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FRI
Gå længere. Stræb efter mere. Lad inspirationen strømme uhindret. Med 
D750 i hænderne slipper din kreativitet fri for de sædvanlige kompromisser. 
Nu er tiden inde til at glemme alt om begrænsninger og udnytte dit 
potentiale. Følg dine idéer, som du vil, og indfang dem på billeder som aldrig 
før. Det er dit kamera. Det er dine visioner.
Tiden er inde til at lade din fantasi få frit løb.

Lad dine visioner få frit løb
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Frihed til at  

Turde
Enestående opløsning og fleksibilitet til at gennemføre dine idéer
Vi præsenterer den hidtil mindste og letteste FX-format-model*1, der er designet med et dybt greb, så den ligger 
sikkert i hånden. Takket være sin fremragende billedteknologi og hastighed indfanger D750 højdepunkterne med en 
opløsning på 24,3 effektive megapixels. Dit fotografiske instinkt understøttes yderligere af funktioner såsom Nikons 
gennemprøvede AF-system med 51 punkter, der anvender gruppepunkts-AF, og optagelse med kontinuerlig høj 
hastighed på cirka 6,5 bps*2. Dermed kan du koncentrere dig om timing og komposition, mens kameraet klarer resten.

D750 har det mindste og letteste kamerahus af alle FX-format-
modeller*1, og dets slanke design har et greb, der gør det 
nemt at holde næsten uanset håndstørrelse. Kombinationen af 
et kamera, der ligger godt i hånden, og et billedpotentiale med 
høj opløsning på 24,3 megapixels giver brugerne større frihed, 
når de er ude på optagelse. Kameraet kan også foretage 
kontinuerlig optagelse med cirka 6,5 bps*2 i op til 100 JPEG-
optagelser*3 i både FX- og DX-format, hvilket gør det endnu 
bedre til at tage actionbilleder  

Ligesom i D4S og D810 sikrer det tætte netværk af 51 
fokuspunkter i D750 en omfattende dækning af midten 
af billedet, så motivet optages perfekt. Kameraets 15 
sensorer af korstypen er organiseret med henblik på hurtig 
fasedetektering i både lodret og vandret retning. Alle 
fokuspunkter reagerer ved f/5,6.

Mens 15 fokuspunkter (de ni punkter i midten og de tre 
punkter på mellemniveau på hver side) er kompatible med 
blændeåbninger, der er mindre end f/5,6 og større end f/8, 
er 11 punkter også kompatible med f/8. Dermed er det 
muligt at opnå jævn fokusering ved brug af en 1,4× eller 1,7× 
telekonverter og endda også med den effektive blændeværdi 
på f/8, når et NIKKOR-teleobjektiv kombineres med en 2,0× 
telekonverter. Kombinationen af det kompakte og lette D750 
og de nyeste objektiver i FX-format samt telekonvertere 
giver et kamerasystem, der både er meget effektivt, nemt at 
transportere og sikrer større optagelsesmuligheder.

Ud over indstillingerne enkeltpunkts-AF, dynamisk område-
AF, 3D-tracking og autopunkts-AF har D750 den samme 
nye indstilling gruppepunkts-AF som D4S og D810. Mens 
indstillingen dynamisk område-AF kun bruger ét første AF-
punkt, bruger gruppepunkts-AF fem AF-punkter samtidigt 
som et net. Dermed kan kameraet fokusere nøjagtigt på 
bevægelige motiver uden utilsigtet at fokusere på baggrunden, 
selvom det påtænkte motiv er lille.

*Kompatibel 
med f/5,6.

*Kompatibel 
med en 
blændeåbning, 
der er mindre 
end f/5,6 og 
større end f/8.

*Kompatibel 
med f/8.

*1 Blandt modeller med indbygget flash og funktion til videooptagelse.
*2 Baseret på CIPA-retningslinjer.

*1 Blandt modeller med indbygget flash og funktion til videooptagelse.
*2 Baseret på CIPA-retningslinjer.
*3 Eksklusive JPEG fine/Large i FX-format (maks. 87 billeder).

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + 
AF-S-TELEKONVERTER TC-20E III + D750

54      Fungerer som sensorer  
af korstypen

Fungerer som linjesensorer.

Et kamera i FX-format, der ligger godt i hånden, 
med 24,3 megapixels

Hurtigere og mere sikker fokusering: grup-
pepunkts-AF til hurtig fastlåsning på motiver, 
der bevæger sig

Større fleksibilitet: AF-system med 51 tæt anbragte 
punkter som i Nikons flagskib D4S 

AF-optagelse er mulig selv med en effektiv 
blændeåbning på f/8

Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.000 sekund, f/4 • Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 400 • Picture Control: Standard ©Ray Demski



En nyudviklet billedsensor og EXPEED 4 giver klare  
billeder ved høje ISO-følsomheder med en billedkvalitet, 
der overgår selv billeder taget med D810

Med en effektiv opløsning på 24,3 megapixels og  
FX-formatet har D750 en velafbalanceret kombination, 
som giver både knivskarpe detaljer og overdådig  
billedkvalitet. Den nyudviklede billedsensor har en 
bred pixelstørrelse og et bredt dynamisk område, 
hvilket sikrer en rig tonegraduering og en utrolig ydelse 
med mindre støj ved høj følsomhed. Dataene behandles 
med EXPEED 4-billedbehandlingssystemet, der bruger en 
ny algoritme til at gengive farver mere præcist og reducere 
støj ved høj følsomhed. Selv ved optagelse af motiver 
med lav kontrast, såsom hår eller græs, kan fine strukturer 
gengives med betagende detaljer og skarphed i både lyse 
og mørke områder, mens farvestøj i stillbilleder og tilfældig 
støj i videoer minimeres. Billedkvalitetens klarhed i området 
med høj følsomhed overgår endda D810-kameraets. 
Denne høje ISO-ydelse sikrer også fremragende 
videooptagelser. 

Fremragende billedkvalitet over et bredt  
følsomhedsområde

D750 er designet, så det lever op til Nikons strengeste krav til 
billedstyring og har et standardområde for ISO-følsomhed på 
100 til 12.800. Området kan også udvides til Lav 1 (svarende 
til ISO 50) og Høj 2 (svarende til ISO 51.200). CMOS 
sensoren i FX-format har en så stor pixelstørrelse, at kameraet 
effektivt reagerer på en lang 
række krævende lysforhold, 
herunder stærkt sollys, lys 
ved solnedgang og tusmørke, 
dæmpet lys indendørs og 
aftenlandskaber. Uanset 
situationen kan du forvente 
skarpe billeder med minimal 
forringelse af kvaliteten.

Jævn og pålidelig AF under ekstremt  
dårlige lysforhold

Det gennemprøvede AF-system med
51 punkter kendt fra D4S og D810 
er blevet yderligere forbedret. Det 
nyudviklede Advanced Multi-CAM 3500 
II-autofokussensormodul sikrer bedre 
fokuseringsfunktion selv helt ned til -3 EV 
(ISO 100, 20 °C), et niveau 
hvor det er svært for det 
menneskelige øje at se 
noget. Og den problemfri og 
pålidelige AF-funktion ved alle 
lysstyrker sikrer optagelse 
uden stress, selv når der ikke 
er meget lys. Fotografering 
under ringe lysforhold har 
nået et nyt niveau takket 
være D750-kameraets 
kombination af høj ISO-ydelse 
og AF-funktion i situationer 
med svagt lys.

Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.000 sekund, f/2,8 • Hvidbalance: Farvetemperatur (2.700 K) • Følsomhed: ISO 1600 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

Frihed til at yde dit  

Bedste
Udnyt dit fulde potentiale
Fotografer har brug for krystalklar gengivelse over et bredt ISO-område. Derfor er D750 designet til at levere støjfri 
billedgengivelse over et bredt standardfølsomhedsområde fra ISO 100 til 12.800. Støjen styres effektivt selv i  
området med høj følsomhed, mens detaljerigdommen og skarpheden fra opløsningen på 24,3 megapixels bevares, 
hvilket giver en billedkvalitet ved høje ISO-følsomheder, der overgår billedkvaliteten i D810. Med mulighed for 
autofokus ved helt ned til -3 EV* flytter D750 grænserne for fotografering i svagt lys, så du kan udnytte dit fulde 
kreative potentiale.

76

ISO 25.600

ISO 6.400

Taget på en mørk café efter  
solnedgang

Taget kun i måneskin

ISO 12.800

*ISO 100, 20°C



Frihed til 
Biograflignende
Optagelser

Bedre kvalitet, større kreativitet og nemmere betjening under videooptagelse
Nu bliver det nemmere at finde den helt rette komposition takket være en ny vippeskærm. Du får nu endnu 
bedre muligheder for at udtrykke dig i videoformatet, idet du kan vælge to billedområder, samtidig med at 
du udforsker det store udvalg af utrolige NIKKOR-objektiver. Dine tekniske og kunstneriske evner inden 
for videooptagelse understøttes af mere præcis lydstyring og smukke billeder i høj opløsning med effektiv 
minimering af støj, moiré og takker. Kameraet har også en selvstændig videooptagemenu og funktion til 
højlysvisning, som begge er designet som støtte til dine ambitioner, når det gælder videooptagelse.

Auto ISO-følsomhedsstyring til optagelse med fast 
lukkertid og blændeåbning

Opretholdelse af den korrekte eksponering er altid en 
udfordring, når kameraet skal panorere mellem lyse og 
mørke steder. Det er her, D750 og kameraets automatiske 
eksponeringskontrol kommer ind i billedet. Hvis du for 
eksempel filmer et motiv, der løber fra en mørk korridor og 
ud i middagssolen, hjælper Auto ISO-følsomhedsstyring med 
at opretholde den korrekte eksponering, samtidig med at 
de valgte dybdeskarpheds- og bevægelsessløreffekter i din 
manuelle eksponeringsindstilling bevares. Indstil en grænse 
for maksimal følsomhed mellem ISO 200 og Høj 2 for at 
undgå, at den bliver for høj. Det kan være meget nyttigt, når 
du forventer drastiske ændringer i belysningen.

Styring af hi-fi-lyd med funktioner til overvågning og 
justering af lydniveauet under optagelse

D750 har to indbyggede mikrofoner, som nu er placeret 
længere til venstre og højre for at give en mere dynamisk 
stereooptagelse. Kombineret med stereomikrofon ME-1 
(ekstraudstyr) kan du forvente endnu tydeligere lyd med 
minimal mekanisk støj. Mikrofonfølsomheden kan justeres 
i 20 trin under videooptagelse – både i Live View og 
videooptagelse – mens du visuelt kan tjekke lydniveauet. 
Uanset om du optager eller blot komponerer i Live View, 
kan du bruge hovedtelefonstikket til at holde 
øje med lydniveauet, som kan justeres 
i 30 trin. Vælg den mest velegnede 
frekvensrespons: “bred” er beregnet 
til optagelse af musikinstrumenter eller 
byens larm, mens “stemme” er optimeret 
til optagelse af tale. Det er også muligt at 
foretage reduktion af vindstøj ved brug af 
den indbyggede mikrofon. Hovedtelefonens 
lydstyrke kan justeres under video-
Live View ved hjælp af knappen 
“P”, mens mikrofonfølsomhed, 
frekvensrespons og reduktion 
af vindstøj kan indstilles under 
videooptagelse.

Fuld HD-output via HDMI til en ekstern enhed under 
optagelse til indbygget lager

Ved hjælp af HDMI-kablet HC-E1 
(ekstraudstyr) er det muligt at 
overføre ukomprimerede videodata 
i 1.080/60p til en ekstern HDMI-
tilsluttet optager. Det er muligt 
at foretage videoredigering i 
professionel kvalitet ved hjælp af 
ukomprimerede videofiler eller videofiler 
komprimeret uden tab. Disse optagelser 
kan også optages samtidig på et internt 
hukommelseskort i 1.080/60p (i formatet MOV, H.264/
MPEG-4 AVC), hvilket sikrer nem sikkerhedskopiering.

Højlysvisning, der muliggør identificering af billedets 
lyseste områder

Funktionen til højlysvisning bruger 
et “zebramønster” i Live View-
billeder til at angive højlysområder, 
som enten kan indstilles til at blive 
vist eller ikke vist på en HDMI-
outputenhed. Indstillingen af 
“Højlysvisning” foretages nemt og 
let med knappen “P” – selv under videooptagelse.

Indeksmarkering til hurtig, effektiv redigering 
i kameraet

Ved hjælp af brugerindstillingsmenuen 
kan du tilknytte ofte benyttede 
funktioner til knappen til visning af 
dybdeskarphed (Pv) under video-
Live View. 
Indeksmarkeringsfunktionen er 
tilknyttet som standard og mærker 
vigtige billeder under videooptagelse. Det sikrer meget hurtig 
og nem søgning efter bestemte øjeblikke under redigering. 
Indeksmarkeringspositioner kontrolleres nemt på visningens 
statuslinje. Denne funktion kan også tilknyttes 
funktionsknappen (Fn).

Jævnere eksponeringsovergange under 
time-lapse-fotografering og intervaloptagelse

Uanset om det drejer sig om naturmotiver såsom drivende 
skyer eller blomster, der springer ud, eller byscenarier 
såsom menneskemængder og trafik, kan funktionen til 
time-lapse fotografering i D750 indfange det hele som 
dramatiske videoer. Kameraet gør det enkelt: Indstil interval 
og varighed, så får du imponerende optagelser uden behov 
for efterbehandling eller redigering. Og det er ikke alt. Du 
får også automatisk jævne eksponeringsovergange takket 
være kameraets interne behandling. D750 reducerer effektivt 
uønskede støjstriber, der sommetider opstår på grund af en 
lille forskel i eksponeringen af de enkelte billeder, i time-lapse-
videoer, hvor lysstyrken skifter gradvist. Det kan for eksempel 
være ved morgengry eller solnedgang. Denne udjævning af 
eksponeringen er også aktiveret under intervaloptagelse, 

hvilket medfører tilsvarende 
reduktion af eksponeringsudsving, 
når billederne gengives i 
en enkelt time-lapse-video. 
Intervaloptagelsesfunktionen kan 
nu optage op til 9.999 billeder.

Bemærk: Billedet viser de 
to billedområder (højde-
breddeforhold 16:9) på et 
billedområde i FX-format 
ved fotografering via 
søger eller Live View-
fotografering.

FX-baseret 
 videoformat

Uden udjævningsindstilling

Med udjævningsindstilling

DX-baseret  
videoformat

9

*Fungerer kun i eksponeringsindstillingerne M og A. Der er risiko for, at den 
indbyggede mikrofon opfanger betjeningslyde. Det anbefales at bruge en ekstern 
mikrofon.

Stereomikrofon  
ME-1

Indbyggede stereomikrofoner

8

LCD-vippeskærm til videooptagelser fra nye vinkler

Kombinationen af vippeskærmen og det lette kamerahus gør 
det nemmere at optage fra usædvanlige synsvinkler, så du kan 
skabe din helt egen unikke stil. 

D-video i fuld HD med multi-sensorformater ved 
1.080/60p

Optag jævne action-overgange ved 60p med fuld HD-
opløsning (1.920 × 1.080). Kombinationen af EXPEED 
4-billedbehandlingsenheden og den nyudviklede billedsensor 
betyder omfattende behandling af billeddata i høj opløsning 
for at opnå større skarphed, mindre moiré og minimering 
af takker, så du kan koncentrere dig om at optage fra nye 
og spændende vinkler. Støjreduktionen er optimeret til 
videooptagelse, hvilket giver tydeligere og skarpere videoer 
ved høje ISO-følsomheder. Og med knappen “P” kan du 
hurtigt skifte mellem de to tilgængelige billedformater. 
Vælg det, der passer bedst til dine kreative hensigter: Det 
FX-baserede videoformat gengiver motiverne med smukke 
bokeh-effekter, mens det DX-baserede videoformat giver 
mulighed for effektive telefotoeffekter. Med disse to 
billedformater og det store udvalg af NIKKOR-objektiver, 
inklusive DX-objektiver, har du mulighed for at skabe et alsidigt 
og biograflignende udtryk.

Særlig videooptagemenu til mere effektiv  
betjening [Ny]

D750 har en ny, særlig video-
optagemenu, der samler de 
mest anvendte indstillinger til 
videooptagelse på ét sted. Nu er det 
blevet lettere at indstille dine ønskede 
videofunktioner blot ved at vælge 
videosymbolet i menuens venstre 
side – på samme måde som ved optagelse af stillbilleder. 
Videofunktioner indstilles let og effektivt. 

Lysmålingsindstillinger til enhver situation

Ud over fordelene ved matrix-lysmåling muliggør 
videooptagelse med D750 nu centervægtet lysmåling med 
stabile eksponeringsmålinger, som ikke medfører pludselig 
lysstyrkeændringer af motiverne i billedets midte. Det er 
desuden muligt at undgå udvaskede højlys ved at anvende 
højlysvægtet lysmåling. 

Jævn powerblændestyring –  
selv under videooptagelse

Ved hjælp af brugerindstillingsmenuen 
i D750 kan du tilknytte 
powerblændefunktionen* til enten 
funktionsknappen (Fn) eller knappen 
til visning af dybdeskarphed (Pv). 
Du kan opnå jævn og kontinuerlig 
blændestyring under video-Live View 
og videooptagelse. Videodata kan optages på en ekstern 
HDMI-tilsluttet optager, og med D750 kan denne funktion 
også tilknyttes til multivælgeren, så styringen bliver mere 
intuitiv. Opsætningen foretages nemt og let med knappen “P” 
– selv under videooptagelse.



Frihed til at fortælle en  

Historie
Opdag nye måder at optage og dele på 
Med en lille ændring af vinklen kan en almindelig gade forvandles til et nyt og eksotisk sted. Når billedet er 
taget, er det næste skridt for mange fotografer at vise andre resultatet. Nu gør D750 det nemmere end nogen-
sinde og hjælper dig med at dele dine billeder i næsten samme øjeblik, du tager dem. Brug det store udvalg af 
kreative effekter, og lad kreativiteten få frit spil. Kun fantasien sætter grænser.

Første kamera i FX-format med LCD-vippeskærm til 
optagelse fra forskellige vinkler [Ny]

D750 er det første kamera i FX-format med 
LCD-skærm, der kan vippes. Nu kan du hurtigt 
justere din synsvinkel ved at hæve vinklen op til 
90° eller ned til 75° og opnå fleksibel Live View-

fotografering og -videooptagelse. Den specialdesignede 
skærmmekanisme er robust og let og indarbejdet i 

kamerahuset for at sikre en slank form. Selve skærmen er 
altid placeret i midten af objektivets optiske akse, hvilket gør 
det nemt at komponere billeder og holde kameraet, og det 
giver samme fornemmelse som fotografering med en søger. 
Det kompakte design betyder, at skærmen forbliver tæt 
på kamerahuset, så du intuitivt kan variere kameravinklen. 
Og selvom kameraet er monteret på et stativ, er det stadig 
nemt at betjene helt ned til en vinkel på 75°.

Det første kamera i FX-format med indbygget Wi-Fi til 
billedoverførsel og fjernoptagelse med smartenhed

D750 har indbygget Wi-Fi-funktion, der muliggør interaktiv, 
trådløs kommunikation med en smartphone eller tablet. 
Dermed kan du nemt overføre stillbilleder til din smartenhed 
og dele dine flotte billeder med venner overalt. Dette nye 

trin i kreativ kommunikation kan give dig endnu større lyst 
til at fotografere. Du kan også bruge din smartenhed som 
ekstern Live View-skærm til at tage billeder og finde den 
optimale vinkel og timing. D750 kan også bruges  
til selvportrætter, gruppebilleder og fjernoptagelse af 

fugle- og dyrebilleder.

Specialeffekter til hurtig ændring af billeders udtryk

Du kan let opnå enestående kreative digitale effekter 
ved hjælp af syv specialeffektfunktioner uden behov for 
redigeringssoftware. Brugt sammen med LCD-vippeskærmen 
kan du frembringe mange unikke og iøjnefaldende billeder og 
videoer. Hvis du indstiller D750 til Live View, kan du se den 
faktiske effekt i realtid, så du kan justere indstillingerne, før du 
godkender den færdige effekt. Uanset om du er nybegynder 
eller en erfaren amatørfotograf, vil Nikons enestående 
Specialeffekt-indstilling helt sikkert sætte gang i kreativiteten.

Specialeffekter på D750: 
Nattesyn, Farveskitse*1, Miniatureeffekt*2, Selektiv farve, Silhuet, High 
key og Low key.
*1  Videoer optaget med denne indstilling afspilles som et slideshow af en række 

stillbilleder. 
*2 Videoer med miniatureeffekt afspilles med høj hastighed.

Bemærk: Wireless Mobile Utility skal downloades på 
smartenheden (kompatibel med iOS/AndroidTM), før 

Wi-Fi-funktionen kan bruges. Wireless Mobile Utility 
kan downloades gratis i den relevante appbutik

1110

Silhuet

Farveskitse

High key

Selektiv farve

Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm  f/1.8G • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/200 sekund, f/2,2 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: Auto (ISO 4.500) • Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada



Kompakt, let og slankt kamerahus med robust,  
holdbart design

Som den første Nikon-model i FX-format har D750 et 
kamerahus med selvbærende skalkonstruktion, som ikke 
kræver en separat ramme, og derfor kombineres styrke med 
mindre størrelse og lavere vægt. Det slanke design opnås ved 
at placere billedsensoren på samme plan som den indbyggede 
printplade, der har en størrelse på cirka 70 % af et traditionelt 
design (cirka 50 % af pladsen beregnet til elektroniske 
komponenter). Sekvensdrevenheden bruger ligesom D810 
fire motorer. Placeringen er blevet ændret og optimeret for at 
skabe den plads, der er nødvendig til det dybe greb, samtidig 
med at den nødvendige styrke og holdbarhed er bevaret, så 
kameraet kan have praktiske funktioner såsom indbygget 
flash og videooptagelse samt en lang række professionelle 
funktioner. Den forreste del af kamerahuset består af et 
nyt kulfibermateriale, og der er brugt magnesium til top og 
bagside, hvilket giver en stærk, let og robust konstruktion. 

Øget bevægelsesfrihed med et greb til sikker brug 
uanset håndstørrelse

Kameraets slanke kamerahusdesign omfatter et nyt greb 
med større dybde, hvilket giver et mere sikkert greb – du kan 
roligt tage godt fat, dine negle rører ikke ved kamerahuset. 
Det afrundede design betyder, at kameraet aldrig bliver 
ubehageligt at holde, uanset hvor lille hånden er. D750-
kameraets greb er fremstillet af syntetisk læder, hvilket også 
bruges til D4S og D810, og dækslet til hukommelseskortet på 
grebet er fremstillet af gummimateriale, hvilket gør kameraet 
virkelig behageligt at holde.

Tre indstillinger for billedområde til ændring af 
billedvinklen

På D750 kan du vælge tre billedstørrelser til optagelse af 
stillbilleder: [FX (36 × 24) 1,0×] til FX-format (35,9 × 24,0 
mm), som giver en billedvinkel svarende til et kamera i 35 
mm-format, [1,2× (30 × 20) 1,2×], som giver en størrelse på 
29,9 × 19,9 mm, og [DX (24 × 16) 1,5×], som giver DX-format 
(23,5 × 15,7 mm). Den faktiske billedvinkel vil svare til cirka 
1,2× eller 1,5× objektivets brændvidde. Med både FX- og 
DX-indstillinger i et kompakt, let kamera kombineret med et 
kraftigt zoomobjektiv får du fordel af et alsidigt system, der er 
meget let at transportere. En anden fordel ved DX-formatet 
er, at de 51 fokuspunkter næsten dækker hele billedet, hvilket 
gør det nemmere at fotografere motiver i hurtig bevægelse. 
Når der er monteret et DX-objektiv, vil kameraet automatisk 
vælge [DX (24 × 16) 1,5×].

Frihed til at 

Udforske

FX format 1.2× DX-format

Udvid dit potentiale, og udnyt din nysgerrighed
Engang var det sådan, at et kamera skulle være tungt og uhåndterligt for at kunne indeholde avancerede 
funktioner, men sådan er det ikke længere. Den HD-billedkvalitet, som en opløsning på 24,3 effektive megapixels 
giver, og de avancerede højtydende specifikationer, som findes i professionelle Nikon-modeller, er nu samlet i et 
kompakt, let og slankt kamerahus, der gør det nemt at tage kameraet med og bruge det overalt. 
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Objektiv: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/5 sekund, f/9 • Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Neutral ©Joshua Cripps



Grundlaget for komplet frihed: 

Utrolig respons
Større fleksibilitet til billed- og videoskabelse

Indbygget Wi-Fi til nem integration med smartenheder

Med Nikons Wireless Mobile Utility overfører D750 billeder fra 
kameraet til en smartenhed og forvandler din smartenhed til 
kameraets fjernbetjening. Selvom der er anvendt magnesium 
til topdækslet, er radiotransmissionsafstanden cirka 30 m* 
(synslinje). Kamerabetjeningen forstyrres ikke selv under 
billedoverførsel, hvilket betyder, at du kan bruge kameraet hele 
tiden.

*  Forudsætter ingen interferens. Rækkevidden kan variere alt efter signalstyrken og 
eventuelle forhindringer.

•  Wireless Mobile Utility skal downloades på smartenheden (kompatibelt med iOS/
AndroidTM), før Wi-Fi-funktionen kan bruges. Wireless Mobile Utility kan downloades 
gratis i den relevante appbutik.

• Den indbyggede Wi-Fi-funktion er ikke kompatibel med Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility til Wi-Fi-overførsel

Dette specielle program opretter trådløs forbindelse 
mellem Nikon-digitalkameraer og smartenheder 

(smartphone eller tablet, kompatibelt med iOS/AndroidTM) 
for at muliggøre billedoverførsel og fjernbetjening. Wireless 
Mobile Utility kan downloades gratis i den pågældende 
producents appbutik.

Nem og strømlinet arbejdsgang til professionel 
billedoverførsel

Journalister og dokumentarister vil sætte pris på, at ligesom 
med D4S kan der foretages professionel dataoverførsel 
med D750 via kommunikationsenheden UT-1 (ekstraudstyr) 
og den trådløse sender WT-5A/B/C/D (ekstraudstyr). 
Med UT-1 tilsluttet kan D750 bruges til fast LAN-forbindelse 
(via Ethernet). Monter WT-5 på UT-1 for at oprette trådløs 
LAN-forbindelse*1 til en FTP-server eller PC*2. Du kan 
overføre billeder eller videoer, der er gemt på kameraets 
SD-hukommelseskort, samt billeder, mens de tages, og 
sende dem direkte til FTP-serveren eller en computer. Ved 
hjælp af softwaren Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr) kan 
du fjernbetjene kameraet og overføre billederne og videoerne 
til en computer. Du kan også få vist billeder, der er gemt på 
et hukommelseskort i kameraet, eller styre kameraet fra 
webbrowseren på en computer eller iPhone*3.

*1 Baseret på IEEE802.11a/b/g/n.
*2  Wireless Transmitter Utility skal installeres ved at downloade programmet fra 

Nikon-webstedet ved hjælp af installationsprogrammet på den medfølgende 
ViewNX 2-cd-rom.

*3 iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr) –  
software til fjernbetjening 

Camera Control Pro 2 er en fjernbetjeningssoftware, 
som muliggør betjening af en række af D750-funktioner 
fra en computer. Avancerede søgerfunktioner og Live 
View understøttes også. Du kan fjernstyre de fleste af 
de indstillinger på Nikons digitale SLR-kameraer, der 
normalt styres via et USB-kabel, fra en computer, herunder 
eksponeringsindstilling, lukkertid og blændeåbning.  
Det er også muligt at oprette en trådløs LAN-forbindelse  
(Wi-Fi) eller en fast Ethernetforbindelse, når du forbinder en 
trådløs sender (ekstraudstyr) med et kompatibelt kamera.

Optisk søger med cirka 100 % søgerdækning  
til øget klarhed og visning

D750-kameraets optiske søger anvender nydesignede 
øjestykker for at passe ind i kamerahusets slanke design. 
Søgerens glaspentaprisme har en søgerdækning på 
cirka 100 %, mens den nye matskive sikrer tydeligere 
visning. Ligesom i D4S og D810 har hovedspejlet en 
flerlagsbelægning, der sikrer neutrale farveresultater.

Fleksibel vinkelstyring med 3-vejs hængseldesign

D750 har en LCD-vippeskærm, der hurtigt justeres opad 
med 90° og nedad med 75°. Takket være Nikons originale 
3-vejs hængselkonstruktion bevæger skærmen sig lidt udad, 
så der ikke opstår vignettering på grund af øjestykkedelen, 
når skærmen vippes op til 90°. Desuden svinger skærmen 
tilbage, når den er vippet nedad med 75°, så den ikke berører 
stativfoden. Du kan derfor nemt vippe skærmen, selv når 
kameraet er monteret på et stativ.

LCD-skærm med høj opløsning og  
brugerdefinerede farver

LCD-skærmen på 8 cm har en opløsning på cirka 1.229.000 
punkter. Sammen med RGBW-justeringen og den integrerede 
glas-/panelkonstruktion giver det en klar og knivskarp visning 
af billederne. Takket være en bred synsvinkel på 170° (op, 
ned, venstre og højre) er D750 både et praktisk og behageligt 
kamera. Du kan også kalibrere LCD-skærmens farve, så den 
svarer meget præcist til farven på din computer, og dermed 
opnå en mere effektiv arbejdsgang.

Indbygget flash med commander-funktion til trådløs 
multiflashfotografering

Takket være sin objektivdækning på 24 mm-vidvinkel og et 
ledetal på cirka 12 (m, ISO 100, 20 °C) giver D750-kameraets 

indbyggede flash dig mange forskellige muligheder.  
Den indbyggede i-TTL-flashstyring udfylder ikke 

kun motiver i modlys, men sikrer også overlegen 
outputstyring i en professionel standard.  

Det vigtigste er dog muligvis kompatibiliteten 
med Nikons eksklusive Advanced Wireless 

Lighting, der gør den indbyggede flash i 
stand til at fjernbetjene op til to grupper 
Speedlights (ekstraudstyr).
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UT-1

UT-1 monteret på D750
med tilsluttet LAN-kabel

UT-1 og WT-5A/B/C7D 
monteret på D750

WT-5A/B/C/D



Fire nøgleteknologier og original software til at opnå 
billeder i velkendt Nikon-kvalitet

NIKKOR-objektivernes uovertrufne optiske ydelse lader 
virkelig sensoren med høj opløsning i D750 komme til sin ret. 
Denne nyudviklede CMOS-sensor i Nikon FX-format med 
24,3 effektive megapixels har et exceptionelt bredt dynamisk 
område og et højt signal/støjforhold, hvilket sikrer billeder 
med velafbalanceret opløsning og kun lidt støj selv ved høje 
følsomheder. EXPEED 4, der er Nikons hurtige eksklusive 
billedbehandlingsenhed, sikrer forbedret støjreduktion, mere 
præcis hvidbalance og 1.080/60p-videooptagelse. Derudover 
giver Nikons originale Picture Control-system dig som fotograf 
mulighed for at bruge stilarter til at skabe billeder, der bedre 
afspejler dine hensigter. Sammen sikrer disse teknologier 
fremragende billedkvalitet, både når det gælder stillbilleder 
og videoer. D750 overgår endda D810 i billedkvalitet ved høje 
følsomheder, både hvad angår opløsning, dybde,
tonegraduering og klare farver. Lad kreativiteten flyde frit 
med velafbalancerede JPEG-billeder i høj kvalitet og videofiler 
direkte fra kameraet, eller flyt dine kreative grænser ved hjælp 
af Nikons eget Capture NX-D-program til behandling af NEF-
filer (RAW).

Forbedret Picture Control-system til mere kreativ 
fleksibilitet

Med Nikons originale Picture Control-system kan du frit 
bestemme, hvordan videoer og stillbilleder skal se ud. Hvis 
du ønsker at skabe flotte billeder eller videoer, der kan bruges 
direkte fra kameraet, eller foretage kreativ efterbehandling, 
kan du nemt vælge mellem Standard, Neutral, Levende, 
Monokrom, Portræt, Landskab og Jævn. Ligesom med D810 
kan klarhed*1 bruges til at gøre et billede mere markant. Hver 
parameter kan indstilles præcist i trin på 0,25*2. I den nyeste 
Picture Control “Jævn” bruges en tonekurve, der er mere 
lige end indstillingen Neutral. Jævn medfører også minimal 
kunstig manipulering og kan derfor bevare informationen i et 
motiv mere præcist. Det betyder, at du nu ikke skal bekymre 
dig så meget om udvaskede højlys, sorte skygger eller for stor 
farvemætning. I stedet kan du koncentrere dig om at få mest 
muligt ud af et billede med righoldig kontrast i både lysstyrke 
og farvetoner. Hvis du behandler NEF-filer (RAW) med Capture 
NX-D*3 og optager med Jævn eller anvender Jævn på et 
billede, der er taget med en anden Picture Control, og derefter 
justerer tonekurven, bliver det nemmere for dig at få billederne 
til at stemme overens med dine hensigter.

*1 Kan kun anvendes til stillbilleder.
*2 Eksklusive Hurtig justering og filtereffekter.
*3 Kan downloades gratis på Nikons websted.

Picture Control Utility 2 til oprettelse og administration 
af brugerdefineret Picture Control (medfølger på 
ViewNX 2-cd-rom)

Med denne software kan du skabe dine egne brugerdefinerede 
Picture Control-elementer, så de afspejler din smag. Selve 
programmet muliggør parameterjustering via brugerdefinerede 
tonekurver. På skærmen med billedeksempler kan du i realtid 
tjekke diskrete ændringer og forstørre det område, du er 
interesseret i, ved at justere vinduesstørrelsen. Du kan også 
justere eksponeringen og hvidbalancen på billedeksemplet 
og, hvis du ønsker det, overføre indstillingerne til kameraet via 
et hukommelseskort. Alle brugerdefinerede Picture Control-
elementer, du opretter, kan du automatisk få registreret 
på Picture Control-listen i ViewNX 2 og Capture NX-D på 

samme computer, hvilket gør anvendelsen af NEF-filer (RAW) 
nemmere.

Nikons originale software til billeder i Nikon-kvalitet
Capture NX-D til bearbejdning af NEF-filer (RAW) (kan 
downloades gratis)

Capture NX-D-softwaren er specielt udviklet til behandling 
af NEF-filer (Nikon Electronic Format), der er Nikons 
eksklusive RAW-format, og sikrer det fulde udbytte af 
filer med mange data. Picture Control betyder ikke blot 
eksponeringskompensation og nemme justeringer af 
hvidbalance og tone, men indeholder mange flere funktioner. 
Den nye indstilling Jævn og justeringerne af klarheden kan 
endda anvendes på NEF-billeder (RAW), der er taget med 
kameraer, som er lanceret før D810. Uanset hvilket kamera 
du bruger, kan du nu finindstille alle parametre i trin på 0,25*. 
Resultatet, herunder Picture Control-justeringer, kan gemmes 
og let anvendes på andre billeder ved hjælp af Capture NX-D.

* Eksklusive Hurtig justering og filtereffekter.
Bemærk: Capture NX-D kan downloades gratis på Nikons websted.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX 2 til billedgennemsyn og -redigering (medfølger)

Takket være ofte anvendte billedredigeringsfunktioner såsom 
ændring af billedstørrelse og justering af lysstyrke er ViewNX 2 
velegnet til import, redigering og gennemsyn af stillbilleder og 
videoer. Programmets funktioner til videoredigering svarer til 
funktionerne i digitale SLR-kameraer, og det er desuden nemt 
at anvende, ændre og justere Picture Control på NEF-billeder 
(RAW), der er taget med Nikons digitale SLR-kameraer.

Nikons eksklusive, avancerede system  
til motivgenkendelse

D750 er udstyret med Nikons eget avancerede system til 
motivgenkendelse, der anvender en RGB-sensor med 91.000 
pixels, som sikrer meget præcise resultater. Den scanner 
omhyggeligt motivet ved hjælp af sine 91.000 pixels for at 
aflæse lysstyrke, kontrast, farve og fordeling af højlysområder, 
og om motivet indeholder ansigter*. Ved hjælp af denne 
information implementerer kameraet forskellige automatiske 
styringer såsom autofokus, automatisk eksponering, 
automatisk hvidbalance og i-TTL-flasheksponering. Det 
betyder, at du kan forvente forfølgelse af motiver med mere 
nøjagtig AF, eksponeringskontrol og flashstyring med øget 
prioritering af ansigter. Systemet sikrer også velafbalanceret 
eksponering, hvad angår højlysområder, og præcis 
hvidbalance. Det avancerede system til motivgenkendelse 
bruger også billedsensorinformation til at forbedre hele 
optageoplevelsen: Det viser hurtigere ansigter ved zoom 
under billedvisning og sikrer mere nøjagtig eksponering og  
AF-kontrol under Live View- og videooptagelse.

* Kontrol af ansigtsgenkendelse kan ikke foretages i søgervisning. 

Præcis automatisk hvidbalance, der identificerer en 
lyskilde meget nøjagtigt med det avancerede system 
til motivgenkendelse

D750 bruger al kameraets avancerede teknologi til nøjagtig 
registrering og gengivelse af motivets farve og lysstyrke. 
Ved hjælp af identifikation af lyskilde og ansigtsgenkendelse 
på billedplan i det avancerede system til motivgenkendelse 
registrerer kameraet farve- og lysstyrkeinformation for at 
matche lyskilden ved hjælp af dets kæmpe indbyggede 
samling af referencedata. D750 gør det også muligt at indstille 
en yderligere indstilling for automatisk hvidbalance – Auto 
2 – for at bevare en varmere tone ved optagelse i lys fra 
glødelamper.

Fleksibilitet ved alle aspekter af billedjustering

Med Nikons Picture Control-system kan du skræddersy 
billedernes udtryk til din egen smag, men det gør det også 
nemt at justere parametre såsom klarhed*, skarphed, kontrast, 
farvemætning og farveglød. Hver parameter kan finindstilles i 
trin på 0,25 med justering af hvidbalance i trin på 0,5, når det 
gælder retningen A-B, og 0,25, når det gælder retningen G-M. 
Det giver nærmest uendelige muligheder for tilpasning, så du 
kan opnå den farvegengivelse, du ønsker.

* Kan kun anvendes til stillbilleder.

Aktiv D-Lighting til gengivelse af naturlig lysstyrke

Selv om der er store forskelle 
mellem lys og mørke i et motiv, 
gengiver Aktiv D-Lighting de 
naturlige detaljer i højlys og 
skygge. I visse situationer 
såsom motiver i modlys ligger 
mørket og lyset muligvis 
ikke inden for kameraets 
brede dynamiske område, men takket være EXPEED 
4-billedbehandlingsenheden kan D750 foretage hurtig og 
meget præcis behandling i realtid, hvilket giver endnu bedre 
farvegengivelse med kort behandlingstid. Du skal ganske 
enkelt vælge et niveau: Auto, Ekstra høj, Høj, Normal og Lav 
(det er også muligt af vælge Fra). Aktiv D-Lighting fungerer 
effektivt med matrix-lysmåling, og i modsætning til HDR 
kombinerer den ikke billeder og er derfor velegnet til håndholdt 
optagelse eller optagelse af motiver i bevægelse.
 

HDR (High Dynamic Range) til mere markante 
 kontraster

For at skabe meget bredt dynamisk område i ét billede 
kan D750 kombinere to billeder, der er taget ved én 
lukkerudløsning med forskellig eksponering. Resultatet 
er billeder med mindre støj og rig tonegraduering i både 
skygger og højlys selv ved optagelse af motiver med store 
kontraster. Du kan selv vælge omfanget – Auto, Ekstra høj, 
Høj, Normal og Lav. Indstillingen af, hvor jævn kanten, hvor to 
eksponeringer mødes, skal være, sker automatisk i forhold til 
styrkeniveauet. HDR-indstillingen er mest effektiv til motiver, 
der ikke bevæger sig, såsom landskaber eller stilleben.

Bemærk: Det anbefales at bruge et stativ.
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Taget med brugerdefineret Picture 
Control baseret på Landskab.

Taget med Portræt

Grundlaget for komplet frihed: Billedkvalitet og -udtryk
Flot, udtryksfuld og lækker billedkvalitet til optimal kreativ frihed



Motivprogram til optimerede indstillinger,  
der passer til optagelsesscenariet

D750 kan automatisk vælge 
de bedste indstillinger til 
motivet. Du skal blot vælge 
det rette motivprogram, 
så klarer kameraet resten. 
Du kan også bruge 
eksponeringskompensation 
og flashkompensation, når du 
bruger motivprogram.

Optisk søger med organisk EL-visningselement  
til tydeligere visning selv i skarpt lys

Informationsvisningen under  
billedområdet i søgeren 
bruger et organisk EL-
visningselement med et 
lavere strømforbrug for at 
sikre tydelig visning med 
høj kontrast. Det betyder 
tydelig visning selv i stærkt 
sollys med hurtigere 
reaktionshastighed ved lave 
temperaturer.

Brugervenlig, intuitiv betjening og fremragende 
brugergrænseflade

D750 har en ny og mere 
intuitiv brugergrænseflade. 
For at sikre tydelig visning 
uanset belysning er det 
muligt at vælge tekstfarve 
manuelt, eller få kameraet 
til at indstille den automatisk 
alt efter lysforholdene. Det 
øverste kontrolpanel er blevet ændret, så det passer til det 
slanke kamerahusdesign og viser den nødvendige information 
i et tydeligere og mere behageligt visningsformat.

Knappen “P” til intuitiv og direkte adgang  
til ofte anvendte funktioner

Under fotografering via søger 
eller Live View-fotografering 
skal du blot trykke på en 
knap for at få adgang til ofte 
anvendte funktioner. Det 
er også muligt at springe til 
retoucheringsmenuen under 
billedvisning eller vælge 
billeder, der skal overføres til 
en smartphone eller tablet. 

To SD-kortpladser til effektiv  
hukommelseshåndtering

D750 har to SD-
hukommelseskortpladser 
med en række 
gemmefunktioner 
såsom “Overflow” eller 
“Sikkerhedskopiering” eller 
optagelse af RAW og JPEG 
på separate kort. Du kan 
også kopiere billeder fra 
det ene hukommelseskort til det andet samt vælge en plads, 
alt efter hvor der er størst kapacitet tilbage, til videooptagelse. 
Kameraet understøtter SDXC UHS-I-hukommelseskort – 
kombineret med EXPEED 4-billedbehandlingsenheden kan 
D750 behandle og skrive billeddata med højt pixeltal med 
meget stor hastighed.

Virtuel horisont, der registrerer  
kamerahusets hældning

D750 har en indbygget 
virtuel horisont, der 
registrerer både rulning 
(vandret hældning) og 
hældning (fremad eller 
bagud). Hvor meget 
kameraet ruller og hælder, 
vises på LCD-skærmen, 
mens den retning, kameraet ruller i, vises i søgeren.  
Denne funktion er især nyttig ved optagelse af motiver 
såsom stilleben, landskaber og bygningsværker.

Robust kamerahus og forsegling til god beskyttelse 
mod støv og regn

Kameraet har en omfattende 
forsegling, der effektivt 
beskytter mod støv og 
fugt, og som er lige så god 
som den, du finder i D810. 
Multifunktionsbatterigrebet 
MB-D16 (ekstraudstyr) 
har samme gode 
forseglingskvalitet.

Holdbar og præcis sekventiel mekanisme,  
der klarer testen på 150.000 aktiveringer

D750 har en meget hurtig 
og præcis mekanisme, der 
styrer lukkeren, spejlet og 
blændeåbningen uafhængigt 
af hinanden. Lukkerens 
holdbarhed er blevet testet i 
form af 150.000 aktiveringer, 
hvor lukkerenheden og 
drivmekanismen er fysisk 
monteret i kameraet, for at bevise den store holdbarhed. 
Det er desuden muligt at vælge dæmpet lukkerlyd og 
kontinuerlig optagelse med dæmpet lukkerlyd, så lukkerlyden 
bliver mindre forstyrrende.

Konstruktion med lavt strømforbrug  
og batteri med lang levetid

Et forbedret elektrisk kredsløb og 
EXPEED 4-billedbehandlingsenheden 
giver et effektivt strømforbrugssystem, 
der gør det muligt at optage længere. 
D750 bruger det genopladelige Li-ion-
batteri EN-EL15, som også bruges i 
D810, D610 og D7100. Dermed er det 
muligt at tage cirka 1.230* billeder, hvis 
flashen udløses ved hvert andet billede. 
Det er også muligt at tage 4.420 billeder 
og videoer med en varighed på cirka 
55 minutter i henhold til Nikons egen 
simuleringstest af professionel brug. Ud 
over EN-EL15 er det også muligt at bruge 
lysnetadapteren EH-5b (ekstraudstyr) (stik til lysnetadapter 
EP-5B påkrævet) og multifunktionsbatterigrebet MB-D16 
som strømkilder.

Højlysvægtet lysmåling for at undgå udvaskede 
højlys

Når denne indstilling er valgt, 
registrerer D750 automatisk 
de lyseste områder på 
motivet og fastlægger en 
eksponering, så udvaskede 
højlys undgås. Dette nye 
system til højlysvægtet 
lysmåling er især velegnet 
til optagelse i teatre, hvor 
hovedmotivet belyses af et 
spotlys.

Punkthvidbalance til øjeblikkelig indhentning af 
forudindstillede manuelle data via Live View

D750 giver dig mulighed 
for øjeblikkeligt at hente 
forudindstillede manuelle 
hvidbalancedata ved at vælge 
et hvidt eller gråt område 
på billedet under Live 
View. Det er endda muligt 
at bevare forudindstillede 
manuelle data, når Live 
View-billedet forstørres til 
maksimal størrelse, hvilket sikrer dig 
præcis hvidbalance i mindre områder. 
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet, 
kan du blot flytte indhentningsområdet 
uden at skulle starte forfra på hele 
indhentningsprocessen.

Grundlaget for komplet frihed: Brugervenlig betjening og pålidelighed
Kreativ støtte på alle fronter

Motivprogrammer i D750: 
Portræt, Landskab, Barn, Sport, Makro, Aftenportræt, Aftenlandskab, 
Fest/indendørs, Strand/sne, Solnedgang, Skumring/morgengry, 
Kæledyrsportræt, Levende lys, Blomsterflor, Efterårsfarver og Mad.
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Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/400 sekund, f/3,2 • Hvidbalance: Farvetemperatur (2700 K) • Følsomhed: ISO 3200 
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

Motivet, der er optaget med matrix-
lysmåling, har udvaskede højlys.

Taget med Skumring/morgengry

Punkthvidbalance

Automatisk hvidbalance

MB-D16 monteret  
på D750

Taget med højlysvægtet lysmåling.

* Baseret på CIPA-standarderne.



Grundlaget for komplet frihed: NIKKOR-objektiver
Overlegen optisk kvalitet, der lader FX-formatet komme til sin ret

Grundlaget for komplet frihed:  Nikon Speedlights
Eksklusivt flashsystem til styring af belysningen efter behag

Med sin ultravidvinkel på 107° sammenlignet med en normal 
vidvinkel på 63° lader dette zoomobjektiv virkelig FX-formatets 
høje opløsning og kameraets 24,3 effektive megapixels 
komme til deres ret. Vibrationsreduktion (VR) giver en effekt 
svarende til 2,5 trin kortere lukkertid*. Udforsk mulighederne 
for håndholdt optagelse med vidvinkel – selv indendørs 
med dæmpet belysning eller optagelse af landskaber ved 
solnedgang.

Dette objektiv med standardzoom på ca. 5× er kompatibelt 
med FX-formatet og dækker et bredt område fra vidvinkel 
på 84° til telefoto. Den konstante maksimumblænde på 
f/4 sikrer ensartet høj kvalitet ved maksimumblænde. 
Objektivet er desuden udstyret med nanokrystalbelægning, 
der sikrer klare billeder med reduceret flare og ghosting. Det 
har også vibrationsreduktion (VR), der effektivt reducerer 
kamerarystelse, takket være en effekt svarende til 3,5 trin* 
kortere lukkertid.

Med en maksimumblænde på f/5,6 ved optagelse af 
telefotobilleder dækker dette zoomobjektiv med ultrahøjt 
zoomforhold på 10,7× en brændvidde på 28-300 mm. 
Vibrationsreduktion (VR) giver, hvad der svarer til 3,5 trin 
kortere lukkertid*. Med en så stor alsidighed leverer dette 
objektiv billeder i høj kvalitet i mange forskellige situationer.

Den indbyggede flash blev brugt som commander til at udløse tre fjernbetjente 
SB-500 Speedlights trådløst for at skabe en dynamisk tredimensionel virkning. 
Det er muligt at styre den enkelte Speedlight-enheds flashudladning for at 
opnå det ønskede resultat.

Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: 
Indstilling [A], 1/6 sekund, f/11 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: 
Standard ©Ryo Ohwada

Objektiv: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: 
Indstilling [M], 1/80 sekund, f/8 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100 • Picture 
Control: Neutral ©Joshua Cripp

Objektiv: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) 
• Eksponering: Indstilling [M], 1/640 sekund, f/5 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 3.200 
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 
Ultravidvinkelzoomobjektiv med fremragende 
VR-funktion og opløsning

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Praktisk standardzoomobjektiv til dækning af 
et bredt zoomområde

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Zoomobjektiv med ultrahøjt forhold (10,7×) til 
alsidige optagelsesforhold

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Velafbalanceret standardzoomobjektiv med VR.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nyhed]
Hurtigt, kompakt og let ultravidvinkelobjektiv med 
fast brændvidde til høj billedkvalitet.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Hurtigt objektiv med fast brændvidde til dramatiske 
billeder med lille dybdeskarphed og naturlig bokeh.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Skarpt telezoomobjektiv, der opfylder  
professionelle krav.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Hurtigt vidvinkelobjektiv med fast brændvidde sikrer 
en knivskarp billedgengivelse af alle punkter.

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Mikroobjektiv med skarp og naturlig gengivelse.

Nikon Creative Lighting System til belysning  
på atelierniveau overalt

Der findes ingen bedre løsning end Nikon Creative Lighting 
System (CLS) til at opnå belysning med præcision og 
fleksibilitet i enhver situation. Ved at bruge de lette, solide 
Nikon Speedlights (ekstraudstyr), der er nemme at tage med, 
sammen med det kompakte D750 kan du nu skabe belysning 
på atelierniveau, uanset hvor du er.

Kompakt og let SB-500 Speedlight med højtydende 
LED-lampe (ekstraudstyr)

Med et ledetal på 24 (m, 
ISO 100, FX-format med 
zoomhovedposition på 24 mm) 
er SB-500 en kompakt, let 
Speedlight, der er nem at tage 
med overalt, og som kører på to 
R6/AA-batterier. Dens flashhoved 
kan vippes op til 90° og drejes 
180° vandret til højre og venstre. 
Fordi farvetemperaturen på den 
nye LED-lampe (hvor der kan 
vælges tre outputniveauer) ligger 
så tæt på farvetemperaturen 
for sollys, kan den bruges som 
hjælpebelysning ved optagelse 
af både stillbilleder og videoer. Når Speedlight-
enheden ikke er monteret på kameraet, kan 
belysningseffekten kontrolleres på Live View-
skærmen. Når den er forbundet med D750, kan 
der foretages automatisk styring af LED-lampens 
hvidbalance. Med Advanced Wireless Lighting 
kan SB-500 bruges som commander for flere 
fjernbetjente Speedlights eller som fjernbetjent 
flash ved at bruge kameraets indbyggede flash 
som masterenhed. Indstillingen af SB-500 
Speedlight, herunder commander-funktionen, kan 
foretages fra D750-kameraets brugerindstillingsmenu.

*    Baseret på CIPA-standarderne. Værdien opnås, når objektivet monteres på et digitalt 
SLR-kamera i FX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.
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Objektiv: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.000 sekund, f/6,3 • Hvidbalance: Flash • Følsomhed: ISO 1.250 
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

SB-500 
Speedlight



Avanceret multifunktionel,  
trådløs WR-1-fjernbetjening (ekstraudstyr)

WR-1 er en avanceret multifunktionel fjernbetjening. Når én 
WR-1 er konfigureret som sender, og en anden WR-1 eller en 
WR-R10 er monteret på D750 som modtager, er det muligt 
at se eller ændre kameraindstillingerne*1 via displayet på 
senderen (firmwareopdatering til version 2.00 er påkrævet). 
Da der anvendes radiobølger, kan kommunikationsafstanden 
mellem WR-1-enheder være op til 120 m*2. Der er 15 
tilgængelige kanaler. Foruden fjernbetjening af et kamera med 
en WR-1 monteret (der fungerer som modtager), 
hvilket er muligt ved hjælp af en anden WR-1 
(der fungerer som sender)*3, er der forskellige 
muligheder for fjernbetjent optagelse såsom: 
samtidig udløsning af lukkerne på flere kameraer, 
udløsning af lukkere på flere kameraer, der er 
synkroniseret med et masterkamera, hvor en 
WR-1 er monteret*4, fjernbetjening af særskilte 
kameragrupper og intervaloptagelse. Det er også 
muligt at udføre fjernbetjent optagelse 
ved at kombinere WR-1 med WR-R10/
WR-T10*3. 

Nem fjernbetjening med de trådløse fjernbetjeninger 
WR-R10/WR-T10 (ekstraudstyr)

De trådløse fjernbetjeninger WR-R10/WR-T10, som anvender 
2,4-GHz-radiobølger, gør fjernbetjeningen meget mere 
fleksibel. I modsætning til enheder, som anvender infrarøde 
stråler, muliggør WR-R10/WRT10 fjernbetjening over meget 
store afstande og fungerer, selv når der står forhindringer 
som for eksempel træer eller mure i vejen. Med en maksimal 
kommunikationsafstand på 20 m*1 kan du betjene et 
ubegrænset antal kameraer. Muligheden for at betjene 
flere kameraer åbner desuden op for nye og 
spændende optagemuligheder. Prøv at optage 
stillbilleder og videoer*2 samtidigt med forskellige 
kameraer, eller prøv ganske enkelt at optage de 
samme stillbilleder med flere kamerahuse med 
forskellige objektiver monteret. Du kan også 
opdele kameraerne i grupper og knytte en kanal 
til hver af dem, så du kan betjene hver gruppe 
individuelt og foretage forskellige ting alt efter dine 
kreative lyster. Mulighederne er uendelige.

GPS-enhed GP-1A (ekstraudstyr)

Ved visse typer fotografering kan det være en fordel at 
have positionsoplysninger såsom breddegrad, længdegrad, 
højde og tidspunkt (UTC – Universal Coordinated Time). 
Med GP-1A kan alle disse oplysninger gemmes i EXIF-
dataene. Billeder med positionsoplysninger kan vises i 
kortområdet i ViewNX 2, og 
oplysningerne kan også anvendes 
på onlinebilleddelingstjenester 
og i software med digitale kort 
samt på Nikons billeddelings- og 
opbevaringstjeneste  
NIKON IMAGE SPACE.

Multifunktionsbatterigreb MB-D16 (ekstraudstyr) til et 
fast greb ved både lodret og vandret optagelse [Nyhed]

Multifunktionsbatterigrebet MB-D16 understøtter to typer 
batteristrøm: et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 og 
seks alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier i 
størrelsen R6/AA. Det er også muligt at bruge lysnetadapteren 
EH-5b med stik til lysnetadapter EP-5B. Det er desuden 
nemt at skifte mellem strøm fra batteriet i kamerahuset 
og batterierne i MB-D16, når der er monteret et EN-EL15 i 
hvert. Dermed kan brugeren optage cirka dobbelt så mange 
billeder, som hvis man kun brugte D750. Alt dette betyder, 
at fotografer kan koncentrere sig om at tage billeder uden at 
bekymre sig om batteribrugstiden. 
På den robuste yderside er 
multifunktionsbatterigrebet MB-D16 
udstyret med magnesiumlegering og 
intuitive funktioner til lodret optagelse: 
udløserknap, lås til udløserknap, 
knappen AE-L/AF-L, multivælger og  
primært/sekundært kommandohjul.

NIKON IMAGE SPACE –  
Nikons enkle og effek-
tive tjeneste til deling og 
opbevaring af billeder

Billeder fortjener sikker
opbevaring på internettet.
Det er muligt på NIKON
IMAGE SPACE, der er en
gratis onlinetjeneste til deling
og opbevaring af billeder.
Med den hurtige og praktiske brugergrænseflade er det muligt
at uploade, downloade, gennemse, organisere og dele billeder
og videoer samt nemt at oprette forbindelse til forskellige sociale 
netværk. Alle registrerede brugere kan få en “basiskonto”med 
op til 2 GB plads. Ejere af Nikon-digitalkameraer kan få ekstra 
“specialkonto” med op til 20 GB plads og en række nyttige 
funktioner, herunder beskyttelse af filer med adgangskode ved 
deling af billeder

Grundlaget for komplet frihed: Tilbehør og software
Designet eksklusivt til Nikon 

Trådløs 
fjernbetjening  
WR-R10Trådløs 

fjernbetjening 
WR-1

Multifunktionsbatterigreb 
MB-D16

Søgervisning

Kontrolpanel

Trådløs 
fjernbetjening  
WR-T10
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*1 Begrænsede funktioner.
*2 Omtrentlig rækkevidde ved en højde på cirka 1,2 m, 

hvilket varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle 
forhindringer.

*3 Den anvendte WR-R10 og WR-T10 skal indstilles til 
samme kanal og parres, og den anvendte WR-1 skal 
indstilles til samme kanal og parres eller tildeles et 
ID-indstillingsnavn. Maksimalt antal fjernbetjeninger: 
20 (WR-1) enheder eller 64 (WR-R10) enheder.

*4 Kun et kamera med et 10-bens multistik kan anvendes  
som masterkamera, når synkroniseret udløsning er valgt.

*1 Omtrentlig rækkevidde ved en højde på cirka 1,2 m, hvilket 
varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle forhindringer.

*2 Der er mulighed for videooptagelse med D4, D810, D800-
serien, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 og D3300.

http://nikonimagespace.com

Øjestykkeforstørrer 
DG-2

Trådløs fjernbetjening 
WR-T10

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**

SD-hukommelseskort**

Speedlights  
SB-910/700/T133/300

Studio Speedlights**

PC-kortadapter** 
SD-hukommelseskortlæser**

ViewNX 2*
Capture NX-D†

Camera Control Pro 2
Stik til lysnetadapter 
EP-5B

Lysnetadapter EH-5b

Batterioplader  
MH-25a*/MH-25

Multifunktionsbatterigreb  
MB-D16

Seks R6/ 
AA-batterier**

Stik til  
lysnetadapter EP-5B

Lysnetadapter 
EH-5b

Videooptager med 
HDMI-indgang**

Tv-skærm**

Trådløs 
fjernbetjening 

WR-1

Trådløs 
fjernbetjening WR-1 

(modtager)

GPS-enhed GP-1AFjernbetjeningskabel 
MC-DC2

Fjernbetjening ML-L3

Trådløs fjernbetjening 
WR-R10

Dioptriøjestykker DK-20C  
(-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

Smartenhed**
(iOS/Android™-OS)

Wireless Mobile Utility†

TTL-fjernbetjeningskabel SC-28, 29 

Speedlight SB-500

Gummiøjestykke DK-21*

Fieldscope-monteringsenhed til 
digitalt SLR-kamera FSA-L2

Stereomikrofon ME-1

Halvblød taske 
CF-DC5

Halvblød taske 
CF-DCXX

Halvblød taske 
CF-DC4

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

Retvendt  
vinkelsøger DR-6

SØGERTILBEHØR NIKKOR-OBJEKTIVER SPEEDLIGHTS

DIGISCOPING 
TILBEHØR

MIKROFON

TASKE

TV- OG 
VIDEOTILBEHØR

APPLIKATIONER TIL
 SMARTENHEDER

FJERNBETJENING, 
GPS-TILBEHØR

LYSNETADAPTERE, 
BATTERIER OG OPLADERE

COMPUTERRELATERET 
TILBEHØR

† Kan downloades på Nikons hjemmeside (gratis). * Medfølgende tilbehør. ** Produkter, som ikke er fra Nikon. 

Tilbehørssko (til flashenhed (ekstraudstyr))
Hjul til valg af udløserindstilling
Oplåsningsknap til hjul til valg af udløserindstilling
Øsken til kamerarem
Oplåsningsknap for programhjul
Programhjul
Lysmålingsknap/knap til formatering  
af hukommelseskort
Videooptageknap
Sekundært kommandohjul
Afbryder
Udløserknap
Knap til valg af eksponeringskompensation/
to-knaps-nulstilling
Fokusplanets markering
Primært kommandohjul
Kontrolpanel
Indbygget flash
Knap til valg af flashindstilling/ 
flashkompensation
Infrarød modtager (foran)
Dæksel til tilbehørsstik
Lydstikdæksel
HDMI/USB-stikdæksel
Objektivudløserknap
Knap til AF-indstilling

Knap til valg af fokusindstilling
Objektivmonteringsmærke
Knappen Bracketing
Spejl
Målerkoblingsarm
Tilbehørsstik
Stik til hovedtelefoner
Stik til ekstern mikrofon
HDMI-stik
USB-stik
Stereomikrofon
CPU-kontakter
Objektivfatning
Dæksel til batterigrebskontakter til MB-D16 
(ekstraudstyr)
Stativgevind
AF-kobling
Knappen Fn
Lås til batterikammerdæksel
Batterikammerdæksel
Dæksel til stik til lysnetadapter
Dæksel til hukommelseskort
Knappen Pv
AF-hjælpelys/selvudløserlampe/ 
rød-øje-reduktionslys
Søgerøjestykke

Gummiøjestykke
Dioptrijustering
Knap til AE/AF-lås
Knappen info
Multivælger
Knappen OK
Fokuspunktlås
Hukommelseskortlampe
Infrarød modtager (bagside)
Live View-vælger
Live View-knap
Højttaler
Vippeskærm
Knappen P 
Knap til zoom ud under billedvisning/ 
miniature/knap til ISO-følsomhed/ 
knap til automatisk styring af ISO-følsomhed/
to-knaps-nulstillingsknap
Knap til zoom ind under billedvisning/knap til 
billedkvalitet/-størrelse
Knap til hjælp/beskyttelse/hvidbalance
Menuknap
Billedvisningsknap
Sletteknap/knap til formatering af 
 hukommelseskort
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Specifikationer for Nikon digitalt SLR-kamera D750
Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikon FX format
Effektive pixels 24,3 mio.
Billedsensor 35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
Pixels i alt 24,93 mio.
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off  

(Capture NX-D-software (ekstraudstyr) er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels) • Billedområde i FX-format (36 × 24): 6.016 × 4.016 [L], 4.512 × 3.008 [M], 3.008 × 2.008 [S]  

• Billedområde i 1,2×-format (30 x 20): 5.008 × 3.336 [L], 3.752 × 2.504 [M], 2.504 × 1.664 [S]  
• Billedområde i DX-format (24 × 16): 3.936 × 2.624 [L], 2.944 × 1.968 [M], 1.968 × 1.312 [S]  
• Billeder i FX-format taget med video-Live View: 6.016 × 3.376 [L], 4.512 × 2.528 [M],  
3.008 × 1.688 [S] • Billeder i DX-format taget med video-Live View: 3.936 × 2.224 [L],  
2.944 × 1.664 [M], 1.968 × 1.112 [S]
Bemærk: Billeder og videoer taget med video-Live View har et højde-breddeforhold på 16:9.  
På kameraet kan der vælges DX- og FX-baserede formater.

Filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab eller komprimeret  
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fin (cirka 1:4), normal (cirka 1:8) eller basic (cirka 1:16) 
komprimering (størrelsesprioritet), komprimering med optimal kvalitet mulig  
• 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.

Lagringsmedier SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-hukommelseskort
To hukommelseskortpladser 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, PictBridge
Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning • FX (36 × 24): cirka 100 % vandret og 100 % lodret • 1,2× (30 × 20): cirka 97 % vandret og 97 % lodret 

• DX (24 × 16): cirka 97 % vandret og 97 % lodret
Forstørrelse Cirka 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt 21 mm (-1,0 m-1, fra midten af overfladen på søgerøjestykkelinsen)
Dioptrijustering -3 til +1 m-1

Matskive Type B BriteView klar matskive Mark III med AF-punktmarkeringer (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 (andre 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 (der anvender DX-billedområdet  
1,5× (24 × 16)), 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 med en maksimumblænde på f/5,6 eller større 
(den elektroniske afstandsmåler understøtter 11 fokuspunkter for objektiver med en maksimumblænde 
på f/8 eller større).

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid 1/4.000 til 30 sek. i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, langtidseksponering, X200
Flashsynkroniserings-
hastighed

X=1/200 sek., synkroniseres med lukkeren ved 1/250 sek. eller længere (flashrækkevidden mindskes ved 
lukkertider mellem 1/200 og 1/250 sek.)

Udløserindstillinger S (enkeltbillede), T (kontinuerlig lav hastighed), U (kontinuerlig høj hastighed), J (dæmpet lukkerlyd), 
M (kontinuerlig med dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser), V (hævet spejl)

Billedfremføringshastighed 1 til 6 bps (T), 6,5 bps (U) eller 3 bps (M)
Selvudløser 2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med intervaller  

på 0,5 sekund, 1, 2 eller 3 sekunder
Fjernbetjeningsindstillinger 
(ML-L3)

Forsinket fjernbetjening, fjernbetjening med hurtig respons, hævet spejl med fjernbetjening

Lysmåling TTL-lysmåling ved hjælp af RGB-sensor med cirka 91.000 pixels

Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix III-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver), Color Matrix III-lysmåling (andre 
CPU-objektiver), Color Matrix-lysmåling kan bruges sammen med ikke-CPU-objektiver, hvis brugeren 
angiver objektivdata. • Centervægtet: Cirka 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel med en diameter 
på 12 mm midt i billedet, cirkeldiameteren kan ændres til 8, 15 eller 20 mm, eller målingen kan baseres 
på gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU-objektiver anvender en cirkel på 12 mm). • Spot: Måler en 
cirkel på 4 mm (cirka 1,5 % af billedet), der er centreret i det aktive fokuspunkt (i midterste fokuspunkt, 
hvis der benyttes ikke-CPU-objektiv). • Højlysvægtet: Kan vælges til type G-, E- og D-objektiver, svarer til 
centervægtet, når der anvendes andre objektiver

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

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

Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Auto-indstillinger (iauto, j auto (flash slukket)), motivprogrammer (kportræt, llandskab, p barn, 

m sport, nmakro, o aftenportræt, r aftenlandskab, s fest/indendørs, t strand/sne, u solnedgang, 
vskumring/morgengry, w kæledyrsportræt, x levende lys, y blomsterflor, z efterårsfarver, 0 mad), 
specialeffekt-indstillinger (% nattesyn, g farveskitse, i miniatureeffekt, u selektiv farve, 1silhuet,   
2 high key, 3 low key), programautomatik med fleksibelt program (e),  lukkertidsprioriteret automatik 
(f), blændeprioriteret automatik(g), manuel (h), j (personlige indstillinger1), k (personlige 
indstillinger 2)

Eksponeringskompensation Kan justeres med -5 til +5 EV i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV i indstillingerne e, f, g, h, h og % indst.
Eksponerings-bracketing To til ni billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV, to til fem billeder i trin på 2 eller 3 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knapppen A AE-L/AF-L
ISO-følsomhed 
(anbefalet eksponeringsindeks)

ISO 100 til 12.800 i trin på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også indstilles til cirka 0,3, 0,5, 0,7 eller  
1 EV (svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til  
ISO 51.200) over ISO 12.800, med mulighed for automatisk styring af ISO-følsomheden.

Aktiv D-Lighting Auto, ekstra høj, høj, normal, lav, fra
Aktiv D-Lighting-bracketing To billeder ved hjælp af den valgte værdi for ét billede eller tre til fem billeder ved hjælp af forudindstillede 

værdier for alle billeder
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindstilling og 

51 fokuspunkter (inkl. 15 sensorer af korstypen, hvor 11 sensorer understøtter f/8) samt AF-hjælpelys 
(område cirka 0,5-3 m)

Måleområde -3 til +19 EV (ISO 100, 20°)
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 AF-område med ni, 21 eller 51 punkter, 3D-tracking, gruppepunkts-AF, 

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

e, f, g, h, 0: Manuel pop op-funktion med knapudløsning
Ledetal Cirka 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring TTL: i-TTL-flashstyring ved hjælp af RGB-sensor med cirka 91.000 pixels mulig med indbygget flash, 

i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digital SLR anvendes til matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling og 
højlysvægtet 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, synkronisering med bageste lukkergardin, 
langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, fra, auto FP High-Speed-synkronisering understøttes.

Flashkompensation -3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Flash-bracketing To til ni billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV, to til fem billeder i trin på 2 eller 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-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative
Lighting System (CLS)

Nikon CLS-understøttes, mulighed for valg af commander-indstilling 

Synkroniseringsstik AS-15-synkroniseringsadapter (ekstraudstyr)
Hvidbalance Auto (to typer), glødelampe, lysstofrør (syv typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, forudindstillet 

manuelt (der kan gemmes op til seks værdier, måling af punkthvidbalance mulig under Live View), vælg 
farvetemperatur (2.500 K til 10.000 K), alle med finindstilling

Hvidbalance-bracketing To til tre billeder i trin på 1, 2 eller 3

Live View-indstillinger Live View-fotografering (stillbilleder), video-Live View (videoer)
Live View-objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S), altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (M)
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)
Videolysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Videolysmålingsmetode Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling
Billedstørrelse (pixels) og 
billedhastighed

• 1.920 × 1.080, 60p (progressivt), 50p, 30p, 25p, 24p • 1.280 × 720, 60p, 50p
Faktiske billedhastigheder til 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

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. 59 sek. (10 eller 20 min. afhængigt af billedstørrelse/-hastighed og indstillinger for videokvalitet)
Andre videoindstillinger Indeksmarkering, Time-lapse-fotografering
Skærm TFT LCD-vippeskærm på 8 cm (3,2”) af lavtemperatur-polysilicium med cirka 1.229.000 punkter  

(VGA, 640 × RGBW × 480 = 1.228.800 punkter), synsvinkel på cirka 170°, søgerdækning på cirka 100 % og 
mulighed for justering af lysstyrke og vinkel

Billedvisning Fuldskærms- og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder eller kalender) med zoom under billedvisning, 
videoafspilning 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, fjernbetjeningskabel: MC-DC2,  

GPS-enhed: GP-1/GP-1A (alt er ekstraudstyr)
Lydindgang Stereoministik (3,5 mm i diameter, plug-in-strøm understøttes)
Lydudgang Stereoministik (3,5 mm i diameter)
Standarder for trådløs 
forbindelse 

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

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

Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr)
Batteri Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Batterigreb Multifunktionsbatterigreb MB-D16 (ekstraudstyr) med et genopladeligt EN-EL15 Li-ion-batteri eller seks 

alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier i størrelse R6/AA
Stativgevind 1/4” (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Cirka 140,5 × 113 × 78 mm
Vægt Cirka 840 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel, cirka 750 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0 til 40 °C, luftfugtighed: 85 % eller mindre (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør 
(kan variere fra land til land)

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25a, USB-kabel UC-E17, kamerarem AN-DC14, 
kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-1, øjestykkedæksel DK-5, gummiøjestykke DK-21, 
cd-rom med ViewNX 2

• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD Card Association. • PictBridge er et varemærke. 
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende 
HDMI Licensing, LLC. •  Google, AndroidTM og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc. 
• Andre 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.


