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“ D610 giver motivet endnu flere detaljer og 
indfanger de mange nuancer, så højlys og skygger 

træder endnu tydeligere frem.”

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR  
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling 
[A], 1/10 sek., f/11 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: 
ISO 100 • Picture Control: Standard    © Takashi Yamaguchi

VELKOMMEN TIL EN VERDEN I FULD STØRRELSE MED FX-FORMAT
Forbered dig på et helt nyt niveau at fotografere på. Med D610 står du på tærsklen til fotografering i FX-format. Du vil 
blive forbløffet over den billedkvalitet, du kan opnå med en sensor i det store FX-format. De imponerende 24,3 mega-
pixels kan med fordel anvendes sammen med de hurtige NIKKOR-objektiver, så du får jævne og naturlige toneover-
gange samt fantastisk skarpe detaljer med lav støj, når du optager ved høj ISO-følsomhed. Alt dette får du i et meget 
kompakt og let kamerahus med en forbedret hastighed på 6 bps, der hjælper dig med at tage de billeder, du ønsker. 
Det er et kamera, du kan tage med overalt, og som giver din kreativitet endnu større spillerum.



Forskellen med FX-formatet: Skarpere, renere og mere 
nuancerede billeder – selv under dårlige lysforhold

Billedsensor i FX-format med 24,3 effektive 
megapixels: Endnu flere billedmuligheder
D610 løfter dine fotografier og dine videooptagelser 
til nye højder. Større billedsensorer kan modtage 
mere indgående lys, hvilket er ensbetydende med 

en markant bedre billedkvalitet. D610 
anvender en billedsensor i FX-format 
med målene 35,9 × 24,0 mm – mere end 
2x større end DX-formatet – i et kompakt 
DSLR-kamerahus. Sensorens 24,3 
effektive megapixels sikrer forbløffende 
skarpe billeder, mens den flotte baggrundssløring eller bokeh – en 
anden fordel ved FX-formatet – sikrer en naturlig dybdevirkning, 
hvor motivet står skarpt i fokus mod en blødtegnet forgrund 
og baggrund. Og takket være FX-formatets særlige kendetegn 
medfører det høje antal megapixels ikke billedstøj ved høje  

ISO-indstillinger, så du kan blive ved med 
at tage billeder, selv om lysforholdene er 
meget ugunstige. Billedsensoren i D610 
har et overlegent dynamikområde, hvilket 
især er vigtigt ved landskabsfotografi, 

hvor fine gradueringer og god aftegning i både skygger og 
højlysområder kan gøre hele forskellen. Forvent også forbedret 
farvedybde, hvilket er altafgørende for at bevare naturlige, varme 
hudtoner ved portrætoptagelser. Dine billeder bliver fantastiske, 
når lysforholdene er gode, og intet mindre end forbløffende, når 
du fotograferer under vanskelige lysforhold. Oplev med egne 
øjne, hvad FX-billedsensoren i D610 kan gøre for dine billeder.

Et helt forrygende firkløver: FX-billedsensor, 
EXPEED 3-billedbehandlingsenhed, Picture 
Control og NIKKOR
Gør dig klar til skarpe, 
rene og farvemættede 

stillbilleder og videooptagelser, 
der tilfredsstiller selv det mest 
krævende blik. Du får fuldt udbytte 
af D610’s billedsensor i FX-format, 
når den kombineres med andre 
komponenter, der kan levere 
samme billedkvalitet. NIKKOR-objektiverne, der er kendte 
for deres unikke skarphed og nøjagtighed, fører lyset frem 
til sensoren med et minimum af interne refleksioner, hvilket 

yder et afgørende bidrag til billedkvaliteten. 
Sensoren, der nøje forebygger enhver form 
for støj, konverterer det lys, der rammer den, 
til digitale data, som herefter behandles i 
16-bit-billedbehandlingssystemet EXPEED 3 
– samme hurtige og avancerede software, 

der også findes i topmodellen D4 og D800-modellen med 
mange megapixels. Under billedbehandlingen gør Nikons 
originale Picture Control-system det desuden nemt at opnå det 
ønskede udtryk for dine stillbilleder og videoer, så 
de passer til lige den stemning, du ønsker, ved at 
finjustere deres parametre. Forestil dig alt dette 
overført til hvert eneste af dine billeder, så de er 
færdigbehandlede på et øjeblik – det er resultatet 
af de mange unikke Nikon-teknologier.

Automatisk hvidbalance med forbedret 
nøjagtighed
Du kan stole trygt på hvidbalanceautomatikken i 

D610. I de fleste almindelige optagesituationer, såvel indendørs 
som udendørs, sikrer kameraets automatiske hvidbalance 
(AWB) en ekstremt naturtro farvegengivelse, hvilket sparer 
dig for en masse tid ved efterbehandlingen. D610 giver dig 
desuden valget mellem Auto 1 (Normal), som kompenserer 

fuldt ud for farvestik i det 
omgivende lys, og Auto 2 (Bevar 
farver fra varmt lys), som bevarer 
en varm tone, når du optager i lys 

fra glødelamper.

Støjfri billeder fra standardindstillingen  
ISO 100 til 6400
Med D610 bliver glæden ved at fotografere i 

dæmringens eller skumringens svage lys, i mørke omgivelser 
eller efter mørkets frembrud endnu større. D610 er udviklet 
med henblik på at sikre fremragende optagelser uanset 
lysforholdene, og modellen udmærker sig ved et standard-ISO-
følsomhedsområde fra 100 til 6400 med reduceret støjniveau i 
hele området. Om nødvendigt  
er der mulighed for udvidelse  
til en følsomhed svarende til 
ISO 50 (Lo 1) eller ISO 25600 
(Hi 2). Og hvis der skulle opstå 
begyndende støj ved høje  
ISO-indstillinger, sørger Nikons 
effektive støjreduktionsteknologi 
for at holde støjen på et minimum, 
samtidig med at detaljerigdommen 
og skarpheden bevares, både når 
du tager stillbilleder og optager 
videoer. 

DX-format

FX-format

“ Motivet træder skarpt frem med lille dybdeskarphed, silkeblød forgrund og en 
fantastisk bokeh i baggrunden. ”

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) 
• Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sekund, f/2,8 • Hvidbalance: Farvetemp. (5.000 K)   
• Følsomhed: ISO 100  • Picture Control: Standard    © Hideki Kono
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24,3 
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fordele

AWB ISO

Svarende til ISO 6400
© Sergey Gorshkov 

Auto 1 (Normal)   
© Hideki Kono
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Aktiv D-Lighting: Bevar detaljer i højlys og skygge
Nikons Aktiv D-Lighting er den bedste løsning, når der tages 
billeder under lysforhold med store kontraster, som ligger uden for 
kameraets dynamikområde, også når motivet eller baggrunden er i 
bevægelse. Du kan med andre ord bevare detaljer i højlys, uden at 
det går ud over detaljerne i skygger. Du skal bare vælge en styrke, 
der afspejler billedets kontrastgrad. 

HDR til landskabsmotiver med stor kontrast
D610’s HDR-funktion (High Dynamic Range) er et effektivt værktøj til 
fotografer, som tager billeder udendørs og dermed ofte står over for 
udfordrende lysforhold med stor kontrast. Med denne funktion tages 
der to billeder, når du trykker en enkelt gang på udløseren: Et lysere 
og et mørkere billede. Kameraet kombinerer herefter automatisk disse 
to billeder, så der opnås et enkelt billede, som dækker et bredere 
dynamikområde og bevarer den fulde farvemætning og kontrast. 

Bemærk: Det anbefales at bruge stativ.  

Nikons helt egen software: Få det optimale udbytte af 
NEF (Nikons version af RAW) 
Hvis du optager i formatet NEF (Nikons version af RAW), får du praktisk 
talt frie tøjler med hensyn til efterbehandling af dine billeder takket 
være den store mængde ubehandlede data, som FX-billedsensoren er 
i stand til at registrere. Subtile detaljer i skygge og højlys, som der er 
risiko for at miste i komprimerede JPEG-filer, bevares bedre i formatet 
NEF og gengives følgelig på de endelige billeder. Nikon tilbyder to 
specialprogrammer, som udnytter NEF-filers potentiale fuldt ud. Den 
medfølgende ViewNX 2-software giver mulighed for billedimport og 
-gennemsyn samt brug af hyppigt benyttede billedredigeringsfunktioner. 
Hvis der er behov for mere omfattende efterbehandling, gør Capture 
NX 2 det muligt at foretage redigering ved brug af enkle, men intuitive 
farvekontrolpunkter, der indeholder en række effektive funktioner. Uanset 
hvordan du vælger at redigere, kan du med NEF være sikker på, at det 
oprindelige billede forbliver intakt og bevarer sin detaljerigdom under 
hele processen. Nikons software er i modsætning til konkurrerende 
produkter i stand til at udnytte kameraets data fuldt ud takket være 
100 % koordination med D610’s billedsensor og indstillingerne for dine 
NIKKOR-objektiver og Speedlights, hvilket betyder, at du altid kan regne 
med at opnå de bedste mulige resultater.

Reduktion af lateral kromatisk aberration
Nikons intelligente billedbehandlingsmetode reducerer i betydelig 
grad risikoen for objektivforårsaget lateral kromatisk aberration. 
I modsætning til andre korrektionsmetoder, som blot eliminerer 
kromatisk aberration, kompenserer Nikons metode for disse 
farveforskelle i et opløsningsindeks for hver farve, hvilket gør det 
muligt at opnå billeder med imponerende skarphed fra kant til kant. 
Og da disse korrektioner foretages, uanset hvilket NIKKOR-objektiv 
der anvendes, opnår du de bedst mulige billeder med alle dine 
NIKKOR-objektiver.

Mere effektiv Auto ISO-funktion
Når du bruger funktionen Auto ISO*, vælger D610 automatisk 
den mindste lukkertid baseret på brændvidden af det objektiv, der 
anvendes. Det medvirker til at reducere kamerarystelser, i og med at 
ISO-følsomheden øges, så der opnås 
en tilstrækkeligt kort lukkertid, hvilket 
især er en fordel ved optagelse med 
zoomobjektiv under dårlige lysforhold.

*Kun i indstillingerne P, S, A og M.

Fra Vellykket HDR-billede Mørkere billede

Lysere billede

Tag perfekte billeder med personligt præg

Ekstra høj

Picture Control: Tag præcis de billeder, du vil
D610’s velfungerende kombination af NIKKOR, billedsensor i FX-format og EXPEED 3-billedbehandlingsenhed 
sikrer dig billeder i FX-format med mange data. Men ikke nok med det. Takket være kameraets brugervenlige 
Picture Control-system kan du med et enkelt tryk på en knap skræddersy dine stillbilleder og videoer efter  
din egen smag.

Det eneste, du behøver at gøre, er at vælge den ønskede stil og 
begynde at optage – så er du helt automatisk garanteret optimale, 
velafbalancerede resultater. Hvis du hellere vil foretage dine egne 
valg og justeringer, kan du tilpasse indstillingerne ved at finjustere 
en række parametre. I indstillingerne Standard, Levende, Portræt 
og Landskab kan du bruge Hurtig justering til at justere skarphed, 
kontrast, lysstyrke, farvemætning og farveglød*. Du kan også 
gemme justeringer som brugerdefinerede Picture Controls med 
et navn, du selv vælger, så du nemt kan vælge dem til bestemte 
optagescenarier. Hvis du optager i formatet RAW (NEF), kan du 
desuden anvende Picture Control, efter at billedet er taget – fra 
Standard til Monokrom og fra Monokrom til Portræt – ved brug af 
Nikons ViewNX 2- eller Capture NX 2-software. Live View giver dig 
mulighed for visuelt at kontrollere, hvordan den valgte indstilling 
kommer til udtryk, både når du tager stillbilleder og optager video.
*Hurtig justering er ikke tilgængelig, når der er valgt Neutral, men der er mulighed for 
justering af hver enkelt indstilling (skarphed, kontrast, lysstyrke, farvemætning og 
farveglød). Når der er valgt Monokrom, suppleres de første tre parametre i indstillingen 
Neutral af Filtereffekter, Toning og Mætning.

ViewNX 2 (medfølger)
Komplet softwareløsning 
med en brugervenlig grænse-
flade. ViewNX 2 giver dig 
mulighed for at gennemse 
og redigere dine billeder 
og videoer samt dele dem 
via Nikons billeddelings- og 
lagringstjeneste, NIKON  
IMAGE SPACE, og meget 
mere.

Capture NX 2 (ekstraudstyr)
Capture NX 2, som er et 
effektivt værktøj til mere 
avanceret og detaljeret 
billedredigering, indeholder 
intuitiv farvekontrolpunkt-
teknologi, der forenkler 
mange billedforbedringspro-
cedurer drastisk. Capture 
NX 2 er nu kompatibelt med 
64-bit-operativsystemer.

STANDARD: Sikrer dig afbalancerede billeder 
med ensartet skarphed, kontrast, lysstyrke, 
farvemætning og farvegengivelse. Dermed 
kan du lynhurtigt tage flotte og mindeværdige 
billeder.

NEUTRAL: Giver dig billeder, som er tættest 
muligt på originalmotivet. Der anvendes ingen 
ekstreme billedbehandlingsfunktioner, og 
motivets faktiske farver og toneovergange 
gengives så naturtro som overhovedet muligt.

LEVENDE: Med denne indstilling får dine billeder 
et mere glamourøst, farvestrålende og friskt 
look end ved brug af indstillingen Standard. 
Det er ideelt, hvis du gerne vil have, at farver 
med lav farvemætning skal træde tydeligere 
frem.

MONOKROM: Begrænser toneområdet med 
effekter såsom Sort-hvid eller Sepia, så der 
skabes en særlig stemning på dine billeder. 
Filtereffekter giver samme virkning som brug 
af farvefilter til sort-hvide billeder.

PORTRÆT: Denne indstilling, som tager 
udgangspunkt i indstillingen Neutral, får 
personers hud til at se mere naturlig ud på 
billeder. Hudtonerne bliver mere naturtro, så 
du kan tage klare og smukke portrætbilleder 
med flot dybdevirkning.

LANDSKAB: Med denne indstilling får du billeder 
med blødere farver end ved brug af indstillingen 
Levende. Smukke, iøjefaldende toneovergange 
får landskaber og lignende – selv bymotiver – til 
at fremstå endnu mere levende.

En særlig Picture Control-knap giver dig 
direkte adgang til menuen

Visning af Hurtig justering
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Indstillingen Neutral gengiver 
effektivt motivets detaljer 

Motiver med stor 
farvemætning har tendens 
til at blive mindre detaljerige, 
når omridset forstærkes og 
kontrasten øges. Hvis du 
vælger indstillingen Neutral, 
gengives motivets detaljer 
imidlertid præcist.



• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) 
• Eksponering: Indstilling [M], 1/1.250 sek., f/7,1 • Hvidbalance: Auto 1   
• Følsomhed: ISO 100  • Picture Control: Standard    © Robert Bösch0

Øverst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/2.500 sek., f/5,6 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 1600  • Picture Control: Standard    © Sergey Gorshkov 

Nederst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/2.000 sek., f/5,6 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 400  • Picture Control: Standard    © Sergey Gorshkov 
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“ D610 har kontinuerlig optagelse med 6 bps og et suverænt AF-system, der gør 
det muligt at tage billeder af selv de mest sky motiver.”



Nikons eget system sikrer større præcision 
ved brug af en lang række automatiske 
funktioner
Nikons System til motivgenkendelse øger 

effektivt præcisionen af kameraets automatiske funktioner, f.eks. 
eksponering, fokusering og hvidbalance. Inden hvert tryk på 
udløseren analyserer D610 præcist motivet ved hjælp af den store 
billedsensor med mange megapixels og RGB-
sensoren på 2.016 pixels til lysmåling. Systemet  
er ikke bare i stand til at aflæse motivets lysstyrke, 
farve eller placering, men også om det indeholder 
mennesker eller ansigter. Disse oplysninger 
bruger kameraet lynhurtigt inden eksponering til 
at gøre de automatiske funktioner mere præcise. 
Når du eksempelvis bruger søgeren, hjælper 
“Identifikation af motiv” funktionen Autopunkts-
AF med automatisk at finde en person på motivet, 

mens “Følg motiv” understøtter 3D-tracking, så motiver 
i bevægelse følges præcist. “Identifikation af lyskilde” 
sikrer automatisk mere præcis hvidbalance og understøtter 
“Højlysanalyse” ved beregningen af den korrekte eksponering, selv 
når der er valgt i-TTL-flashstyring. Endelig giver “Ansigtsgenkendelse 
på billedplan” mulighed for brug af Ansigtsprioriteret AF under Live 
View eller videooptagelse.

Nem billedkomposition i søgeren 
Glæd dig over fuldstændig overensstemmelse mellem 
motivet i søgeren og det endelige billede. D610’s 
optiske søger med glasprisme giver ca. 100 % dækning, 

så der opnås et retvisende synsfelt, som gør det muligt at se hvert 
eneste element på billedet og få lige nøjagtigt den billedkomposition, 
du ønsker. Takket være den store sensor i FX-format og en matskive, 
som er udviklet til at stille skarpt hurtigt og intuitivt, uanset om der 
er valgt autofokus eller manuel, 
er du altid sikret et klart og skarpt 
billede i søgeren. Hurtig optagelse 
ved brug af søgeren er også en 
fordel, når du er nødt til at træffe 
hurtige beslutninger, som kan 
være afgørende, når du tager 
portrætbilleder eller billeder af 
motiver i hurtig bevægelse.

Indstillinger for billedområde
D610 giver dig mulighed for at vælge mellem to forskellige 
billedområder til optagelse: FX-format (35,9 × 24,0 mm) og  
DX-format (23,5 × 15,7 mm). 
Hvis du vælger DX-format, kan 
du nyde godt af fordelene ved en 
telefotoeffekt på ca. 1,5x, som 
giver dig ekstra rækkevidde, når der 
er behov for det. Og takket være 
D610’s høje pixeltal kan du også 
glæde dig over en høj billedkvalitet 
på 10,4 megapixel i DX-format.

Alsidigt AF-system
D610 er udstyret med et meget effektivt AF-system med 
39 tætpakkede fokuspunkter, heriblandt ni kraftige sensorer 

af korstypen, som sikrer yderligere nøjagtighed og registreringsevne. 
Systemet giver dig en række valgmuligheder med hensyn til indstilling af AF-
metode afhængigt af det aktuelle motiv. Dynamisk område-AF er et effektivt 
værktøj, når du skal følge motiver i bevægelse med ét prioriteret fokuspunkt 
og de understøttende punkter omkring det. Du kan skifte mellem 9-punkts-, 
21-punkts- og 39-punkts-dækning alt efter motivets størrelse, hastighed 
og bevægelsesmåde. Kameraets intelligente 3D-tracking-funktion giver 
dig større frihed til at komponere billeder ved konstant at følge motiver 
i bevægelse inden for de 39 fokuspunkter. Prøv at vælge Enkeltpunkts-
AF, hvis du vil fokusere på stillestående motiver såsom landskaber eller 
stilleben. D610 giver også mulighed for at vælge Autopunkts-AF, så motiver 
såsom ansigter registreres automatisk ved brug af alle 39 fokuspunkter – en 
ideel løsning, hvis du vil tage hurtige portrætbilleder.

Syv fokuspunkter til brug ved små 
blændeåbninger
Med D610 kan du bruge de midterste syv 
fokuspunkter til autofokus, selv med en maksimal 

effektiv blændeåbning på f/8. Det er aktuelt, hvis der er behov 
for en telekonverter for at opnå større rækkevidde eller for at øge 

telekomprimeringen. Hvis du f.eks. bruger et 70-200 mm 
f/4-objektiv på med en 2x-telekonverter, kan du opnå billeder svaren-
de til 400 mm. Det er en stor fordel, når du skal tage billeder af 
sportsbegivenheder eller dyr eller andre supertelefotoscenarier. 

Innovative grundlæggende funktioner giver dig flere udfoldelsesmuligheder ved fotografering i FX-format

Indfang øjeblikket i FX-format
Flygtige motiver skal indfanges i det rigtige øjeblik. 
Derfor kan du glæde dig over, at Nikons teknikere har 

gjort det endnu lettere at tage det helt rigtige billede ved at øge 
D610’s hastighed ved kontinuerlig optagelse, selv når der skal
håndteres billeder på 24,3 megapixels i FX-format. Kameraet er 
nu i stand til at optage ved en hastighed på op til ca. 6 bps*1 med 
kontinuerlig optagelse af helt op til 100 billeder*2. Det skyldes 
EXPEED 3-billedbehandlingsenhedens processorhastighed og 
en særlig drivmekanisme, der driver spejlet uafhængigt. Du 
kan forvente samme hastighed i både FX- og DX-format. Disse 
hastigheder gør kameraindstillingen Dynamisk område-AF endnu 
mere effektiv til at indfange motiver i bevægelse. Hvad enten der er 
tale om sportsmotiver eller dyr i hurtig bevægelse, sikrer D610 dig 
med andre ord flere vinderbilleder pr. sekund.
*1 Baseret på CIPA-retningslinjerne.

*2 Kun i indstillingen JPEG, bortset fra Fine/Large i  
FX-format (maks. 51 billeder) og 
Normal/Large i FX-format (maks. 
90 billeder).

Udløserindstillingen Qc (kontinuerlig optagelse 
med dæmpet lukkerlyd) [NYHED]
D610’s nye udløserindstilling 

Qc (kontinuerlig optagelse med dæmpet 
lukkerlyd) sikrer maksimal diskretion, 
når der skal tages billeder af flygtige, 
sky motiver, eller når der skal tages 
billeder ved koncerter eller lignende, 
hvor lukkerlyden kan virke forstyrrende. Denne udløserindstilling, 
som gør det muligt at optage med en hastighed på op til 3 bps* og 
reduceret spejlstøj, er angivet på programhjulet.

*Baseret på CIPA-retningslinjerne.

Stort set lige så hurtig som dine reflekser
Takket være afbryderens strategiske placering lige ved 

udløserknappen, er du klar til at tage billeder, så snart du 
tænder for kameraet. D610 er klar til optagelse på 

ca. 0,13 sek.*, og udløserforsinkelsen er reduceret 
til ca. 0,052 sek.*, hvilket er meget tæt på de 
ca. 0,042 sek.*, som flagskibet, Nikon D4, kan 

præstere. Grebet er sikkert, så du hurtigt og nemt kan 
gøre dig klar til at tage det perfekte billede.

*Baseret på CIPA-retningslinjerne.

FX-format

DX-format
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Tilgængelige fokuspunkter i henhold til blændeåbning

39 punkter: Understøtter 
maksimumblænder på 
f/5,6 og større

33 punkter: Understøtter 
maksimumblænder på 
mindre end f/5,6 og større 
end f/8

7 punkter: Understøtter 
en maksimumblænde  
på f/8

 (  fungerer som sensorer af korstypen)

6 bps

Ca. 

100 % 
dækning

System 
til 

motivgenkendelse

39
fokuspunkter

f/8
kompatibilitet

Qc

Kontinuerlig optagelse med 6 bps 
© Junichi Noguchi

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

Med en effektiv blændeåbning på f/8 er der mulighed for telefoto- eller supertelefoto-AF-
optagelse ved en brændvidde på 140-400 mm i FX-format (210-600 mm i DX-format).

RGB-sensor på 
2.016 pixels

Billedsensor

Aktiv 
D-Lighting

Automatisk 
hvidbalance

Eksponeringskontrol
Matrix-lysmåling

i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash
Reduktion af støjstriber

Fasedetekteret AF
Autopunkts AF

3D-tracking

Kontrastbaseret AF
Ansigtsprioriteret AF

Følg motiv AF

Følg motiv Identifikation  
af motiv Højlysanalyse Identifikation  

af lyskilde
Ansigtsgenkendelse 

på billedplan Følg motiv

Billedvisning
Zoom på ansigter 

under billedvisning

 



Advanced Wireless Lighting: Én Speedlight, utallige muligheder 
Tag fantastisk flotte portrætbilleder med ideel lyssætning. D610 er udviklet til at fungere 
sammen med det handy Nikon Creative Lighting System, som er kendt for sin uovertrufne 
præcision og alsidighed. Fordelene ved denne kombination opleves bedst via Advanced 
Wireless Lighting. Ved at bruge D610’s indbyggede flash som commander kan du nemt 
udløse eksterne Speedlights (SB-700 eller SB-910) trådløst, så du kan få lige præcis 
den lyssætning, du drømmer om. Det er en vigtig forudsætning for at tage fantastiske 
portrætbilleder og flotte billeder af utallige andre motiver.

Stor, innovativ LCD-skærm
Den 8 cm (3,2”) store LCD-skærm med ca. 
921.000 punkter giver en klar og knivskarp 
billedvisning. Dens antireflekterende 
design giver et klart billede uden genskin, 
selv i kraftigt lys. Hvis du indstiller 
skærmens lysstyrke til Auto, justerer 
kameraet automatisk LCD-skærmens 
lysstyrke i forhold til det omgivende lys, 
når skærmen tændes, så det er nemt at 
kontrollere billedet, uanset om lyset er 
kraftigt eller svagt.

To SD-kortpladser sikrer pålidelig 
datahåndtering
Hurtig og pålidelig kortlæsning og 
billedlagring er altafgørende for at opnå en 
problemfri og produktiv optagelse, især når 
resultatet er af stor betydning. D610’s to  
SD-kort pladser giver dig adskillige 
avancerede optagelsesmuligheder. Du 
kan optage RAW- og JPEG-data samtidigt 
på hvert sit kort, overføre data fra ét 
kort til et andet eller vælge en kortplads 
under videooptagelse på grundlag af 
den resterende kapacitet. Pladserne er 
UHS-I-kompatible for at sikre hurtigere 
dataoverførsel, og de understøtter også 
SDXC (standarden for SD-kort med stor 
kapacitet).  

Ergonomisk korrekt betjening
Nikons designere har foretaget en grundig 
gennemgang af D610’s højrehåndsgreb for at 
sikre, at det kompakte kamerahus i FX-format 
passer til endnu flere håndstørrelser. Både den 
flade afbryder og udløserknappens justerede 
vinkel er med til at gøre fingerbevægelserne 
mere naturlige og ubesværede, selv når 
kameraet bruges i længere tid. Den skridsikre 
gummibelægning på kameraets bund til brug 
ved montering på stativ sikrer et endnu bedre 
greb ved optagelse i højformat. Programhjulet 
og hjulet til valg af udløserindstilling er 
desuden placeret på samme akse, hvilket 
sikrer nem og hurtig adgang til ofte anvendte 
indstillinger og funktioner. 

Virtuel horisont til registrering af 
vandret hældning og hældning 
fremad/bagud
D610’s indbyggede virtuelle horisont letter 
billedkompositionen betydeligt. Den er i 
stand til at registrere både rulning (vandret 
hældning) og hældning (fremad eller bagud), 
og oplysningerne vises på LCD-skærmen 
og ved angivelse af rulningsretningen i 
søgeren. Denne funktion er især nyttig ved 
optagelse af stillbilleder og motiver såsom 
landskaber og bygningsværker.

Intelligent strømstyring og batteri 
med lang levetid
Den strømbesparende konstruktion med den 
meget energibesparende EXPEED 3 og en 
række andre funktioner medvirker til at reducere 
D610’s strømforbrug. Kameraet bruger det 
genopladelige Li-ion-batteri EN-EL15, som  
også bruges til D800-serien og D7100. Med  
en enkelt batteriopladning er det muligt at tage 
ca. 900 stillbilleder*, selv hvis der bruges flash 
til hvert andet billede. Som strømkilder kan der 
anvendes et batteri EN-EL15, en lysnetadapter 
EH-5b (med stik til lysnetadapter EP-5B) og 
multifunktionsbatterigreb MB-D14.

*Baseret på CIPA-standarderne.

Commander-indstillingsmenuen

Én SB-700 installeret i en transportabel softboks for 
at fordele lyset jævnt og udløst trådløst med D610’s 
indbyggede flash.

Bemærk: SB-300 er ikke kompatibel med Advanced Wireless 
Lighting.

Den indbyggede flash er udstyret 
med en commander-funktion, 
som understøtter Advanced 
Wireless Lighting.

Problemfrit og pålideligt kam era med uovertruffen ydelse
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Robust kamerahus i magnesium-
legering og lukker, der er testet med 
150.000 aktiveringer
D610’s følsomme teknologi er godt beskyttet 
mod slag og stød i kraft af den lette og meget 
holdbare magnesiumlegering på toppen og 
bagsiden. Dertil kommer en omfattende 
forsegling – selv på de vigtige poldæksler 
– der yder lige så effektiv beskyttelse mod 
støv og fugt som den, der anvendes til den 
endnu mere avancerede Nikon D800-serie. 
D610’s lukkerenhed er blevet testet for 
holdbarhed og præcision i form af 150.000 
aktiveringer på færdigmonterede kameraer. 

Lukkerenheden er konstrueret til tider på 
mellem 1/4.000 sekund og 30 sekunder, og 
den intelligente selvdiagnosticerende lukker 
overvåger automatisk de faktiske lukkertider 
for at korrigere for eventuelle variationer, 
som måtte opstå med tiden. Det faktum, 
at der er separate drev til lukker, spejl og 
blændeåbning, gør det desuden muligt at 
tage billedserier med en hastighed på helt 
op til 6 bps. Der er med andre ord garanti 
for kvalitetsbilleder, selv i meget vanskelige 
omgivelser.

Omgivelseslys-sensor til automatisk 
styring af skærmens lysstyrke

SB-300 SB-700 SB-910



D-video i fuld HD med multi-sensorformater  
Med D610’s videofunktion kan du vælge mellem to forskellige 
billedområder – afhængigt af din kunstneriske vision. Det FX-baserede 
format* gengiver et udsøgt, snævert dybdeskarphedsområde 
med smukke bokeh-effekter og udnytter fordelene ved den store 
billedsensor til fulde. Med det DX-baserede format kan du komme 
helt tæt på motivet med et objektiv med kort brændvidde takket være 
det mindre billedområde. De to billedområder i et og samme kamera 
– samt et arsenal af NIKKOR-objektiver inklusive DX-objektiver – giver 
dig langt flere muligheder for at udleve din kreativitet.

*Højde-breddeforholdet for videoer er 16:9, uanset hvilket format der vælges.

Live View-knapper: Tjek dine 
billeder i stor forstørrelse
D610 leveres med uafhængige Live View-
kontrolenheder, som er udviklet specifikt 
til både stillbilleder og optagelse af videoer. 
Med cirka 19x forstørrelse er du sikret 
præcis fokus under optagelse. Ved optagelse 
af stillbilleder understøtter Live View hurtig 
kontrastbaseret AF ved fotografering af 
stillbilleder med samme hastighed som  
D4- og D800-serien. Når du optager 
video, giver kameraets specielle 
eksponeringskontrol mulighed for jævne 
eksponeringsovergange ved motiver i 
bevægelse. Efter optagelse kan du også vise 
dine billeder med op til ca. 38x forstørrelse*, 
så du altid er helt sikker på, at du har opnået 
det resultat, som dine visioner kræver.  

Optagelse af D-video i f uld HD med kvalitetslyd
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Imponerende time-lapse fotografering på den nemme måde
Time-lapse fotografering er en enestående teknik, som adskiller sig fra 
optagelse af stillbilleder og videoer, i og med at der tages billeder automatisk 
med faste intervaller, hvorefter stillbilledserien kan gemmes som en 
video, så aktiviteter, der foregår meget langsomt, kan gengives ved høj 
hastighed. Førhen var det nødvendigt at foretage omfattende beregninger 
og redigering for at oprette en video ved brug af time-lapse fotografering. 

Nu skal du bare indstille optageinterval og -tid i menuen for at generere en 
video i kameraet, og billedvisningen er fra 24 til 36.000 gange hurtigere end 
normalt. Det giver dig eksempelvis mulighed for at tage billeder af biler og 
personer i bevægelse i et bylandskab eller naturfænomener såsom skyer 
eller stjerner, der bevæger sig hen over himlen, eller blomster, der springer 
ud, og gengive billedserien som en dramatisk sekvens.

Bemærk: Videofiler optaget med time-lapse fotografering gemmes i højde-breddeforholdet 16:9.

Samtidig visning af video og video-Live View på eksterne 
skærme via HDMI

D610 er udstyret med et HDMI-ministik 
type C, der giver mulighed for samtidig 

visning på LCD-skærmen og en ekstern skærm. Under video-Live 
View er det muligt at få vist optagelser med samme opløsning 
som selve videoens (maks. 1.920 × 1.080*). Under videooptagelse 
eller video-Live View kan du vælge, at de indstillingsoplysninger, 
der vises på LCD-skærmen, ikke skal vises på det udstyr, der 
er tilsluttet via HDMI. Det er praktisk, hvis hele det billede, der 
tages med kameraet, skal kontrolleres på en større, ekstern 
skærm samtidigt. Der er desuden mulighed for at gemme 
ukomprimerede video-Live View-data direkte på en ekstern 
enhed, før de gemmes på et SD-hukommelseskort, hvilket gør 
det muligt at foretage professionel redigering af ukomprimerede 
videooptagelser i høj kvalitet på tilsluttet udstyr. Hvis kameraet er 
sluttet til et HDMI-CEC-kompatibelt tv, er der endvidere mulighed 
for fjernbetjening af kameraets billedvisningsfunktion ved brug af 
tv’ets fjernbetjening.

*Ved videooptagelse via en HDMI-
grænseflade udsendes billedet 
muligvis med en billedstørrelse, 
der er mindre end den, der er 
indstillet i menuen “billedstørrelse/
billedhastighed”.

Fuld HD-kvalitet ved brug af 24,3 effektive megapixels
D610 understøtter optagelse i fuld HD, 1.920 × 1.080, 30p. 
EXPEED 3 behandler de ca. 24,3 megapixels optimalt, så der 
opnås videoer i høj opløsning med færre takker og mindre moiré. 
Støjreduktion, der er optimeret til videooptagelse, reducerer 
effektivt støj, uden at det går ud over den høje opløsning. Det 
betyder, at der både opnås bløde overgange (med minimal blokstøj 
som følge af komprimering) og reduceret vilkårlig støj ved høje 
ISO-indstillinger. Filstørrelsen komprimeres ved brug af formatet 
H.264/MPEG-4 AVC, og den maksimale optagetid er ca. 29 min. og 
59 sek.* Du kan også vælge 1.280 × 720, 60p, som er velegnet til 
optagelse af motiver i hurtig bevægelse. Videooptageknappen er 
placeret ved siden af udløserknappen, så du kan starte og stoppe 
videooptagelsen lige så let, som når du tager stillbilleder. 

*Den maksimale optagetid varierer afhængigt af indstillingen for billedhastighed, 
billedstørrelse og billedkvalitet. Den maksimale optagetid ved time-lapse fotografering er 
20 minutter.

Lydreguleringsindstillinger sikrer ensartet videokvalitet
D610 er udstyret med et hovedtelefonstik til brug ved kontrol af 
lyden via stereohovedtelefoner (ekstraudstyr). Under Live View er 
det muligt at kontrollere lydniveauet via indikatorerne for lydniveau 
på LCD-skærmen. Hovedtelefonernes lydstyrke kan finjusteres 
over 30 trin, og mikrofonens følsomhed kan reguleres præcist 
over 20 trin. Den kompakte stereomikrofon ME-1 (ekstraudstyr) 
giver mulighed for at optage lyd i høj kvalitet med væsentligt 
lavere mekanisk støj.

Bemærk: Mikrofonens følsomhed og 
hovedtelefonernes lydstyrke kan ikke 
ændres under videooptagelse.

Optag en time-lapse-video ved brug af 
standardintervallet på 5 sek. og en optagetid på 
25 min.

Det samlede antal billeder i den færdige video beregnes 
automatisk ved at dividere optagetiden med intervallet 
(f.eks. 25 min. × 60 ÷ 5 sek. = 300 billeder)

Eksempelvis har en video med 300 billeder optaget 
ved 1.920 × 1.080, 30p, en varighed på ca. ti sekunder.

Stereomikrofon ME-1 
(ekstraudstyr)

Vælg stereomikrofon 
ME-1 (ekstraudstyr) for 
at forbedre lydkvaliteten. 
Den optager hi-fi-stereolyd 
med minimal støj fra 
autofokussystemet.

Bemærk: Indstillingerne understøtter både høj og normal billedkvalitet.

Billedstørrelse Billedhastighed

1.920 × 1.080

30p (29,97 bps)

25p (25 bps)

24p (23,976 bps)

Billedstørrelse Billedhastighed

1.280 × 720

60p (59,94 bps)

50p (50 bps)

30p (29,97 bps)

25p (25 bps)

De hovedtelefoner, der er vist på denne side, 
er fra en anden producent. 

Den eksterne skærm i ovenstående billede stammer fra en anden producent.Menuen for mikrofonens følsomhed

Stik til stereohovedtelefoner (til venstre) 
og stereomikrofon (til højre)

Selv under video-Live View med brug af 
stereohovedtelefoner og indikatorerne 
for lydniveau kan mikrofonens følsomhed 
justeres.

*Kun til billedvisning af stillbilleder (ved valg af størrelsen Large og i FX-format)

Normalt billedtjek

Billedvisning på skærmen
(     forstørres 38x)*

På skærmen under optagelse
(     forstørres 19x)



FX
DX

NIKKOR: Nøglen til at forløse D610’s sande potentiale

Jo mere billedsensorens opløsning øges, desto vigtigere bliver 
det anvendte objektivs optiske kvalitet. Som objektivproducent 
håndhæver Nikon og Nikons designere de strengeste tekniske 
standarder inden for objektivfremstilling, som skarphed, 
farver, toneovergange og endda bokeh-nuancer. De 
nyeste FX-NIKKOR-objektiver kan udnytte det fulde 
potentiale ved D610’s høje opløsning. De 

fleste kamera/objektiv-kombinationer er bemærkelsesværdigt lette 
og kompakte, hvilket gør håndholdte optagelser meget nemmere. 
Lige fra hurtige objektiver med fast brændvidde til alsidige zooms 

– alle nøje optimeret til digitale billeder, og nogle af dem 
forbløffende kompakte – med NIKKOR kan du give din 
kreativitet frit løb og skabe billeder i førsteklasses kvalitet.

DX-billedområdet vises i 
søgeren.

Endnu større fleksibilitet med DX-objektiver
Takket være Nikons ensartede F-fatningsdesign passer D610 til de DX-objektiver, som du allerede måtte have. De særde-
les kompakte DX-objektiver hjælper med at holde kameraets samlede vægt og størrelse helt nede – en stor fordel, når du 
skal tage spontane billeder eller ikke vil have for meget med i bagagen. Kameraet genkender automatisk DX-objektiver og 
indstiller selv den nødvendige beskæring, mens du stadig kan nyde godt af smukke billeder med ca. 10 megapixels.

*Baseret på CIPA-standard. Opnås, når objektivet monteres på et DSLR-kamera i FX-format med zoom indstillet til den maksimale telefotoposition.
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AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

Et hurtigt vidvinkelobjektiv, der skaber 
en smuk bokeh over store områder med 
reduceret billedforvrængning, specielt i bille-
dernes periferi. Nanokrystalbelægningen 
hjælper med at opnå klarere billeder med 
reduceret flare og ghosting. Det ideelle valg 
til landskaber og indendørsbilleder.

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

Et kompakt, let standardobjektiv med fast 
brændvidde og asfæriske elementer, der 
korrigerer aberration og giver enestående 
skarphed og smuk bokeh. Dette objektiv er 
særdeles velegnet til situationer med svagt 
lys. Kan bruges til stort set alle motiver – 
fra portrætter og stillbilleder til landskaber.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G [NYHED]

Et kompakt objektiv med fast brændvidde, 
der leverer høj opløsning, smuk bokeh og 
naturlig dybde. Punktformede lyskilder ved 
uendelig gengives i fin punktform. Det  
perfekte objektiv til portrætter og  
still billeder. 

AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Et kompakt og alsidigt mikroobjektiv med 
nanokrystalbelægning. Sikrer uovertruffen 
skarphed og behagelig bokeh ved opta-
gelse af nærbilleder. Det er også frem-
ragende til portrætter og stillbilleder.

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

Et hurtigt kort teleobjektiv med fast  
brændvidde, der giver knivskarpe bille der  
i et imponerende let og kompakt hus. 
Udnyt den imponerende bokeh til kreativ 
portrætfotografering.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Et kompakt og alsidigt objektiv, der dækker 
det mest anvendte zoomområde. Forbedret 
vibrationsreduktion (VR), nu op til 4,0 trin*, 
gør det nemmere  at tage håndholdte 
billeder og åbner op for mange motivmulig-
heder – fra portrætter og stillbilleder til  
landskaber.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Et alsidigt, højtydende objektiv med 11x 
zoom og forbedret VR, nu op til 3,5 trin*. 
Leverer fremragende billedintegritet i hele 
det store zoomområde. Et ideelt objektiv til 
rejser.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 

En telezoom med imponerende VR-for-
bedring på op til 4,0 trin*, som øger mulig-
hederne for håndholdt optagelse. Den 
tætteste fokusafstand på 1,0 m skaber en 
smuk bokeh, mens nanokrystalbelægningen 
minimerer flare og ghosting. 

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Et handy 5x superteleobjektiv med VR på 
op til 4,0 trin*. Har en over legen optisk 
ydelse takket være et Super ED-glasele-
ment og fire ED-glaselementer samt 
nanokrystalbelægning. Leverer billedkvalitet 
uden sidestykke, specielt til sport, dyreliv 
og rejser.  

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S-telekonverter TC-14E II • Billedkvalitet: 12-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/125 sek., f/8 • Hvidbalance: Farvetemp. (5.000 K) • Følsomhed: ISO 1600 
• Picture Control: Standard    © Junichi Noguchi

• Objektiv: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sek., f/4 • Hvidbalance: Farvetemp. (5.000 K) • Følsomhed: ISO 100  • Picture Control: Standard    © Hideki Kono
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DELE OG BETJENINGSFUNKTIONER

SYSTEMOVERSIGT

SØGERTILBEHØR

Øjestykke-
forstørrer 

DG-2

Retvendt 
vinkelsøger 

DR-6

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

Øjestykkeadapter DK-22

Øjestykkeforstørrer  
DK-21M

Øjestykkedæksel  
DK-5*

Gummiøjestykke 
DK-21*

SPEEDLIGHTS

Speedlight  
SB-910 Speedlight

SB-700

Speedlight
SB-400

Speedlight
SB-300

Trådløs Speedlight-
commander SU-800

Close-up Speed-
light Commander 

Kit R1C1

Speedlights SB-
910/700/400/300

Studio  
Speedlights**

TTL-fjernbetjenings-
kabel SC-28, 29

High-Performance-
batteri SD-9

Synkroniserings-
adapter AS-15

Tv-skærm**

Videooptager med 
HDMI-indgang**

TV- OG VIDEOTILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER

Fieldscope-monteringsenhed 
til digitalt spejlreflekskamera 
(SLR-kamera) FSA-L1

Fieldscope-monteringsenhed til 
digitalt spejlreflekskamera  
(SLR-kamera) FSA-L2

Hovedtelefoner**

HOVEDTELEFONER

DIGISCOPING-
TILBEHØR

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

Halvblød taske 
CF-DC5

SD-hukommelseskort** PC-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

USB-kabel UC-E15*

Capture NX 2

Trådløs mobil-
adapter WU-1b

Wireless  
Mobile Utility†

Camera Control Pro 2

Printer**

ViewNX 2*

PC**

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIGREB
TASKE

TILBEHØR TIL 
SMART-ENHEDER

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

 * Medfølgende tilbehør     ** Produkter, der ikke er fra Nikon    † Kan hentes (gratis) via appbutikken til smart-enheden.

Lysnetadapter EH-5b

Genopladeligt Li-ion-
batteri EN-EL15*

Stik til lysnet-
 adapter EP-5B

Seks R6/AA-
batterier**

Batterioplader  
MH-25*

Multifunktionsbatterigreb 
MB-D14

Smart-enhed**  
(iOS/Android OS)

Stereomi-
krofon ME-1

MIKROFONFJERNBETJENING,  
GPS-TILBEHØR

GPS-enhed 
GP-1A

Trådløs fjern-
betjening (sender/
modtager) WR-R10

Trådløs fjern-
betjening (sender) 

WR-T10

Fjernbetjenings-
kabel MC-DC2

Fjernbetjening 
ML-L3

Trådløs fjernbetjening WR-1

Trådløs fjern-
betjening WR-1

Trådløs fjern-
betjening WR-T10

Trådløs mobiladapter WU-1b (ekstraudstyr) til fjernstyret optagelse og overførsel af billeder til en 
smart-enhed
Sluttes den trådløse mobiladapter WU-1b til USB-stikket på D610, bliver tovejskommunikation mulig via 
trådløst LAN mellem kameraet og en smart-enhed, f.eks. en smartphone, tablet eller computer med 
indbygget trådløs kommunikation. Det giver dig mulighed for at fjernudløse lukkeren eller anvende smart-
enhedens skærm som Live View-skærm og optage fra den bedste vinkel. De optagede billeder kan herefter 
overføres trådløst til smart-enheder og overføres til et SNS eller vedhæftes en e-mail. WU-1b er kompatibel 
med smart-enheder, der anvender Android™ OS og iOS.
Bemærk: Kræver installation af Wireless Mobile Utility på smart-enheden inden brug.

Wireless Mobile Utility
Nikons Wireless Mobile Utility-software gør det muligt at downloade billeder fra et kamera til en smart-
enhed eller at anvende en smart-enhed som udløser til kameraet ved at tilslutte den trådløse mobiladapter 
WU-1b. WU-1b er kompatibel med smart-enheder, der anvender Android™ OS og iOS.

Bemærk: Kan downloades gratis fra appbutikkerne.

Trådløs fjernbetjening (ekstraudstyr), der anvender radiokommunikation, som sikrer endnu større 
komfort
De trådløse fjernbetjeninger WR-1 og WR-R10/WR-T10, som anvender 2,4-GHz-radiofrekvensbåndet, gør 
fjernbetjeningen ekstremt fleksibel og effektiv. I modsætning til lignende enheder, som anvender infrarøde 
stråler, har disse fjernbetjeninger en meget lang rækkevidde og kan anvendes til at udløse lukkeren, selv 
om der står forhindringer som f.eks. træer i vejen. Det er også muligt at indstille autofokus og kontinuerlig 
optagelse. Takket være muligheden for at styre flere kameraer kan disse betjeningsenheder anvendes til  
en lang række forskellige fotograferingsscenarier: Du kan tage stillbilleder eller optage videoer på samme 
tid med flere kameraer med forskellige objektiver eller med kameraer placeret i forskellige vinkler. Hvis du 
opdeler kameraerne i grupper og knytter en kanal til hvert enkelt af dem, kan du styre grupperne individuelt  
og eksempelvis tage stillbilleder med én gruppe og straks derefter optage videoer med en anden gruppe.

Bemærk: Der er mulighed for videooptagelse med D4, D800-serien, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A og COOLPIX P7700.

Multifunktionsbatterigreb MB-D14 (ekstraudstyr) til bekvem optagelse af billeder i højformat
Multifunktionsbatterigrebet MB-D14, der fås som ekstraudstyr, understøtter to batterityper (et genopladeligt 
Li-ion-batteri EN-EL15 og seks alkaline-, Ni-MH- eller litiumbatterier i størrelsen R6/AA) og lysnetadapter 
EH-5b (med stik til lysnetadapter EP-5B). Det er muligt at skifte helt gnidningsfrit mellem batteriet i D610 
og MB-D14, når de begge er forsynet med et EN-EL15, hvilket giver brugeren mulighed for at optage cirka 
dobbelt som mange billeder som med D610 alene. Multifunktionsbatterigrebet MB-D14, som er udstyret 
med knapper og hjul til optagelse i højformat, giver dig et komfortabelt greb, hvilket er særligt praktisk ved 
portrætfotografering. Batterigrebets hus er fremstillet i en magnesiumlegering.

GPS-enhed GP-1A (ekstraudstyr) til lagring af positionsoplysninger
Med GPS-enhed GP-1A (ekstraudstyr) kan du gemme lokationsdata såsom breddegrad, længdegrad, højde 
og tidspunkt (UTC – Universal Coordinated Time) som Exif-data på billeder taget med D610. Billeder med 
lokationsdata kan vises i GeoTag-området i ViewNX 2. Oplysningerne kan desuden anvendes på Nikons 
billeddelings- og opbevaringstjeneste NIKON IMAGE SPACE, på andre onlinebilleddelingstjenester eller i 
software med digitale kort, der fås i normal handel.

NIKON IMAGE SPACE er en gratis onlinetjeneste til deling 
og opbevaring af billeder. Den hurtige og 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 plads.  
Ejere af Nikon-digitalkameraer kan få en ekstra “specialkonto”, som giver op til 20 GB plads og 
en række nyttige funktioner som f.eks. beskyttelse med adgangskode. Der er også mulighed for 
at downloade en app til smartphones.

http://nikonimagespace.com

Multifunktionsbatterigreb MB-D14  
(sluttet til D610)

Trådløs fjernbetjening (sender/
modtager) WR-R10

Trådløs mobiladapter 
WU-1b

Trådløs fjernbetjening  
(sender) WR-T10

GPS-enhed GP-1A

Udvid din rækkevidde og dine muligheder med eksklusivt tilbehør fra Nikon
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Wireless Mobile 
Utility

1 Knap til valg af eksponerings-
kompensation/to-knaps- 
nulstilling

2 Udløserknap
3 Afbryder
4 Sekundært kommandohjul
5 Knap til visning af dybdeskarphed
6 Dæksel til stik til lysnetadapter
7 Sletteknap/knap til format-

ering af hukommelseskort
8 Gummiøjestykke
9 Knappen Fn (funktion)
! Søgerøjestykke
" Dioptrijustering
# Spejl
$ AE/AF-låseknap
% Målerkoblingsarm
& Objektivfatning
( Knap til valg af fokusindstilling
) Knap til AF-indstilling
~ Objektivudløserknap
+ Objektivmonteringsmærke
, Bracketing-knap
- Indbygget mikrofon
. Knap til valg af flashind-

stilling/knap til valg af flash-
kompensation

/ Infrarød modtager (foran)
: Øsken til kamerarem
; Hjul til valg af udløserindstilling
< Programhjul
= Oplåsningsknap for programhjul
> Tilbehørssko (til flashenhed 

(ekstraudstyr))
? Indbygget flash
@ AF-hjælpelys/selvudløser-

lampe/rød-øje-reduktionslys
[ Lysmålingsknap/knap til for-

matering af hukommelseskort
\ Videooptageknap
] Kontrolpanel
^ Markering af fokusplan

_ Oplåsningsknap til hjul til valg 
af udløserindstilling

{ Billedvisningsknap
| Menuknap
} Knap til retouchering/Picture 

Control
* Knap til hjælp/beskyttelse/

hvidbalance
a Knap til zoom ind under 

billedvisning/billedkvalitet/ 
-størrelse

b Knap til zoom ud under 
billedvisning/miniature/ISO-
følsomhed/to-knaps-nulstilling

c Stativgevind
d Skærm
e Knappen Info
f Kontaktdæksel til batterigreb 

MB-D14 (ekstraudstyr)
g Batterikammerdæksel
h Lås til batterikammerdæksel
i Højttaler
j Infrarød modtager (bagside)
k Hukommelseskortlampe
l Live View-vælger
m Live View-knap
n Omgivelseslys-sensor
o Dæksel til hukommelseskort
p Fokuspunktlås
q OK-knap
r Multivælger
s Primært kommandohjul
t Stik til ekstern mikrofon
u Stik til hovedtelefoner
v USB-stik
w HDMI-ministik type C
x Tilbehørsstik

Søger visning

Kontrolpanel



• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• PictBridge er et varemærke. 
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
• Android™ er et varemærke 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.

Trykt i Holland  Artikelkode 6CM80110 (1401/A)Kda

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D610
Kameratype Digitalt spejlreflekskamera (DSLR)
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektive pixels 24,3 millioner
Billedsensor 35,9×24,0 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
Pixels i alt 24,7 millioner
Støvreduktionssystem  Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX 2-software 

(ekstraudstyr) er påkrævet)
Billedstørrelse (pixels)  • FX-format (36×24): 6016×4016 (L), 4512×3008 (M), 3008×2008 (S) • DX-format (24×16): 

3936× 2624 (L), 2944×1968 (M), 1968×1312 (S) • Billeder i FX-format taget i video-Live 
View: 6016×3376 (L), 4512×2528 (M), 3008×1688 (S) • Billeder i DX-format taget i video-
Live View: 3936×2224 (L), 2944×1664 (M), 1968×1112 (S)

Filformat  • NEF (RAW): 12 eller 14 bit, tabsfri komprimering eller komprimeret • JPEG: JPEG-Baseline-
kompatibel med fin (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller grundlæggende (ca. 1:16) komprimering 
(størrelsesprioriteret), 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 
tilpasses. Lager til brugerdefineret Picture Control

Lagringsmedier  SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatibelt SDHC- og SDXC-hukommelseskort
To hukommelseskortpladser Plads 2 kan bruges til overflow eller til lagring af sikkerhedskopier eller til separat lagring af 

billeder oprettet med NEF+JPEG, billeder kan kopieres 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  • FX (36×24): Ca. 100 % vandret og 100 % lodret • DX (24×16): Ca. 97 % vandret og 97 % lodret
Forstørrelse  Ca. 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt  21 mm (-1,0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjestykket)
Dioptrijustering -3 til +1 m-1

Matskive  Skærm af type B BriteView klar matskive Mark VIII 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 (indstillingerne P og S)
Objektivblændeåbning  Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver  Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkl. type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse 

begrænsninger for PC-NIKKOR-objektiver), DX-objektiver [når der anvendes DX-billedområde (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 bruges 
sammen med objektiver med en maksimal blændeåbning på f/8 eller større (den elektroniske søger 
understøtter de midterste syv fokuspunkter og en maksimumblændeåbning på f/8 eller større, og de 
midterste 33 fokuspunkter med objektiver, der har en maksimumblændeåbning på f/6,8 eller større)

Lukkertype Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid  1/4000 til 30 sekunder i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (trådløs fjernbetjening model  

ML-L3 [ekstraudstyr] påkrævet), X200
Flashsynkroniserings- X=1/200 sek. – synkroniseres med lukkeren ved 1/250 sek. eller længere (flashrækkevidden
hastighed mindskes ved lukkertider mellem 1/200 og 1/250 sek.)
Udløserindstillinger  S (enkelt billede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet 

udløser), QC (dæmpet kontinuerlig udløser), E (selvudløser), 

#

 (fjernbetjening),  
MUP (hævet spejl)

Billedhastighed Ca. 1 til 5 bps (CL), ca. 6 bps (CH) eller 3 bps (QC)
Selvudløser  2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på  

0,5 sekunder, 1, 2 eller 3 sekunder
Fjernbetjeningsindstillinger  Forsinket fjernbetjening, Fjernbetjening med hurtig respons, Fjernbetjent hævet spejl
Lysmåling TTL-lysmåling med RGB-sensor med 2016 pixels
Lysmålingsmetode  • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix II-lysmåling (andre 

CPU-objektiver); Color Matrix-lysmåling kan anvendes med ikke-CPU objektiver, hvis brugeren 
angiver objektivdata • Centervægtet: 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 eller 
gennemsnittet af hele billedet) • 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)

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 (i auto; j auto [flash slukket]), Motiv (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, 1 Silhuet, 
2 High key, 3 Low key), Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik 
(S), Blændeprioriteret automatik (A), Manuel (M), 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 3 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Eksponeringslås  Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed ISO 100 til 6400 i trin på 1/3 eller 1/2 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV 
(anbefalet eksponeringsindeks) (svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (svarende til ISO 

25600) over ISO 6400, med mulighed for automatisk styring af ISO-følsomheden. 
Aktiv D-Lighting Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav, Fra
ADL-bracketing  To billeder vha. den valgte værdi for ét billede eller tre billeder vha. forudindstillede værdier for alle billeder
Autofokus  Nikon Multi-CAM 4800-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindstilling, 39 

fokuspunkter (herunder ni sensorer af korstypen, de midterste 33 punkter er tilgængelige ved 
blændeåbninger mindre end f/5,6 og større end f/8, mens de midterste syv fokuspunkter er 
tilgængelige ved f/8) og AF-hjælpelys (område ca. 0,5 til 3 m)

Måleområde -1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor  • Autofokus (AF): Single AF (AF-S), kontinuerlig autofokus (AF-C), automatisk valg af AF-S/

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

Fokuspunkt Der kan vælges mellem 39 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode  Enkeltpunkts-dynamisk område-AF med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-tracking, autopunkts-AF
Fokuslås  Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på 

knappen AE-L/AF-L
Indbygget flash  i, k, p, n, o, s, w: 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 med RGB-sensor med 2016 pixels er tilgængelig sammen med 

den indbyggede flash og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300, 
i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til DSLR-kamera anvendes med matrix-lysmåling eller 
centervægtet lysmåling, standard-i-TTL-flash til DSLR-kamera med spotmåling

Flashindstillinger  Auto, auto med rød-øje-reduktion, automatisk langtidssynkronisering, automatisk langtidssynkronisering 
med rød-øje-reduktion, udfyldningsflash, rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering, 
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, 
synkronisering med bageste lukkergardin, fra, auto FP High-Speed-synkronisering understøttes

Flashkompensation  -3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Flash-bracketing 2 til 3 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  Advanced Wireless Lighting understøttes med indbygget flash, SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 
Lighting System (CLS) som master flash og SB-600 eller SB-R200 som fjernbetjente enheder eller SU-800 som commander. 

Den indbyggede flash kan fungere som masterflash i commander-indstillingen. Auto FP High-Speed-
synkronisering og pilotlys understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder med undtagelse af 
SB-400. Flash-farveinformation og FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder

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

(der kan gemmes op til 4 værdier), vælg farvetemperatur (2500 K til 10000 K), alle med finindstilling
Hvidbalance-bracketing  2 til 3 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 (pixels)  • 1920×1080; 30p (progressivt), 25p, 24p • 1280×720; 60p, 50p, 30p, 25p. Faktiske 
og billedhastighed billedhastigheder til 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og  

23,976 bps. Indstillingerne understøtter både H høj og normal billedkvalitet
Filformat MOV
Videokomprimering  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lydoptagelsesformat  Lineær PCM
Lydoptagelsesenhed  Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering af følsomhed.
Maksimumlængde Ca. 29 min. 59 sek. (20 min. afhængigt af billedstørrelse/-hastighed og indstillinger for videokvalitet)
Andre videoindstillinger  Indeksmarkering, intervalfotografering
Skærm  8 cm (3,2") lavtemperatur-polysilicium TFT LCD-skærm med ca. 921000 punkter (VGA), ca. 

170° synsvinkel. Søgerdækning på ca. 100 % og automatisk styring af skærmens lysstyrke 
vha. en omgivelseslys-sensor.

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  Fjernbetjeningskabel: MC-DC2 (ekstraudstyr), GPS-enhed: GP-1/GP-1A (ekstraudstyr)
Lydindgang  Stereominijack med miniben (3,5 mm i diameter, plug-in-strøm understøttes) 
Lydudgang Stereominijack (3,5 mm i diameter)
Understøttede sprog  Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, 

fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, 
portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, spansk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk

Batteri  Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Batterigreb  Multifunktionsbatterigreb MB-D14 (ekstraudstyr) med et genopladeligt Li-ion-batteri  

EN-EL15 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. 141×113×82 mm
Vægt  Ca. 850 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel. Ca. 760 g (kun kamerahus).
Anvendelsesområde  Temperatur: 0 til 40 °C, luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende udstyr   Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25, øjestykkedæksel DK-5,  
(kan variere fra land til land) gummiøjestykke DK-21, USB-kabel UC-E15, kamerarem AN-DC10, LCD-skærmdæksel  

BM-14 LCD, kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til i XLIFF BS-1, ViewNX 2 cd-rom
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