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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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Tarkka ja nopea automaattitarkennus auttaa vangitsemaan yllättävätkin tilanteet
Merkittävästi parannetun automaattitarkennuksen ansiosta D4S:n nopea alkuvaiheen automaattitarkennus tuottaa tarkat tulokset myös 
kohteista, jotka syöksyvät kuvaan yllättäen.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/4,5 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 200 
• Picture Control: Vakio     © Robert Beck

Luotettava kohteen seuranta automaattitarkennuksella:  
nopea liike tallentuu myös lähietäisyydeltä
Urheilukuvauksessa voi olla vaikea päästä lähelle toimintaa niin, että tarkennus seuraa kohdetta luotettavasti. D4S helpottaa 
tehtävää huomattavasti.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/4 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo  
• Herkkyys: ISO 320 • Picture Control: Vakio     © Robert Beck

 



Tarkat, kirkkaat kuvat kaikenlaisessa valossa ja parannettu kohinan vähennys
D4S tuottaa erinomaisen kuvanlaadun ja luonnolliset ihon värisävyt myös heikossa valaistuksessa. Hienot yksityiskohdat herättävät kuvat 
eloon ja lisäävät niihin syvyyttä. 
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/500 sekuntia, f/4 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 6 400  
• Picture Control: Vakio       © Dave Black 

Luotettava automaattitarkennus antaa vapautta sommitteluun
Valokuvaajat voivat luottaa kohteita tiiviisti seuraavaan D4S:n automaattitarkennukseen, joten heille jää aikaa paneutua 
kuvan sommitteluun. Uuden Valinta tarkennusalueryhmästä -tilan viisi tarkennuspistettä havaitsevat kohteen ja pitävät 
sen tarkennettuna, joten arvaamattomastikin liikkuvia kohteita voidaan kuvata huoletta. 
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1 600 sekuntia, f/7,1 • Valkotasapaino: Automaattinen 1  
• Herkkyys: ISO 1 000 • Picture Control: Vakio     © Dave Black



Onnistuneet tulokset ja rikas sävyasteikko luotettavasti suurilla ISO-herkkyyksillä 
D4S:n voi viedä ulos luontoon myös harmaiden myrskypilvien aikana tai sateisena yönä. D4S:n kestävän, vesitiiviin rungon ja suuren  
ISO-herkkyyden yhdistelmä mahdollistaa valokuvauksen hurjissakin paikoissa. 
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [A]-tila, 1/400 sekuntia, f/18 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 3 200  
• Picture Control: Maisema     © George Karbus

Monipuolinen automaattitarkennus tuo varmuutta ohikiitävien hetkien ikuistamiseen 
Luontokuvauksessa tarvitaan nopeaa alkuvaiheen automaattitarkennusta ja herkeämätöntä kohteen seurantaa. Kaikkia tarkennuspisteitä 
hyödyntävä D4S:n dynaamisen tarkennuksen tila (51 pistettä) takaa automaattitarkennuksen monipuolisuuden, jota tarvitaan vaikeasti 
saavutettavien kohteiden, kuten yllä näkyvän linnun, tallentamiseen.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [S]-tila, 1/4 000 sekuntia, f/9 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 3 200  
• Picture Control: Vakio     © George Karbus



Urheilumaailmassa mestariksi tuleminen vaatii tiettyjen 
tekijöiden yhdistelmää. Sama pätee valokuvaajiin, jotka 
tallentavat kilpailujen tiivistä tunnelmaa hetki hetkeltä. 
Urheiluun liittyvien fyysisten suoritusten ja tunteiden 
kirjon tallentamiseksi valokuvaaja tarvitsee varusteet, 
jotka täyttävät kaikki tiukimmatkin vaatimukset. Lehtien 
toimitusten ja yleisön huomiosta kilpailevien kuvien 
ikuistaminen päivästä toiseen vaatii kameran, joka pystyy 
vieläkin parempaan.

D4S on se kamera.

Nikonin lippulaivamallilta odotettavan nopeuden ja tehon 
lisäksi monipuolinen D4S sisältää runsaasti parannettuja 
toimintoja. Yksinkertaisesti sanottuna se kuvaa mitä vain, 
missä vain. Erittäin tarkka alkuvaiheen automaattitarkennus 
ja kohteen seuranta varmistavat tarkennuksen myös 
suurilla suurennuksilla tai silloin, kun etäisyys kohteeseen 
muuttuu yhtäkkiä. Tuloksena on hämmästyttävä JPEG-
kuvanlaatu suoraan kamerasta sekä kuvien erinomainen 
syvyys, terävyys ja käsiteltävyys. Video-ominaisuudet ovat 
tehokkaammat ja monipuolisemmat kuin koskaan ennen. 
Esimerkiksi 1 080/60p-taajuuden erittäin tarkan 1 920 × 
1 080 -rajaustilan tuottamat tulokset on nähtävä, jotta ne 
uskoo todeksi.

Rima on entistä korkeammalla. Olipa kohde lähellä 
tai kaukana, D4S ottaa kuvia, jotka olivat joskus 
saavuttamattomissa. D4S tallentaa kaikkein 
hankalimmissakin kuvaustilanteissa kuvia, jotka myyvät. 

Ammattilaistason suorituskykyä ja täydellinen hallinta



Monipuoliset tarkennusaluetilat ammattilaisen 
vaihteleviin tarpeisiin

D4S parantaa entisestään huippuluokan tarkennuksen monipuolisuutta. 
Käytössä hyviksi havaittujen neljän tilan (pistetarkennuksen, dynaamisen 
tarkennuksen, automaattisen tarkennusalueen valinnan ja kolmiulotteisen 
seurannan) lisäksi käytettävissä on nyt viides tarkennusaluetila. Uusi Valinta 
tarkennusalueryhmästä -toiminto tarkentaa entistä luotettavammin haluttuun 
kohteeseen hyödyntämällä yhtäaikaisesti viittä tarkennuspistettä verkon 
tapaan, toisin kuin dynaaminen tarkennus, joka käyttää yhtä alkuperäistä 
tarkennuspistettä. Tämä voi osoittautua erittäin hyödylliseksi tähdättäessä 
ennalta-arvaamattomaan kohteeseen, johon on vaikea lukita tarkennusta. 
Samaan aikaan voidaan myös välttää tahaton taustan tarkennus. 
Valokuvaajat voivat luottaa siihen, että pienet, etäiset ja nopeasti liikkuvat 
kohteet tallentuvat entistä nopeammin, onnistuneemmin ja terävämmin.

Tarkennusaluetilan nopea ja luonteva vaihto  
NIKKOR-superteleobjektiivien tarkennuspainikkeilla

Hyvä strategia auttaa saavuttamaan halutut tulokset. Monet 
urheilukuvaajat luottavat usein yhdeksän tarkennuspisteen 
dynaamiseen tarkennukseen, mutta tiettyinä hetkinä pelin tai 
urheilusuorituksen aikana toisenlainen tarkennusaluetila voisi olla 
sopivampi. Pistetarkennuksella urheilijan silmä tarkentuu tarkasti, 
mutta hetkeä myöhemmin saatetaan tarvita muita dynaamisen 
tarkennuksen tiloja tai valintaa tarkennusalueryhmästä, jos sama kohde 

alkaa liikkua arvaamattomasti. D4S:ään 
kiinnitetyn NIKKOR-superteleobjektiivin 
tarkennuspainikkeet toimivat 
strategisena oikopolkuna yhteen valmiiksi 
määritettyyn tarkennusaluetilaan. Vaihto 
kahden tärkeän tarkennustilan välillä 
tapahtuu välittömästi, eikä kuvaajan 
tarvitse irrottaa katsettaan kohteesta. 

Vaihda tilaa painamalla 
painiketta ja palaa 
edelliseen tilaan 
vapauttamalla painike.
Huomautus: vaihtaminen 
valmiiksi rekisteröityyn 
tarkennusaluetilaan ei ole 
mahdollista, kun kamerassa 
valitaan kolmiulotteinen 
seuranta automaattitarkennusta 
käytettäessä. 

Monipuolista automaattitarkennusta NIKKOR-objektiivien 
ja telejatkeiden yhdistelmillä

D4S-kameran 51 tarkennuspistettä ja etsimen keskialueen 
15 ristikkäistyyppistä tunnistinta havaitsevat kontrastin 
sekä pysty- että vaakasuunnassa, mikä parantaa auto-
maattitarkennuksen tehoa. Kaikki 51 pistettä toimivat 
aukkoarvolla f/5,6, ja niiden suorituskyky on erinomainen 
kaikkien AF-NIKKOR-objektiivien kanssa. Lisäksi 
keskialueen yhdeksän tarkennuspistettä sekä niiden 
vasemmalla ja oikealla puolella olevat kolme pistettä 
ovat yhteensopivia aukkoa f/5,6 pienemmän ja aukkoa f/8 
suuremman aukon kanssa. Tulos: vaivatonta tarkennusta 
1,4- tai 1,7-kertaisten telejatkeiden kanssa. Lisäksi 11 tark-
ennuspistettä ovat yhteensopivia aukkoarvon f/8 kanssa, 
mikä lisää automaattitarkennuksen tehoa yhdistettäessä 
2,0-kertainen telejatke NIKKOR-superteleobjektiiviin.

Tarkka automaattitarkennus ja tehokas 
kohteen seuranta auttavat ammattilaisia 
huippusuorituksiin myös vaikeissa tilanteissa

Aivan uudenlainen automaattitarkennuksen suorituskyky 
auttaa kuvaajaa toteuttamaan näkemyksensä ja saamaan 
kuvansa lehtien sivuille. Kuultuaan tällä vaativalla kentällä 
työskentelevien ammattikuvaajien toiveita Nikon kehitti uuden 
automaattitarkennusjärjestelmän, jonka tarkennusteho auttaa 
ammattilaisia selviytymään tiukoista tilanteista päivästä toiseen. 
Advanced Multi-CAM 3500FX -automaattitarkennusmoduulin 
uudelleenkalibroidut AF-algoritmit auttavat tarkentamaan juuri oikeaan 
paikkaan ja oikealla tavalla riippumatta siitä, kuinka lähellä tai kaukana 
kohde on tai kuinka yllättäen se ilmestyy. Kohteiden havaitseminen 
on tarkkaa myös tilanteissa, joissa kontrasti on pieni. Havaittu kohde 
pysyy jatkuvasti tarkennettuna parannettujen seurantaominaisuuksien 
ansiosta. Kuvittele mielessäsi nopeasti lähestyvä pikaluistelija: 
D4S seuraa kohdetta luotettavasti, kunnes saavutat juuri haluamasi 
upean sommittelun. Valokuvauksessa ei enää tarvitse tyytyä 
pelaamaan varman päälle. Samaa laadukasta automaattitarkennusta 
voi hyödyntää monenlaisissa urheilukuvauksen haasteissa. Mikä 
parasta, seurantateho pysyy yllä myös tilanteissa, joissa näkyvyys 
kohteeseen on hetkellisesti estynyt esimerkiksi jalkapallo- tai rugby-
ottelun tuoksinassa. D4S:n monipuolinen automaattitarkennus auttaa 
ottamaan huippuluokan kuvia kaikenlaisissa tilanteissa.

Pistetarkennustila Dynaaminen tarkennustila 
(9 pistettä)

Dynaaminen tarkennustila 
(21 pistettä)

Dynaaminen tarkennustila 
(51 pistettä)

Kolmiulotteinen 
seurantatila

Automaattinen 
tarkennusalueen valintatila

Valinta  
tarkennusalueryhmästä -tila

Tarkennus on tarkkaa kuvattaessa arvaamattomiakin liikkeitä, kuten 
kilpavoimistelijan äkillistä taivutusta taaksepäin.   
© Dave Black

D4S ehtii tallentamaan perhosuimarin, joka nousee pintaan vain 
sekunnin murto-osaksi.    
© Dave Black

Edes peli, jossa pääkohde vaihtuu jatkuvasti, ei onnistu huijaamaan 
D4S:n automaattitarkennusta.   
© Robert Beck

D4S:n tarkka automaattitarkennus lukittuu alppihiihtäjään, joka singahtaa kuvaan näkymättömistä 
huippunopeudella.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 500 
sekuntia, f/7,1 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 2 000 • Picture Control: Vakio      
© Robert Beck
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Yhteensopiva 
aukkoarvon f/8 kanssa

Yhteensopiva aukkoarvoa 
f/5,6 pienemmän 
ja aukkoarvoa f/8 
suuremman aukkoarvon 
kanssa

Yhteensopiva 
aukkoarvon f/5,6 kanssa

Toimivat ristikkäistyyppisinä tunnistimina
Toimivat linjatunnistimina

Erinomainen automaattitarkennus ja 
monipuolisuus

• Uudet algoritmit parantavat entisestään sekä lähellä että kaukana olevien, erittäin nopeasti tai sattumanvaraisesti liikkuvien 
kohteiden automaattitarkennusta • Nopeasti lähestyvien tai loittonevien kohteiden luotettava seuranta automaattitarkennuksella 
mahdollistaa dynaamisen, ammattimaisen sommittelun • Tarkennusaluetilan nopea ja luonteva valinta NIKKOR-superteleobjektiivien 

tarkennuspainikkeilla takaa parhaan mahdollisen automaattitarkennuksen kaikissa tilanteissa
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Luotettava kohteen seuranta mahdollistaa upean sommittelun ilman rajausta.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1 250 sekuntia, f/2,8 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 4 000 • Picture Control: Vakio     © Robert Beck

Pistetarkennustila

Dynaaminen tarkennustila 
(9 pistettä)

Valinta tarkennusalueryh-
mästä -tila

Tarkennuspainikkeet



 
Suoraan valmis upea kuvanlaatu

Nykyään ammattikuvaajien on usein ladattava huippulaatuiset 
kuvat verkkoon vain muutamia sekunteja niiden ottamisen jälkeen. 
Kuvatoimittajan huomion herättämiseksi ja säilyttämiseksi tarvitaan 
huippuluokan kuvanlaatua suoraan kamerasta: kun kuva on 
otettu, sen on oltava julkaisukelpoinen ilman jälkikäsittelyä. D4S 
on suunniteltu erityisesti tätä tavoitetta varten. Vain muutamia 
sekunteja laukaisimen painamisen jälkeen yleisö voi nauttia kuvien 
uudenlaisesta terävyydestä, rikkaista värisävyistä ja syvyydestä. 
Ihon värisävyt ovat aiempaa lämpimämmät ja luonnollisemmat,    

eikä niissä esiinny kuvanlaatua heikentävää 
kohinaa suurilla ISO-herkkyyksillä. Samaa 

kuvanlaatua voi odottaa myös kuvattaessa 
hankalissa valaistusolosuhteissa, 

kuten heikosti valaistuissa 
urheiluhalleissa tai 
iltamyöhään stadioneilla. 
Kuvat tekevät vaikutuksen 
jo ensisilmäyksellä, ja 
niiden terävyys kestää 
yksityiskohtaisenkin 
tarkastelun. Kuvien upeat 
ominaisuudet kestävät 
rajunkin rajauksen, jota 

aikakauslehdissä, sanomalehdissä ja verkkosivustoissa julkaiseminen 
joskus edellyttää. Ota D4S:llä kuva urheilijan kasvoista ja tarkastele 
sitten huolellisesti kuvan jokaista yksityiskohtaa. Silloin todella 
ymmärrät D4S:n ansaitseman kunnioituksen.

Ennennäkemätön kohinan vähennys takaa uudenlaisen 
tarkkuuden

D4S:n vakioherkkyysalue ISO 100–25 600 tuottaa tarkat reunat 
ja puhtaat värit Nikonin omien huolellisten ja tinkimättömien 
testausmenettelyjen ansiosta. Nikon parantaa jatkuvasti kohinan 
vähennyksen asiantuntemustaan. Tehokkaassa EXPEED 4 
-kuvaprosessorissa on kokonaan uusi algoritmi, joka vähentää kohinaa 
suurilla ISO-herkkyyksillä ja parantaa värintoistoa. Tuloksena saadaan 
entistä parempi yleinen terävyys ja kirkkaus tinkimättä pienistäkään 
yksityiskohdista. Kuvanlaatu säilyy, vaikka kohinan vähennyksen 
asetuksena on Suuri. Kohina pysyy minimissä myös tasaisilla 
pinnoilla keskisävyjen alueella. Kohinan vähennys yhdessä kameran 
monien muiden kuvankäsittelyn parannusten kanssa tuottaa kuviin 
aiempaa syvemmät värisävyt, luonnollisemman värikylläisyyden 
ja loisteliaamman vaikutelman. Myös muihin ammattilaiskäyttöön 
suunnattuihin laitteisiin verrattuna D4S:n kuvanlaatu on 
huippusaavutus. Katso vaikka itse.    

Luonnolliset ihon värisävyt ja tarkka valkotasapaino

EXPEED 4 -kuvaprosessori 
käyttää uutta automaattisen 
valkotasapainon algoritmia, 
joka havaitsee valonlähteet 
entistä täsmällisemmin erittäin 
yksityiskohtaisen kuva-analyysin 
avulla. Tämän ansiosta ihon 
värisävyt näyttävät huomattavasti 
aiempaa luonnollisemmilta ja 
värikylläisemmiltä erityyppisten 

valonlähteiden tuottamassa valossa. Kaikki valkotasapainoasetukset 
automaattinen asetus mukaan lukien voidaan myös kalibroida aiempaa 
pienemmin askelin, mikä lisää värienhallinnan mahdollisuuksia. 
Lisäksi kamerassa on uusi valkotasapainon pistemittaustoiminto. 
Sillä voidaan reaaliaikanäkymässä laskea käsisäätöiset, esiasetetut 
valkotasapainotiedot kuvasta valitun pienen tietojen hankinta-alueen 
avulla. Jotta ammattilaisten vaatima tarkkuus voitaisiin saavuttaa, 
esiasetettu tietojen hankinta-alue säilyttää kokonsa myös silloin, 
kun reaaliaikanäkymän kuvaa suurennetaan. Jos et ole tyytyväinen 
tuloksiin, saat uuden valkotasapainon pistemittauslukeman siirtämällä 
tietojen hankinta-aluetta manuaalisesti. Tämän voi tehdä niin monta 
kertaa kuin on tarpeen, eikä koko prosessia tarvitse aloittaa alusta. 
Ominaisuus on jälleen yksi osoitus ammattilaisten arkea tehostavista 
käytännöllisistä eduista.

Vaikuttava tekniikka upeiden kuvien ytimessä

Jokaisen D4S:llä otetun upean kuvan takana on Nikonin ainutlaatuisten 
kuvantamistekniikoiden vaikuttava nelikko. Uudelleen suunnitellussa 
FX-muodon kuvakennossa on 16,2 megapikselin tarkkuus ja vakiona 
laaja herkkyysalue ISO 100–25 600. Dynaamisesta alueesta ei  
ole myöskään tingitty; sitä voidaan laajentaa vastaamaan aluetta  
ISO 50–409 600. Tällaisen kuvakennon kumppaniksi sopivat NIKKOR-
sarjan objektiivit. Terävyydeltään, kirkkaudeltaan ja tarkkuudeltaan 
erinomaiset objektiivit pystyvät hyödyntämään D4S:n koko potentiaalia 
erilaisissa valaistusolosuhteissa. Tehokas EXPEED 4 -kuvaprosessori 
vastaanottaa kennosta 14-bittistä A/D-muunnettua dataa ja käyttää 
yksityiskohtaista 16-bittistä käsittelyä kuvien tietojen säilyttämiseksi 
nopeuden silti kärsimättä. Älykäs virrankulutus: täyteen ladatulla akulla 
voi ottaa 3 020 kuvaa*1, 3 (yksittäiskuvaustilassa) ja 5 960 kuvaa*2, 3 

(sarjakuvaustilassa). Sokerina pohjalla on ainutlaatuinen Picture 
Control -järjestelmä, jonka tuottamat kuvat edustavat Nikonin tiukimpia 
standardeja mutta antavat ammattikuvaajille mahdollisuuden säädellä 
valokuvien ja videoiden kuvaparametreja persoonallisten kuvien 
luomiseksi.
*1 Perustuu CIPA-standardeihin.
*2 Perustuu Nikonin testauksiin.
*3 Kun käytetään XQD-korttia. 

Nikonin ainutlaatuinen kehittynyt 
aiheentunnistusjärjestelmä

Ammattikuvaajat voivat luottaa siihen, 
että D4S:n tärkeät kameran säädöt, kuten 
automaattitarkennus, automaattinen 
valotus, automaattinen valkotasapaino ja 
i-TTL-salamavalotus, toimivat tarkasti ja 
saumattomasti yhteen. Hyödyntämällä myös 
tarkkuuden mittauskennona toimivaa 91 000 
kuvapisteen RGB-kennoa D4S:n kehittynyt 

aiheentunnistusjärjestelmä ottaa huomioon jokaisen kuvaustilanteen 
kirkkauden, kontrastin, värit, huippuvalojen jakauman ja jopa 
ihmiskasvojen läsnäolon. Näiden tietojen avulla järjestelmä suorittaa 
jokaisesta otettavasta kuvasta parhaan mahdollisen analyysin – 
täsmällisesti ja vain millisekunneissa ennen laukaisimen painamista, 
myös nopean sarjakuvauksen aikana. Taustalla hiljaa ja hienovaraisesti 
toimiva kehittynyt aiheentunnistusjärjestelmä auttaa ottamaan parhaat 
mahdolliset kuvat. Voit odottaa entistä tehokkaampaa tarkennuksen 
seurantaa, erittäin tarkkaa tarkennusta kasvoihin, huippuvalot 
säilyttävää tasapainoista valotusta ja entistäkin täsmällisempää 
valkotasapainoa. Lisäksi järjestelmä hyödyntää kuvakennon tietoja 
kohteen kasvojen suurennetussa toistossa sekä automaattisen 
valotuksen ja automaattitarkennuksen hallintaa kuvattaessa – myös 
videoita – reaaliaikanäkymässä.

ISO 6 400

ISO 1 600 ISO 3 200

ISO 12 800

91 000 kuvapisteen RGB-kenno

ISO 25 600

Tarkka valkotasapainon määritys tuottaa 
luonnollisen ihonsävyn.

Huippuluokan kuvanlaatu, kun nopeus  
on tärkeintä

• JPEG-kuvien erinomainen terävyys, luonnollinen ihon värisävy ja suurempi syvyys suoraan kamerasta
• Tehokas EXPEED 4 -kuvaprosessori tuottaa herkkyysalueella ISO 100–25 600 kirkkaita kuvia, joiden kohina on vähentynyt

• Monipuolinen automaattinen valkotasapainon säätö ja käytännöllinen valkotasapainon pistemittaus yhdistävät tarkkuuden  
nopeuteen ammattilaisten toivomalla tavalla
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Suoraan kamerasta saatavien JPEG-kuvien terävyys on julkaisukelpoista laatua myös voimakkaan rajauksen jälkeen.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: JPEG, hieno • Valotus: [M]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/4,5 • Valkotasapaino: Pilvinen • Herkkyys: ISO 320 • Picture Control: Vakio   © Robert Beck

Yllä näkyy alkuperäinen kuva ennen rajausta. 
© Robert Beck



Nikonin luova valaistusjärjestelmä: studiolaatuista 
valaistusta lähes missä vain

Nikonin ainutlaatuisen luovan valaistusjärjestelmän ansiosta kuvaajan 
ei tarvitse tyytyä saatavilla olevaan valaistukseen. Lisävarusteena 
saatavat Nikonin salamalaitteet auttavat muuntamaan minkä tahansa 
paikan studioksi. Luovan valaistusjärjestelmän salamaominaisuudet 
lisäävät kuvien syvyyttä ja dynaamisuutta. Kehittyneen langattoman 
valaistuksen avulla voidaan hallita tarkasti etäsalamalaitteita. Kuvaaja 
voi ohjata enintään kolmea salamalaiteryhmää, mutta ryhmässä 
olevien salamalaitteiden lukumäärää ei ole rajoitettu. Helppokäyttöisen 
liittymän ansiosta etäsalamalaitteiden käyttö on yhtä luontevaa kuin 
kameraan kiinnitetyn salamalaitteenkin. Nikonin ainutlaatuisen i-TTL-
salamaohjauksen ansiosta tulokset ovat uskomattoman tarkat. Lisäksi 
D4S:ssä on valotuksen korjausvaihtoehto, joka vaikuttaa vain kuvan 
taustaan. Toisin kuin koko kuvaan vaikuttava korjausvaihtoehto, joka 
muuttaa sekä salaman että taustan valotusta, tämä ominaisuus antaa 
valokuvaajalle mahdollisuuden korostaa sommittelussa haluttua 
kohtaa ilman monimutkaisia laskelmia. 

Aktiivinen D-Lighting ja Erittäin suuri 2 -vaihtoehto

Kun työskennellään erittäin 
suurikontrastisessa valaistuksessa, 
kuten kameran laajan dynaamisen 
alueen ylittävässä vastavalossa, D4S:n 
aktiivinen D-Lighting-toiminto säilyttää 
yksityiskohdat huippuvaloissa ja 
varjoalueilla. Samalla säilytetään sopiva 
kontrasti ja luonnollinen vaikutelma. 
Tehokas EXPEED 4 -kuvaprosessori tuottaa luonnolliset värit entistä 
nopeammin toimien reaaliaikaisesti kuvaamisen aikana. Kokeile 
kaikkein räikeimmissä valaistusolosuhteissa vaihtoehtoa Erittäin suuri 1 
tai Erittäin suuri 2. Aktiivinen D-Lighting toimii yhdellä laukaisimen 
painalluksella ja voi osoittautua hyvin tehokkaaksi kuvissa, joissa 
liikkeen kuvaaminen on tärkeintä. 

HDR (laaja dynaaminen alue) -tila

D4S:n HDR-tila yhdistää kaksi yhdellä laukaisulla 
mutta eri valotuksella (ero voi olla enintään 3 EV) 
otettua kuvaa. Tuloksena saadaan yksi kuva, joka 
kattaa kameran alkuperäistä dynaamista aluetta 
laajemman alan. Kahden valotuksen välistä rajaa 
voidaan tasoittaa. Tila sopii parhaiten maisema-, 
sisätila- ja studiokuvaukseen. Tuloksena 
saatavissa kuvissa on hyvä värikylläisyys ja 
rikkaat sävyt sekä mahdollisimman vähän 
kohinaa.
Huomautus: jalustan käyttöä suositellaan.

Automaattisen ISO-herkkyyssäädön pisimmän suljinajan 
määrittäminen epäterävyyden välttämiseksi 

Kameran automaattinen  
ISO-herkkyyssäätö säätää ISO-herk-
kyyttä automaattisesti, jos oikeaa 
valotusta ei voida saavuttaa valitulla 
ISO-herkkyydellä. Suurimmaksi 
herkkyydeksi asetettavissa ISO 200–
Hi 4. P- tai A-tilassa automaattisen 
ISO-herkkyyssäädön aktivoiva pisin suljinaika valittavissa alueella 
1/4 000–30 s. Jos kohteen kirkkaus muuttuu jatkuvasti esimerkiksi 
pilvien liikkuessa nopeasti ylitsesi tai jos kuvaat osittain varjossa 
olevaa urheilukenttää, valitse pisimmäksi suljinajaksi lyhyt 
suljinaika. Näin vältät tahattoman epäterävyyden. Kun pisimmän 
suljinajan asetuksessa käytetään automaattista vaihtoehtoa, D4S 
valitsee automaattisen ISO-herkkyyssäädön aktivoivan suljinajan 
automaattisesti kameraan kiinnitetyn objektiivin polttovälin perusteella. 
Tämä on kätevää, kun kuvataan NIKKOR-zoomobjektiiveilla. 

Neljä kuva-alan asetusta

D4S:n ja NIKKOR-objektiivien yhdistelmä takaa ennennäkemättömän 
monipuolisuuden. FX-muodon (36,0 × 23,9 mm) lisäksi D4S:llä 
voidaan kuvata myös 5:4-rajauksella (29,9 × 23,9 mm) ja 
1,2×-rajauksella (29,9 × 19,9 mm) sekä DX-muodossa (23,4 × 15,5 
mm). Kaksi viimeisintä ovat noin 1,2- tai 1,5-kertaisia vaihtoehtoja, 
jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä tuottamaan käytettävään objektiiviin 
telekuvausvaikutelma.

Taiteellisen ilmaisun vapautta ammattilaisille – 
Nikonin Picture Control -järjestelmä

D4S tuottaa erinomaista kuvanlaatua suoraan kamerasta kaikkiin 
oletusasetuksilla otettuihin JPEG-kuviin, mutta edut eivät jää tähän. 
Kameran kuvatiedostojen erinomainen muokattavuus tarkoittaa 
sitä, että ammattilaiset voivat helposti lisätä kuvien taiteellista 
vaikutelmaa hyödyntämällä Nikonin alkuperäistä Picture Control 
-järjestelmää. Käyttämällä haluttua Picture Control -esiasetusta 
pääset helposti nauttimaan edukseen erottuvista kuvista. Kuvan 
ulkonäköä voi parannella edelleen säätämällä parametrien 
liukusäätimiä. Lisäksi voit luoda mukautettuja Picture Controleja 
muokkaamalla esiasetuksia Picture Control Utility -apuohjelmassa* 
tietokoneella. Picture Control -järjestelmän avulla on mahdollista 
hyödyntää kuvan valokuvauksellisia mahdollisuuksia tinkimättä 
kuvan todenmukaisuudesta. 
*Ohjelmat käytettävissä ViewNX 2:n (toimitetaan D4S:n mukana) tai Capture NX 2:n 
  (lisävaruste) kautta. Yksittäisen salamalaitteen  

i-TTL-salamavalotuksen parantunut vaste

D4S parantaa yhtä salamalaitetta käytettäessä 
i-TTL-salamavalotuksen vastetta optimoimalla 
esisalamoiden käyttöä entisestään. Kameran 
nopea i-TTL-salamaohjaus tuottaa parhaat 
mahdolliset tulokset tärkeitä hetkiä hukkaamatta. 
Tämä ominaisuus pääsee parhaiten oikeuksiinsa 
sarjakuvauksen aikana.

Alkuperäinen kuva otettu 
Picture Control -asetuksella 
Maisema

Ei valotuksen korjausta kohteessa eikä 
taustassa

Valotuksen korjausasetuksena Koko kuva  
(–2 EV)

Valotuksen korjausasetuksena Vain tausta  
(–2 EV)

FX-muoto 5:4-rajaus 1,2×-rajaus DX-muoto

Ammattilaistason taiteellista ilmaisua ja 
täydellistä hallintaa

• Erinomainen tiedostojen muokattavuus ja Nikonin Picture Control -järjestelmä säilyttävät kuvien todenmukaisuuden lisäten samalla mahdollisuuksia luovuuteen 
• Nikonin luova valaistusjärjestelmä ja valotuksen korjauksen Vain tausta -vaihtoehto erillisenä salaman korjauksesta  

• Aktiivinen D-Lighting tuottaa luonnolliset tulokset säilyttämällä huippuvalojen ja varjoalueiden yksityiskohdat räikeässäkin valossa – ainutlaatuinen Nikon-ominaisuus
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Erittäin suuri 1

Picture Control -vaihtoehdoilla kuvia voidaan parannella joko vain hiuksenhienosti tai huomattavasti tinkimättä kuitenkaan todenmukaisuudesta.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [S]-tila, 1/3 200 sekuntia, f/11 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 3 200 • Picture Control: Vaihtoehdoksi muutettu Värikäs ja 
säädetty jälkikäsittelyssä     © George Karbus

Automaattinen nopea FP-täsmäys saatiin aikaan käyttämällä neljää Nikonin SB-910-etäsalama-
laitetta, joita ohjattiin D4S:ään kiinnitetyn SU-800-ohjaimen kautta langattomasti.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 500 
sekuntia, f/6,3 • Valkotasapaino: Automaattinen 2 • Herkkyys: ISO 160 • Picture Control: Vakio    © Dave Black

Alkuperäisen kuvan ulkoasua muokattiin jälkikäsittelyssä 
huomattavasti vaihtamalla Picture Control -asetukseksi 
Värikäs, hienosäätämällä parametreja Picture Control Utility 
-apuohjelmassa ja parantamalla kuvaa edelleen Capture NX 2:n 
värinsäätöpisteiden avulla. Muokattu kuva näkyy sivun yläosassa. 

Valotusten ero: 3 EV 
Tasoitus: normaali

Kuvattu Maisema-asetuksella, 
parametreja hienosäädetty

Maisema-vaihtoehto lisää kontrastin vaikuttavuutta muotokuvissa

Picture Control -vaihtoehdot tuovat kuviin lisää särmää
Picture Control -esiasetusten käyttäminen epätavallisissa kohteissa antaa 
mahdollisuuden kokeilla valokuvissa erilaisia vaikutelmia ja tyylejä.

Muotokuva-vaihtoehto korostaa maisemakuvien pehmeää, tyyntä vaikutelmaa

Kuvattu 
Muotokuva-
asetuksella

Kuvattu 
Maisema-
asetuksella

Kuvattu Muotokuva-asetuksella, 
parametreja hienosäädetty 



Tehokkaat tulokset kuvausta edeltävällä strategisella 
valmistelulla

• Mukautetut tarkennustoiminnot lisäävät hallinnan varmuutta
D4S:n automaattitarkennuksen toiminnot ovat mukautettavissa 
ammattikuvaajien moninaisiin tarpeisiin. Sen lisäksi, että voit tallentaa 
tarkennuspisteen valinnan erikseen vaaka- ja pystysommitteluille, 
voit nyt tallentaa eri tarkennusaluetiloja kameran suunnan mukaan 
määriteltyinä joukkoina. Esiasetettujen tarkennuspisteiden avulla 
voit palata haluamaasi tarkennuspisteeseen yhdellä painikkeella. 
Jotta vältyttäisiin valitsemasta tahattomia tarkennustavan ja 
tarkennusaluetilan yhdistelmiä, D4S sallii vain haluttujen tilojen 
mukauttamisen ja käytön.

• Nestekidenäytön värin mukautus
Huolellisella valmistelulla saavutetaan hyviä 
tuloksia. D4S:n nestekidenäyttö on kalibroitu 
huolellisesti, jotta värit näkyisivät oikein. 
Lisäksi nestekidenäytön väritasapainoa 
voidaan säätää kuvaajan mieltymysten 
mukaan. 

Parantunut käytettävyys ja luotettavuus kuvauksen 
aikana

• Hienoisia muutoksia rungon muotoiluun, painikkeiden sijaintiin 
ja pintamateriaaleihin

Pidellessään kameraa käsissään ammattikuvaaja huomaa D4S:n 
käyttöä parantavat uudistukset. Kädensijan muotoilun hienosäätö lisää 
entisestään käsittelyvarmuutta sekä vaaka- että pystykuvauksessa. 
Vaaka- ja pystykuvauksen AF-ON-painikkeiden sijaintia ja painalluksen 
helppoutta on parannettu. Sivuvalitsimen uusi materiaali ja pinnan 
muotoilu parantaa käytettävyyttä. Jokainen yksityiskohta on tarkkaan 
harkittu, jotta sinä voisit nauttia parhaasta mahdollisesta nopeudesta 
ja suorituskyvystä.

• EXPEED 4 ja RAW S -koko nopeuttavat kuvankäsittelyä
D4S nopeuttaa ja tehostaa monin tavoin laadukkaiden kuvien 
lähettämistä toimituksiin tai muille yleisöille. Jos haluat lähettää JPEG-
kuvia muokkaamatta niitä jälkikäsittelyssä, voit luottaa EXPEED 4 
-kuvaprosessorin 30 % aiempaa nopeampaan kuvien käsittelyyn, joka 
säilyttää ennennäkemättömän hyvän kuvanlaadun. Jos taas tarvitset 
sekä nopeutta että jälkikäsittelyn tuomia parannuksia, D4S:llä on 
mahdollista kuvata RAW S* -kokoisia kuvia (12-bittisiä, pakkaamattomia 
kuvia), joiden tarkkuus on neljännes RAW L -koon tarkkuudesta 
(12-bittinen, pakkaamaton; RAW S -koon tiedostokoko on noin puolet) 
ja joiden terävyys ja kohinan määrä vastaa JPEG S -koon kuvia.
*Jotkin paranteluvaihtoehdot, kuten NEF (RAW) -käsittely ja kuvan sulautus, eivät ole käytettävissä

• Monipuolista, ammattimaista luotettavuutta
Ammattilaisille suunnatun kameran kestävyydestä ei ole tingitty. D4S 
on valmis kaikenlaisiin vaativiin työtehtäviin. Siitä pitävät huolen kevyt 
ja kestävä, kosteudelta ja pölyltä suojattu magnesiumseosrunko, yli 
400 000 kertaa täysin kootussa mallissa testattu suljinyksikkö sekä 
nopeiden muistikorttien korttipaikat (toinen XQD-kortille ja toinen  
CF-kortille), joiden ansiosta kameralla voi tallentaa huippulaatuisia 
kuvia kerta toisensa jälkeen. Kamerassa on valaistut painikkeet, joten 
pystyt kuvaamaan myös pimeässä. Kirkkaan optisen etsimen kuva-ala 
on noin 100 %. 

Nopea kuvien siirto lähes samanaikaisesti kuvan 
ottamisen kanssa

• Yhdysrakenteinen 1000BASE-T-yhteensopiva langallinen   
   lähiverkkoliitäntä
Ammattikuvaajan työ päättyy vasta, kun kuva on lähetetty. D4S auttaa 
täyttämään nopeusvaatimukset mahdollistamalla nopean tiedonsiirron 
(JPEG L -kokoisen kuvan lähetys on kolme kertaa nopeampaa 
kuin D4:ssä) yhdysrakenteisen langallisen lähiverkkoliitännän 
(1000BASE-T) kautta. Se lähettää kuvat halutussa muodossa (JPEG, 
NEF [RAW] tai TIFF) toimituksiin sekunnin murto-osassa. D4S 
säästää kuvaajilta kunkin kuvan tunnistetietojen (kuten kuvaajan, 
teeman tai paikan nimen) lisäämiseen kuluvan ajan, sillä IPTC-tiedot 
voidaan rekisteröidä jo ennen kuvaamista.

• Lisävarusteena saatava langaton lähetin WT-5A/B/C/D
D4S:ään liitetty pieni ja kevyt WT-5A/B/C/D tehostaa langatonta tiedon- 
siirtoa. Standardien IEEE802.11n (1x1 HT40: enintään 150 Mbit/s)  
ja IEEE802.11a/b/g kanssa yhteensopiva lähetin lisää nopeutta.

• Langallisen lähiverkon tai langattoman lähettimen WT-5A/
B/C/D verkko-ominaisuudet

Langallisen lähiverkon tai langattoman lähettimen WT-5A/B/C/D  
avulla voidaan lähettää kameran muistikorttiin tallennettuja valokuvia 
ja videoita sekä juuri otettuja valokuvia FTP-palvelimeen tai 
tietokoneeseen. Lisäksi käytettävissä on kuvaus kauko-ohjauksella 
tietokoneesta Camera Control 2 -ohjelmiston (lisävaruste) avulla sekä 
valokuvien ja videoiden siirto ja tallennus tietokoneeseen. HTTP-
palvelintilassa voidaan katsella kameran muistikorttiin tallennettuja 
valokuvia sekä kuvata kauko-ohjauksella tietokoneen tai iPhonen 
verkkoselaimen avulla. Kun WT-5A/B/C/D kiinnitetään isäntäkameraksi 
määritettyyn D4S:ään tai D4:ään, WT-5-yksiköillä varustetut 
enintään 10 D4S- tai D4-kameraa voidaan laukaista 
synkronoidusti kauko-ohjauksella.

Uusi peilin liikemekanismi parantaa etsimen 
näkyvyyttä, kun seurataan kohteita nopean 
sarjakuvauksen aikana

D4S:n loistava kuvanlaatu ja automaattitarkennus pääsevät 
oikeuksiinsa vain, jos valokuvaaja näkee kohteensa 
selvästi. D4S säilyttää selkeän näkymän kohteesta 
myös nopean sarjakuvauksen aikana kuvattaessa 
nopeasti ja arvaamattomasti liikkuvia kohteita. Näin 
myös vikkelästi liikkuvien kuvauskohteiden seuranta on 
helpompaa. Tämä on mahdollista Nikonin uuden peilin 
liikemekanismin ansiosta. Pääpeilin kaksinkertainen 
tasapainotus vaimentaa tehokkaasti peilin tärähdystä. 
Apupeilin molemmilla puolilla on myös erityiset tapit, jotka 
pysäyttävät peilin liikkeen nopeasti ja tarkasti. Nämä ominaisuudet 
parantavat automaattisen tarkennuksen tarkkuutta nopeassa 
sarjakuvauksessa, kun kuvataan 11 kuvan sekuntinopeudella ja 
käytetään kokoaikaista automaattitarkennusta ja automaattivalotusta. 

Tällöin etsimen kuva pysyy vakaana ilman katkoksia enintään  
200 JPEG-kuvan* ajan kuvattaessa keskeytyksettä. Lisäksi valittu 
tarkennuspiste pysyy jatkuvasti valaistuna ja vilkkumatta etsimessä 
aina sulkimen lauetessa nopean sarjakuvauksen aikana. Tämä auttaa 
valokuvaajaa keskittymään nopeasti ja yllättävästi liikkuvien kohteiden 
seurantaan.
*Käytettäessä 32 gigatavun Sony S -sarjan QD-S32E-XQD-korttia. 

Vaakasuunta

Apupeilin tapit

Kameraa käännetty 
90° myötäpäivään

Kameraa käännetty 
90° vastapäivään

Kullekin kameran suuntaukselle voidaan valita eri tarkennuspiste.

Vähentyneet etsimen kuvan katkot yhdessä jatkuvasti valaistun 
tarkennuspisteen näytön kanssa parantavat näönvaraista 
keskittymistä nopean sarjakuvauksen aikana. 
© Dave Black

Tinkimätön, huippuluokan työnkulku
• Kohteen selkeä näkyvyys ja vähentynyt peilin liikkeestä johtuva epäterävyys auttavat seuraamaan kohdetta nopean sarjakuvauksen aikana

• Laaja valikoima käytännöllisiä mukautusvaihtoehtoja ammattikuvaajien erilaisiin tarpeisiin
• Nopea tiedonsiirto yhdysrakenteisen langallisen lähiverkkoliitännän (1000BASE-T) ansiosta
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Etsimen selkeä näkyvyys nopean sarjakuvauksen aikana parantaa minkä tahansa kohteen seurantaa.
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/1 600 sekuntia, f/4,5 • Valkotasapaino: Automaattinen 2 • Herkkyys: ISO 3 200 • Picture Control: Vakio     © Dave Black

D4S:llä voit kuvata 11 kuvaa/s käyttäen automaattitarkennusta ja automaattivalotusta; nopeus säilyy kaikilla 
aukkoarvoilla. 
© Dave Black

Nopeus työnkulun kaikissa vaiheissa auttaa pysymään tilanteen tasalla

Peilin  
tasapainotus



Indeksimerkintöjen tekeminen 
tallennuksen aikana tehostaa 
muokkausta
Voit säästää arvokasta aikaa, kun 
merkitset indeksitoiminnolla tärkeitä 
kuvia kuvaamisen aikana. Tämä helpottaa 
avainkohtien löytämistä videoaineistosta, 
kun sitä muokataan myöhemmin kamerassa. 

Merkinnät näytetään edistymispalkin yhteydessä, josta ne on helppo 
tarkistaa. 

Pakkaamaton 1920 × 1080/60p 
-HDMI-lähtö ulkoiseen 
tallennuslaitteeseen
Puhtaan videolaadun takaamiseksi D4S:ssä 
on pakkaamattomien tiedostojen suora 
HDMI-lähtö. Lähetettäviä tietoja voidaan 
muokata käyttämällä ProRes*-muotoa. 
Tämä tehostaa muokkauksen työnkulkua. 

Yksi D4S:n uudistuksista on mahdollisuus tallentaa videokuvaa 
kamerassa (pakattuna H.264/MPEG-4 AVC -muodossa) samanaikaisesti 
pakkaamattomien tiedostojen lähetyksen aikana. Kun käytetään 
lisävarusteena saatavaa HC-E1-HDMI-kaapelia ja kameran mukana 
toimitettavaa HDMI-kaapelin pidikettä, kaapelin irtoamista ei tarvitse 
pelätä ja toiminta on vakaata. Kaapelin pidike myös suojaa kaapeliliitäntää 
vahingoittumiselta.
*ProRes on Apple Inc:n koodekki ja yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Tasainen valotuksen siirtymä 
ajastetun valokuvauksen ja ajastetun 
kuvauksen aikana
Upeiden ajastettujen elokuvien kuvaaminen 
on entistä helpompaa D4S:llä. Ajastetun 
elokuvan näkymissä, joissa kirkkaus muuttuu 
vähitellen esimerkiksi auringon noustessa tai 
laskiessa, valotuksen pienetkin erot kuvien 
välillä voivat aiheuttaa häiritsevää välkyntää. 
D4S mittaa valotuksen vaihtelut ja toteuttaa 
siirtymät ennennäkemättömän tasaisesti. 
Tällaisia näkymiä on ollut aiemmin vaikea 
tallentaa, mutta nyt on mahdollista käyttää 

automaattivalotusta 
ammattilaistasoisessa 
ajastetussa 
valokuvauksessa ja 

ajastetussa kuvauksessa. Ajastetun kuvauksen käytettävissä olevien 
valotusten enimmäismäärää on kasvatettu D4-kameran 999 valotuksesta 
9 999:ään. 

Sähköinen aukko takaa tasaisen aukon hallinnan 
tallennettaessa ulkoisella HDMI-laitteella
Sivukomentokiekon kiertämisen sijasta voit hienosäätää aukkoasetuksia 
sähköisen aukon* avulla elokuvan reaaliaikanäkymässä käyttämällä 
mukautetussa valikossa määritettyjä esikatselu- ja toimintopainikkeita. 
Sähköinen aukko on yhteensopiva ulkoiselle laitteelle HDMI-liitännän 
kautta tapahtuvan tallennuksen kanssa. 
*Käytettävissä A- ja M-tiloissa.

Automaattinen ISO-herkkyyden 
säätö kiinteillä suljinajoilla ja aukolla
Kuvittele, että kuvaat pitkää kohtausta, 
joka alkaa pimeästä käytävästä ja päättyy 
kirkkaaseen ulkoilmaan. D4S:ssä voidaan 
käyttää käsisäätöistä valotusta kiinteillä 
suljinajoilla ja aukon asetuksilla, samalla kun 

kamera määrittää automaattisesti oikean valotuksen vaatiman herkkyyden. 
Suurimmaksi herkkyydeksi on asetettavissa ISO 400–Hi 4. Tämä voi olla 
erittäin hyödyllistä työtehtävissä, joissa valaistus vaihtelee voimakkaasti.

Hi-fi-äänenhallinta stereokuulokkei-
den ja äänentason valvonnan avulla 
ennen tallennusta ja sen aikana
D4S on kehitetty laadukkaan äänen 
tallentamiseen, sillä siinä on liitäntä ulkoista 
stereomikrofonia varten. Voit tallentaa  
äänen laadukkaana ja samalla vähentää 

mekaanista kohinaa huomattavasti liittämällä kameraan pienikokoisen  
ME-1-stereomikrofonin (lisävaruste). Kuulokeliitännän avulla on mahdol-
lista valvoa ja tarkkailla ääntä kuulokkeiden kautta ilman häiriötekijöitä. 
Äänentason ilmaisimet antavat visuaalisen varmistuksen äänentasosta, 
ja voit säätää mikrofonin herkkyyttä tarkasti 20 säätöportaan avulla. 
Asetuksista voidaan valita Laaja alue (musiikkiesitysten tai kaupungin 
katujen äänimaailman tallentamiseksi) tai Puhealue (ihmisäänten 
tallentamiseksi). Tallennettaessa ääntä yhdysrakenteisen mikrofonin 
kautta käytettävissä on myös tuulikohinan vähennys.

Laukaisimen määrittäminen 
videotallennuksen aloitusta ja 
lopettamista varten 
D4S:n mukautetun toiminnon avulla voit 
määrittää laukaisimen videotallennuksen 
aloitus-/lopetuspainikkeeksi. Tämän ansiosta 
voit kuvata kauko-ohjauksella videokuvaa 

joko langallisen kauko-ohjaimen tai langattoman kauko-ohjaimen WR-1 
avulla myös silloin, kun kamera on kaukana tai hankalassa paikassa, kuten 
ilmakuvauksessa käytettävässä kauko-ohjattavassa helikopterissa.

1 080/60p Full HD -videoiden täysi 
käsisäätömahdollisuus ja laaja 
vakioherkkyysalue ISO 200–25 600

Olosuhteet työtehtävissä ovat harvoin ihanteelliset, olipa kyse valokuvien 
tai videoiden tai niiden yhdistelmien kuvauksesta. Videokuvaa usein 
tallentavien kuvaajien on pystyttävä liikkumaan nopeasti, eivätkä 
turhan monet varusteet saa hidastaa tahtia. Tällaisissa tilanteissa 
D4S:ään pakatut ominaisuudet tuottavat luotettavasti huippulaatuista, 
lähetyskelpoista 1 080/60p Full HD -kuvaa. Optimoidun kuvankäsittelyn 
ansiosta kameran videokuvan terävyys ja syvyys ovat huippuluokkaa. 
Moiré-ilmiötä tai sahalaitoja ei esiinny kaikkein pienimmissäkään 
yksityiskohdissa. Laaja vakioherkkyysalue ISO 200–25 600 auttaa 
myös ammattikuvaajia toteuttamaan tavoitteensa pelkästään D4S:n 
avulla. Heidän ei tarvitse raahata mukanaan raskaita lisävalaistuslaitteita. 
Työskenneltäessä erittäin pimeässä ISO-herkkyyttä voidaan kasvattaa 
vastaamaan arvoa ISO 409 600. Kuvataajuuden voi valita kuvausaikeiden 
mukaisesti vaihtoehdoista 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p. Kuvataajuus 60p 
sopii erinomaisesti tasaisen liikkeen tallentamiseen.

EXPEED 4:n tuottama tasainen valotus, 
kirkkaat värit ja vähentynyt kohina

Liikkeen tasaisen tallennuksen lisäksi D4S toistaa myös valotuksen 
siirtymät tasaisina. Kun näkymän valotus muuttuu huomattavasti 
esimerkiksi kuvattaessa päivän valkenemista tai panoroitaessa 
valotasolta toiselle, D4S:n kuvakenno ja EXPEED 4 toimivat 
yhdessä ja tuottavat luonnollisen siirtymän kirkkaiden ja tummien 
näkymien välillä. Lisäksi värisävyt ovat rikkaat, reunat terävät ja 
kohina vähentynyt myös suurilla ISO-herkkyyksillä.

Usean kuvakoon Full HD -videotoiminto ja erittäin tarkka 
1920 × 1080 -rajaustila

Ammattikuvaajien on pystyttävä matkustamaan kevyesti, mutta he 
myös tarvitsevat runsaasti luovia vaihtoehtoja. Multimediatyöskentelyssä 
videoaineiston visuaaliset vaihtoehdot voivat olla valttikortti, mutta ne 
voivat vaatia myös runsaasti lisävarusteita. D4S:n suunnittelussa on 
pureuduttu juuri tähän, ja oikeastaan käytettävissä on kolme kameraa 
yhdessä rungossa. Koska kamerassa on useita kuvakoon tiloja, voit 
kuvata kuvakennon kolmella eri alueella: FX-pohjaisessa muodossa,  
DX-pohjaisessa muodossa ja 1 920 × 1 080 -rajausmuodossa.  
FX-pohjaisessa muodossa on pienempi syväterävyys ja parempi 
kohinan hallinta, kun taas DX-pohjaisessa muodossa ja 1 920 × 1 080 
-rajausmuodossa syväterävyys on suurempi ja käytettävän objektiivin 
polttoväli on pidempi – 1,5-kertainen DX-muodossa ja 2,7-kertainen 
1 920 × 1 080 -rajauksessa. Videokuvien erinomaisen terävyyden 
varmistamiseksi 1920 × 1080 -rajausmuodon käyttämät kuvapisteet 
ovat täsmälleen 1 920 × 1 080, jolloin saavutetaan 1 080p Full HD 

-tarkkuus. Tuloksena saadaan 
uskomattoman terävä 
kuva. Tiloja vaihtamalla voi 
kaksin- tai kolminkertaistaa 
NIKKOR-objektiivien, myös 
DX NIKKOR -objektiivien 
käytettävyyden, mikä voi olla 
suuri apu tilanteissa, joissa 
ylimääräisten objektiivien 
mukana kuljettaminen on 
vaikeaa tai mahdotonta. 

Ammattimaista käytettävyyttä

Kehittyneet, monipuoliset videotoiminnot, 
upea multimedia

• 1 080/60p Full HD -video ja EXPEED 4 tuottavat rikkaat, pehmeät värisävyt kohinan pysyessä vähäisenä ISO-herkkyyksillä 200–25 600
• 1 920 × 1 080 -rajaustila takaa upean terävyyden kuvakokoa muuttamatta ja lisää polttoväliä noin 2,7-kertaisesti

• Tasainen valotuksen siirtymä ajastetun valokuvauksen ja ajastetun kuvauksen näkymissä, joissa kirkkaus muuttuu vähitellen
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D4S ja sen erinomainen ISO-suorituskyky 
antavat videokuvaajalle vapauden liikkua 
nopeasti mahdollisimman vähin varustein.

D4S:n kuvakenno ja EXPEED 4 
takaavat valotuksen tasaisen siirtymän 
videokohtauksissa, joissa siirrytään 
hämärien ja kirkkaiden alueiden välillä. 
Tämä ei aiemmin ollut mahdollista.

Yllä olevassa kuvassa on kolme FX-muotoiseen kuva-alaan perustuvaa kuva-alavaihtoehtoa 
(kuvasuhde 16:9) etsimen avulla kuvaamista tai reaaliaikanäkymän valokuvaustilaa varten. 

     HDMI-kaapelin pidike

FX-pohjainen muoto 

DX-pohjainen muoto 

1920 × 1080 -rajaus

1 080/60p Full HD -video yhdessä erinomaisen ISO-suorituskyvyn kanssa tuottaa tasaisen liikkeen ja mahdollisimman vähäisen kohinan.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Valovoimainen laajakulmaobjektiivi tuottaa  
upean terävyyden ja boke-efektin sekä kattaa  
84 asteen kuvakulman. Objektiivi sopii erinomaisesti 
yömaisemien tai heikosti valaistujen sisätilojen 
kuvaamiseen käsivaralta. Nanokidepinnoite auttaa 
saamaan kirkkaita kuvia, joissa on entistä vähemmän 
heijastuksia ja haamukuvia. 

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Palkittu laajakulmaobjektiivi ilmentää NIKKOR-ajattelua 
parhaimmillaan, ja objektiivin tuottamat kuvat ovat 
tarkkoja reunasta reunaan. Nanokidepinnoite ja asfääriset 
linssit läpimitaltaan suurine tarkkuusvalettuine PGM-
elementteineen varmistavat erinomaisen kuvanlaadun myös 
vastavaloon kuvattaessa. Kaikista tilanteista suoriutuva 
objektiivi kuuluu jokaisen ammattikuvaajan vakiovarusteisiin.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Tämä supertelezoomobjektiivi on ihanteellinen, kun 
varusteet eivät saa painaa paljon mutta halutaan 
huippulaatuisia supertelekuvia. Nanokidepinnoite ja 
tärinänvaimennus (vastaa enintään 3,0:aa aukkoa*) 
auttavat saamaan teräviä kuvia vaativissakin 
olosuhteissa. 

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Tärinänvaimennuksella (joka vastaa 3,0:aa aukkoa*) ja 
nanokidepinnoitteella varustettu superteleobjektiivi, 
jossa on suuri valovoima f/2,8, tuottaa uskomattoman 
tarkkoja kuvia ja kauniin boke-efektin. Objektiivin 
kevyt ja kestävä muottivalettu magnesiumrunko takaa 
luotettavuuden.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 
Tämä kiinteäpolttovälinen laajakulmaobjektiivi tuottaa 
upeat kuvat, joissa on luonnollinen boke-efekti ja 
erinomainen komapoikkeaman korjauskyky myös 
suurimmalla aukolla. Nanokidepinnoite vähentää 
haamukuvia ja heijastuksia kovassa valossa. Objektiivi 
sopii parhaiten luonnon, maisemien ja tähtitaivaan 
kuvaamiseen.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Vakiozoomobjektiivi saavuttaa optisen tarkkuuden ja 
erinomaisen terävyyden koko zoomausalueella myös 
suurimmalla aukolla f/2,8. Objektiivi on saanut kiitosta 
paitsi kuvanlaadustaan myös luotettavuudestaan. 
Monipuolinen objektiivi sopii uskomattoman moniin 
käyttötarkoituksiin. 

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Superteleobjektiivi tuottaa kirkkaita kuvia ED- ja Super 
ED -lasielementtien väriaberraatiota vähentävien 
ominaisuuksien ansiosta, ja nanokidepinnoite ehkäisee 
heijastusten ja haamukuvien syntymistä. Käsivaralta 
kuvaaminen on mahdollista tärinänvaimennuksen (vastaa 
enintään 3,0:aa aukkoa*) ja suuren valovoiman f/2 ansiosta. 

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Tämän tehokkaan superteleobjektiivin kuvantoisto on 
omaa luokkaansa. Tärinänvaimennuksella (joka vastaa 
3,0:aa aukkoa*) ja nanokidepinnoitteella varustettua 
kevyttä ja kestävää objektiivia on ilo käyttää. Sopii 
erinomaisesti moottoriurheilun, ulkourheilun ja 
eläinten kuvaamiseen. 

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Valovoimainen, kiinteäpolttovälinen vakio-objektiivi 
takaa suuren tarkkuuden sekä kauniin, jatkuvan 
boke-efektin ja luonnollisen syvyysvaikutelman. 
Yömaisemakuvauksessa objektiivi toistaa pistemäiset 
valonlähteet kauniina pisteinä myös reuna-alueilla 
suurimmalla aukolla. Upea boke-efekti saa kohteet 
näyttämään entistä kauniimmilta muotokuvissa ja 
asetelmissa. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Telezoomobjektiivin vaikuttava, enintään 3,5:tä 
aukkoa* vastaava tärinänvaimennus tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia käsivaralta kuvaamiseen. Tarkennus 
äärettömästä lyhimpään tarkennusetäisyyteen 
1,4 metriä tuottaa kauniin boke-efektin, ja nano-
kidepinnoite minimoi heijastukset ja haamukuvat.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Ammattilaisten käyttämän suuriaukkoisen teleobjektiivin 
tärinänvaimennus (joka vastaa 3,0:aa aukkoa*) 
mahdollistaa kuvaamisen käsivaralta. Nanokidepinnoite 
vähentää haamukuvia ja linssiheijastuksia, joten kuvista 
tulee uskomattoman teräviä ja selkeitä. Paras valinta 
sisäurheilun ja nopeiden urheilusuoritusten kuvaamiseen. 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Kaikkein pisimmänkin NIKKOR-objektiivin runko on kevyt, 
ja siinä on käytetty fluoriitti- ja ED-lasielementtejä sekä 
nanokidepinnoitetta. Objektiivi tuottaa uskomattoman 
kirkkaita supertelekuvia. Tärinänvaimennustoiminto 
tuottaa tehokkaan vaikutuksen, joka vastaa 4,5 askelta* 
 lyhyempää suljinaikaa. Sähkömagneettinen him-
menninmekanismi takaa vakaan aukonsäädön myös 
silloin, kun objektiivia käytetään sen mukana toimitetun 
1,25-kertaisen telejatkeen kanssa, jolloin polttoväli 
pitenee 1 000 mm:iin.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)  
• Valotus: [M]-tila, 1/8 sekuntia, f/18 • Valkotasapaino: Värilämpötila (3 030 K) • Herkkyys: Lo 1  
• Picture Control: Vakio     © Dave Black

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF)  
• Valotus: [M]-tila, 1/640 sekuntia, f/1,8 • Valkotasapaino: Automaattinen 2 • Herkkyys: ISO 400  
• Picture Control: Vakio     © Dave Black

NIKKOR-objektiivit: huippulaatuisten 
valokuvien ja videoiden taustavoima

• Erinomainen terävyys kuvan keskeltä reuna-alueille asti
• Tarkkuus, joka toistaa pistemäiset valonlähteet kauniina pisteinä

• Tasainen siirtymä tarkasta tarkennuksesta pehmeään boke-efektiin luonnollisen kolmiulotteisen vaikutelman luomiseksi
• Kirkkaat kuvat vailla haamukuvia ja heijastuksia vaikeissa valaistusolosuhteissa
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NIKKOR-objektiivit: optiikan huippua Nikonin 
DSLR-kameroille

Muutkin kuin Nikon-kameraa käyttävät ammattikuvaajat 
arvostavat NIKKOR-objektiivien poikkeuksellisen hyvää optista 
suorituskykyä. Nikonin huippukameroiden laatua ja suorituskykyä 
täysin hyödyntävät NIKKOR-objektiivit tuovat esiin Nikon-
järjestelmällä kuvaamisen edut. Niin kauan kuin ammattikuvaajat 
jatkuvasti tavoittelevat entistä parempaa kuvanlaatua, Nikonin 
suunnittelijat jatkavat objektiivitekniikoiden hiomista, jotta 
kuvaajat voisivat tuottaa yhä parempia kuvia. Vaikka NIKKOR-
objektiivien kehitys jatkuu, niihin sovelletaan aina Nikonin 
ajattomia objektiivien valmistuksen standardeja: pistemäiset 
valonlähteet toistuvat kauniina pisteinä, tarkkuus on hyvä myös 
reuna-alueilla, luonnollinen boke-efekti yhdistyy luonnolliseen 
syvyyteen ja haamukuvia ja heijastuksia on vähennetty. NIKKOR-
objektiivien suunnittelu perustuu Nikonin tiukkoihin objektiivien 
valmistuskriteereihin, ja objektiivit täyttävät ammattikuvaajien 
vaatimukset niin videoiden kuin valokuvienkin kuvauksessa. 
Mikään muu objektiivinvalmistaja ei yllä vastaavaan optiseen 
suorituskykyyn. Yhtä lailla valokuvaajat kuin videokuvaajatkin 
luottavat NIKKOR-objektiiveihin, jotka nauttivat alalla erinomaista 
arvostusta. Saatavilla olevien NIKKOR-objektiivien uskomattoman 
monipuolinen valikoima antaa valinnan vapautta sekä valokuvien 
että videoiden kuvaamiseen ja auttaa saavuttamaan parhaan 
mahdollisen kuvanlaadun kaikissa kuvaustilanteissa. *Perustuu CIPA-standardiin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon digitaalijärjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla 

teleasetuksella.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) • Valotus: [M]-tila, 1/2 500 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 500 • Picture Control: Vakio     © Dave Black



Nikon Professional Services:  
ammattikuvaajien tukena
Nikon Professional Services (NPS) auttaa ammattikuvaajia, 
jotka ansaitsevat elantonsa käyttämällä työssään Nikonin 
tuotteita. NPS:n erikoistunut, yksilöllinen tuki vastaa kunkin 
ammattikuvaajan erityisiin tarpeisiin, olipa kyseessä tekninen 
tai logistinen ongelma. NPS auttaa korjauksissa, laitteiden 
huollossa tai vaikkapa kuvakennon puhdistuksessa. Jos korjaus 
vie aikaa ja työtehtävä häämöttää, NPS:llä on lainavarusteita, 
joilla voit hoitaa kuvaustehtävät määräajassa. Suuret urheilu- 
ja kulttuuritapahtumat asettavat ammattikuvaajien laitteille 
kovia vaatimuksia. Tämän vuoksi Nikonin huoltopalvelu on 
läsnä suurimmissa tapahtumissa eri puolilla maailmaa, jotta 
Nikon-kuvaajilla olisi käytössään menestyksen edellyttämät 
työkalut. Nikon on aidosti kuvaamiseen keskittynyt yhtiö, 
joten NPS on paitsi valokuvaajien myös elokuvantekijöiden ja 
elokuvatuotantojen käytettävissä.

Langattomat kauko-ohjaimet (lisävaruste)

Langattomat kauko-ohjaimet WR-1 ja WR-R10/WR-
T10 käyttävät 2,4 GHz:n radiotaajuutta ja mahdollistavat 
kauko-ohjauksen pitkienkin matkojen päästä. WR-
1:n useat kauko-ohjausvaihtoehdot laajentavat 
kuvausmahdollisuuksia. WR-1-yksiköiden välinen 
enimmäisetäisyys on 120 metriä*. Käytettävissä on 
15 kanavaa. Kun useisiin kameroihin kiinnitetään WR-
1-yksiköt, kamerat voidaan laukaista samanaikaisesti 
tai ne voidaan laukaista synkronoidusti isäntäkameralla, 
jossa myös on WR-1. Kutakin kameraryhmää voi myös 
kauko-ohjata erikseen, tai voit kokeilla ajastettua kuvausta.
*Arvioitu alue noin 1,2 m:n korkeudella; vaihtelee eri sääolosuhteissa sekä sen mukaan, onko tiellä 
esteitä vai ei. 

GPS-laite GP-1A (lisävaruste)

Lisävarusteena saatavan GPS-laitteen GP-1A avulla kuvatietoja, 
kuten leveyspiiri, pituuspiiri, korkeus ja UTC (Universal Coordinated 
Time) -aika, voidaan tallentaa D4S:llä otettuihin kuviin Exif-tietoina. 
Tällaiset kuvat voidaan näyttää (kameran mukana toimitetun) 
ViewNX 2 -ohjelmiston GeoTag-työtilassa. Tietoja voi käyttää 
myös Nikonin kuvien jakamiseen ja tallentamiseen tarkoitetussa 
NIKON IMAGE SPACE -palvelussa sekä muissa markkinoilla 
olevissa verkkopohjaisissa kuvanjakopalveluissa tai digitaalisissa 
karttaohjelmistoissa.

Lisävarusteet / järjestelmäkaavio / osien nimet

WR-1

Järjestelmäkaavio
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SALAMALAITTEET

KAUKO-OHJAUS JA  
GPS-LISÄVARUSTEET

ETSIMEN LISÄVARUSTEET

TIETOKONEKÄYTÖN 
LISÄVARUSTEET

MIKROFONI

KUULOKE

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT

Salamalaite SB-910 

Salamalaite SB-700 

Salamalaite SB-300 

Langaton salamanohjain SU-800

Salamalähikuvauksen ohjainsarja R1C1

Modulaarinen 
kauko-ohjaussarja 
ML-3

Langallinen  
kauko-ohjain MC-36A

Langallinen kauko-ohjain MC-36A

Langallinen kauko-ohjain MC-30A

Langallinen kauko-ohjain MC-22A

Modulaarinen kauko-ohjaussarja ML-3

Yhdysjohto MC-23A

Sovitinjohto MC-25/25A

Sovitin  
WR-A10

Langaton kauko-ohjain  
WR-R10

Langaton kauko-ohjain  
WR-T10

Langaton kauko-ohjain 
WR-1

Langaton kauko-ohjain 
WR-T10

Langaton kauko-ohjain 
WR-1

Langallinen  
kauko-ohjain MC-30A

Langallinen  
kauko-ohjain MC-22A

Jatkojohto  
MC-21A

Yhdysjohto  
MC-23A

Sovitinjohto  
MC-25/25A

2-napaiset kauko-
ohjauslisälaitteet

GPS- 
sovitinjohto  
MC-35 

Kuuloke**

GPS-laite**

Televisio** HDMI-kaapelin 
pidike*HDMI-liitännällä  

varustettu video-
tallennin**

HDMI-kaapeli HC-E1  
(tyypin A liitin  tyypin C liitin)

Okulaari  
DK-17*

Okulaarin korjauslinssi  
DK-17C  

(–3, –2, 0, +1, +2  m-1)

Kuminen silmäsuppilo 
DK-19

Okulaarisovitin 
DK-18

Suurentava 
okulaari  

DG-2

Suurentava  
okulaari  
DK-17M

Kulmatähtäin  
DR-5

Huurtumaton  
okulaari  
DK-17A 

PC-korttisovitin**
CompactFlash-kortinlukija**
XQD-muistikortin lukija**

CompactFlash-kortti**

XQD-muistikortti**

Tietokone**

Tulostin**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Verkkolaite  
EH-6b 

Litiumioni- 
akku EN-EL18a*

Virtaliitäntä 
EP-6

Stereomikrofoni ME-1

Langaton lähetin 
WT-4A/B/C/D/E

Langaton 
lähetin  
WT-5A/B/C/D

Tiedonsiirtolaite 
UT-1

Litiumioniakku 
EN-EL3e

Verkkolaite 
EH-6b

USB-kaapeli UC-E15*

USB-kaapelin  
pidike*

* Vakiovarusteet   ** Muut kuin Nikon-tuotteet  

LAN-kaapeli**

Litiumioniakku EN-EL15

Virtaliitäntä EP-5B Verkkolaite EH-5b

Akkulaturi  
MH-26a*

GPS-laite  
GP-1A

Lisävirtalähde  
SD-9

 
Salamalaite  

SB-910

Salamalaite  
SB-700

Salamalaite  
SB-300

TTL-kaukolaukaisin  
SC-28/29

Langallinen kauko-ohjain MC-DC2

TV- JA VIDEOLISÄVARUSTEET

NIKKOR-OBJEKTIIVIT
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Sivukomentokiekko

Pv-painike

Peili

Valonmittauksen kytkentävipu

Mikrofoni (videoita varten)

Itselaukaisimen merkkivalo

Salamatäsmäyksen liitäntä (suojuksen alla)

10-napainen kauko-ohjausliitäntä (suojuksen alla)

Objektiivin kiinnitysmerkki

Objektiivin vapautuspainike

Tarkennustilan painike

Tarkennustilan valitsin

Fn-painike (pysty)

Pystykuvauslaukaisin

Pystykuvauslaukaisimen lukituspainike

Pystykuvauksen sivukomentokiekko

Fn-painike

Jalustakierre

Toistopainike

Poistopainike / Muistikorttien alustuspainike

Etsimen näyttö

Yläkannen ohjauspaneeli

Takakannen ohjauspaneeli

Osien nimet
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Okulaarin suljinvipu

Etsimen okulaari

Näyttö

AF-ON-painike

Pääkomentokiekko

Kameran hihnan kiinnike

Sivuvalitsin

Monivalitsin

Muistikorttipaikan kansi

Ympäristön kirkkauden tunnistin  
automaattista näytön kirkkauden säätöä 
varten

Tarkennusalueen lukitsin

Korttipaikan kannen vapautuspainike 
(suojuksen alla)

Muistikortin merkkivalo

Pystykuvauksen AF-ON-painike

Pääkomentokiekko (pysty) / Kaiutin

Takakannen ohjauspaneeli

ISO-herkkyyspainike / Automaattisen 
ISO-herkkyyssäädön painike / Palautus 
kahdella painikkeella -painike

Kuvanlaatupainike/Kuvakokopainike

Valkotasapainopainike / Palautus kahdella 
painikkeella -painike

Mikrofonipainike

Reaaliaikanäkymäpainike

Reaaliaikanäkymän valitsin

Mikrofoni (äänimuistioita varten)

Monivalitsin (pysty)

Valikkopainike

Suojauspainike / Picture Control -painike / 
Ohjepainike

Toistozoomauksen lähennyspainike

Pienoiskuvapainike / Toistozoomauksen 
loitonnuspainike

OK-painike

Tietopainike

Kuvanottotavan valitsimen lukituksen 
vapautin

Haarukointipainike

Valotustilapainike / Muistikorttien  
alustuspainike

Elokuvan tallennuspainike

Virtakytkin

Laukaisin

Valotuksen korjauspainike

Salamatilapainike /  
Salaman korjauspainike

Mittaustavan painike

Kuvanottotavan valitsin

Varusteluisti (lisävarusteena 
saatavalle salamalaitteelle)

Polttotason merkki

Diopterin säädin

Yläkannen ohjauspaneeli

Oheislaiteliitäntä

Kuulokeliitin

Ethernet-liitäntä

USB-liitin

Ulkoisen mikrofonin liitin

Tyypin C HDMI-liitin

Akku-/paristotilan kannen salpa

Akkutila (suojuksen alla)
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Nikonin digitaalijärjestelmäkamera D4S – tekniset tiedot
Kameratyyppi  Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
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 (Nikonin FX-muoto)
Kuvapisteet yhteensä  16,6 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä  Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitekuvatiedot (edellyttää lisävarusteena saatavaa  

Capture NX 2 -ohjelmistoa)
Kuvakoko (kuvapistettä)  • FX-muoto (36×24): 4 928 × 3 280 (L), 3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • 1,2× (30×20): 4 096 × 2 720 (L), 

3 072 × 2 040 (M), 2 048 × 1 360 (S) • DX-muoto (24×16): 3 200 × 2 128 (L), 2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 
(S) • 5:4 (30×24): 4 096 × 3 280 (L), 3 072 × 2 456 (M), 2 048 × 1 640 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä 
otetut FX-koon valokuvat (16:9): 4 928 × 2 768 (L), 3 696 × 2 072 (M), 2 464 × 1 384 (S)  
• Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut DX-koon valokuvat (16:9): 3 200 × 1 792 (L), 2 400 × 1 344 (M),  
1 600 × 896 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut FX-koon valokuvat (3:2): 4 928 × 3 280 (L),  
3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut DX-koon valokuvat (3:2):  
3 200 × 2 128 (L), 2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 (S) 
DX-pohjaista muotoa käytetään 1,5-kertaista DX (24×16) -kuva-alaa käyttämällä otettaviin valokuviin; FX-pohjaista 
muotoa käytetään kaikkiin muihin valokuviin

Tiedostomuoto  • NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviötön pakattu, pakattu tai pakkaamaton; pieni koko käytettävissä (vain 
12-bittinen pakkaamaton) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva pakkausasetuksella hieno 
(noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) (Pieni koko); Optimaalinen laatu -pakkaus käytettävissä 
• NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa

Picture Control -järjestelmä  Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema; valittua Picture Controlia voidaan muut-
taa; tallennustilaa mukautettuja Picture Controleja varten

Tallennusvälineet  XQD- ja I-tyypin CompactFlash-muistikortit (UDMA-yhteensopivat)
Kaksoiskorttipaikat  Kumpaakin korttia voidaan käyttää ensisijaiseen tai varmuuskopiointitallennukseen tai NEF (RAW)- ja 

JPEG-kuvien erilliseen tallennukseen; kuvia voidaan kopioida korttien välillä
Tiedostojärjestelmä  DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Etsin  Silmätason pentaprismaetsin
Kuva-ala  • FX (36×24): noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa • 1,2× (30×20): noin 97 %  

vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa • DX (24×16): noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 % 
pystysuunnassa • 5:4 (30×24): noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa

Suurennus  Noin 0,7-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, f/1,4, –1,0 m-1)
Katselupiste  18 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 kohdistusmerkit  
(rajausruudukon saa näkyviin)

Peili Pikapalautus
Syväterävyyden esikatselu  Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tilat) tai kameran  

(P- ja S-tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko  Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit  Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa, mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (joidenkin 

PC-objektiivien käyttö on rajoitettua), DX-objektiivit (DX 24×16 1,5× -kuva-alaa käyttäen), AI-P 
NIKKOR -objektiivit ja muut kuin mikroprosessoriohjatut AI-objektiivit (vain valotustavat A ja M); 
IX-NIKKOR  objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja ei-AI-objektiiveja ei voida käyttää: Elektroninen 
etäisyysmittari on käytettävissä, kun objektiivin suurin aukko on vähintään f/5,6 (elektroninen 
etäisyysmittari tukee 11:tä tarkennuspistettä, kun objektiivin suurin aukko on vähintään f/8)

Sulkimen tyyppi  Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
Suljinaika  1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, aikavalotus: bulb, time, X250
Salamatäsmäysnopeus  X=1/250 s, täsmää sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/250 s
Kuvanottotavat  S (yksittäiskuvaus), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea),  

Q (hiljainen laukaisu), E (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)
Kuvausnopeus Enintään noin 10 kuvaa sekunnissa (CL) tai n. 10–11 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-valotuksenmittaus noin 91 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Mittausmenetelmä  • Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-, E- ja D-objektiivityypit); värimatriisimittaus III 

(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus käytettävissä muiden kuin mikroproses-
soriohjattujen 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 • Matriisi tai keskustapainotteinen mittaus: –1...+20 EV  
(ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C) • Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin liitäntä  Yhdistetty CPU ja AI
Valotustilat  Ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P); suljinajan esivalinta-automatiikka (S); aukon 

esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M)
Valotuksen korjaus  –5...+5 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Valotuksen haarukointi  2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n välein; 2–5 kuvaa 2 tai 3 EV:n välein
Valotuksen lukitus  Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla sivuvalitsimen keskipainiketta
ISO-herkkyys  ISO 100–25 600, 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7 tai 1 EV:tä  
(suositeltu valotusindeksi)  (joka vastaa herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 tai 4 EV:tä (joka   
 vastaa herkkyyttä ISO 409 600) yli ISO 25 600:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting  Valittavissa automaattinen, erittäin suuri +2/+1, suuri, normaali, pieni tai pois
ADL-haarukointi  2 kuvaa käyttäen yhden kuvan valittua arvoa tai 3–5 kuvaa käyttäen kaikille kuville esiasetettuja arvoja
Automaattitarkennus  Nikonin kehittynyt Multi-CAM 3500FX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, 

hienosäätö, 51 tarkennuspistettä (joista 15 ristikkäistä tunnistinta; 11 tunnistinta tukee aukkoarvoa f/8)
Tunnistusalue  –2...+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  Valittavissa 51 tai 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetilat  Pistetarkennus, 9, 21 tai 51 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta, valinta  

tarkennusalueryhmästä, automaattinen alue

Tarkennuksen lukitus  Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla  
sivuvalitsimen keskustaa

Salaman ohjaus  TTL: i-TTL-salamaohjaus noin 91 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla käytettävissä SB-910-, SB-
900-, SB-800-, SB-700-, SB-600-, SB-400- tai SB-300-salamalaitteella; digitaalijärjestelmäkameran 
tasapainotettu i-TTL-täytesalama toimii matriisimittauksella tai keskustapainotteisella mittauksella, 
digitaalijärjestelmäkameran vakio-i-TTL-salama toimii pistemittauksella

Salamatilat  Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys, 
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys pitkiin suljinaikoihin, 
pois; automaattinen nopea FP-täsmäys tuettu

Salaman korjaus  –3...+1 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Salaman haarukointi  2–9 kuvaa 1/3, 1/2, 2/3 tai 1 EV:n välein; 2–5 kuvaa 2 tai 3 EV: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-900-, SB-800- tai SB-700-  
valaistusjärjestelmä (CLS) salamalaitetta pääsalamalaitteena ja SB-600- tai SB-R200-salamalaitetta etäsalamalaitteena tai 
 SU-800-salamaohjainta ohjaavana laitteena; automaattiselle 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 6 arvoa voidaan tallentaa), valkotasapainon 
pistemittaus (käytettävissä reaaliaikanäkymässä) ja värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K); 
kaikissa vaihtoehdoissa on hienosäätömahdollisuus

Valkotasapainon haarukointi  2–9 kuvaa 1, 2 tai 3 yksikön askelin
Reaaliaikanäkymän tilat  Reaaliaikanäkymän valokuvaustila (hiljainen tai äänetön), reaaliaikanäkymän elokuvaustila
Reaaliaikanäkymän  • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F) 
tarkennustavat  • Käsitarkennus (M)
Tarkennusaluetilat  Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen 

automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Automaattitarkennus  Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera valitsee 

tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on 
valittuna)

Mittaus, elokuvatila  TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Kuvakoko (kuvapisteinä)   • 1 920 × 1 080; 60p (progressiivinen), 50p, 30p, 25p, 24p • 1 920 × 1 080 -rajaus; 30p, 25p, 24p  
ja kuvataajuus • 1 280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s; kaikki asetukset 
tukevat sekä  H hyvää että normaalia kuvanlaatua

Tiedostomuoto  MOV
Videon pakkaus  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto  Lineaarinen PCM
Äänitallennuslaite  Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys on säädettävissä
ISO-herkkyys  • Valotustilat P, S ja A: automaattisen ISO-herkkyyssäädön yläraja valittavissa alueella ISO 400–Hi 4  

• Valotustila M: käytettävissä automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 200–Hi 4), yläraja valittavissa 
(ISO 400–Hi 4); manuaalinen valinta (ISO 200–25 600 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein) asetettavissa myös 
noin 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 tai 4 EV suuremmaksi kuin ISO 25 600 (vastaa arvoa ISO 409 600)

Enimmäispituus  29 minuuttia ja 59 sekuntia (10 tai 20 minuuttia kuvakoon, kuvataajuuden ja elokuvan laatuasetusten mukaan)
Muut elokuva-asetukset  Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
Näyttö  8 cm:n (3,2 tuuman), noin 921 000 kuvapisteen (VGA) TFT-nestekidenäyttö, jossa on 170 asteen 

katselukulma, noin sataprosenttinen kuva-ala, manuaalinen näytön kirkkauden säätö ja ympäristön 
kirkkauden tunnistinta hyödyntävä automaattinen näytön kirkkauden säätö

Toisto  Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa) toiston zoomauksella, elokuvatoisto, valokuva- ja/tai 
elokuvaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö, automaattinen 
kuvan kääntö, äänimuistioiden tallennus ja toisto sekä IPTC-tietojen liittäminen ja näyttö

USB  Hi-Speed USB
HDMI-lähtö  Tyypin C HDMI-liitin
Äänitulo  Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Äänen ulostulo  Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
10-napainen kauko- Voidaan yhdistää lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeen, lisävarusteena saatavaan WR-R10: 
ohjausliitäntä  een (tarvitaan WR-A10-sovitin) tai langattomaan kauko-ohjaimeen WR-1, GPS-yksikköön GP-1/GP-1A 
  tai NMEA0183-version 2.01 tai 3.01 kanssa yhteensopivaan GPS-laitteeseen (tarvitaan lisävarusteena  
 saatava MC-35-GPS-sovitinjohto ja 9-napaisella D-sub-liittimellä varustettu kaapeli) 
Ethernet  RJ-45-liitin • Standardit: IEEE 802.3ab (1000BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3 

(10BASE-T) • Tiedonsiirtonopeudet: 10/100/1 000 Mbit/s automaattisen tunnistuksen kanssa (suurim-
mat teoreettiset tiedonsiirtonopeudet IEEE-standardin mukaisesti, todellinen nopeus voi vaihdella)  
• Portti: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Oheislaiteliitäntä  Langattomalle lähettimelle WT-5A/B/C/D 
Tuetut kielet  Arabia, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, 

indonesia, italia, japani, korea, norja, puola, portugali (portugalin- ja brasilianportugali), romania, 
venäjä, espanja, ruotsi, thai, turkki, ukraina

Akku  Yksi litiumioniakku EN-EL18a 
Verkkolaite  Verkkolaite EH-6b; edellyttää virtaliitäntää EP-6 (saatavana erikseen)
Jalustakierre  1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)  Noin 160 × 156,5 × 90,5 mm
Paino  Noin 1 350 g akun ja XQD-muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta ja varusteluistin suojusta; 

noin 1 180 g (vain kameran runko)
Käyttöympäristö  Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Toimitettavat lisävarusteet   Litiumioniakku EN-EL18a, akkulaturi MH-26a, USB-kaapeli UC-E15, kameran hihna AN-DC11, rungon 
(voivat vaihdella maittain  suojus BF-1B, varusteluistin suojus BS-2, okulaari DK-17, akkutilan kansi BL-6, liitännän suojus stereo- 
tai alueittain) minipistokekaapelille UF-2, USB-kaapelin pidike, HDMI-kaapelin pidike, ViewNX 2 CD-ROM-levy

• XQD on SONY Corporationin tavaramerkki. • iPhone® on Apple Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. • PictBridge on tavaramerkki. • CompactFlash on SanDisk Corporationin rekisteröity tavaramerkki. • HDMI, 
HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. • Tuotteet ja tuotenimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.  
• Tässä esitteessä etsimien, nestekidenäyttöjen ja näyttöjen kuvat ovat simuloituja.


