
iamnikon.com

I AM ADRENALINE



■ CMOS-billedsensor i Nikon DX-format med 24,1 effektive 
megapixel. Kompatibel med udlæsning i høj hastighed 

■ Billedsensorenheden er designet uden optisk lavpasfilter og 
giver en udsøgt gengivelse af detaljer

■ Højkvalitets EXPEED 3-billedbehandlingssystem 
■ AF-system med tæt anbragte 51 punkter, heraf 15 sensorer af 

korstypen, og f/8-kompatibilitet
■ 1,3× beskæring af DX gør det muligt at komme tættere på fjerne 

motiver. De 51 fokuspunkter dækker næsten hele billedet
■ Kontinuerlig optagelse med høj hastighed på ca. 7 bps (ved 

indstillingen til 1,3× beskæring af DX med JPEG/12-bit NEF 
[RAW])

■ Optisk søger med glasprisme og ca. 100 % søgerdækning
■ 8 cm (3,2") LCD-skærm med 1.229.000 punkter og RGBW-visning 
■ D-video i fuld HD med multi-sensorformater med to 

billedområder baseret på DX og 1,3× beskæring af DX
■ Spotmåling af hvidbalancen med måling af et markeret område 

af billedet under Live View
■ Kompakt, let kamerahus i robust magnesiumlegering og med 

overlegen vejrbestandig og støvtæt forsegling 
■ Særdeles præcis lukkerenhed, som er testet til over  

150.000 aktiveringer.
■ Knappen P som giver hurtig adgang til ofte anvendte funktioner 
■ To SD-kortpladser kompatible med SDXC UHS-I

STYRKEN OG BEHÆNDIGHEDEN 
TIL AT TAGE ET SPRING FREMAD
Udnyt Nikon DX-formatet, som øger kamerasystemets mobilitet generelt, inklusive objektiverne. 
Det kompakte og lette D7100-system er proppet med overlegen ydelse og en lang række innovative egenskaber. 
Nyd den betagende gengivelse af detaljer, der er mulig, fordi EXPEED 3-billedbehandlingssystemet og en effektiv CMOS-
billedsensor designet uden optisk lavpasfilter kombineres med de berømte NIKKOR-objektiver. Nu kan du 
takket være Nikon DX-formatet få al den adræthed og styrke, der skal til for at komme tættere på motivet og tage et 
udsøgt billede af det – og samtidig gengive de fine detaljer. 
Hvor end din inspiration kalder dig hen, er D7100 klar til at følge dig – ud over alle grænser. 
Din jagt på fantastiske billeder begynder her.



AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED    • Billedkvalitet: 12-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [S], 1/2.000 sekund, f/5,6 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 200  • Picture Control: Standard ©Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR   • Billedkvalitet: 12-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [M], 1/500 sekund, f/11 • Hvidbalance: Direkte sollys   • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Koji Nakano



Optisk søger i professionel kvalitet, der er 
rigtig behagelig at kigge igennem 

Den optiske søger med 
glas-pentaprisme giver en 
søgerdækning på ca. 100 % og en 
forstørrelsesgrad på ca. 0,94x*, 
hvilket gør den så behagelig at kigge i, at selv 
professionelle fotografer stilles tilfredse. Det 
organiske EL-visningselementet, som nu anvendes 
til informationsvisning under billedområdet i 
søgeren, bidrager også til utrolig let aflæsning. 
*50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt,  -1,0 m-1. 

Betydeligt nemmere at aflæse i klart dagslys 
med RGBW-justering – ny, stor LCD-skærm

Takket være den nye RGBW-justering har den 
nye, store 8 cm (3,2”) LCD-skærm (ca. 1.229.000 
punkter) med bred synsvinkel og høj opløsning 
fået forbedret lysstyrken. Kombineret med den 
integrerede glas-/panelkonstruktion* forbedres 
aflæsningen betydeligt selv i lyse omgivelser. 
Farvegengivelsesområdet har opnået et niveau 
svarende til D4 og D800-seriernes niveau. Den 
klare, smukke visning af billeder gør Live View, 
videooptagelse og billedtjek langt mere behagelig. 
Billedvisningen kan forstørres op til 38x (Large-
str. billeder i DX [24 × 16]) og medvirker til hurtig 
og præcis kontrol af fokus. Der anvendes ridse- 
og stødbestandigt hærdet glas til skærmens 
overflade. 

*Svarer til den, der bruges i D4, D800-serien og D600.

51AF-
PUNKTER

EFFEKTIV 
OPTAGELSE, 
DER LÅSER 
MOTIVET FAST

1 ,3× 
BESKÆRING AF DX

muligt at komme tæt på fjerne motiver, 
selvom der anvendes relativt kompakte, 
lette telezoomobjektiver. Desuden dækker 
de 51 fokuspunkter næsten hele billedet 
ved 1,3× beskæring af DX, hvilket viser den 
imponerende optagelsesstyrke, som gør det 
muligt at fokusere på motiver i bevægelse, 
der helt tilfældigt skifter placering på 
billedet. 1,3× beskæring af DX giver en 
billedstørrelse på ca. 15,4 megapixel, hvilket 
ved normal brug sikrer et tilstrækkeligt stort 
antal pixel til at give billederne høj opløsning.  

D7100 anvender en hurtig, præcis sekventiel 
betjeningsmekanisme, der driver spejl og 
blænde uafhængigt af hinanden. Kombineres 
det med CMOS-sensoren, der er kompatibel 
med hurtig udlæsning, og den hurtige 
billedbehandling, som opnås med EXPEED 3, 
kan kameraet præstere kontinuerlig 
optagelse med op til ca. 7 bps*1, 2 i op til 100 
billeder*3. Lukkertidsforsinkelsen er ca. 0,052 
sekunder*2. Kameraets overlegne hastighed 
sikrer behagelig optagelse af motiver i 
bevægelse.  

Med det nyudviklede Advanced Multi-CAM 
3500DX autofokussensormodul sikrer AF-
systemet med 51 punkter med høj tæthed en 
forbløffende optagelsesstyrke. 15 sensorer 
af korstypen dækker midterområdet, som 
oftest anvendes. AF-detektering er mulig ned 
til -2 EV (ISO 100, 20°C), lysstyrken svarer 
til, at motivet belyses i måneskin. Brugen af 
en algoritme svarende til den på D4 betyder, 
at kameraet opnår hurtigere første AF-
detektering. Hastigheden, som er nødvendig 
for at indfange de rette øjeblikke, er øget 
radikalt.   

Midterste fokuspunkt er kompatibelt med  
f/8 eller hurtigere. Det sikrer en pålidelig  
AF-optagelse med en effektiv blændeværdi 
på f/8, når en 2,0x telekonverter er monteret 
på et NIKKOR-telezoomobjektiv med  
en maksimumblændeåbning på f/4. Du får 
supertelefoto-AF-optagelse uden at være 
afhængig af pladskrævende udstyr.

D7100 er udstyret med en indstilling til  
1,3× beskæring af DX, som gør det muligt at 
fokusere præcist på fjerne motiver med det 
højtydende AF-system, mens de afgørende 
øjeblikke fastholdes vha. kontinuerlig 
optagelse i høj hastighed på op til ca.  
7 bps*1. I DX-format svarer billedvinklen  
til ca. 1,5× objektivets brændvidde*2.  
I indstillingen 1,3× beskæring af DX svarer 

det til et objektiv med ca. 1,3 
gange længere brændvidde*2 
end i DX-format. Derfor kommer 
billedvinklen til at svare til ca. 
2,0x objektivets brændvidde*2. 
Med denne indstilling er det

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Teleconverter TC-20E III (største effektive blænde: f/8)

• Billedkvalitet: 14-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [A], 1/25 sekund, f/11 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 100  
• Picture Control: Standard ©Moose Peterson

Gå aldrig glip af øjeblikket, når der optages 
med høj hastighed op til 7 bps*1, 2 og hurtig 
respons

1,3× beskæring af DXDX-format

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

AF-system med 51 punkter med høj tæthed 
og bred dækning af billedområdet

1,3× beskæring af DX gør det muligt at 
komme tættere på fjerne motiver og 
muliggør hurtig kontinuerlig optagelse 
af op til 7 bps*1

Optaget med indstillingen 1,3× beskæring af DX med et 
500 mm-objektiv (billedvinkel: svarende til en brændvidde 
på 1.000 mm*)
* Ved konvertering til 35 mm-format. 

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: 
12-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [M],  
1/1.000 sekund, f/8 • Hvidbalance: Direkte sollys  
• Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Standard 
©Koji Nakano

*1 Med indstillingen 1,3× beskæring af DX med JPEG/12-bit 
NEF (RAW). Maksimalt ca. 6 bps i DX-indstilling med samme 
billedkvalitet.
*2 Baseret på CIPA-retningslinjer.
*3 Når der er valgt JPEG normal for billedkvaliet og Large for 
billedstørrelse. Når der er valgt JPEG fine for billedkvalitet og 
Large for billedstørrelse, er maksimalt 33 billeder i DX-format 
og 73 i 1,3× beskæring af DX tilgængelige.

*1 Med JPEG/12-bit NEF (RAW).
*2 Ved konvertering til 35 mm-format.

• En lang række indstillinger af AF-metoder, der 
passer til motivet: enkeltpunkts-AF, dynamisk 
område-AF (med 9, 21 eller 51 punkter), 
3D-tracking og autopunkts-AF 
• System til motivgenkendelse, som giver 
præcis, automatisk styring i kraft af 2.016-pixel 
RGB-sensoren

Yderligere funktioner, 
som giver bedre optagelser

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed på ca. 7 bps (billedområde: 1,3× beskæring af DX)8 9

Til informationsvisningen anvendes et organisk  
EL-visningselement (vist med rødt)

RGB-justering RGBW-justering

RGBW-justering med udvidet lysstyrke er opnået ved at 
anvende flere hvide punkter.

1,3x

R RG GB B W



AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR   • Billedkvalitet: 14-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [A], 1/320 sekund, f/8 • Hvidbalance: Auto 1   • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Landskab ©Robert Bösch



• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit NEF (RAW) • Eksponering: Indstilling [M], 1/180 sekund, f/8            • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100  
• Picture Control: Landskab     ©Koji Nakano

D7100 anvender en CMOS-billedsensor 
i Nikon DX-format, der giver ca. 24,1 
effektive megapixel og er kompatibel med 
udlæsning i høj hastighed. Det anvender en 
billedsensorenhed, der er designet uden optisk 
lavpasfilter (OLPF), så billedsensorens store 
antal pixel og NIKKOR-objektivernes skarpe 
gengivelse virkelig kommer til deres ret med en 
udsøgt gengivelse af detaljerne til følge. Selv 
beskårne eller forstørrede billeder bevarer en 
forbløffende høj opløsning.  

Nikons eksklusive EXPEED 
3-billedbehandlingssystem 
multitasker med høje 
hastigheder uden at gå på 
kompromis med præcisionen, så 
de 24,1 megapixel udnyttes optimalt 
ved såvel stillbilleder som videoer. Resultatet 
bliver enestående farvegengivelse, rig 
tonegradering og høj billedkvalitet ved høj ISO. 

Udsøgt gengivelse af detaljer, som er 
mulig med en billedsensor designet  
uden optisk lavpasfilter

Højtydende EXPEED 
3-billedbehandlingsenhed  

D7100 leveres med en funktion til spotmåling 
af hvidbalancen, så du nemt kan hente 
forudindstillede manuelle data baseret på et 
bestemt område af billedet, som vælges under 
Live View. Det betyder, at du effektivt kan 
opnå knivskarp indstilling af hvidbalancen i 
henhold til det valgte motiv eller en del heraf 
under Live View. Området til spotmåling af 
hvidbalancen kan flyttes rundt på billedet 
ved hjælp af multivælgeren. Da dette 
overflødiggør behovet for at bruge et gråkort 
og muliggør hurtig hentning af forudindstillede 
data baseret på selv et fjernt motiv, kan du 
forudindstille hvidbalancen, så du er sikker 
på ikke at gå glip af de afgørende øjeblikke. 
Spotmåling af hvidbalance er mulig, når der er 
monteret et superteleobjektiv. Det er smart, 
når du optager sportsbegivenheder indendørs 
eller på et station med blandet belysning.

D7100’s standard ISO-følsomhed ligger 
i området fra 100 til 6.400 og kan udvides 
til ISO 25.600 ækvivalent (Hi 2). Desuden 
reducerer den overlegne funktion til 
støjreduktion effektivt støjen ved høj 
ISO-indstilling. Den undertrykker støj selv 
ved motiver med lav kontrast, f.eks. hår og 
græs, men bevarer samtidig så vidt muligt 
farvemætningen og opløsningen. Desuden 
er støjreduktionen optimeret 
til video. Den udmærker sig 
ved optagelser under dårlige 
lysforhold og leverer klare og 
skarpe resultater.

ISO-følsomhedsområdet kan udvides 
til ISO 25.600 ækvivalent

Optaget ved ISO 6.400

• Aktiv D-Lighting giver en fremragende 
billedkvalitet, fordi detaljerne i såvel højlys- 
som skyggeområder bevares, samtidig med 
at kontrasten forbliver moderat og lysstyrken 
gengives, som du ser den – selv i motiver med 
skarpe kontraster

• HDR (High Dynamic Range), som giver ét 
billede med et større dynamisk omfang ved at 
tage to billeder med forskellig eksponering for 
hver lukkerudløsning og automatisk kombinere 
dem

• Picture Control-system med seks muligheder 
for at opnå ideelle billeder ved at finindstille 
farver og toner til stillbilleder og videoer: 
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, 
Portræt og Landskab

• Skarphed fra kant til kant opnås med 
reduktion af lateral kromatisk aberration/
automatisk forvrængningskontrol

• Seksten motivprogrammer, så kameraet 
automatisk kan vælge de bedste indstillinger 
til motivet: Portræt, Landskab, Barn, Sport, 
Makro, Aftenportræt, Aftenlandskab, Fest/
indendørs, Strand/sne, Solnedgang, Skumring/
morgengry, Kæledyrsportræt, Levende lys, 
Blomsterflor, Efterårsfarver og Mad. 

Forskellige teknologier,  
der kan inspirere din kreativitet

Skærmbillede til indstilling af spotmåling af hvidbalancen
(      Området til spotmåling af hvidbalancen, hvor de 
forudindstillede manuelle data skal indhentes)

Spotmåling af hvidbalancen, som 
muliggør forudindstilling af hvidbalance 
under Live View

FREMRAGENDE 
DETALJEGENGIVELSE
MED ENESTÅENDE 
SKARPHED

24,1
MEGAPIXEL 

UDEN

OLPF

Aktiv D-Lighting: Fra Aktiv D-Lighting: Ekstra høj

HDR: Ekstra høj

HDR: Fra HDR: Normal

Picture Control: Portræt Picture Control: Landskab

Optaget ved Hi 2 (svarende til ISO 25.600)
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Du kan skabe kreative billeder, som til fulde 
afspejler dine hensigter, uanset om der er tale 
om stillbilleder eller videoer, ved at anvende 
specialeffekter, som er nemme at vælge på 
selve kameraet. Resultatet af en effekt vises 
på LCD-skærmen i realtid, så du kan vælge 
effekten og samtidig få resultatet vist. 

Da D7100 har en mini HDMI-port (type C), er 
det muligt at vise videoer på LCD-skærmen 
og en ekstern skærm samtidigt*. Du kan 
under videooptagelse eller video-Live View 
fravælge informationsvisningen, som vises på 
LCD-skærmen på udstyr, der er tilsluttet via 
HDMI. Det er praktisk, når hele billedet skal 
vises, og du vil kontrollere det på en større 
skærm tilsluttet via HDMI, samtidig med at du 
optager. Desuden er det muligt at optage ikke-
komprimerede video-Live View-data direkte 
på en ekstern lagerenhed (HDMI-indgang 
via videooptager). På den måde er det muligt 
at foretage professionel redigering af ikke-
komprimerede videooptagelser i høj kvalitet 
på tilsluttet udstyr. 

Videoredigeringen kan nemt foretages i 
kameraet uden en computer. Når du beskærer 
uønskede scener kan du angive start- og 
slutpunkterne ved at justere billede for billede. 
Du kan desuden vælge et billede og gemme 
det som et JPEG-stillbillede. 

1080/
 60i

DX-baseret videoformat Videobilledområde baseret på 1,3× beskæring af DX

KOM TÆTTERE  
PÅ DIT MOTIV 
MED D-VIDEO  
I FULD HD

I kraft af optimal behandling af data ved hjælp 
af en billedsensorenhed designet uden optisk 
lavpasfilter, og EXPEED 3 kan D7100 levere 
videoer i fuld HD med udsøgt gengivelse af 
detaljer med mindre moiré og færre takker. Du 
kan skabe smuk sløring, som kun kan opnås 
med spejlrefleksdigitalkameraer, og forskellige 
videoudtryk ved hjælp af en lang række 
NIKKOR-objektiver. D7100 understøtter  
1.920 × 1.080; 30p. Vælg 1.280 × 720; 60p  
for at opnå jævnere gengivelse af motiver 
i hurtig bevægelse. I et videobilledområde 
baseret på 1,3× beskæring af DX kan du 
desuden vælge 1.920 × 1.080; 60i/50i.  
En funktion til reduktion af støj optimeret til 
video reducerer effektivt støj, uden at det 
går ud over den høje opløsning. Desuden 
sikrer en funktion til reduktion af støjstriber 
passende eksponeringskontrol, som minimerer 
støjstriber under videooptagelse eller Live 
View. Med videooptageknappen ved siden 
af udløserknappen kan du uden problemer 
starte og stoppe videooptagelsen uden at 
miste grebet om kameraet. Det kan ligesom 
ved optagelse af stillbilleder ske med minimal 
sløring forårsaget af rystet kamera. Optagne 
videoer komprimeres i H.264/MPEG-4 AVC-
format. Den maksimale optagetid er 29 min. 
og 59 sek.*
*Med [Normal] valgt som [Videokvalitet]. 20 min. med  
[Høj kvalitet].

Ud over det DX-baserede videoformat har 
D7100 et videobilledområde baseret på 
1,3× beskæring af DX. Billedvinklen i dette 
videobilledområde bliver ækvivalent til  
ca. 2,0x objektivets brændvidde*, så du kan 
komme tættere på dine motiver og optage en 
effektfuld video. Takket være det fleksible, 
kompakte og lette DX-formatsystem kan du 
komme tættere på endnu mindre og fjernere 
motiver.
*Omregnet til 35 mm-format.  

Fokuseringshastigheden ved kontrastbaseret 
AF, som anvendes ved videooptagelse og Live 
View, er forbedret betydeligt sammenlignet 
med D300S. Kameraet følger et motiv i 
bevægelse inden for rammen og fokuserer 
kontinuerligt, hvis du vælger Altid aktiveret 
AF (AF-F) som objektivmotor og Følg motiv 
AF som indstilling af AF-metode. Tilgængelig 
er også Ansigtsprioriteret AF, der automatisk 
genkender og fokuserer på menneskers 
ansigter. 

Video i fuld HD – 1.920 × 1.080  
ved 30p/60i/50i understøttes

D-video i fuld HD med multi-sensor-
formater med to billedområder baseret 
på DX og 1,3× beskæring af DX 

D-VIDEO I FULD HD MED 
FLERE SENSORFORMATER

Specialeffekter gør det muligt at opnå 
et mere kreativt videoudtryk

Samtidig visning af Live View på 
en ekstern skærm via HDMI

Videoredigeringsfunktioner i kameraet
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• Indbygget stereomikrofon med 
styring af følsomheden i 20 trin
• Stik til hovedtelefoner til simultant 
lydtjek via stereohovedtelefoner 
(kan købes i butikkerne)
• Indikator for lydniveau på 
LCD-skærmen, så du kan tjekke 
lydniveauerne visuelt og ændre 
indstillingen for mikrofonens 
følsomhed under video-Live View.

Omfattende kontrol over  
hi-fi-lydoptagelsen

Pålidelig fokusering ved kontrastbaseret 
AF i forbindelse med motiver i bevægelse 
og menneskers ansigter

Under videooptagelse

Specialeffekter: Farveskitse (stillbillede)

Specialeffekter: Nattesyn (stillbillede)

* Hvis 1.920 × 1.080; 60i, 1.920 × 1.080; 50i, 1.280 × 720; 60p 
eller 1280 × 720; 50p er valgt for [Billedstr./billedhastighed] , 
slukker skærmen, når kameraet sluttes til en HDMI-videoenhed. 
Under videooptagelse via en HDMI-grænseflade udsendes 
videoer muligvis med en billedstørrelse, der er mindre end den 
valgte billedstørrelse/billedhastighed.

D7100 er kompatibel med HDMI, som gør det muligt at vise 
stillbilleder og videoer på et HDTV (tilslutning til et HDTV  
forudsætter et HDMI-kabel med en mini HDMI-port (type C), 
som kan købes i butikkerne).

Indbygget 
stereo-
mikrofon

Specialeffekter på D7100:  
Nattesyn, farveskitse, miniatureeffekt, selektiv farve, silhuet, 
high key og low key.



1. Søgervisningen anvender et organisk  
EL-visningselement

D7100 anvender som noget nyt et 
energibesparende organisk EL-visningselement 
med høj intensitet og stor kontrast til 

søgerinformationsvisning under billedområdet. Foruden at det 
sikrer let aflæsning, bidrager det også til hurtigere reaktion ved lav 
temperatur. I søgeren kan der vises gitterlinjer, som er nyttige, når  
der tages billeder af landskaber og arkitektur (under optagelse  
i DX-format). 

4. Den optiske søger med glasprisme og ca.  
100 % søgerdækning giver præcis komposition 
og bekvem visning

3. Særdeles holdbar og præcis lukkerenhed

D7100 opnår lukkertider i størrelsesordenen fra 
1/8.000 sek. til 30 sek. svarende til lukkertiderne 
med D4. Flashen er synkroniseret til lukkertider 
op til 1/250 sek. Lukkerenhedens holdbarhed er 

testet over 150.000 aktiveringer monteret i kameraet. 

Lettere end D7000 – robust,  
let kamerahus med 
magnesiumlegering og vejr-/
støvforsegling

D7100 vejer ca. 675 g (kamerahus alene) og er lettere end D7000, på 
trods af dets fantastiske formåen. Der er taget hånd om holdbarheden 
gennem brug af magnesiumlegering til top og bagside, og kameraet er 
vejrbestandigt og støvtæt*, fordi kamerahuset er effektivt forseglet 
strategiske steder.
* Ækvivalent til D800-serien og D300S.

STOR PÅLIDELIGHED OG BETJENING, DER GIVER PROBLEMFRI OPTAGELSE
Banebrydende teknologier koncentreret i et let, kompakt system

5. Programhjul og hjul til valg af 
udløserindstilling

Programhjulet og hjulet til valg af 
udløserindstilling er placeret koaksialt for at 
lette betjeningen. Begge er udstyret med en 

låsefunktion for at forhindre uønsket ændring af indstillingerne.  

7. Virtuel horisont, så du kan kontrollere om 
horisonten tilter

Med en virtuel horisont kan du kontrollere om 
kameraets horisont tilter. Under søgeroptagelse 
vises indikatoren ved såvel vandret som lodret 

optagelse. Under Live View- eller videooptagelse vises den virtuelle 
horisont oven på billedet på skærmen. 

6. Knappen P – din genvej til indstillinger,  
du bruger tit

Knappen P giver direkte adgang til 
menuindstillinger, du ønsker at ændre.  
Den henter en oversigt over indstillinger,  

som vises på skærmen under søger- eller Live View-optagelse.  
Under billedvisning vises retoucheringsmenuen. 

2. Sekventiel betjeningsmekanisme, der 
bidrager til hurtigere funktion

Der er installeret en særdeles præcis sekventiel 
betjeningsmekanisme, der driver spejl og 
blænde uafhængigt af hinanden.  

Det giver hurtig, kontinuerlig optagelse af op til ca. 7 bps*1, 2 og en 
lukkertidsforsinkelse på ca. 0,052 sek.*2, som muliggør jævn Live 
View-fotografering med spejlet hævet.  
*1 Med indstillingen 1,3× beskæring af DX med JPEG/12-bit NEF (RAW). Maksimalt  
ca. 6 bps i DX-indstilling med samme billedkvalitet.
*2 Baseret på CIPA-retningslinjer.

To SD-kortpladser 
kompatible med 
SDXC UHS-I 

NIKKOR-OBJEKTIVER
Med deres evne til skarp opløsning maksimerer NIKKOR-objektiverne potentialet i D7100,  
der anvender en billedsensorenhed designet uden optisk lavpasfilter

AF-S DX NIKKOR 10-24mm 
f/3.5-4.5G ED
Når det monteres på et D7100 (DX-format):   
Billedvinklen svarer til billedvinklen på et 
15-36 mm-objektiv (i FX/35 mm-format).  

Et zoomobjektiv med ultravidvinkel med en billedvinkel startende på 109º. Dette objektiv 
er ideelt til indendørsoptagelse, hvor pladsen er trang, til optagelser af arkitektur og land-
skaber samt til at skabe billeder med vægt på perspektivet. Da det dækker billedvinkler 
fra 109º til 61º, er det praktisk til snapshots og særdeles nyttigt som standardobjektiv. 
Desuden kan dette objektiv med sin korte tætteste fokusafstand også bruges til at tage 
nærbilleder i telefotopositionen.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Når det monteres på et D7100 (DX-format):  
Billedvinklen svarer til billedvinklen på et 
24-127,5 mm-objektiv (i FX/35 mm-format).

Dette alsidige standardzoomobjektiv starter ved en billedvinkel på 83° i maksimal 
vidvinkelposition, så du kan tage en række vidvinkelbilleder. Der anvendes to ED-glas- 
elementer og 3 asfæriske linseelementer. Objektivet giver en utrolig skarp gengivelse 
og dynamisk skift af billedvinkel. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Når det monteres på et D7100 (DX-format): Billedvinklen svarer til billedvinklen på et 
105-300mm-objektiv (i FX/35 mm-format).  

Selvom det er kompakt og let, dækker dette objektiv et brændviddeområde fra 70 til 
200 mm med en fast maksimumblændeåbning på f/4. Der er påført en nanokrystal-
belægning, der giver klarere billeder med mindre ghosting- og flareeffekter. Dette 
objektiv har desuden en effektiv funktion til vibrationsreduktion (VR), der giver  
en effekt svarende til en ca. fem trin kortere lukkertid. Kombiner alt det med D7100’s  
1,3× beskæringsindstilling af DX og f/8-kompatible AF-system samt en 2,0x tele-
konverter (AF-S Teleconverter TC-20E III), så vil du med dette kompakte, lette system 
opnå supertelefoto AF-optagelse med en billedvinkel svarende til omtrent et 800 mm-
objektiv*.
* Ved konvertering til FX/35 mm-format.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Når det monteres på et D7100 (DX-format): Billedvinklen svarer til billedvinklen på  
et 120-600 mm-objektiv (i FX/35 mm-format). 

Dette teleobjektiv med 5x zoom dækker et bredt teleområde op til 400 mm og 
anbefales varmt til optagelse af sport, fugle, fly, toge og landskaber. Det nyudviklede 
optiske design, der anvender nanokrystalbelægning, ét Super ED-glas og fire ED-
glaselementer, har en fremragende optisk ydeevne i hele zoomområdet. Funktionen til 
vibrationsreduktion (VR) giver en effekt svarende til en fire trin kortere lukkertid*1, og 
AF-hastigheden opnår klassens højeste niveau. Anvendes det sammen med D7100 og 
indstillingen 1,3× beskæring af DX, bliver billedvinklen omtrent som med et 800 mm-
objektiv*2, og kameraets 51 fokuspunkter dækker næsten hele billedet. Dette objektiv 
giver behagelig, men alligevel pålidelig supertelefoto  
AF-optagelse, som udvider dit fotoområde.  
*1 Ved 400 mm baseret på CIPA-standarder. *2 Ved konvertering til FX/35 mm-format.

AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8G ED
Når det monteres på et D7100 (DX-format):   
Billedvinklen svarer til billedvinklen på et  
90 mm-objektiv (i FX/35 mm-format).  

Du kan udnytte en række gengivelsesforhold fra uendelig til tætteste fokusafstand (1x). 
Selv ved 1x optagelse giver dette objektiv skarp gengivelseved maksimumblænde. 
Da nanokrystalbelægningen effektivt reducerer ghosting og flare, giver objektivet 
et klart billede selv i modlys. Desuden er det med sin smukke bokeh uundværligt til 
mange forskellige motiver – fra portrætter til billeder af landskaber.  

AF-S DX NIKKOR 18-300mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Når det monteres på et D7100 (DX-format):   
Billedvinklen svarer til billedvinklen på et 
27-450 mm-objektiv (i FX/35 mm-format). 

Et højtydende objektiv med ca. 16,7 x zoom. Det dækker en lang række billedvinkler og 
har en maksimumblændeåbning på f/5,6 i telefotopositionen 300 mm, så du nemt kan 
tage billeder af et væld af motiver. 

©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Robert Bösch ©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Moose Peterson
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Indbygget flash med commander-funktion/Nikon Creative Lighting System

Batterigreb og GPS-enhed Nikons eksklusive software

Trådløst tilbehør/kommunikationsenhed

Nikons RAW-billeder gemmes som NEF (Nikon 
Electronic Format), der indeholder en utrolig 
mængde data. Det er kun muligt at udnytte 
dataene ved hjælp af Nikons eksklusive 
software, ViewNX 2 (medfølger) og Capture 
NX 2 (ekstraudstyr), som begge er optimeret 
til filformatet. NEF bevarer de oprindelige 
data uden forringelse selv efter flere ganges 
redigering, så du trygt kan koncentrere dig 
om redigeringen. Softwaren, der sætter dig i 
stand til at skabe ideelle billeder, hjælper dig 
med at gøre dine digitale billeder endnu mere 
værdifulde.

Multifunktionsbatterigreb MB-D15 (ekstraudstyr)
Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, seks 
AA-batterier (alkaline, Ni-MH eller litium) eller 
lysnetadapter EH-5b (kræver stik til lysnetadapter 
EP-5B) kan bruges. Med ét fuldt opladet EN-EL15 
sat i D7100 og yderligere et i MB-D15, kan du tage 
op til ca. 1.900 billeder*. Dette batterigreb leveres 
med knappen AE-L/AF-L, primært og sekundært 
kommandohjul, udløserknap og multivælger, alt 

sammen praktisk til lodret optagelse. Batterigrebet er i magnesiumlegering 
med forsegling, der matcher D7100-kamerahuset. Det byder på overlegen 
støvbeskyttelse og vejrbestandighed.  
* Baseret på CIPA-standarderne.

GPS-enhed GP-1/GP-1A (ekstraudstyr) 

Med GPS-enhed GP-1/GP-1A (ekstraudstyr) kan man  
gemme lokationsdata som breddegrad, længdegrad, 
højde og tidspunkt (UTC - Universal Coordinated 
Time) som Exif-data på billeder taget med D7100. 

Billeder med lokationsdata kan vises i GeoTag-området i ViewNX 2 
(medfølger). Oplysningerne kan desuden anvendes på Nikons billed-
delings- og opbevaringstjeneste NIKON IMAGE SPACE, på andre online 
billeddelingstjenester eller i software med digitale kort, som findes på 
markedet.

Trådløs fjernbetjening WR-1 (ekstraudstyr) 
WR-1 er en avanceret multifunktionel fjernbetjening. Når én WR-1 er 
konfigureret som sender, og en anden er konfigureret som modtager og 
monteret på D7100, er det muligt at se eller ændre kameraindstillingerne*1 
via displayet på senderen. Da der anvendes radiobølger, kan kommunikations- 

afstanden mellem WR-1-enheder være op til 120 m*2. Der er femten 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 så som: samtidig 
udløsning af lukkerne på flere kameraer, udløsning af lukkere på flere kameraer, der er 
synkroniseret med et master-kamera, hvor en WR-1 er monteret*4, fjernbetjening af 
særskilte kameragrupper og intervaloptagelse. Det er også muligt at udføre fjernstyret 
optagelse ved at kombinere WR-1 med WR-R10/WR-T10*3.

*1 Begrænsede funktioner. Eksponeringsindstillinger (visning, men ikke ændring, er mulig), lukkertid/
blændeværdi (tilgængeligheden for indstillinger til visning og ændring afhænger af den anvendte 
eksponeringsindstilling), ISO-følsomhed, etc. *2 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 m højde; afhænger af 
vejrforholdene og eventuelle forhindringer. *3 Dette kræver, at de anvendte WR-1-, WR-R10- og WR-
T10-enheder parres. Maksimalt antal enheder, der kan parres: 20 (WR-1) eller 64 (WR-R10). *4 Kun et 
kamera med 10-bens fjernbetjeningsstik kan anvendes som masterkamera, når Synkroniseret udløser  
er valgt. 

Kommunikationsenhed UT-1 (ekstraudstyr) 
Kommunikationsenheden UT-1 kan monteres på D7100’s 
tilbehørssko og sluttes til kameraet via et USB-kabel. Den 
muliggør hurtig overførsel af billeddata fra kameraet til en pc 
eller ftp-server samt fjernbetjening af kameraet fra en pc via 
ledningsforbundet LAN. Det kan også ske via trådløst LAN*1, 

hvis enheden anvendes sammen med den trådløse sender WT-5A/B/C/D*2. Bruges 
UT-1 sammen med D7100 er det muligt at overføre stillbilleder og videoer til en pc eller 
ftp-server samt at fjernbetjene kameraet fra en pc (kamerabetjening og lagring af 
stillbilleder på en pc med programmet Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr)). 

*1 Baseret på IEEE802.11a/b/g/n. *2 HTTP-serverindstillingen og synkroniseret udløserindstilling,  
som er tilgængelig i kombinationen D4 og WT-5A/B/C/D, kan ikke bruges i kombinationen UT-1 og  
WT-5A/B/C/D. 

FREMRAGENDE SYSTEM, DER GøR OPTAGELSEN MERE BEHAGELIG

D7100 har en indbygget pop op-flash med et ledetal på 
ca. 12 (m, ISO 100, 20 °C), som dækker et 16 mm-

vidvinkelobjektivs billedvinkel. Den indbyggede 
flash med commander-funktion, som er kompatibel 

med Advanced Wireless Lighting, kan som 
master flashenhed fjernbetjene op til to grupper Speedlights 
(ekstraudstyr). Anvendes denne indbyggede flash eller en Nikon 
Speedlight (ekstraudstyr), bliver D7100 kompatibelt med en række 
af funktionerne i Nikon Creative Lighting System, herunder  
i-TTL-flashstyring, der roses for sin præcise flashstyring.

Anvender den indbyggede flash’s 
commander-funktion

To SB-700’er (hvoraf en anvender en 
reflekterende paraply) blev anbragt med  
én på hver side af motivet og udløst  
trådløst ved hjælp af den indbyggede  
flash’s commander-funktion.

Motivet gengives blødere og behageligere i lys,  
der virker naturligt.

• Objektiv : AF -S NIKKOR 85mm f /1.8G  
• Bil ledkvalitet : 14 -bit NEF ( RAW )  
• Eksponering : Indsti l l ing [M ] , 1/ 80 sekund, f / 4,5 
• Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 400 
• Picture Control : Por træt    ©Rober t Bösch

Nikon Speedlights, der er kompatible  
med Nikons Advanced Wireless Lighting

Trådløs mobiladapter WU-1a (ekstraudstyr) 

Sluttes den trådløse mobiladapter WU-1a til USB-stikket på 
D7100, bliver trådløs kommunikation mulig via trådløst LAN 
mellem kameraet og en smart-enhed, f.eks. en smartphone, 

tablet eller computer. Ved hjælp af funktionen til fjernoptagelse, som muliggør 
lukkerudløsning på afstand, kan du bruge din smart-enhed som Live View-
fjernskærm, hvor du kan kontrollere Live View-billedet og derefter optage. Når 
billederne er overført til smartenheden, kan du nemt sende dem til dit foretrukne 
sociale netværk eller vedhæfte dem en e-mail. Adapteren er kompatibel med 
smart-enheder, der anvender iOS og Andoid™ OS. 
Bemærk: Brugen af WU-1a sluttet til en smart-enhed kræver, at Wireless Mobile Adapter Utility 
installeres på smart-enheden inden brug (kan hentes gratis via app-butikken til smart-enheden).

Trådløse fjernbetjeninger WR-R10/WR-T10 
(ekstraudstyr)  
Den maksimale kommunikationsafstand mellem WR-R10 og 
WR-T10 er 20 m*1. Du kan betjene et eller flere kameraer med 

en WR-R10 monteret (antallet af kameraer er ubegrænset), hvis WR-T10 anvendes 
som sender. Da der anvendes radiobølger muliggør disse fjernbetjeninger optagelse, 
selvom der er forhindringer, f.eks. træer, i vejen. Foruden at aktivere AF ved at trykke 
fjernbetjeningens udløserknap halvt ned og kontinuerlig optagelse ved at trykke på 
udløserknappen i længere tid, kan du anvende fjernbetjeningerne til at styre D7100’s 
forskellige funktioner, herunder videooptagelse*2. 

*1 Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 m højde. Varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle forhindringer. 
*2 Videooptagelse er tilgængelig, hvis den anvendes sammen med D4, D800-serien, D600, D7100 og 
D5200.

 
“NIKON IMAGE SPACE” er en gratis online tjeneste til deling og opbevaring 
af billeder. Den hurtige og særdeles praktiske brugergrænseflade og det 
enkle arbejdsflow betyder, at du kan hente, sende, gennemgå, organisere og 
dele billeder og videoer samt nemt og smertefrit udveksle dem på sociale 
netværk. Alle registrerede brugere kan få en basiskonto med op til 2 GB lager. 
Ejere af Nikon-digitalkameraer kan få en specialkonto, som giver op til 20 GB 
lagerplads og en række nyttige funktioner, herunder mulighed for at angive en 
adgangskode ved deling af billeder samt begrænse download af billeder.

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

ViewNX 2

Capture NX 2

GP-1A

SØGERTILBEHØR

FJERNBETJENING, GPS-TILBEHØR

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE TILBEHØR TIL  
SMART-ENHEDER

TASKE

SPEEDLIGHTS

TV- OG VIDEOTILBEHØR

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER

DIGISCOPING-
TILBEHØR

HOVEDTELEFONER

TRÅDLØS SENDER, 
KOMMUNIKATIONSENHED

STEREO- 
MIKROFON

Øjestykkefor-
størrer DG-2 

Retvendt 
vinkelsøger 

DR-6

Trådløs 
fjernbetjening WR-1Trådløs 

fjernbetjening WR-1
Trådløs fjernbetjening 

WR-T10

GPS-enhed  
GP-1/GP-1A

Fjernbetjenings-
kabel 

MC-DC2

Genopladeligt 
Li-ion-batteri* 
EN-EL15

Batterioplader* 
MH-25

Multifunktionsbatterigreb 
MB-D15

Stik til lysnetadapter 
EP-5B

Lysnetadapter EH-5bSeks AA-batterier**

Trådløs 
fjernbetjening 

WR-T10

Trådløs 
fjernbetjening 

WR-R10

Fjernbetjening 
ML-L3

Halvblød taske  
CF-DC3

Trådløs mobiladapter 
WU-1a

HDMI-kabel med en mini 
HDMI-port (type C) til 
tilslutning til kameraet**

SD-hukommelseskort**
Pc**

Pc-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

Kommunikationsenhed UT-1

USB-kabel UC-E6*

Genopladeligt  
Li-ion-batteri*  

EN-EL15

Stik til  
lysnetadapter EP-5B

Trådløs sender  
WT-5A/B/C/D

Lysnetadapter EH-5b

Capture NX 2

Camera Control  
Pro 2

ViewNX 2*

Tv-skærm**

Videooptager med HDMI-indgang**

Wireless Mobile 
Utility†

Smart-enhed** 
(iOS/Android OS)

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

Øjestykkeadapter DK-22

Øjestykkeforstørrer DK-21M

Øjestykkedæksel* DK-5

Gummiøjestykke* DK-23

Speedlight 
SB-910

Stereomikrofon 
ME-1

Speedlight 
SB-700

Speedlight 
SB-400

Close-up 
Speedlight 

Commander Kit R1C1
Synkroniseringsadapter 

AS-15

Studio 
Speedlights**

TTL-fjernbetjenings-
kabel SC-28/29

Fieldscope-
monteringsenhed FSA-L1 
til spejlrefleksdigitalkamera

Hovedtelefoner**

Fieldscope-
monteringsenhed FSA-L2  
til spejlrefleksdigitalkamera

Speedlights  
SB-910/700/400

High-Performance-batterigreb SD-9

*Medfølgende tilbehør  **Produkter, som ikke er fra Nikon  † Kan hentes (gratis) via app-butikken til smart-enheden.
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Kameratype Spejlrefleksdigitalkamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel Nikon DX-format; brændvidde i 35 mm [135]-format svarende til ca. 1,5x brændvidden med 

objektiver med billedvinkel i FX-format
Effektive pixel 24,1 mio.
Billedsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Pixel i alt 24,71 mio.
Støvreduktionssystem Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX 2-software  

(ekstraudstyr) er påkrævet)
Billedstørrelse (pixel) • DX (24×16) billedområde: 6.000 × 4.000 [L], 4.496 × 3.000 [M], 2.992 × 2.000 [S] • 1,3× 

(18×12) billedområde: 4.800 × 3.200 [L], 3.600 × 2.400 [M], 2.400 × 1.600 [S] • Billeder med 
DX-billedområde (24×16) taget i video-Live View: 6.000 × 3.368 [L], 4.496 × 2.528 [M],  
2.992 × 1.680 [S] • Billeder med billedområde på 1,3× (18×12) taget i video-Live View:  
4.800 × 2.696 [L], 3.600 × 2.024 [M], 2.400 × 1.344 [S]

Filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab eller komprimeret • JPEG: JPEG-Baseline- 
kompatibel med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering (Størrelses-
prioritet); Komprimering i optimal kvalitet mulig • NEF (RAW)+JPEG: Enkeltbillede optaget i 
både NEF (RAW)- og JPEG-format

Picture Control-system Standard, neutral, levende, monokrom, portræt, landskab kan vælges. Picture Control kan tilpas-
ses. Lager til brugerdefineret Picture Control

Lagringsmedier SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatibelt SDHC- og SDXC-hukommelses kort
To pladser Plads 2 kan bruges til lagring, når hukommelseskortet på plads 1 er fuldt, til lagring af sikker-

hedskopier eller til separat lagring af NEF-og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder 
mellem kortene.

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

Søger Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse Ca. 0,94x (50 mm f/1,4-objektiv ved uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt 19,5 mm (-1,0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjeobjektivet)
Dioptrijustering -2 til +1 m-1

Matskive Type B BriteView klar matskive Mark II med AF-punktmarkeringer (gitterlinjer kan vises)
Spejl Automatisk
Knap til visning af Når knappen til visning af dybdeskarphed trykkes ned, blændes objektivet ned til den værdi, 
dybdeskarphed der er valgt af brugeren (indstillingerne A og M) eller af kameraet (andre indstillinger)
Objektivblændeåbning Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver Kompatibel med AF NIKKOR-objektiver, inkl. type G- og D-objektiver (der gælder visse  

begrænsninger for PC-objektiver) og DX-objektiver, AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AI- 
objektiver (kun indstillingerne A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver som F3AF og ikke-AI- 
objektiver kan ikke anvendes

 Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes til objektiver, der har en maksimumblændeåb-
ning på f/5,6 eller hurtigere (den elektroniske afstandsmåler understøtter det midterste fokus-
punkt ved objektiver, der har en maksimumblændeåbning på f/8 eller hurtigere)

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

udløser), E (selvudløser), MUP (hævet spejl); intervaloptagelse understøttes
Omtrentlig  • JPEG og 12-bit NEF-billeder (RAW) optaget med DX (24×16) valgt til billedområde: 
billedhastighed CL 1 til 6 bps, CH 6 bps • JPEG og 12-bit NEF-billeder (RAW) optaget med 1,3× (18×12) valgt 

som billedområde: CL 1 til 6 bps, CH 7 bps • 14-bit NEF-billeder (RAW) optaget med DX (24×16) 
valgt som billedområde: CL 1 til 5 bps, CH 5 bps • 14-bit NEF-billeder (RAW) optaget med 1,3× 
(18×12) valgt som billedområde: CL 1 til 6 bps, CH 6 bps

Selvudløser 2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på  
0,5 sekund, 1, 2 eller 3 sekunder

Fjernbetjenings- Forsinket fjernbetjening, fjernbetjening med hurtig respons, fjernbetjent hævet spejl
indstillinger (ML-L3)
Lysmålingsindstilling TTL-lysmåling med 2.016-pixel RGB-sensor
Lysmålingsmetode • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G- og D-objektiver), Color Matrix II-lysmåling (andre 

CPU-objektiver). Color Matrix-lysmåling kan bruges med ikke-CPU objektiver, hvis brugeren 
angiver objektivdata

 • Centervægtet: Vægt på 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel på 8 mm midt på billedet; 
cirkeldiameteren kan ændres til 6, 10 eller 13 mm, eller vægtningen kan baseres på gennem-
snittet for hele billedet (ikke-CPU objektiver bruger en cirkel på 8 mm)

 • Spot: Måler en cirkel på 3,5 mm (ca. 2,5 % af billedet) centreret på det valgte fokuspunkt (det 
midterste fokuspunkt, hvis der anvendes et ikke-CPU objektiv)

Lysmålingsområde  • Matrix eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Spotmåling: 2 til 20 EV 
Lysmålerkobling Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Auto-indstillinger (i auto, j auto [flash slukket]), programautomatik med fleksibelt program 

(P), lukkertidsprioriteret automatik (S), blændeprioriteret automatik (A), manuel (M),  
motiv  programmer (k portræt, l landskab, p barn, m sport, n makro, o aftenportræt,  
r aftenlandskab, s fest/indendørs, t strand/sne, u solnedgang, v skumring/morgengry,  
w kæledyrsportræt, x levende lys, y blomsterflor, z efterårsfarver, 0 mad), specialeffekt- 
indstilling (% nattesyn, g farveskitse, i miniatureeffekt, u selektiv farve, 1 silhuet,  
2 high key og 3 low key), U1 (brugerindstillinger 1), U2 (brugerindstillinger 2)

Eksponeringskompensation Kan justeres med -5 til +5 EV i trin på 1/3 EV eller 1/2 EV i indstillingerne P, S, A og M
Eksponerings-bracketing 2 til 5 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Eksponeringslås Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen A AE-L/AF-L 
ISO-følsomhed  ISO 100 til 6.400 i trin på 1/3 eller 1/2 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV  
(anbefalet eksponeringsindeks) (ISO 25.600 ækvivalent) over ISO 6.400; mulighed for automatisk styring af ISO-følsomhed
Aktiv D-Lighting Auto, ekstra høj, høj, normal, lav, fra
Aktiv D-Lighting-bracketing To billeder vha. den valgte værdi for ét billede eller tre billeder vha. forudindstillede værdier for 

alle billeder
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500DX autofokussensormodul med TTL-fasedetektering,  

finindstilling, 51 fokuspunkter (herunder 15 sensorer af korstypen, det midterste punkt er  
tilgængeligt ved blændeåbninger langsommere end f/5,6 og hurtigere end f/8 eller på f/8) og 
AF-hjælpelys (område ca. 0,5 til 3 m)

Måleområde -2 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig autofokus (AF-C); automatisk valg af AF-S/

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

Fokuspunkt Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-tracking, autopunkts-AF 
Fokuslås Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på  

knappen A AE-L/AF-L  
Indbygget flash i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk flash med automatisk pop op-funktion
 P, S, A, M, 0: Manuel pop op-funktion med knapudløsning
Ledetal Ca. 12, 12 med manuel flash (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring TTL: i-TTL-flashstyring vha. 2.016-pixel RGB-sensor mulig med indbygget flash og SB-910, 

SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digital 
spejlrefleks anvendes til matrixlysmåling og centervægtet lysmåling, standard I-TTL-flash til 
digital spejlrefleks med spotmåling

Flashindstillinger Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk langtidssynkronisering, automatisk langtids-
synkronisering 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 2 til 5 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 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 hot-shoe med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting • Advanced Wireless Lighting understøttet med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som 
System (CLS)  master flash og SB-600 eller SB-R200 som fjernbetjeninger eller SU-800 som commander, , 

indbygget flash kan fungere som master flash i commander-indstilling
 • Auto FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes med alle CLS-kompatible  

flashenheder med undtagelse af SB-400, overførsel af flash-farveinformation og FV-lås under-
støttes med alle CLS-kompatible flashenheder

Synkroniseringsstik AS-15 synkroniseringsadapter (ekstraudstyr)
Hvidbalance Auto (2 typer), glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, forudind-

stillet manuelt (der kan gemmes op til 6 værdier, spotmåling af hvidbalance, som er tilgængelig 
under Live View), vælg farvetemperatur (2.500 K til 10.000 K), alle med finindstilling

Hvidbalance-bracketing 2 til 5 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
Billedstørrelse (pixel)  • 1.920 × 1.080; 60i (59,94 bps)/50i (50 bps)* • 1.920 × 1.080; 30p (progressiv), 25p, 24p 
og billedhastighed • 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 H høj som normal billedkvalitet   
 *Kun tilgængelig, hvis 1,3× (18 × 12) er valgt for billedområde; sensoroutputtet er ca. 60 eller 50 bps
Filformat MOV
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformater Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed Indbygget mikrofon eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering af følsomhed
Maksimumlængde  29 min. 59 sek.
Skærm 8 cm (3,2”), ca. 1.229.000 punkter (VGA; 640 × 480 × 4 = 1.228.800 punkter), TFT-skærm med 

ca. 170° synsvinkel, søgerdækning på ca. 100 % og regulering af lysstyrke
Billedvisning Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med zoom under 

billedvisning, videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys,  
billedinformation, GPS-datavisning og automatisk billedrotation

USB USB (hi-speed)
HDMI-udgang Mini-HDMI-port (type C)
Tilbehørsstik Trådløs fjernbetjening: WR-1 og WR-R10 (ekstraudstyr), Fjernbetjeningskabel: MC-DC2 (eks-

traudstyr), GPS-enhed: GP-1/GP-1A (ekstraudstyr) 
Lydindgang Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter, plug-in-strøm understøttes)
Lydudgang Ministereostik (3,5 mm i diameter)
Understøttede sprog Arabisk, bengalsk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, 

fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, persisk, 
polsk, portugisisk (europæisk og brasiliansk), rumænsk, russisk, spansk, svensk, tamilsk, thai, 
tyrkisk, ukrainsk, vietnamesisk

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

eller seks alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier i størrelse AA
Lysnetadapter Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr
Stativgevind 1/4” (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vægt Ca. 765 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel; ca. 675 g (kun kamera-

hus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0 til 40 °C; luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25, øjestykkedæksel DK-5, DK-23  
(kan variere fra land til land)  gummiøjestykke, USB-kabel UC-E6, BK-kamerarem AN-DC1, kamerahusdæksel BF-1B,  

tilbehørssko BS-1, cd-rom med ViewNX 2

Specifikationer for Nikon-spejlrefleksdigitalkamera D7100

• 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 og Android™ er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende 

Google Inc. 
• Produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker 

tilhørende deres respektive virksomheder. 
• Billeder i søgerne, på LCD-skærme og andre skærme vist i denne brochure er 

simulerede.
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