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Vi præsen terer D810
Udnyt den billedskabende styrke i de overvældende 36,3 effektive megapixels til en lang række forskellige 

motiver. Med D810 sætter Nikon en ny standard for DSLR-billedkvalitet af stillbilleder og video. En splinterny 

billedsensor i FX-format og EXPEED 4-billedbehandlingsenhed samarbejder om at tage billeder med en 

klarhed, der overgår selv D800/D800E, og giver et imponerende bredt dynamikområde og præcis kontrol over 

støj. Fremragende præcis autofokus og betydeligt reduceret intern vibration gør det nemmere at tage skarpe 

billeder med knivskarp nøjagtighed ved maksimal opløsning. Endnu hurtigere optagelse af billedserier med 

en hastighed på op til 5 bps i FX-format og op til 7 bps i DX-format giver mulighed for optagelse med et stort 

antal megapixels i endnu flere situationer end nogensinde før. Hvis du vil optage video, kan du skyde løs med 

præcis detaljegengivelse i 1080/60p, med væsentligt mindre moiré og støj. Uanset om du tager stillbilleder 

eller optager video, i skarpt lys eller i mørke, virkeliggør dette kamera dit næste mesterværk.



Frys det præcise øjeblik helt tæt på med 7 bps1

1 I DX-format, når det anvendes med MB-D12-batterigreb og en anden strømkilde end EN-EL15-batteri.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Eksponering: Indstilling [A], 1/8.000 sek., f/5,6
• Hvidbalance: Direkte sollys
• Følsomhed: ISO 800
• Picture Control: Levende

©Lucas Gilman



Oplev ultimativ billedkvalitet ved basis ISO 64

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Eksponering: Indstilling [M], 1/10 sek., f/11
• Hvidbalance: Auto
• Følsomhed: ISO 64
• Picture Control: Levende

©Lucas Gilman 



Åbn op for en ekstra dybdevirkning med den nye billedsensor og EXPEED 4

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
•  Eksponering: Indstilling [M], 1,6 sek. (elektronisk 

forreste lukkergardin), f/5
• Hvidbalance: Farvetemperatur indstillet til 5.500 K
• Følsomhed: ISO 64
• Picture Control: Standard

©Shinichi Sato    Med licens fra TOKYO TOWER
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Gå på oplevelse i en ny verden. D810’s nydesignede 
billedsensor indsamler endnu flere lysinformationer, 
hvilket gør det til det første Nikon-kamera med en 
ISO 64-basisfølsomhed. En så overlegen lav-følsomhed 
betyder, at billeder, der tages i skarpt lys, bliver skarpere 
og mere klart definerede. Der er desuden mulighed for 
at optage ved op til ISO 12.800 eller udvide området til 

følsomhedsværdier svarende til ISO 32-51.200. Men  
det er ikke det hele. Sensoren, der er designet uden 
opt isk lavpasf i l ter,  samarbejder  med Nikons 
EXPEED 4 -bi l ledbehandlingsenhed om at tage 
knivskarpe stillbilleder og videoer, der slår alt, hvad du 
nogensinde har set fra et DSLR-kamera.

Helt ny sensor: Detaljerige billeder fra ISO 64

Imponerende motiver kræver en imponerende billedmaskine. De fineste strukturer, de 
mindste detaljer, overdådige farver og motiver i hurtig bevægelse: D810 indfanger dem alle 
med en gengivelse uden sidestykke. Du har aldrig set et Nikon-kamera præstere en så høj 
billedkvalitet før – det sætter en helt ny standard for billedperfektion.

Nydesignet til maksimal billedkvalitet

D810 Konventionel model

Fotodioder akkumulerer flere lysoplysninger

Mikroobjektiver

Fotodioder

Konceptdiagram

Den hastighed og fleksibilitet, som D810 
kan indfange motiver i hurtig bevægelse 
med, åbner op for helt nye muligheder for 
fotografering med høj opløsning. Selv ved 
optagelse i fuldt format kan du tage billeder 
med fuld opløsning ved en hastighed på op 
til 5 bps. Hvis situationen kræver højere 
hastighed, kan du optage ved en hastighed 
på op til 6 bps i 1.2x beskæringsindstilling 
og op til 7 bps i DX-format.2 Dette alsidige 
kamera på 36,3 megapixels er i stand til at 
indfange alt lige fra de fineste strukturer til 
motiver i hurtig bevægelse.

Billedserier med op til 7 bps

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Eksponering: Indstilling [M], 1/2.000 sek., f/5,6 • Hvidbalance: 
Auto 1 • Følsomhed: ISO 400 • Picture Control: Standard     
©Lucas Gilman

Det rige dataudgangssignal fra D810’s 
billedsensor kræver en højt avanceret 
processor. D810, der er udstyret med den 
nyeste EXPEED 4-billedbehandlingsenhed, 
udfører avancerede funktioner endnu 
hurtigere end forgængeren. Denne øgede 
styrke muliggør såvel billeder i en højere 
opløsning og 1080/60p-videoer som endnu 
hurtigere optagelse af billedserier med en 
hastighed på op til 5 bps i FX-format og op 
til 7 bps i DX-format.2 Avancerede nye 
algoritmer betyder lavere støj inden for hele 
følsomhedsområdet med meget klare 
billeder med forbedret tonegraduering og en 
klar fornemmelse af dybde til følge.

EXPEED 4: Datahåndtering med høj hastighed

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sek., f/4 
• Hvidbalance: Farvetemperatur indstillet til 4.760 K • Følsomhed: ISO 64
• Picture Control: Jævn (anvendt ved efterbehandling)         
©Miss Aniela
Billede retoucheret ved hjælp af tredjepartssoftware

2 I DX-format, når det anvendes med MB-D12-batterigreb og en 
anden strømkilde end EN-EL15-batteri.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Eksponering: Indstilling [A], 1/13 sek., f/6,3 • Hvidbalance: Direkte Sollys • Følsomhed: ISO 400 • Picture Control: Levende  ©Lucas Gilman



12 13

Ultrapræcise resultater i meget høj opløsning

At få det fulde udbytte ud af et kamera med et højt antal megapixels kræver et teknisk kompleksitetsniveau, 
der rækker længere end blot billedkvalitet. D810 er et alsidigt kvalitetskamera, der er udviklet med henblik 
på at levere maksimal pålidelighed og billedstabilitet. Med autofokus i særklasse, reduceret mekanisk 
vibration samt Picture Control 2.0, rækker dette kamera lige så langt, som din vision kræver det.

Hvad enten man tager stillbilleder eller optager video, giver 
anden generation af Nikons Picture Control-system adgang 
til en række nyttige værktøjer både før og efter optagelsen. 
En særlig knap på kamerahuset giver dig direkte adgang til 
Picture Control-menuen og dermed fuld kontrol over 
skarphed, kontrast, lysstyrke, farveglød og farvemætning. 

Du kan nu skræddersy 
billeder i finere trin på 0,25,3 
og lysstyrken kan justeres i 
et bredere ±1,5-område. 

Den nye indstilling Klarhed fremhæver eller reducerer 
skarpheden på billeder ved at justere lokal kontrast. Brug 
denne indstilling til at skabe større dybde og drama i 

landskabsbilleder eller give portrætter større styrke. Eller 
sats på den modsatte effekt, og brug Klarhed til at gengive 
billeder med et blødere, mere impressionistisk look.

Den nye indstilling Jævn gør efterbehandling til en leg. I 
forhold til indstillingen Neutral gengives samtlige 
billeddetaljer på en mere naturtro måde med Jævn Picture 
Control, og en smuk tonegraduering i såvel højlys som 

skygger bevares. Selv efter justeringer under efter-
behandlingen er der mindre risiko for at miste detaljer  
i skygger og højlys eller farveglød og farvemætning. 

Sidste nye generation af Picture Control

Ny indstilling: Klarhed 

Jævn Picture Control 

Finere parameterstyring i trin på 0,25

Klarhed -4 Klarhed 0 Klarhed +4 ©Hisao Asano

Portræt Levende Monokrom ©Hisao Asano

Billeder med et stort antal megapixels kræver knivskarp 
fokus, og D810 besidder en uhørt præcis fokusstyring. 
Multi-CAM 3500FX-AF-systemet med 51 punkter kan 
konfigureres i dækningsindstillinger med ni punkter, 21 

punkter og 51 punkter og en følsomhed ned til -2 EV 
(ISO 100, 20 °C). Den nye Nikon-indstilling Gruppepunkts-
AF sikrer hurtig fokusopnåelse og forbedret bag-
grundsisolering, selv under vanskelige lysforhold.

Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Eksponering: Indstilling [A], 1/250 sek. (elektronisk forreste lukkergardin), f/11  ©Hisao Asano 
• Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 400 • Picture Control: Standard

Minimeret mekanisk vibration bevarer alle detaljerne
Mekaniske vibrationer, hvor små de end måtte være, kan 
have en stor indvirkning på billeder med et stort antal 
megapixels. Derfor har D810 en ny lukker- /spejl -
husmekanisme og et elektronisk forreste lukkergardin. 
Lukker-/spejlhusmekanismen reducerer billedrystelser, så 
der opnås et stabilt søgerbillede med minimalt blackout ved 
optagelse med høj hastighed. Når det elektroniske forreste 

lukkergardin er aktiveret, 
reducerer det risikoen for 
mikroslør i selv helt små 
detaljer ved at minimere 
interne vibrationer under 
eksponering. 

Flyt grænserne for fotografering med et stort antal megapixels

3 Uden hurtig justering.
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Overdådige videoer i fuld HD med op til 60p

Stabil og pålidelig eksponeringsmåling

Hi-fi-lydstyring 

D810 tilbyder to nye lysmålingsindstillinger til optagelser 
med jævne eksponeringsovergange. Til motiver midt i 
billedfeltet leverer centervægtet lysmåling resultater, der 

ikke er udsat for pludselige ændringer i lysstyrken. Med 
højlysvægtet lysmåling kan du optage motiver i spotlys og 
samtidig undgå udvaskede højlys.

Udvidede indstillingsmuligheder for lydstyring betyder, at 
D810 byder på forbedret lydoptagelse og større fleksibilitet. 
En indgang til stereomikrofon og en lydudgang gør det 
muligt at finindstille lydniveauet før optagelsen. Der er 
desuden mulighed for at vælge lydområde (normal/tale) og 
reducere vindstøjen ved optagelse med den ind-byggede 

stereomikrofon, hvilket gør 
det muligt at opnå klarere 
lydkvalitet i ud-fordrende 
situationer.

Stort ISO-område
Ved videooptagelse i indstilling [M] kan følsomheden 
indstilles lige fra ISO 64 og helt op til en værdi svarende til 
ISO 51.200, og den automatiske ISO-funktion gør det muligt 
at konfigurere de ønskede maksimale ISO-indstillinger. 

EXPEED 4 reducerer støj uanset følsomhedsindstilling, så 
du kan optage i høj billedkvalitet ved svagt lys og optage 
lyse motiver med flotte toneovergange.

Det er en befriende fornemmelse at optage video med et så 
hurtigt og effektivt kamera som D810. D810 overgår 
forgængernes videokvalitet og har en helt ny metode til 
behandling af videosignal til optagelse af video i fuld HD 
(1080p) ved en billedhastighed på 50p/60p (i op til 20 
minutter4) med markant mindre risiko for støj, moiré og 

falske farver. Kameraets EXPEED 4-billedbehandlingsenhed 
sikrer jævn gengivelse af eksponeringsovergange og 
smukke nuancer med færre gradueringstrin i ukomprimeret 
HDMI-udgangssignal. 

En verden af kreativ videooptagelse venter forude. Forbedringer af D810’s billedkvalitet og betjening 
kombineret med dets kompakte hus sørger for, at dette højtydende og fleksible kamera er i stand til at 
tilfredsstille selv den mest krævende filmfotograf. Optagelser gengives præcist i høj opløsning med 
forbløffende skarphed og righoldig kontrast. Og med adgang til flere hundrede NIKKOR-objektiver, tidligere 
og nuværende, har du den ekstra kant, der skal til for at skabe lige præcis den video, du forestiller dig.

Frihed til at skabe video

4 Tyve minutter, når billedkvaliteten er indstillet til høj.
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Nikons nye RAW-filformat i størrelse S sikrer hurtigere 
billedoverførsel og lettere efterbehandling takket være 
ukomprimerede Nikon NEF-filer på 12 bit.5 RAW-filformat 
i størrelse S har en opløsning på 25 % og en størrelse på 

50 % af ukomprimeret RAW-filformat i størrelse L, men 
alligevel besidder det RAW-formatets detaljerigdom og 
brugervenlighed.

RAW-filformat i størrelse S: Optimer dine arbejdsgange

Ubegrænset kontinuerlig optagelse 

Zoom med opdelt skærm: Nivellering af billedet 

Tag billeder med flotte lysspor med D810s mulighed for 
kontinuerlig optagelse. Vælg Kontinuerlig udløserindstilling 
med en lukkertid på fire sekunder eller længere, så kan du 
tage lige så mange JPEG-billeder i høj kvalitet, som dine 
hukommelseskort og batteribrugstiden giver mulighed for. 
Det meget korte mellemrum mellem hver eksponering 
muliggør problemfri kombination af billeder af stjernespor 
eller baglygter ved brug af tredjepartssoftware, så der 
opnås en smuk effekt.

Live View-zoomfunktion med skærmopdeling giver 
mulighed for helt præcis kontrol af nivellering og skarphed. 
Med denne funktion kan du sammenligne to punkter på 
billedet: hvert punkt forstørres og vises på den opdelte 
skærm og kan forstørres samtidig i samme forhold. Der er 
adgang til funktionen, som er uvurderlig til fotografering af 
arkitektur eller produktbilleder, via knappen “P” på kameraet.

Ny indstilling af højlysvægtet lysmåling 
Prøv at indfange en balletdanserinde, mens hun i hvidt 
kostume bevæger sig i spotlyset på en mørk scene: selv 
erfarne fotografer kan have problemer med at undgå 
udvaskede højlys med almindelig spotmåling. Med Nikons 

nye højlysvægtede lysmålingsindstilling fastlægges 
eksponeringen automatisk og udvaskede højlys undgås ved 
at prioritere de lysere områder af motivet.

Frit spil for kreativiteten

5 Kameraets indbyggede retoucheringsmenuindstillinger kan ikke anvendes.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Eksponering: Indstilling [A], 1/320 sek., f/5,6 • Hvidbalance: Flash 
• Følsomhed: ISO 1600 • Picture Control: Levende         
©Miss Aniela
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Hisao Asano
Natur og landskaber
At arbejde med D810 minder mig om det 4x5 kamera, som jeg brugte, da jeg startede. Ved at 
kontrollere fokus i Live View, indstille kameraet til indstillingen Hævet spejl og bruge det 
elektroniske forreste lukkergardin kan jeg få billeder, der er lige så skarpe eller endnu skarpere. 
D810 passer naturligt i mine hænder, og dets utroligt dæmpede lukkerlyd giver en behagelig 
optageoplevelse. Indstilling af kameraets følsomhed til ISO 64 minder om nogle af de store 
diasfilm, og justering af parametre som f.eks. Klarhed i Picture Control føles som at vælge 
forskellige typer film: men dette kamera gør det meget lettere, end det var tidligere, for fotografer 
at opnå de billeder, de ønsker. D810 har åbnet op for nye muligheder. Jeg kan næsten ikke vente 
med at udforske dem yderligere.

Lucas Gilman
Eventyr/film
Da jeg første gang stod med D810 i hænderne, føltes det solidt, elegant og raffineret. Men det 
var først, da jeg begyndte at tage billeder, at magien for alvor blev vakt til live. D810’s billeder 
er så levende og af en så høj kvalitet, som overgår alt, hvad jeg tidligere har set. Detaljerne og 
dynamikområdet i de surfing- og kajakroningsbilleder, jeg tog on location på Island og Hawaii, 
er uovertrufne. Desuden er autofokussen så hurtig og jævn, at jeg kan fokusere kreativt på 
netop det øjebliks energi. De allermest spændende ting i actionsport sker på brøkdele af et 
sekund, så det er afgørende for mig, at jeg kan stole 100 % på D810’s autofokus og 
kontinuerlige optagehastigheder.

Miss Aniela
Kunst/mode
Jeg er rigtig glad for D810: alt det, som jeg var vild med ved D800E, er blevet endnu bedre. 
Detaljernes skarphed minder om mellemformat, men kameraet har DSLR-ergonomi, er nemt 
at gå til og er brugervenligt. Med ISO 64 kan jeg tage billeder med åben blænde i skarpt lys og 
alligevel opnå den bedste kvalitet uden at miste dynamikområde. Jeg skal kunne gøre alting 
med et billede, hvilket ofte indebærer at forvrænge pixlerne for at indbygge et surrealistisk 
element. Billedet skal kunne holde til det efterbehandlingsniveau, og det kan D810’s billeder.

Shinichi Sato
Bylandskab/arkitektur
Mine billeder drejer sig om tilstedeværelse: Jeg ønsker at formidle følelsen af virkeligt at være 
til stede. Jeg var dybt imponeret over D810’s evne til at opnå en dybdevirkning, der svarer til 
de 4x5 og 8x10 storformatskameraer og diasfilm, som jeg normalt arbejder med. Som 
bygningsfotograf er Live View-zoomfunktionen med skærmopdeling også en værdifuld 
tilføjelse, der hjælper mig med at opnå perfekt nivellering af kameraet med de horisontale dele 
af en bygning. Ændringerne af D810 ser muligvis beskedne ud, men de er rent faktisk ret 
betydelige forbedringer. Dette er en innovativ ombygning.

D810 ude i marken

“DREAM PARK” – en D-videofilm optaget med D810
“Dream Park”, som er skrevet og instrueret af Sandro, er 
en film, der handler om inspiration og om at leve sine 
drømme ud. Kloge og inspirerende ord fra Eshas bedstemor 
motiverer hende til at forsøge at udleve drømmen om at 
blive filminstruktør. Drømmen udvikler sig hurtigt til 
smittende entusiasme, som også griber Eshas venner på 

legepladsen og får deres barnedrømme til at gå i opfyldelse. 
“Dream Park”, der er optaget udelukkende ved brug af 
Nikon D810 og et udvalg af NIKKOR-objektiver, er en 
oplevelse i ægte biograffilmkvalitet, som flytter grænserne 
for, hvad DSLR-videooptagelser kan bruges til.
Se filmen på http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, instruktør

Anthony Arendt, filmfotograf

Det var rigtig sjovt at optage “Dream Park”: D810 gjorde det muligt at opnå utroligt skarpe og smukke optagelser, 
og selv scener med dårlige lysforhold blev virkelig flotte. Uanset hvilken scene vi optog, fik optagelserne et meget 
romantisk og biograffilmslignende præg. D810 udmærkede sig i det hele taget ved aldeles fremragende egenskaber 
i enhver situation, hvad enten der var tale om gader og industriområder med dunkel belysning eller en overbelyst 
swimmingpool.

Jeg tror, at D810 bliver lige så populær blandt filmskabere, som D800 er blandt almindelige fotografer. Vi optog 
udelukkende ved brug af den nye Picture Control “Jævn”. Det var den ideelle metode til at udvide filens dynamiske 
område, så skyggeområderne blev mere veldefinerede, uden at det gik ud over farverummet. Og hvis man, som 
jeg, elsker NIKKOR-objektiver, er D810 ganske enkelt det optimale kamera.



20 21

Den perfekte opløsning til et kamera med mange megapixels
Optik i topkvalitet er altafgørende for et kamera med et så stort antal megapixels, og Nikons store 
udvalg af NIKKOR-objektiver sikrer fuld udnyttelse af D810’s sensor med 36,3 megapixels. Objektivernes 
enorme opløsningskraft sikrer naturtro gengivelse af hver eneste komponent på motivet, så der opnås 
en imponerende høj opløsning helt ud til billedets kant kombineret med smuk bokeh. Det betyder, at det 
bliver lettere for fotografer inden for enhver genre at realisere deres vision og opnå en perfekt 
gengivelse af hver eneste lille tone eller nuance.

©Hisao Asano ©Lucas Gilman

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED     Vidvinkelzoomobjektiv med fast blændeværdi på f/2,8 sikrer fantastiske billeder

Dette professionelle objektiv med en fast maksimumblænde 
på f/2,8 sikrer, at billedernes skarphed bevares helt ud til 
kanten. Nanokrystalbelægning minimerer ghosting og flare, 

selv i modlys, og ED-glas reducerer kromatisk aberration, så 
der opnås fornem kontrast. Dette robuste og pålidelige 
objektiv er kort sagt ideelt for alle professionelle fotografer.

Dette hurtige prime-objektiv, som er udviklet med henblik 
på optimal ydelse ved maksimumblænde, sætter en helt ny 
standard for billedkvalitet. Objektivet er ideelt til optagelse 
af aftenmotiver og gengiver punktvise lyskilder, f.eks. 

storbymotiver, som fine, afrundede punkter helt ud til 
billedkanten. Det udmærker sig desuden ved en meget 
jævn bokeh uden skarpe overgange.

Dette pålidelige telezoomobjektiv med en fast blændeværdi 
på f/2,8 gør det muligt at tage fantastiske billeder, selv 
under vanskelige forhold. Objektivet, som er udviklet med 
henblik på at opnå meget kontrast- og detaljerige billeder, 

er udstyret med vibrationsreduktion (VR), som giver 
mulighed for at bruge lukkertider, der er op til 3,5 trin 
længere6, og nanokrystalbelægning, som sikrer en 
væsentlig reduktion af ghosting og flare.

Dette kvalitetsobjektiv, som har den største brændvidde af 
alle NIKKOR-objektiver, er det ideelle valg for sports- og 
naturfotografer. Fluorit, ED-glas og nanokrystalbelægning 
gør objektivet i stand til at levere knivskarpe billeder med 

minimal kromatisk aberration, ghosting og flare. Objektivet 
leveres med en særlig, skræddersyet telekonverter på 
1,25x, der øger brændvidden til 1.000 mm.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G    Hurtigt prime-objektiv med suveræn ydelse ved maksimumblænde

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II    Det uundværlige telezoomobjektiv 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR     Nikons længste superteleobjektiv

©Shinichi SatoMed licens fra TOKYO TOWER

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Hisao Asano

©Hisao Asano

©Lucas Gilman

6 Baseret på CIPA-standard.
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Trådløs fjernbetjening WR-1 
Med Nikons avancerede, multifunktionelle fjernbetjening WR-1 kan du 

styre vigtige kamerafunktioner, heriblandt videooptagelse og 

intervaloptagelse, på afstand. Du kan udløse flere forskellige 

kameraers lukkere samtidigt, enten ved brug af WR-1 alene eller ved 

at synkronisere kameraerne med et masterkamera med WR-1 

monteret. Forskellige kameragrupper kan styres hver for sig,7 

kommunikationsafstanden mellem WR-1-enheder kan være op til 

120 m,8 og der er 15 tilgængelige kanaler.

Kommunikationsenhed UT-1 
UT-1 er en universalkommunikationsenhed, der muliggør lynhurtig 

billedoverførsel mellem kameraet og et netværk. Du kan oprette 

kameranetværk med mulighed for fjerngennemsyn og -download af 

billeder, og der er mulighed for fjernbetjening af kameraindstillinger 

og Live View-visning via en computer.10 Enheden omfatter kun fast 

LAN-funktion, men kan opgraderes til trådløs LAN-funktionalitet ved 

at kombinere den med den trådløse sender WT-5.11 

Trådløs fjernbetjening WR-R10/WR-T10 
Med Nikons trådløse modtager WR-R10 og trådløse sender WR-T10 

kan du styre vigtige kamerafunktioner på afstand,9 også selv om der 

er forhindringer mellem dig og kameraet. Begge enheder har en 

betjeningsafstand på ca. 20 meter. Du kan bruge modtageren WR-

R10 og senderen WR-T10 sammen til at udløse et enkelt kamera 

eller sætte flere WR-R10-modtagere på flere kamerahuse og 

indfange det samme motiv fra flere synsvinkler.

Alsidigt ekstraudstyr Indbygget flash og 
Creative Lighting System
D810 er udstyret med en indbygget flash med et ledetal  
på 12 (m, ISO 100, 20 °C/68 °F) og commander-funk- 
tion. Kameraets 91K-pixel RGB-sensor sikrer præcis 
ansigtsregistrering og højlysanalyse, hvilket betyder, at der 
kan opnås fremragende resultater med den indbyggede 
flash. Er du til mere kreativ flashfotografering, byder Nikons 
Creative Lighting System på uovertruffen fleksibilitet: Med 
Nikon Speedlights (ekstraudstyr)12, som udløses via den 
indbyggede flashs commander-funktion, kan du opnå den 
ideelle belysning i enhver situation.

12 Speedlight SB-910, SB-700 eller SB-R200.
Bemærk: AF-hjælpelysets rækkevidde kan være kortere end forventet afhængigt af den 
aktuelle optagesituation.

7 Grupperingsfunktionen kan ikke bruges, når WR-R10-enhederne bruges som modtagere. 
8 I maksimalt ca. 1,2 meters højde, afhængigt af vejrforholdene og eventuelle forhindringer.
9 Adapteren WR-A10 er påkrævet ved tilslutning til D810 (der anvendes et 10-polet stik).
10 Baseret på IEEE 802.11a/b/g/n.
11 Forudsætter, at Nikon Camera Control Pro 2-softwaren er installeret på computeren.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Eksponering: Indstilling [M], 1/80 sek., f/6,3
• Hvidbalance: Flash • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Portræt
©Miss Aniela 
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Kameratype Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning  Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikon FX-format
Effektive pixels 36,3 millioner
Billedsensor  CMOS-sensor på 35,9 × 24,0 mm
Pixels i alt  37,09 millioner
System til støvreduktion  Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX-D-software er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels)  • FX-format (36 × 24): 7.360 × 4.912 (L), 5.520 × 3.680 (M), 3.680 × 2.456 (S) 

• 1.2× (30×20): 6.144 × 4.080 (L), 4.608 × 3.056 (M), 3.072 × 2.040 (S) 
• DX-format (24×16): 4.800 × 3.200 (L), 3.600 × 2.400 (M), 2.400 × 1.600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4.912 (L), 4.608 × 3.680 (M), 3.072 × 2.456 (S)
• Billeder i FX-format taget i video-Live View: 6.720 × 3.776 (L), 5.040 × 2.832 (M), 3.360 × 
1.888 (S)
• Billeder i DX-format taget i video-Live View: 4.800 × 2.704 (L), 3.600 × 2.024 (M), 2.400 × 
1.352 (S)

 Bemærk: Billeder taget i video-Live View har et højde-breddeforhold på 16:9. Der anvendes et DX-baseret format til 
billeder taget med et DX-billedområde på 1,5× (24 × 16). Der anvendes et FX-baseret format til alle andre billeder.

Filformat  • NEF (RAW): 12- eller 14-bit, komprimeret uden tab, komprimeret eller ukomprimeret; lille 
størrelse mulig (kun 12-bit ukomprimeret) 
 TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 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  Vælg mellem Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab og Jævn.  
Den valgte Picture Control kan tilpasses. Lager til brugerdefinerede Picture Controls

Lagringsmedier  SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-hukommelseskort; 
Type I CompactFlash-hukommelseskort (UDMA-kompatible)

To kortpladser  Begge kort kan bruges som primært lager eller sikkerhedslager eller til særskilt lagring af  
NEF-billeder (RAW) og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder mellem kortene

Filsystem  DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Søger  Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning  •  FX (36 × 24): Ca. 100 % vandret og 100 % lodret 

• 1,2× (30 × 20): Ca. 97 % vandret og 97 % lodret 
• DX (24 × 16): Ca. 97 % vandret og 97 % lodret 
• 5:4 (30 × 24): Ca. 97 % vandret og 100 % lodret

Forstørrelse  Ca. 0,7× (f/1,4-objektiv på 50 mm indstillet til uendelig, -1,0 m-1)
Øjepunkt  17 mm (-1,0 m-1; fra søgerøjestykkets centeroverflade)
Dioptrijustering  Fra -3 til +1 m-1

Matskive  Type B BriteView Clear Matte Mark VIII-matskive med AF-punktmarkeringer og gitterlinjer
Spejl Automatisk
Forhåndsvisning af   Når Pv-knappen trykkes ned, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt af brugeren 
dybdeskarphed (indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)
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), DX-objektiver (der anvender DX-billedområdet 1,5× 
(24 × 16)), AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AI-objektiver (kun eksponeringsindstillingerne 
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 mekanisk spaltelukker, elektronisk forreste lukkergardin (når 
udløserindstillingen for hævet spejl er valgt)

Lukkertid  1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, langtidseksponering, X250
Flash-  X = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/320 sek. eller længere (flashrækkevidden
synkroniseringshastighed  mindskes ved lukkertider på mellem 1/250 og 1/320 sek.)
Udløserindstillinger  S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet 

lukkerlyd), QC (kontinuerlig med dæmpet lukkerlyd),  E (selvudløser), MUP (hævet spejl)
Billedhastighed  • Med EN-EL15-batterier  

FX/5:4) CL: Ca. 1-5 bps; CH: Ca. 5 bps; QC: Ca. 3 bps
(DX/1,2×) CL: Ca. 1-6 bps; CH: Ca. 6 bps; QC: Ca. 3 bps
• Andre batterikilder  
(FX/5:4) CL: Ca. 1-5 bps; CH: Ca. 5 bps; QC: Ca. 3 bps
(1,2×) CL: Ca. 1-6 bps; CH: Ca. 6 bps; QC: Ca. 3 bps
(DX) CL: Ca. 1-6 bps; CH: Ca. 7 bps; QC: Ca. 3 bps 

Selvudløser   2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1-9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
Lysmåling  TTL-lysmåling med 91K-pixel RGB-sensor
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: Ca. 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 (ca. 1,5 % af billedet) centreret på det valgte fokuspunkt (det 
midterste fokuspunkt, hvis der anvendes et ikke-CPU-objektiv)
• Højlysvægtet: Kan vælges til type G-, E- og D-objektiver (svarer til centervægtet, når der 
anvendes andre objektiver)

Lysmålingsområde  • Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling: 0-20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Spotmåling: 2-20 EV
Lysmålerkobling  Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger  Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik (S), 

Blændeprioriteret automatik (A), Manuel (M)
Eksponeringskompensation  Fra -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponerings-bracketing 2-9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2-5 billeder i trin på 2 eller 3 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed  ISO 64 til 12.800 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 
(anbefalet eksponeringsindeks) eller 1 EV (svarende til ISO 32) under ISO 64 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til ISO 

51200) over ISO 12800; mulighed for valg af Auto ISO-følsomhedsstyring
Aktiv D-Lighting  Der kan vælges mellem Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav og Fra
Aktiv D-Lighting-  To billeder vha. den valgte værdi for ét billede eller tre til fem billeder vha. forudindstillede 
bracketing værdier for alle billeder

Autofokus   Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, 
finindstilling og 51 fokuspunkter (inkl. 15 sensorer af korstypen, hvor 11 sensorer understøtter 
f/8) samt AF-hjælpelys (område ca. 0,5-3 m)

Måleområde  Fra -2 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor  • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); intelligent fokus-tracking automatisk 

aktiveret i henhold til motivets status 
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes

Fokuspunkt   Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode   Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med ni, 21 eller 51 punkter, 3D-tracking, gruppepunkts-

AF, autopunkts-AF
Fokuslås  Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på 

knappen AE-L/AF-L
Indbygget flash  Manuel pop op-funktion med knapudløsning og ledetal på ca. 12, 12 med manuel flash (m, 

ISO 100, 20 °C)
Flashstyring  TTL: i-TTL-flashstyring vha. 91K-pixel RGB-sensor 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  Synkronisering med forreste lukkergardin, langtidssynkronisering, synkronisering med 
bageste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, 
langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, fra; auto FP High-Speed-synkronisering 
understøttes

Flashkompensation  Fra -3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Flash-bracketing  2-9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2-5 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  Nikon CLS-understøttes; mulighed for valg af Commander-indstilling 
System (CLS) 
Synkroniseringsstik   ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Hvidbalance  Auto (to typer), Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte sollys, Flash, Overskyet, Skygge, 

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

Hvidbalance-bracketing  2-9 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
under Live View 
Live View-autofokus Kontrastbaseret AF overalt på billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når 

Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv AF er valgt)
Videolysmåling TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Video –  Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling
lysmålingsmetode 
Billedstørrelse (pixels)  • 1.920 × 1.080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p  
og billedhastighed • 1.280 × 7.20; 60p, 50p 

Faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 
og 23,976 bps; alle indstillingerne understøtter såvel høj som normal billedkvalitet

Video – filformat MOV
Videokomprimering  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformat  Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed  Indbygget mikrofon eller ekstern stereomikrofon; mulighed for justering af følsomhed
Video – ISO-følsomhed  • Eksponeringsindstilling P, S og A: Auto ISO-følsomhedsstyring (ISO 64 til Høj 2) med valgbar 

øvre grænse
• Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring (ISO 64 til Høj 2) med valgbar øvre 
grænse; manuelt valg (ISO 64-12.800 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV); kan også indstilles til ca. 0,3, 
0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til ISO 51.200) over ISO 12.800

Andre videoindstillinger  Indeksmarkering, Time-lapse-fotografering
Skærm  8 cm/3,2" stor TFT-LCD-skærm med ca. 1.229.000 punkter (VGA; 640 x RGBW x 480 = 

1.228.800 punkter) med synsvinkel på 170 grader, søgerdækning på ca. 100 % og regulering af 
lysstyrke

Billedvisning  Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder) med zoom under billedvisning, 
videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys, billedinformation, 
lokationsdatavisning og automatisk billedrotation

USB  SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); forbindelse til indbygget USB-port anbefales
HDMI-udgang  HDMI-port (type C)
Lydindgang  Stereoministik (3,5 mm i diameter; plug-in-strøm understøttes)
Lydudgang  Stereoministik (3,5 mm i diameter)
10-bens multistik  Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), WR-R10 (ekstraudstyr, forudsætter 

adapter WR-A10) eller trådløs fjernbetjening WR-1, GPS-enhed GP-1/GP-1A eller GPS-enhed, 
der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (forudsætter ekstraudstyret GPS-
adapterkabel MC-35 og kabel med 9-polet D-sub-stik)

Understøttede sprog  Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk, 
(kan variere fra  indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, 
land til land) norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk, 

svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Batteri  Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 
Batterigreb  Multifunktionsbatterigreb MB-D12 (ekstraudstyr) med ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-

EL15/EN-EL18a*/EN-EL18* eller otte alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier 
i størrelse AA
* Ekstraudstyr; batterikammerdæksel BL-5 (ekstraudstyr) er påkrævet

Lysnetadapter  Lysnetadapter EH-5b; stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr) er påkrævet
Stativgevind 1/4" (ISO 1222)
Mål (B × H × D)  Ca. 146 × 123 × 81,5 mm
Vægt   Ca. 980 g med batteri og SD-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; ca. 880 g (kun 

kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0-40 °C; Luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D810

• PictBridge er et varemærke. 
• CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende SanDisk Corporation. 
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. 
• 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. 


