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Vietettyäni muutaman tunnin laaksossa huomasin, että tuuli ja raikas vuoristoilma saivat minut 
unohtamaan päivittäiset huoleni.

Hengitän syvään kiivetessäni ylemmäs. Koska en murehdi arkihuolia, jokainen ottamani askel 
ja kuva vievät minut lähemmäs todellista luovaa itseäni.

Yhtäkkiä näen naisen: hänen hiuksensa hulmuavat tuulessa, kun hän seisoo liikkumatta 
paikoillaan – aivan kuin hän odottaisi minua. 

Tarkkailen tilannetta ja yritän ymmärtää sitä. Kun asetan kameraa valmiiksi, tajuan, että voin 
tulkita maailmaa omalla tavallani. Minä olen valokuvaaja, ja kamera on instrumenttini.

Kun kamera on kädessäni kuvausvalmiina, ideat ja valokuvat saavat entistä syvemmän 
merkityksen.

Siksi hidastankin tahtia ja nautin joka ikisen kuvan mahdollisuuksista.

H i d a s t a  t a h t i a

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G Special Edition • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/320 sekuntia, f/7,1
• Valkotasapaino: Automaattinen 1 • ISO-herkkyys: ISO 250 • Picture Control -asetus: Yksivärinen.
©Jeremy Walker



• Objektiivi: AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/125 sekuntia, f/8
• Valkotasapaino: Automaattinen 1 
• ISO-herkkyys: ISO 2 500
• Picture Control -asetus: Vakio.  
©Jeremy Walker

Tuuli kävi entistä voimakkaammaksi päivän viimeisten auringonsäteiden hiipuessa. Kävelin eteenpäin nauttien tunnelmasta ja mietin, 
miltä linna oli mahtanut näyttää loistoaikoinaan. Kun pääsin mäen huipulle, tuuli heilutti lähellä näkemäni vanhan miehen kilttiä. 
Hän kääntyi takaisinpäin – ja juuri sillä hetkellä tilanne tuntui muuntuvan todella maalaukselliseksi historialliseksi taideteokseksi. 

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 28 mm f/1.8G
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [A]-tila, 1/640 sekuntia, f/11
• Valkotasapaino: Automaattinen 1 
• ISO-herkkyys: 400
• Picture Control -asetus: Maisema.
©Jeremy Walker

Lopulta alkoi sade, ja lähdin kiertämään järveä ja löysin nämä veneen jäännökset. Taivas selkeni, kun astelin lähemmäs, 
 ja pilvet heijastuivat tyynestä ja tasaisesta vedenpinnasta. Jollain tavalla tämä näky puhutteli minua syvästi. 

 Kun seisoin paikalla yksin kamera kädessäni, aika tuntui pysähtyvän. 

4 5



• Objektiivi: AF-S NIKKOR 35 mm f/1.4G
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [M]-tila, 1/125 sekuntia, f/2
• Valkotasapaino: Automaattinen 2 
• ISO-herkkyys: 3 200
• Picture Control -asetus: Vakio.  
©Jeremy Walker

Viskin annetaan kehittyä ja kypsyä rauhassa vuosien ajan näissä tynnyreissä.  
Liikuin hitaasti hämärästi valaistussa panimossa: etsin erityisiä hetkiä, kuten tämä, jossa kaksi 

 viskintekijää keskustelivat hiljaa keskenään. Aika ja hiljaisuus sopivat hyvin yhteen.
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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200 mm f/4G ED VR
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)
• Valotus: [A]-tila, 1/1 250 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Automaattinen 1 
• ISO-herkkyys: ISO 1 600
• Picture Control -asetus: Vakio.
©Jeremy Walker

Minne tahansa menenkin, kamera johtaa minut aina jonkin uuden äärelle. Pusken eteenpäin täynnä energiaa ja vailla huolia: tunnen 
ennennäkemätöntä vapautta jahdatessani uusia mahdollisuuksia. Mitä kauemmas kävelin, sitä enemmän kuvausmahdollisuuksia löysin. 

Jokaisen uuden mutkan takana tuntui olevan uusi kuvan arvoinen paikka tai asia.



• Objektiivi: AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G Special Edition
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)  
• Valotus: [A]-tila, 1/1 250 sekuntia, f/8
• Valkotasapaino: suora auringonvalo  
• ISO-herkkyys: automaattinen ISO-herkkyyssäätö (100)  
• Picture Control -asetus: Vakio.
©Takeshi Fukazawa

Tästä näkökulmasta katsottuna värit ja tunnelma tuntuivat muuttuvan minuutti minuutilta aamunkoiton lähestyessä. 
Valtavan jäävuoren lailla liikkuva pilvimuodostelma peitti alleen kaiken – vain tuulen puhallus kuului.
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• Objektiivi: AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED
• Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)  
• Valotus: [A]-tila, 1/800 sekuntia, f/8
• Valkotasapaino: suora auringonvalo  
• ISO-herkkyys: automaattinen ISO-herkkyyssäätö (800)   
• Picture Control -asetus: Vakio.  
©Takeshi Fukazawa

Sade jatkoi tihuttamistaan kiivetessäni ylemmäs. Näin tihkun läpi, että kauempana oli jotain värikästä.  
Käännyin pois polulta ja jatkoin matkaa polun vartta pitkin – ja löysin pienen saarekkeen kukkivia luonnonkukkia. 

Nautiskelin tästä hiljaisesta hetkestä metsässä ainoastaan sateen ropina seuranani.



Tuntoherkkä tarkkuusmekaniikka: suora ohjaus tuottaa ainutlaatuisia kuvia
Df:n yläosan suuret mekaaniset valitsimet ovat juuri siellä, 
missä valokuvaajat haluavat niitä käyttää kuvausprosessin 
aikana. ISO-herkkyys, suljinaika ja valotuksen korjausarvo ovat 
jatkuvasti näkyvissä ja käytettävissä kameran yläkannessa. 
Näin kameran asetuksia voidaan käyttää kätevästi ja valotusta 
säätää suoraan fyysisten säätimien avulla. Df:n säätimien avulla 
kuvaajalla on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan toteuttaa 
valokuvaukselliset aikomuksensa. Arkisissa kuvaustilanteissa säätimet voi ohittaa ja antaa 
Df:n ohjelmoidun automatiikan laskea valotusasetukset. Valokuvaajat tuntevat kuitenkin 
varmasti vastustamatonta vetoa kameran mekaanisiin valitsimiin, joiden avulla he voivat 
luoda omaa näkemystään vastaavia kuvia.

Helppokäyttöisyys ja yksinkertaisuus: avain luovuuden ytimeen 
Df-kameran valotusasetusten määritys on varsin yksinkertaista ja helppoa. Kussakin 
valitsimessa on vain yksi toiminto: ISO-herkkyys, suljinaika tai valotuksen korjaus. Aukko 
voidaan määrittää NIKKOR-objektiivien himmenninrenkaalla tai sivukomentokiekolla*. 
Käytössä olevat asetukset ja niiden säätömahdollisuudet on helppo tarkistaa yhdellä 
silmäyksellä. Asetuksia voi muokata suoraan valitsimilla, minkä ansiosta voit keskittyä 
paremmin sommitteluun ja valotukseen. Kun haluat säätää suljinaikaa EV-esiasetuksia 
tarkemmin, voit asettaa suljinajan valitsinkiekon asentoon 1/3 STEP ja säätää suljinaikaa 
pääkomentokiekolla.

*Kun käytät NIKKOR-objektiiveja, joissa ei ole himmenninrengasta, aukon voi määrittää vain sivukomentokiekolla tai 
automaattitilojen avulla. Tämä koskee G-tyypin ja E-tyypin NIKKOR-objektiiveja (tämä ei kuitenkaan koske  
PC-E NIKKOR -objektiiveja, joissa on täysin yhteensopivat himmenninrenkaat). 

Tarkkaa suunnittelua: laadukas käyttötuntuma
Huolellisesti suunniteltujen yksityiskohtien ansiosta Df tuntuu 
juuri oikealta käsissäsi. Vankka kamera on suunniteltu 
kulkemaan mukana kaikkialla. Runko on valmistettu 
magnesiumseososista ja esimerkiksi kädensijassa on käytetty 
laadukasta nahkapinnoitetta. Mekaaniset valitsimet ovat täyttä 
metallia, ja ilmaisimet on kaiverrettu ja maalattu pintaan. 
Valitsimen ympärillä on pienet lovet, joista saa tukevan otteen, 
ja valitsimen kääntämisestä syntyvä napsahdusääni antaa kuvaajalle varman tunnun. 
Kameran miellyttävä käyttötuntuma on taattua Nikon-laatua.

Läheisyys kohteen kanssa: lasipentaprismalla varustettu optinen etsin, jonka  
kuva-ala on noin 100 %
Olennaisena osana järjestelmäkameralla kuvaamiseen kuuluu, että valokuvaajalla on 
mahdollisuus katsoa selkeän optisen etsimen läpi ja tuntea läheisyys kohteeseen. Suuren 
FX-kokoisen etsinkuvan parhaat edut tulevat esiin Df:n noin 100 prosentin kuva-alan 
ansiosta – onhan elementtien sijoittaminen kuva-alaan ensiarvoisen tärkeää. Noin 
0,7-kertainen suurennus* helpottaa jokaisen kuvassa näkyvän kohteen – kuten etsimen 
tietonäytön tietojen – tarkistamista. Suuri tähyslasi ja sen kirkas etsinkuva on suunniteltu 
huolellisesti, jotta tarkennuksen näönvarainen tarkistaminen olisi helppoa niin käsisäätö- 
kuin automaattitarkennustilassakin. Lisäksi etsimessä voidaan ottaa käyttöön ruudukko, 
jotta kamera saadaan suunnattua oikein.

*50 mm:n f/1,4-objektiivi äärettömään tarkennettuna, -1.0m-1

Käytetty objektiivi: AF-S NIKKOR 50 mm f/1.8G Special Edition

Mahdollisuuksia luovuuteen joka käänteessä:  
helppokäyttöisillä säätimillä pääset näkemyksesi ytimeen  
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Asennossa 1/3 STEP suljinaikaa voidaan säätää pääkomentokiekkoa kääntämällä 
siirtämättä katsetta pois etsimestä.



Todellinen koko

Aito Nikonin järjestelmäkameroiden muotoilu: kaikkein helpoimmin mukana 
kulkeva FX-koon digitaalinen järjestelmäkamera
Ulkopuolelta Df täyttää kaikki perinteen ja aitouden tunnusmerkit. 
Kameran rungon pienestä koosta ja terävistä kulmista saattaa  
tulla mieleen Nikonin varhaisemmat filmijärjestelmäkamerat –  
etenkin, jos kameraa käytetään yhdessä upean AF-S NIKKOR  
50 mm f/1.8G -objektiivin (erikoisversio) kanssa. Toisten silmissä 
tämä ainutlaatuinen hybridi taas edustaa aivan uutta omaa tyyliään. 
Miellyttävän käsituntuman tarjoava pieni, tasapainoinen digitaalinen 

järjestelmäkamera on Nikonin FX-malliston kameroista pienin ja kevyin. Pystyt hyvin 
keskittymään kuvaamiseen paikasta ja ajasta riippumatta toisin kuin suurella, painavalla 
kameralla. Tämä on yksi Df:n eduista.

Todellinen mahdollisuuksien kolmikko: NIKKOR-objektiivit, D4:n  
Nikon FX -koon kuvakenno ja EXPEED 3 -kuvaprosessori 
Df:ssä on myös pintaa syvempiä etuja. Kuvanlaadun suhteen kame-
ra haastaa Nikonin digitaalisten järjestelmäkameroiden huippumal-
lin D4:n taatun suorituskyvyn. Df:n sydämenä ovat tehokas FX-koon  
kuvakenno (yli 2 kertaa DX-koon kennoa suurempi) ja EXPEED 3 -kuva-
prosessori. Df hyödyntää samaa kuvakennoa kuin D4, minkä ansiosta 
siinä on suuri 7,3 μm:n pikselijako. Tämän ansiosta jokainen kuvapiste 

kerää mahdollisimman paljon valoa missä tahansa tilantees-
sa. Tämä puolestaan takaa suuren signaali-kohinasuhteen ja 
laajan dynaamisen alueen. Yhdistettynä tarkkoihin ja inno-
vatiivisiin NIKKOR-objektiiveihin Df tuottaa 16,2:ta tehollista 
megapikseliä hyödyntäviä kuvia, jotka ovat uskomattoman 
monipuolisia ja kaikin puolin helposti käsiteltäviä. Jokaisen 

kuvan sävyt ovat pehmeitä ja värit syviä sekä tarkkoja – aivan kuin FX-koolta on syytä odottaa. 
Aivan kuin maailman huippuammattilaiskuvaajia hämmästyttäneessä D4:ssä, myös Df-kameras-
sa huipputekniikkaa edustavat kuvakenno ja kuvaprosessori vähentävät 
yhdessä kohinaa koko laajalla ISO-herkkyysalueella. Df:ssä on 
pakattu ja pakkaamaton RAW-kuvamuoto JPEG- ja TIFF-tiedos-
tomuotojen lisäksi. Df:n D4:stä tuttu kuvanlaatu ja FX-koolle 
aivan uudenlainen kannettavuus antavat kokonaan uuden-
laisia mahdollisuuksia valokuvaukseen.

Tehoa valokuvauksen uudistamiseen: D4-kameroiden kuvanlaatu ja  
ISO-herkkyysalue kätevästi kannettavassa koossa
Df:n valttikorttina onkin monipuolisuus. Olipa 
kuvattavan näkymän valotaso mikä tahansa, Df on 
valmiina eikä petä odotuksia. Tilanteissa, joissa valoa 
on niukalti eikä jalustaa ole käytettävissä, kameran 
laaja ISO-herkkyysalue mahdollistaa lyhyet suljinajat 
käsivaralta kuvattaessa, ja tuloksena saadaan silti 
kirkkaat, tarkat, yksityiskohtaiset ja miellyttävän 
värikylläiset kuvat, joissa kohinaa ei juuri esiinny. Lisäksi 
pienten ISO-herkkyyksien suuri dynaaminen alue takaa 
sen, että Df tuottaa silti hienot sävyt sekä terävät reunat ja yksityiskohdat niin valo- 
kuin varjoalueillakin dynaamista aluetta rajoittamatta – myös räikeässä valaistuksessa 
ja tilanteissa, joissa on suuret kontrastit. Kätevästi mukana kulkevalla kameralla on 
kyky hallita monia erilaisia valaistusolosuhteita. Näin kuvaajilla on vapaus toteuttaa 
mielikuvitustaan sekä kameran ISO-vakioherkkyysalueella 100–12 800 että laajennetuilla 
asetuksilla, jotka vastaavat arvoja ISO 50 ja ISO 204 800.

Joustavaa valokuvausta: Picture Control -järjestelmä, Aktiivinen D-Lighting ja HDR
Nikonin alkuperäisen Picture Control -järjestelmän ansiosta kuvasi näyttävät juuri siltä, miltä 
olit kuvitellutkin niiden näyttävän. Df-kamerassa on kuusi asetusta: Vakio, Neutraali, Värikäs, 
Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema. Kun valitset ideaasi tai kuvattavan näkymän olosuhteita 
vastaavan asetuksen, saat kuviisi ainutlaatuisen ja silti luonnollisen ilmeen. Jokaisen asetuksen 
parametreja – esimerkiksi terävyyttä, kontrastia ja kirkkautta – voit myös säätää itse. Säädet-
tyjen kuvatiedostojen parametrit on mahdollista tallentaa mukautettuina Picture Control 
-asetustiedostoina, minkä ansiosta voit käyttää tismalleen 
samaa valokuvauksellista tyyliä myöhemminkin milloin 
tahansa. Kun kuvaat suurikontrastisia kohteita, aktiivinen 
D-Lighting auttaa säilyttämään valo- ja varjoalueiden yksi-
tyiskohdat kadottamatta silti kuvan luonnollista olemusta. 
HDR-toiminto (High Dynamic Range, laaja dynaaminen 
alue)* yhdistää kaksi yhdellä laukaisulla ja eri valotuksella 
otettua kuvaa, joiden ero voi olla enintään 3 EV. Tulokse-
na saadaan yksi kuva, jossa on laaja dynaaminen alue.

*HDR-kuvaamiseen suositellaan jalustaa.

Luovuutta uudessa mittakaavassa:  
D4-kuvanlaatu kevyesti mukana
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Otettu ISO-herkkyydellä 6 400 ©Jeremy Walker

Aktiivinen D-Lighting: Erittäin suuri 2
©Takeshi Fukazawa



Vangitsemisen tehoa
Df:n innovatiiviset perusominaisuudet inspiroivat valokuvaajia. 
Kameran Multi-CAM 4800 -automaattitarkennusmoduulissa on 
39 tiiviisti pakattua ja strategisesti sijoiteltua tarkennuspistettä, 
jotka toimivat yhdessä verkon tavoin kohdetta seuratessaan 
ja lukitessaan sen tarkkaan tarkennukseen. Keskellä 
olevat yhdeksän ristikkäistyyppistä tunnistinta parantavat 
tarkkuutta kuvattavan kohteen asennosta riippumatta. 
Vaikka teleobjektiivin suurin tehollinen aukko olisi vain f/8 

kaksinkertaisen telejatkeen 
kanssa, voit edelleen luottaa Df:n 
seitsemään aktiivisena pysyvään 
tarkennuspisteeseen. Jos 
tarvitset lisänopeutta, Df pystyy 
kuvaamaan jatkuvia sarjoja noin 
5,5 kuvan sekunti vauhdilla*1 
jopa 100 kuvan verran*2. Nikonin 
oma aiheentunnistusjärjestelmä 
analysoi tarkasti 2 016 kuva-
pisteen RGB-kennon ja 
kuvakennon avulla jokaisen 
kuvattavan näkymän ennen 
kuvan ottamista. Tietojen 
avulla se hienosäätää 
automaattitarkennuksen, 
automaattivalotuksen, 
tasapainotetun i-TTL-
täytesalaman ja automaattisen 
valkotasapainon. Tuloksena on 
erinomainen tarkkuus.

*1 Perustuu CIPA-ohjeisiin. 
*2 Kun kuvaat JPEG-muodossa

Tehoa näyttöön ja muokkaukseen
Niin kirkkaassa auringonvalossa kuin hämärissä sisätiloissakin 
kuvaajan on voitava tarkistaa kuvat ja kameran tiedot 
helposti nestekidenäytöstä. Df:n suuri 8 cm:n (3,2 tuuman) 
ja noin 921 000 pisteen tarkka nestekidenäyttö (joka vastaa 
D4:n näyttöä) sekä laaja katselukulma takaavat selkeän 
näkyvyyden sekä vähäiset asi- ja paneelirakenteen ansiosta. 
Laajennettu värintoistoalue parantaa kuvan tarkastelua. 
Toiston zoomaus voi suurentaa FX-koon suuret kuvat noin 

30-kertaisesti (pituusvertailussa) 
helpottaen ja nopeuttaen 
tarkennuksen tarkistamista. 
Nestekidenäytön tekstien 
ja taustan värit muuttuvat 
ympäristön valaistuksen mukaan 
parantaen kameran tietojen 
näkyvyyttä. Käytännöllinen 
P-painike kameran takaosassa 
mahdollistaa valikkoasetusten 
suoran käytön. Asetuksia ja tiloja 
voi muuttaa helposti painiketta 
painamalla sekä optisen 
etsimen avulla kuvattaessa että 
reaaliaikanäkymäkuvauksessa 
tarvitsematta selata valikkoa.  
Kun painat tätä painiketta toiston 
aikana, näyttöön tulee useita 
muokkaustoimintoja sisältävä 
valikko.

Kaikki 39 tarkennuspistettä toimii 
f/5,6-objektiiveilla 

Kuvattaessa optisella etsimellä: 
tietonäytön avulla asetuksia 
voi muuttaa nopeasti, vaikka 
nestekidenäyttö olisi poissa 
käytöstä.

Reaaliaikanäkymässä: Kameran 
asetuksia voi muokata 
nestekidenäytössä

Toiston aikana: Nopeasti 
käytettävissä oleva muokkausvalikko

33 tarkennuspistettä toimivat 
aukkoa f/5,6 pienemmän ja aukkoa 
f/8 suuremman aukon kanssa 
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Muuntautumistehoa
Kuvattaessa reaaliaikanäkymässä Df:n uusi 9-kenttäinen 
rajausruudukko – sen 16-kenttäisen rajausruudukon 
lisäksi – helpottaa sommittelua 3:2-kuvasuhteessa sekä 
kuvauksen jälkeistä rajausta kuvasuhteissa 16:9 ja 1:1. 
Näennäishorisontti näyttää sivuttaiskallistuksen sekä 
kallistuksen eteen- ja taaksepäin nestekidenäytössä, 
kun taas sivuttaiskallistus näkyy myös etsimessä. 
Valkotasapainon pistemittauksen avulla voit helposti 
määrittää manuaaliset, tiettyyn kuvan alueeseen liittyvät 
tiedot, kun valitset kuva-aluetta reaaliaikanäkymässä. Voit 
valita nopeasti juuri oikean valkotasapainoasetuksen koko 
valitulle kohteelle siirtämällä pistemittauksen kohdetta 
missä tahansa kuvassa monivalitsimen avulla. Näin ollen 
harmaakorttia ei tarvitse käyttää, ja voit saada esiasetetut 
tiedot kaukanakin olevasta kohteesta. Tämä on kätevää 
kuvattaessa sisätiloissa, 
missä valaistus syntyy usein 
erilaisista valonlähteistä. 

Sietokykyä
Df on suunniteltu kevyeksi ja tasapainoiseksi, etenkin 
käytettäessä pienien kiinteäpolttovälisten NIKKOR-
objektiivien kanssa. Tätä tärkeää etua tarvitaan 
monenlaisissa kuvaustilanteissa – eikä sen vuoksi ole 
tingitty luotettavuudesta. Kameran ylä- ja takakannessa 
sekä pohjassa on käytetty kevyttä ja kestävää 
magnesiumseosta, ja kameran runko on monin paikoin 
suojattu pölyltä ja sään vaihteluilta D800-sarjan tapaan. 
Df:ssä on nopea ja erittäin tarkka 
vaiheittainen hallintamekanismi sulkimen, 
peilin ja aukon hallintaan itsenäisesti. 
Suljinta on testattu 150 000 käyttökertaa 
niin, että koko suljinyksikkö sekä 
käyttömekanismi ovat olleet 
kiinnitettyinä kameraan. 
Rakenne on siis erittäin 
kestävä. Suljinyksikköön 
sisältyy myös itsesäätyvä 
sulkimen valvontalaite, joka 
auttaa ylläpitämään parasta 
mahdollista tarkkuutta. 
Yhdessä energiatehokkaan 
virranhallinnan ja kompaktin 
EN-EL14a-litiumioniakun 
avulla on mahdollista ottaa 
noin 1 400 kuvaa* yhdellä 
latauksella.

*Perustuu CIPA-standardeihin.

Yhdeksänkenttäinen rajausruudukko 
helpottaa sommittelua reaaliaikanäkymässä

1:1-kuvasuhteen ilmaisin reaaliaikanäky-
mässä kuvauksen jälkeistä rajausta varten

Näennäishorisontti ilmaisee sivuttaiskal-
listuman sekä kallistuman eteen- ja taaksepäin 

Kamera on suojattu pölyltä ja 
kosteudelta tehokkailla tiivisteillä

Ylä-, taka- ja pohjakannet ovat kevyttä 
ja kestävää magnesiumseosta

Pienikokoinen ja tehokas 
ladattava EN-EL14a-
litiumioniakku 

 Suorituskyky, joka tähtää luovuuteen: näin kuvaajan valokuvausvaistot pääsevät oikeuksiinsa

Seitsemän tarkennuspistettä toimii 
aukolla f/8 
 Toimivat ristikkäistyyppisinä  
 tunnistimina



 Vapauta luovuutesi: NIKKOR-objektiivit ja Nikon-järjestelmä
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 AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Tämän erinomaisesti luonto-, maisema- ja yökuvien kuvaamiseen 
soveltuvan objektiivin erinomainen komapoikkeaman korjauskyky 
mahdollistaa loistavan kuvanlaadun myös suurimmalla aukolla. 
Nanokidepinnoite vähentää huomattavasti haamukuvia ja 
heijastuksia, joita muuten esiintyisi laajakulmakuvauksessa.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Tämä objektiivi toistaa syvyyden entistä luonnollisemmin, sillä boke-efektin teho muuttuu tasaisesti täysin 
tarkasta täysin epäterävään. Objektiivilla voidaan tehdä sujuvasti manuaalinen tarkennus, ja siinä on 
erinomainen tarkkuus jopa suurimmalla aukolla kuvattaessa. Näin se soveltuu erinomaisesti muotokuviin 
sekä maisemakuviin.

 AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Tämä uskomattoman tarkat ja selkeät kuvat mahdollistava objektiivi 
soveltuu erinomaisesti monenlaisiin kuvaustarkoituksiin, muun 
muassa muotokuville luonnossa, maisemakuviin ja sisäkuviin. Sen 
nopea ja suuri aukko tuottaa kauniin luonnollisen boke-efektin, 
kun taas nanokidepinnoite parantaa kuvanlaatua entisestään 
ehkäisemällä haamukuvia ja linssiheijastuksia.

 AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition 
Tämä AI-S NIKKOR 50mm f/1.8G -objektiiviin perustuva objektiivi on suun-
niteltu nimenomaan Df-kameroille: objektiivin samankaltainen ulkoasu – 
mukaan lukien hopeanvärinen alumiinirengas – sopii erinomaisesti yhteen 
kameran kanssa. Tämä erinomaisesti muotokuviin, asetelmiin, matkakuviin 
ja moniin muihin kuvaustarkoituksiin soveltuva objektiivi on piirtoterävyy-
deltään täydellinen. Lisäksi sen optinen rakenne – muun muassa asfäärinen 
linssi-elementti – mahdollistaa laadukkaan taustasumennuksen. Kevyessä 
ja pienikokoisessa rungossa on hiljainen ja sujuva automaattitarkennus.

 AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Tämän objektiivin tärinänvaimennus helpottaa makrokuvausta 
käsivaralta ja mahdollistaa tarkat ja luonnolliset kuvat monissa 
erilaisissa kuvaustilanteissa (mukaan lukien muotokuvat). Pääset 
ottamaan kätevältä kuvausetäisyydeltä lähikuvia kukista, hyönteisistä 
ja muista pikku otuksista. Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja 
heijastuksia tehokkaasti.

NIKKOR-objektiivit – terävyys, tarkkuus, monipuolisuus ja luotettavuus 
Vain erittäin laadukas ja tehokas objektiivi voi hyödyntää kaikkia Df:n 
mahdollisuuksia. NIKKOR-objektiivien erinomainen optinen suorituskyky ja 
luotettavuus ovat alan ammattilaisten mieleen kaikkialla maailmassa. Nikonin 
kehittämät ainutlaatuiset tekniikat – kuten haamukuvia ja heijastuksia räikeässäkin 
valaistuksessa ehkäisevä nanokidepinnoite sekä kameran tärinää ehkäisevä 
tärinän vaimennus – tukevat omalta osaltaan Df:n erinomaista kuvanlaatua. 
NIKKOR-objektiivien laaja valikoima jatkaa kasvuaan, joten kaikille Nikonin 
digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttäjille on 
tarjolla entistä enemmän vaihtoehtoja.

Nikonin salamalaitteet ja luova 
valaistusjärjestelmä – tee valokuvistasi taidetta
Haluatko hyödyntää studiotason valaistusta missä 
tahansa? Df:n, Nikonin salamalaitteiden ja luovan 
valaistusjärjestelmän avulla tämä on mahdollista. 
Sekä malliston tehokkaassa lippulaivamallissa SB-910:ssä että 
pienikokoisessa ja helppokäyttöisessä SB-700:ssa on i-TTL-
salamaohjaus, joka takaa tarkan ja yksinkertaisen salamavalotuksen. 
Avaa kohteesi varjot suoralla salamalla salamakengästä tai luo 
helposti syvemmät, tasaisemmat ja pyöreämmät sävyt tarjoava 
sivuvalaistus. Tämä on mahdollista yhdellä salamalaitteella ja TTL-
kaukolaukaisimella. Jos käytät useita kehittyneen langattoman 
valaistusjärjestelmän kanssa yhteensopivia salamalaitteita, voit 
muokata valokuvien tunnelmaa tavoilla, jotka eivät ole mahdollisia 

normaalivalaistuksessa. Df:n ja 
luovan valaistusjärjestelmän avulla 
tämä puolestaan on helppoa.

SU-800-salamakengän ohjain ohjaa 
langattomasti kahta SB-700-etäyksikköä: 
toinen niistä valaisee pääkohteen sivulta 
ja toinen valaisee tynnyreiden yläpuolen 
takaapäin.

Nikon F -bajonetti – uutta elämää vanhoille 
NIKKOR-objektiiveille  
Sen lisäksi, että voit 
nauttia kuvaamisesta 
uusimman tekniikan 
mukaisilla NIKKOR-
objektiiveilla, Df tarjoaa 
toisenkin tärkeän edun: 
yhteensopivuuden 
vanhojen NIKKOR-
objektiivien kanssa. 
Sen objektiivin 
kiinnikkeessä on kokoonpainuva valonmittauksen 
kytkentävipu, joka on yhteensopiva miltei kaikkien 
NIKKOR-objektiivien kanssa, myös ei-AI-objektiivien 
kanssa. Kun määrität objektiivin himmenninrenkaalla 
valitun aukkoarvon kameraan komentokiekon avulla, 
voit nauttia täyden aukon mittauksesta vanhoilla 
NIKKOR-objektiiveilla ja ottaa entistä tarkempia kuvia 
(yhteensopiva vain A- tai M-valotustilassa). Luovuus 
saa uusia mahdollisuuksia, kun yhdistät vanhoja 
objektiiveja ja uusimman digitaalitekniikan. 

 AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
Tässä edullisessa muotokuviin soveltuvassa pienikokoisessa objektiivissa on 
erityinen optinen rakenne, minkä ansiosta kuvat ovat sekä yksityiskohdiltaan 
erittäin tarkkoja että boke-efektiltään laadukkaita myös vaikeissa 
valaistusolosuhteissa. Tällä objektiivilla saat uskomattoman tarkkoja ja 
luonnollisia muotokuvia mitä erilaisimmissa valaistusolosuhteissa.

©Jeremy Walker
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SB-700 kiinnitettynä 
Df-kameraan
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GPS-laite GP-1/GP-1A (lisävaruste) 
GP-1/GP-1A mahdollistaa 
paikannustietojen – kuten 
leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja 
UTC (Universal Coordinated Time) 
-aika – tallentamisen Exif-tietoina. 
Paikannustiedot sisältävät kuvat voidaan näyttää 
ViewNX 2 -ohjelmiston Map-työtilassa. Tietoja 
voi käyttää myös Nikonin kuvien jakamiseen ja 
tallentamiseen tarkoitetussa NIKON IMAGE SPACE 
-palvelussa, muissa verkkokuvajakopalveluissa ja 
digitaalisissa karttaohjelmistoissa.

Langaton WU-1a-mobiiliyhteyssovitin 
(lisävaruste)
WU-1a mahdollistaa langattoman 
lähiverkkoyhteyden muodostami-
sen kameran ja älylaitteiden välille 
(esimerkiksi älypuhelimet ja taulu-
tietokoneet). Voit käyttää älylaitetta langattomana 
reaaliaikaisena näyttönä, josta näet otettavan ku-
van ja jossa voit vahvistaa kuvan ottamisen. Älylait-
teeseen jaetut kuvat voidaan jakaa välittömästi. 
Sovitin on yhteensopiva iOS- ja Android™-käyttö-
järjestelmiä käyttävien älylaitteiden kanssa. 

Huomautus: älypuhelimeen liitettävän WU-1a-sovittimen käyttö 
edellyttää Wireless Mobile Utility -sovelluksen (ladattavissa maksutta 
kunkin älylaitteen sovelluskaupasta) asentamista laitteeseen ennen 
käyttöä.

Langaton kauko-ohjain WR-1 (lisävaruste)
Kun toinen WR-1 määritetään 
lähettimeksi ja toinen vastaanottimeksi, 
joka kiinnitetään Df-kameraan, kameran 
asetuksia voi tarkastella tai muuttaa 
lähettimen näytöstä. Radiotaajuuden 
ansiosta WR-1-yksiköiden välinen 
etäisyys voi olla jopa 120 metriä. 
Käytettävissä on muitakin kauko-ohjatun kuvauksen 
vaihtoehtoja: useiden kameroiden sulkimien 
laukaisu samanaikaisesti, useiden kameroiden 
sulkimien laukaisu isäntäkameralla, johon WR-1 
on kiinnitetty, kunkin kameraryhmän kauko-ohjaus 
erikseen sekä ajastettu kuvaus. Myös etäkuvaus 
yhdistämällä WR-1 WR-R10:een tai WR-T10:een on 
mahdollista.

Langattomat kauko-ohjaimet WR-R10 ja  
WR-T10 (lisävarusteita)
Kun WR-R10 on 
kiinnitettynä, voit ohjata 
yhtä kameraa tai useita 
kameroita (kameroiden 
määrää ei ole rajoitettu), kun 
käytät WR-T10:tä lähettimenä. Enimmäisetäisyys 
WR-R10:n ja WR-T10:n välillä on 20 m.

Kameran mukana toimitettavan Nikon ViewNX 2 -ohjelmiston 
avulla voit helposti tuoda ja selata kuvia sekä ja muokata niitä 
yleisillä kuvankäsittelytoiminnoilla. Voit esimerkiksi muuttaa 
kokoa, suoristaa kuvan ja säätää kirkkautta. Kuten ammatti-
laiset ja innokkaat kuvaajat ympäri maailman tietävät, Nikonin 
RAW-kuvamuoto, joka tunnetaan myös nimellä NEF (Nikon 
Electronic Format), sisältää erittäin paljon tietoja, joiden yksin-
kertainen RAW-käsittely on mahdollista ViewNX 2 -ohjelmis-
tolla. Jos haluat kuitenkin hyödyntää kaikkia RAW-kuvien 
mahdollisuuksia mahdollisimman tehokkaasti, suosittelemme 
lisävarusteena saatavilla olevan Capture NX 2 -ohjelmiston 
hankkimista. Se tarjoaa monipuolisen valikoiman helppokäyt-
töisiä muokkaustyökaluja, esimerkiksi eräkäsittelyn, pikakor-
jauksen, suoristustyökalun, vinjetoinnin korjauksen, automaat-
tisen väripoikkeaman säädön sekä vääristymien poiston.

Enemmän käyttömahdollisuuksia – GPS-laite, langaton 
mobiiliyhteyssovitin ja langattomat kauko-ohjaimet 

Nikon-ohjelmisto – hyödynnä RAW-tiedostoja mahdollisimman tehokkaasti 

51. Ohjauspaneeli
52. Valotustavan valitsinkiekko
53. Näytön valaistus -painike ja  

palautus kahdella painikkeella 
-painike

54. Virtaliitännän kansi 
55. Akkutilan/muistikorttipaikan kansi
56. Akkutilan/muistikorttipaikan  

kannen salpa
57. Jalustakierre
58. Ohjauspaneeli (koko näyttö)

 1. Kameran hihnan kiinnike
 2. Sivukomentokiekko
 3. Syväterävyyden esikatselupainike
 4. Fn-painike
 5. Itselaukaisimen merkkivalo
 6. Valonmittauksen kytkentävipu 

(kokoonpainuva)
 7. Salamatäsmäyksen liitännän suojus 

ja salamatäsmäyksen liitäntä
 8. Objektiivin vapautuspainike
 9. Objektiivin kiinnike
10. Peili
11. Valikkopainike
12. Ohjepainike, suojauspainike ja valko-

tasapainopainike
13. Toiston zoomaus -painike, kuvan-

laatupainike ja kuvakokopainike
14. Toistozoomauksen loitonnuspainike, 

pienoiskuvapainike, salamatilan pai-
nike, salaman korjauspainike ja palau-
tus kahdella painikkeella -painike

15. -painike
16. Toistopainike
17. Poistopainike
18. Etsimen okulaari
19. Etsin
20. Diopterin säädin
21. AE/AF-lukituspainike
22. AF-ON-painike
23. Pääkomentokiekko
24. Mittaustavan valitsin
25. Monivalitsin
26. OK-painike
27. Tarkennusalueen lukitsin
28. Muistikortin merkkivalo
29. Näyttö
30. Reaaliaikanäkymäpainike
31. Tietopainike
32. Haarukointipainike
33. Objektiivin kiinnitysmerkki
34. Tarkennustilan painike
35. Tarkennustilan valitsin

36. USB-liitännän suojus ja USB-liitäntä 
37. HDMI-liitännän suojus ja HDMI-

miniliitäntä
38. Lisälaiteliitännän suojus ja lisä-

laiteliitäntä
39. Virtakytkin
40. Lankalaukaisimen reikä
41. Laukaisin
42. Valotuksen korjauksen valitsinkiekon 

lukituksen vapautin
43. Valotuksen korjauksen valitsinkiekko 
44. ISO-herkkyyden valitsinkiekon 

lukituksen vapautinpainike
45. ISO-herkkyyden valintakiekko
46. Polttotason merkki
47. Varusteluisti (lisävarusteena  

saatavalle salamalaitteelle)
48. Suljinajan valitsinkiekko 
49. Suljinajan valitsinkiekon lukituksen 

vapautinpainike
50. Kuvanottotavan valitsin

Osien nimet Lisävarusteet

Vakiovarusteet

Salamalaite 
SB-910

SALAMALAITTEET

KAUKO-OHJAUS, GPS-LISÄVARUSTEET 
JA LANKALAUKAISIN

LAUKKU

ÄLYLAITTEIDEN SOVELLUKSET

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT

Salamalaite 
SB-700

Salamalaite 
SB-400

Salamalaite 
SB-300

Salamalähikuvauksen ohjainsarja 
R1C1 

Digitaalisen järjestelmä-
kameran Fieldscope-sovitin 
FSA-L1

Digitaalisen järjestelmä-
kameran Fieldscope-sovitin 
FSA-L2

Salamalaitteet  
SB-910/700/400/300

TTL-kaukolaukaisimet 
SC-28/29

Langaton salamanohjain  
SU-800

GPS-laite  
GP-1A

Langallinen  
kauko-ohjain  
MC-DC2

Langaton  
kauko-ohjain  
WR-1

WR-1 WR-T10

Lankalaukaisin AR-3

Puolikova 
laukku CF-DC5

Puolikova laukku 
CF-DC6 (musta 
tai ruskea)

Langaton  
kauko-ohjain  
WR-R10

Langaton  
kauko-ohjain  
WR-T10

Akkulaturi  
MH-24*

Verkkolaite EH-5b

Litiumioniakku  
EN-EL14a*

Virtaliitäntä EP-5A

Suurentava okulaari 
DG-2

TV-näyttö**

USB-kaapeli UC-E6*

HDMI-kaapeli**

TV-KÄYTÖN LISÄVARUSTEET

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Järjestelmäkaavio
NIKKOR-OBJEKTIIVIT ETSIMEN LISÄVARUSTEET

DIGISCOPING-
LISÄVARUSTEET

Lisävirtalähde 
SD-9

Kulmatähtäin DR-5

Okulaari DK-17*

Huurtumaton okulaari 
DK-17A

Okulaarin korjauslinssi  
DK-17C  
(–3, –2, 0, +1, +2  m-1)

Okulaarisuojus DK-26*

Kuminen silmäsuppilo DK-19

Okulaarisovitin  
DK-18

Suurentava okulaari 
DK-17M

Langaton 
mobiiliyhteyssovitin 
WU-1a

Älylaite** 
(iOS / Android OS)
Wireless Mobile Utility†

Tulostin** 

SD-muistikortti**

Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 -päivitys

Capture NX 2
Capture NX 2 -päivitys

*Vakiovarusteet ** Muut kuin Nikon-tuotteet† Ladattavissa kunkin älylaitteen sovelluskaupasta (ilmaiseksi). 

ViewNX 2*

Tietokone**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukija**

Puolikova laukku CF-DC6 (musta)

Puolikova laukku CF-DC6 (ruskea)

AN-SPL001 Premium -nahkahihna 
(musta tai ruskea) 

Kameran AN-DC9-hihna 

Capture NX 2

ViewNX 2

18 19
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Tekniset tiedot
Kameratyyppi Digitaalinen järjestelmäkamera (yksisilmäinen peiliheijastus) 
Objektiivin kiinnike Nikon F -bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Tehollinen kuvakulma Nikonin FX-muoto
Teholliset kuvapisteet 16,2 miljoonaa
Kuvakenno 36,0 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteet yhteensä 16,6 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan lisävarusteena 

saatava Capture NX 2 -ohjelmisto)
Kuvakoko (kuvapistettä) FX-muoto (36 × 24): 4 928 × 3 280 [L], 3 696 × 2 456 [M], 2 464 × 1 640 [S]
 DX-muoto (24 × 16): 3 200 × 2 128 [L], 2 400 × 1 592 [M], 1 600 × 1 064 [S]
Tiedostomuoto • NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä pakattu, pakattu tai pakkaamaton
 • TIFF (RGB)
 • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), 

normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) (Pieni koko); Paras laatu -pakkaus 
käytettävissä.

 • NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että 
JPEG-muodossa

Picture Control Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture  
- järjestelmä  Controlia voidaan muuttaa; tallennustilaa mukautettuja Picture Controleja varten
Tallennusvälineet SD (Secure Digital) - ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 

Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Etsin Silmätason pentaprismapeilietsin
Kuva-ala FX (36 × 24): noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa
 DX (24 × 16): noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa
Suurennus Noin 0,7-kertainen (äärettömään tarkennettu 50 mm f/1,4 -objektiivi; –1,0 m–1)
Katselupiste 15 mm (–1,0 m–1; etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
Diopterin säätö –3...+1 m–1

Tähyslasi B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VIII, jossa on tarkennusalueen kohdis-
tusmerkit (rajausruudukon saa näkyviin)

Peili Pikapalautus
Syväterävyyden Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän  
esikatselu  (valotustilat A ja M) tai kameran (valotustilat P ja S) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat Yhteensopiva seuraavien objektiivien kanssa: AF NIKKOR -objektiivit, mukaan 
objektiivit  lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (PC-objektiiveihin liittyy joitakin rajoituksia) ja 
 DX-objektiivit (jolloin käytössä DX:n kuva-ala 24 × 16, kerroin 1,5), AI-P NIKKOR- 
 objektiivit sekä ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit (AI-objektiivit ja muut kuin 
 AI-objektiivit). IX NIKKOR -objektiiveja ja F3AF-kameran objektiiveja ei voi käyttää. 
 Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 
 tai suurempi (elektroninen etäisyysmittari tukee seitsemää tarkennuspistettä,  
 kun objektiivin suurin aukko on f/8 tai suurempi, ja 33:a tarkennuspistettä, kun  
 objektiivin suurin aukko on f/7,1 tai suurempi)
Suljintyyppi Elektronisesti ohjattu pystysuuntainen verhosuljin
Suljinaika 1/4 000–4 s 1 EV:n välein (pääkomentokiekolla 1/4 000–30 s 1/3 EV:n välein), 

X200 (vain suljinajan valitsinkiekko), aikavalotus
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s. Täsmäyttää sulkimeen enintään nopeudella 1/250 s (salaman toimin-

taetäisyys lyhenee, kun nopeus on 1/200–1/250 s)
Kuvanottotavat S (yksittäiskuvaus), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen 

laukaisu), E (itselaukaisin), Mup (peilin nosto) 
Kuvausnopeus 1–5 kuvaa sekunnissa (Cl)tai 5,5 kuvaa sekunnissa (Ch)
Itselaukaisin 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein

Valotuksen mittaus TTL-valotusmittaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittausmenetelmä • Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G-, E- ja D-objektiivityypit); värimatriisi-

mittaus II (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus käytettävissä muiden 
kuin mikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa, jos käyttäjä antaa objektiivitiedot

 • Keskustapainotteinen: 75 prosentin painotus kuvan keskellä olevalle 12 mm:n ympyrälle; 
läpimitaksi voidaan muuttaa 8, 15 tai 20 mm, tai painotus voidaan perustaa koko kuvan 
keskiarvoon (ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 12 mm:n ympyrää)

 • Piste: mittaa 4 mm:n ympyrän (noin 1,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä 
(keskitarkennuspisteestä, kun käytössä on ei-mikroprosessoriohjattu objektiivi)

Mittausalue (ISO 100, • Matriisi tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV
f/1,4-objektiivi, 20 °C) • Pistemittaus: 2–20 EV 
Valotusmittarin liitäntä Yhdistetty mikroprosessoriohjaus ja AI  
 (kokoonpainuva valonmittauksen kytkentävipu)
Valotustilat Ohjelmoitu automatiikka joustavalla ohjelmalla (P); suljinajan esivalinta-

automatiikka (S); aukon esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M)
Valotuksen korjaus –3...+3 EV 1/3 EV:n välein
Valotuksen haarukointi 2–5 kuvaa 1/3, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n välein
Salaman haarukointi 2–5 kuvaa 1/3, 2/3, 1, 2 tai 3 EV:n välein
Valotuksen lukitus Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys  ISO 100–12 800, 1/3 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,7 tai 1 EV:tä
(suositeltu (joka vastaa herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,7, 1, 2, 3 tai 4 EV:tä 
valotusindeksi)  (joka vastaa herkkyyttä ISO 204 800) yli ISO 12 800:n; automaattinen ISO-

herkkyyssäätö saatavilla
Aktiivinen D-Lighting Valittavissa Automaattinen, Erittäin suuri +2/+1, Suuri, Normaali, Pieni tai Pois
ADL-haarukointi 2 kuvaa yhdessä kuvassa valitulla arvolla tai 3–5 kuvaa kaikissa kuvissa  

esiasetetuilla arvoilla
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 4800 -automaattitarkennusmoduuli, jossa on TTL-vaiheentun-

nistus, hienosäätö ja 39 tarkennuspistettä (joista yhdeksän on ristikkäistyyp-
pistä tunnistinta; 33 keskimmäistä tarkennuspistettä ovat käytettävissä, kun 
aukko on pienempi kuin f/5,6 ja suurempi kuin f/8, ja seitsemän keskimmäistä 
tarkennuspistettä ovat käytettävissä, kun aukko on f/8)

Tunnistusalue –1...+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus  

(AF-C), ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen 
tilan mukaisesti  
• Käsitarkennus (M): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää

Tarkennuspiste Voidaan valita 39 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetilat Pistetarkennus, 9, 21 tai 39 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen 

seuranta, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoleenväliin (kertatarkennus) tai 

painamalla AE-L/AF-L-painiketta
Salaman ohjaus TTL: i-TTL-salamaohjaus 2 016 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on SB-

910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 tai SB-300; digitaaliselle järjes-
telmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään 
matriisimittauksen ja keskustapainotteisen mittauksen yhteydessä, digitaalisen 
järjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa pistemittauksen yhteydessä

Salamatilat Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, punasilmäi-
syyden vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, 
jälkiverhon täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen nopea FP-täsmäys tuettu

Salaman korjaus –3...+1 EV 1/3:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut; valo välkkyy, 

kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus

Nikonin luova  Kehittyneelle langattomalle valaistukselle on tuki käytettäessä SB-910-, SB-va- 
valaistusjärjestelmä laistusjärjestelmää (CLS) 900-, SB-800- tai SB-700-salamalaitetta (SB-600 ja  
(CLS)  SB-R200 vain etäsalamalaitteena ja SU-800 vain salamaohjaimena); automaat- 
 tiselle nopealle FP-täsmäykselle ja muotoiluvalolle on tuki käytettäessä kaikkia  
 CLS-yhteensopivia salamalaitteita paitsi SB-400:aa ja SB-300:aa; salaman  
 väritietojen välitykselle ja salamavalon lukitukselle on tuki käytettäessä kaikkia  
 CLS-yhteensopivia salamalaitteita
Täsmäysliitin ISO 519 -täsmäysliitin, jossa on lukituskierre
Valkotasapaino Automaattinen (2 tyyppiä), hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora 

auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, manuaalinen esiasetus (enintään 4 arvoa 
voidaan tallentaa), valkotasapainon pistemittaus (käytettävissä reaaliaikanä-
kymässä) ja värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K); kaikissa vaihtoehdoissa on 
hienosäätömahdollisuus

Valkotasapainon  2–3 kuvaa 1, 2 tai 3 yksikön askelin 
haarukointi 
Reaaliaikanäkymän • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus AF (AF-S); kokoaikainen automaat- 
tarkennustavat  titarkennus (AF-F) • Käsitarkennus (M)
Reaaliaikanäkymän Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaali-
tarkennusaluetilat alueen automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Reaaliaikanäkymän Kontrastin havaitseva automaattitarkennus missä tahansa kuvan kohdassa 
automaattitarkennus  (kamera valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvo 
 tarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
Näyttö 8 cm:n (3,2 tuuman), noin 921 000 (VGA) kuvapisteen kääntyvä, matalalämpöti-

lainen polysilikoni-TFT-nestekidenäyttö, jossa noin 170 asteen katselukulma, 
noin 100 %:n kuva-ala ja kirkkauden säätö

Toisto Täyskuva ja pienoiskuva (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri), toisto zoomauksella, 
valokuvadiaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitieto-
jen näyttö ja automaattinen kuvan kääntö

USB Hi-Speed USB
HDMI-lähtö Tyypin C HDMI-miniliitäntä
Lisälaiteliitäntä • Langattomat kauko-ohjaimet: WR-R10 ja WR-1 (saatavissa erikseen) • langal-

linen kauko-ohjain: MC-DC2 (saatavissa erikseen) • GPS-laitteet: GP-1/GP-1A 
(saatavissa erikseen)

Tuetut kielet Arabia, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, 
suomi, ranska, saksa, kreikka, hindi, unkari, indonesia, italia, japani, korea, norja, 
puola, portugali, brasilianportugali, romania, venäjä, espanja, ruotsi, thai, turkki 
ja ukraina

Akku Yksi litiumioniakku EN-EL14a
Verkkolaite Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5A (saatavana erikseen)
Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S) Noin 143,5 × 110 × 66,5 mm
Paino Noin 765 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 710 g 

(vain kameran runko)
Käyttöympäristö Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Toimitetut lisävarusteet  Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24, okulaarisuojus DK-26, 
(voivat vaihdella maittain   okulaarisuojuksen nyöri, USB-kaapeli UC-E6, kameran hihna AN-DC9, rungon
tai alueittain) suojus BF-1B, varusteluistin suojus BS-1, CD-ROM ViewNX 2

• PictBridge on tavaramerkki. • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. • HDMI, 
HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekis-
teröityjä tavaramerkkejä. • Tuotteet ja tuotenimet ovat kunkin yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. • Tässä esitteessä esiintyvät etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä.

Painettu Hollannissa. Koodi nro 6CL13100(1401/A)K
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