × 97 × 70 mm
Vægt Ca. 470 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel, ca. 420 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0 til 40 °C, luftfugtighed: 85 % eller mindre (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør   Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24, gummiøjestykke DK-25, USB-kabel UC-E23, A/V-kabel EG-CP16, kamerarem AN-DC3,
(kan variere fra land til land) kamerahusdæksel BF-1B 

• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. • PictBridge er et varemærke. • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interf 
ace er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. • Google,  
Android™, Nexus og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. • Andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
deres respektive virksomheder. • Billeder i søgerne, på LCD-skærme og andre skærme vist i denne brochure er simulerede. • Dixie Dixon har ophavsretten til alle eksempelbillederne.
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