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Esittelyssä D810
36,3 tehollisen megapikselin kuvausvoima tallentaa monenlaisia kohteita. Nikon luo D810-kameralla uuden 

standardin digitaalisen järjestelmäkameran valokuvien ja videokuvauksen laadulle. Uusi FX-koon kuvakenno 

ja EXPEED 4 -kuvaprosessori tuottavat yhdessä jopa D800/D800E-kameroita selkeämpiä kuvia: niiden 

dynaaminen alue on erittäin suuri ja kohina tarkasti hallittua. Erittäin tarkka automaattitarkennus ja 

huomattavasti vähentynyt sisäinen tärinä auttavat saamaan huipputeräviä kuvia myös suurimmalla 

tarkkuudella. Nopeampi sarjakuvaus, joka yltää jopa 5 kuvaan sekunnissa FX-koossa ja jopa 7 kuvaan 

sekunnissa DX-koossa, mahdollistaa suurilla megapikseleillä kuvaamisen entistä useammissa tilanteissa. 

Jos videokuvaus on ominta alaasi, voit kuvata kuvataajuudella 1 080/60p tarkkoja videoita, joissa on selvästi 

vähemmän moiré-ilmiötä ja kohinaa. Pystyt vangitsemaan kameralla mestariteokset niin valokuviin kuin 

videoihin kaikenlaisissa valaistusolosuhteissa.



Ota lähikuva juuri oikealla hetkellä nopeudella 7 kuvaa/s1

1 DX-koossa, kun käytetään MB-D12-akkuperän kanssa ja kun virtalähde on jokin muu kuin EN-EL15-akku.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II
• Valotus: [A]-tila, 1/8 000 sekuntia, f/5,6
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo
• Herkkyys: ISO 800
• Picture Control: Värikäs

©Lucas Gilman



Upea kuvanlaatu perusherkkyydellä ISO 64

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
• Valotus: [M]-tila, 1/10 sekuntia, f/11
• Valkotasapaino: Auto
• Herkkyys: ISO 64
• Picture Control: Värikäs

©Lucas Gilman 



Lisää syvyysvaikutelmaa uuden kuvakennon 
ja EXPEED 4 -kuvaprosessorin avulla

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
•  Valotus: [M]-tila, 1,6 sekuntia  

(elektroninen etuverhosuljin), f/5
• Valkotasapaino: Värilämpötilaksi määritetty 5 500 K
• Herkkyys: ISO 64
• Picture Control: Vakio

©Shinichi Sato    Lisensoija: TOKYO TOWER
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Nosta valokuvaus uudelle tasolle. D810 -kameran 
uudelleen suunniteltu kuvakenno kerää aiempaa 
enemmän valotietoja, joten se on ensimmäinen Nikonin 
kamera, jonka herkkyysalue alkaa ISO 64:stä. Tämä 
alhaisen herkkyyden käyttö mahdollistaa selkeät ja 
yksityiskohtaiset kuvat kirkkaassa valossa, ja kuvia voi 
ottaa aina ISO 12 800:aan asti. Herkkyysaluetta voidaan 

myös laajentaa vastaamaan ISO-herkkyyttä 32–51 200. 
Mutta ei tässä vielä kaikki. Kamera on suunniteltu 
toimimaan ilman optista alipäästösuodinta. Kenno toimii 
yhdessä Nikonin EXPEED 4 -kuvaprosessorin kanssa, ja 
näin saadaan erittäin teräviä valokuvia ja videoita, jollaisia 
ei ole ennen voitu ottaa digitaalisella järjestelmäkameralla.

Uusi kuvakenno: erittäin tarkkoja kuvia ISO 64 -herkkyydestä alkaen

Upeiden kuvauskohteiden vangitsemiseen tarvitaan upea kamera. Hienovaraiset yksityiskohdat, 
täyteläiset värit ja nopea toiminta: D810 tallentaa ne erittäin tarkasti. Nikonin kameroilla ei ole 
koskaan ennen saavutettu tällaista kuvanlaatua – se viekin valokuvauksen uudelle tasolle.

Uudelleensuunniteltu huippulaatuisia kuvia ajatellen

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Valotus: [A]-tila, 1/13 sekuntia, f/6,3 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Värikäs ©Lucas Gilman

D810 Perinteinen malli

Fotodiodit keräävät enemmän valotietoja

Mikrolinssit

Fotodiodit

Periaatekaavio

D810 voi kuvata vauhdikkaita kohteita niin 
nopeasti ja joustavasti, että se tuo 
mukanaan uusia mahdollisuuksia suuren 
tarkkuuden valokuvaukseen. Myös täyskoon 
kuvia otettaessa 5 kuvan sekuntinopeudella 
kuvatut toimintakuvat tallentuvat täydellä 
tarkkuudella. Jos tilanne vaatii suurempaa 
kuvausnopeutta, voit ottaa kuvia 6 kuvaa/s 
1,2-kertaisessa rajaustilassa ja jopa 7 
kuvaa/s DX-koossa.2 Erittäin monipuolinen 
36,3 megapikselin kamera ylittää odotukset 
niin tarkkojen yksityiskohtien kuin nopean 
toiminnankin osalta.

Sarjakuvaus jopa 7 kuvaa/s

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Valotus: [M]-tila, 1/2 000 sekuntia, f/5.6 • Valkotasapaino: 
Automaattinen 1 • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio      
©Lucas Gilman

D810-kameran kuvakennon monipuolinen 
data edellyttää erittäin kehittynyttä 
suoritinta. D810-kamerassa käytettävä 
uusin EXPEED 4 -kuvaprosessori suorittaa 
monipuolisetkin toiminnot aiempia versioita 
nopeammin. Tämän lisätehon ansiosta 
tarkemmat kuvat ja videot kuvataajuudella  
1 080/60p ovat mahdollisia. Se nopeuttaa 
myös sarjakuvausta: 5 kuvaa/s FX-koossa ja 
7 kuvaa/s DX-koossa.2 Edistyneet uudet 
algoritmit vähentävät kohinaa koko herk–
kyysalueella, tuottavat erittäin tarkat 
yksityiskohdat ja paremmat värisävyt, mikä 
luo todentuntuisen syvyysvaikutelman.

EXPEED 4: nopea tiedonkäsittely

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8G ED • Valotus: [M]-tila, 1/125 sekuntia, f/4 
• Valkotasapaino: Värilämpötilaksi määritetty 4 760 K • Herkkyys: ISO 64
• Picture Control: Tasainen (määritetty jälkikäsittelyssä)          
©Miss Aniela
Valokuvaa muokattu kolmannen osapuolen ohjelmistolla

2 DX-koossa, kun käytetään MB-D12-akkuperän kanssa ja kun 
virtalähde on jokin muu kuin EN-EL15-akku.
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Erittäin tarkka suuriresoluutioinen kamera

Jotta suuren megapikselimäärän kameraa voisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti, tarvitaan muitakin 
erinomaisia teknisiä ominaisuuksia kuin kuvanlaatu. Monipuolinen ja johdonmukainen D810 on suunniteltu 
mahdollisimman luotettavaksi ja vakaaksi kameraksi. Huippulaatuinen automaattitarkennus, vähennetty 
mekaaninen tärinä ja Picture Control 2.0 takaavat, että kamera pystyy toteuttamaan villeimmätkin visiot.

Nikonin toisen sukupolven Picture Control -järjestelmässä 
on käteviä työkaluja valokuvien ja videoiden muokkaami-
seen ennen kuvausta ja sen jälkeen. Kameran rungossa on 
painike, jolla voi avata Picture Control -valikon. Voit hallita 
valikon toiminnoilla terävöittämistä, kontrastia, kirkkautta, 
värisävyjä ja värikylläisyyttä. Kuvia voi muokata entistä pie-

nemmin (0,25 yksikön) aske-
lin3 samalla, kun kirkkauden 
säätömahdollisuudet ovat 
entistä laajemmat (±1,5). 

Uusi Yksityiskohtaisuus-asetus korostaa tai heikentää 
kuvien terävyyttä säätämällä paikallista kontrastia. Tällä 
asetuksella maisemakuviin saa lisää syvyyttä ja dra-

matiikkaa ja muotokuvista tulee vaikuttavampia. 
Käänteisesti käytettynä Yksityiskohtaisuus-asetuksella voi 
muokata kuviin pehmeän, impressionistisen tunnelman.

Kun kuvauksessa käytetään Tasainen-asetusta, saadaan 
mahdollisimman vapaat kädet jälkikäsittelyyn. Neutraali-
asetukseen verrattuna Picture Control -järjestelmän Ta-
sainen-asetus säilyttää paremmin kuvan kaikki tiedot ja 

runsaat sävyt niin valo- kuin varjoalueillakin. Jälkikäsitte-
lynkään jälkeen valo- ja varjoalueiden sävyissä ja väri- 
kylläisyydessä ei ole muutoksia. 

Picture Control kehittyy

Uusi Yksityiskohtaisuus-asetus

Tasainen Picture Control

Entistä tarkempi parametrien  
säätö 0,25 yksikön askelin

Yksityiskohtaisuus -4 Yksityiskohtaisuus 0 Yksityiskohtaisuus +4 ©Hisao Asano

Muotokuva Värikäs Yksivärinen ©Hisao Asano

Suurten megapikselien valokuvat edellyttävät huippuluokan 
tarkennusta, ja D810-kamerassa tarkkuuden ohjaus onkin 
omaa luokkaansa. 51 tarkennuspisteen Multi-CAM 3500FX 
-automaattitarkennusjärjestelmä, jonka voi määrittää 

käyttämään 9, 21 tai 51 pisteen kuva-alaa ja joka toimii jopa 
-2 EV:n valaistuksessa (ISO 100, 20 °C). Nikonin uusi Valinta 
tarkennusalueryhmästä -tila parantaa tarkennusta ja taustan 
eristämistä myös vaikeissa valaistusolosuhteissa.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Valotus: [A]-tila, 1/250 sekuntia (elektroninen etuverhosuljin), f/11  ©Hisao Asano 
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 400 • Picture Control: Vakio

Mekaanisen tärinän pienentäminen takaa tarkat yksityiskohdat
Pienikin mekaaninen tärinä voi vaikuttaa merkittävästi 
suurilla megapikselimäärillä otettuihin kuviin. D810-
kamerassa onkin uusi suljin- ja peilikammiorakenne sekä 
elektroninen etuverho. Suljin- ja peilimekanismi vähentävät 
kuvan tärinää, joten etsinkuva on nopeassa sarjakuvauk-
sessa vakaa ja katkos lyhyt. Aktivoitu uusi elektroninen 

etuverhosulj in vähentää 
yksityiskohtien pientä liike-
epäterävyyttä minimoimalla 
sisäistä tärinää valotuksen 
aikana. 

Rikkoo suurten megapikselien valokuvauksen rajoja 

3 Ilman pikasäätöä.
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Upeat Full HD -elokuvat jopa kuvaustaajuudella 60p

Vakaa ja ennakoitava valotuksen lukeminen 

Tarkka äänenhallinta

D810 sisältää kaksi uutta mittaustilaa, jotka mahdollistavat 
tasaiset valotuksen siirtymät videokuvaa tallennettaessa. 
Mittaustulokset, joita saadaan keskipainotteisella mittauk-
sella kuvan keskellä olevista kohteista, eivät herkästi muutu 

kirkkauden äkillisesti muuttuessa. Huippuvalopainotteisella 
mittauksella voit kuvata kohteita kohdevalojen alla ilman 
puhkipalaneita valoalueita.

D810-kameran äänenhallinta-asetuksia on lisätty, joten 
äänen tallennus ja joustavuus muutenkin on parantunut. 
Stereomikrofonitulon ja äänilähdön ansiosta ääntä voi 
hienosäätää ilman häiriötekijöitä ennen tallennusta. Voit 
valita äänialueen (laaja/puheääni), ja tuulen aiheuttamaa 
kohinaa voidaan vähentää tallennettaessa ääntä 

yhdysrakenteisen stereo-
mikrofonin kautta, mikä 
selkeyttää äänen laatua 
haastavissa olosuhteissa.

Laaja ISO-herkkyysalue 
M-tilassa kuvattaessa ISO-herkkyydeksi voi asettaa arvon 
ISO 64:stä aina ISO 51 200:aa vastaavaan arvoon asti. 
Automaattista ISO-toimintoa käytettäessä voi määrittää 
suurimman ISO-asetuksen, jota halutaan käyttää. EXPEED 4 

vähentää kohinaa koko herkkyysalueella, joten voit kuvata 
huippulaatuisia kuvia heikossa valaistuksessa ja tallentaa 
kirkkaita kohteita täyteläisen värisävyin.

Videon kuvaaminen tehokkaalla D810-kameralla on antoisa 
kokemus. D810-kamera on kuvanlaadultaan edeltäviä 
kameroita parempi, ja se tallentaa Full HD (1080p) -elokuvia 
aivan uudella videosignaalin käsittelymenetelmällä 
kuvaustaajuudella 50p/60p (enintään 20 minuuttia4). Samalla 
kohina, moiré-ilmiö ja värivirheet ovat vähentyneet. Kameran 

EXPEED 4 -kuvaprosessori toistaa valotuksen siirtymät 
tasaisina, värisävyt ovat kauniita ja pakkaamattomassa 
HDMI-lähdössä on vähemmän liukuvärivaiheita. 

Luova videokuvaus odottaa. D810-kameran parannettu kuvanlaatu ja toiminnot yhdistettynä pieneen 
kokoon varmistavat, että tehokas ja monipuolinen kamera vastaa myös vaativien videokuvaajien 
tarpeisiin. Videoaineisto tallentuu erittäin tarkasti, terävin yksityiskohdin ja täyteläisin värisävyin. 
Ja koska voit käyttää satoja nykyisiä ja entisiä NIKKOR-objektiiveja, pystyt muuntamaan visiosi 
entistä helpommin videokuvaksi.

Kameran videotoiminnot

4 20 minuuttia, kun kuvanlaaduksi on valittu hyvä.
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Nikonin RAW S -tiedostokoko nopeuttaa kuvansiirtoa ja 
jälkikäsittelyä, sillä tällöin kuvat ovat 12-bittisiä 
pakkaamattomia Nikon NEF -tiedostoja, joissa on hyvät 
liukusävyt.5 Vaikka RAW S -koon tarkkuus on neljäsosa ja 

koko puolet pakkaamattomasta RAW L -koosta, on se 
RAW-muodoille ominaisesti monipuolinen ja muokattava 
koko.

RAW S -kuvakoko: nopeuttaa työskentelyä

Rajoittamaton sarjakuvaus 

Zoomaus jaetussa näytössä: varmista, että kuva on vaakasuorassa

D810-kameran rajoittamattomalla sarjakuvauksella voi ottaa 
hienoja valojuovakuvia. Sarjakuvaustilassa voi käyttää 4 
sekunnin tai sitä hitaampaa suljinaikaa. Vain muistikorttien 
kapasiteetti ja akun kesto rajoittavat laadukkaiden JPEG-
kuvien määrää. Koska valotusten välinen aika on erittäin 
lyhyt, voit yhdistää tähtien liikkeestä tai ajoneuvojen valoista 
syntyviä valojuovia kauniiksi tehosteeksi kolmannen 
osapuolen ohjelmistolla.

Voit tarkistaa vaakasuoruuden ja terävyyden erittäin tarkasti 
reaaliaikanäkymän jaetun näytön zoomilla. Voit verrata tällä 
toiminnolla kahta kohtaa kuvassa: kumpikin kohta näkyy 
suurennettuna jaetussa näytössä ja kumpaakin voidaan 
suurentaa samanaikaisesti samassa suhteessa. Toimintoa 
käytetään kameran P-painikkeella, ja se sopii etenkin 
rakennusten ja tuotteiden kuvaamiseen.

Uusi huippuvalopainotteinen mittaustila 
Pimennetyllä näyttämöllä valokeilassa tanssivan 
valkopukuisen balettitanssijan kuvaaminen on haastavaa, ja 
jopa kokeneiden valokuvaajien on vaikea välttää 
puhkipalaneita valoalueita perinteisellä pistemittauksella. 

Nikonin uusi huippuvalopainotteinen mittaustila määrittää 
valotuksen automaattisesti ja estää puhkipalaneet valoalueet 
priorisoimalla kuvauskohteen kirkkaimmat osat.

Luovaa joustavuutta

5 Kameran muokkausvalikon vaihtoehdot eivät ole käytettävissä.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Valotus: [A]-tila, 1/320 sekuntia, f/5,6 • Valkotasapaino: Salama 
• Herkkyys: ISO 1 600 • Picture Control: Värikäs         
©Miss Aniela
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Hisao Asano
Luonnonmaisemat
D810:n käyttäminen muistuttaa 4x5-koon kameraa, jota käytin urani alkuvaiheessa. Kun 
varmistan tarkennuksen reaaliaikanäkymästä, valitsen kamerassa peilin nostotilan ja käytän 
elektronista etuverhonsuljinta, saan aivan yhtä teräviä tai jopa terävämpiä kuvia. D810 istuu hyvin 
käteen, ja sen erittäin hiljainen suljin tekee kuvauskokemuksesta miellyttävän. ISO 64 
-herkkyyden käyttäminen muistuttaa upeista diafilmeistä ja Picture Controlin Yksityiskohtaisuus-
asetuksen kaltaisten parametrien säätäminen on melkein kuin valitsisi filmiä. Valokuvaajien on 
kuitenkin paljon helpompi ottaa tällä kameralla juuri sellaisia kuvia, kuin he haluavat. D810 on 
tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia. Odotan malttamattomana, että pääsen kokeilemaan, 
mihin kamera pystyy.

Lucas Gilman
Seikkailu/elokuva
Kun otin D810:n ensimmäisen kerran käteeni, se tuntui vankalta, tyylikkäältä ja hienostuneelta. 
Mutta kameran upeat ominaisuudet alkoivat paljastua vasta, kun aloitin kuvaamisen. D810:n 
kuvat ovat sävykkäämpiä, täyteläisempiä ja laadultaan parempia kuin mitkään aiemmin 
näkemäni kuvat. Islannissa ja Havaijilla ottamieni surffaus- ja melontakuvien yksityiskohdat ja 
dynaaminen alue ovat vertaansa vailla. Lisäksi automaattitarkennus toimii niin nopeasti ja 
sulavasti, että voin tallentaa ratkaisevat hetket luovasti. Urheilun huippuhetket kestävät 
sekunnin tuhannesosia, joten minulle on tärkeää, että voin luottaa sataprosenttisesti D810:n 
automaattitarkennukseen ja sarjakuvausnopeuteen.

Miss Aniela
Taide/muoti
Olen todella tyytyväinen D810-kameraan, sillä siinä on parannettu kaikkia niitä D800E-kameran 
ominaisuuksia, joista pidin. Terävät yksityiskohdat tuovat mieleen keskikoon filmikamerat, 
mutta kameran ergonomia ja helppokäyttöisyys ovat digitaaliselle järjestelmäkameralle 
ominaisia. ISO 64 tarkoittaa, että voin kuvata suurimmalla aukolla kirkkaassa valossa laadun 
kärsimättä ja dynaamista aluetta menettämättä. Haluan pystyä muokkaamaan kuvaa 
monipuolisesti, mikä usein tarkoittaa pikselien taivuttamista surrealistisen vaikutelman 
saavuttamiseksi. Kuvaa on voitava jälkikäsitellä huomattavasti, ja D810-kuvissa se on 
mahdollista.

Shinichi Sato
Kaupunkimaisemat/arkkitehtuuri
Läsnäolo on keskeisintä valokuvissani: haluan välittää tunteen siitä, että katsoja olisi itse 
paikalla. Olen aidosti vaikuttunut D810:n kyvystä saavuttaa syvyysvaikutelma, joka vastaa 
yleensä käyttämilläni suuren kuvakoon 4x5- ja 8x10-kameroilla ja kääntövärifilmeillä 
saavuttamiani tuloksia. Reaaliaikanäkymän jaetun näytön zoomaustoiminto on minulle 
arkkitehtuurikuvaajana kätevä lisä, joka auttaa kohdistamaan kameran rakennusten 
vaakasuuntaisten osien kanssa. D810-kameraan tehdyt muutokset voivat vaikuttaa vähäisiltä, 
mutta ne ovat tosiasiassa merkittäviä parannuksia. Kameraa on muokattu innovatiivisesti.

D810 käytännön työssä

D810 Special D-video DREAM PARK
Sandron käsikirjoittama ja ohjaama Dream Park kertoo 
inspiraatiosta ja omien unelmien toteuttamisesta. Eshan 
isoäidin viisaat ja kannustavat sanat saavat Eshan 
toteuttamaan unelmaansa elokuvan ohjaamisesta. Tämä 
tavoite muuttuu nopeasti tarttuvaksi innoksi, joka leviää 
Eshan ystäviin leikkikentällä ja johtaa lasten haaveiden 

toteuttamiseen. Nikonin D810-kameralla ja erilaisilla 
NIKKOR-objektiiveilla kokonaisuudessaan kuvattu Dream 
Park on aidosti elokuvallinen kokemus, joka laajentaa 
käsitystä elokuvien kuvaamisesta digitaalisella jär-
jestelmäkameralla.
Katso video osoitteessa http://youtu.be/-CEtr2FSA9I

Sandro, ohjaaja

Anthony Arendt, kuvauspäällikkö

Dream Parkin kuvaaminen oli hauskaa: D810-kameralla kuvattu materiaali oli todella terävää ja kaunista, ja jopa 
heikossa valaistuksessa kuvatut kohtaukset näyttivät upeilta. Saimme kuviin hyvin romanttisen ja elokuvallisen 
tunnelman riippumatta siitä, mitä kohtausta kuvasimme. D810 toimi tavattoman hyvin niin hämärillä kujilla ja 
teollisuusalueilla kuin todella kirkkaasti valaistulla uima-altaalla.

Luulen, että D810:stä tulee yhtä suosittu elokuvantekijöiden parissa kuin D800 on valokuvaajien keskuudessa. 
Käytimme kuvauksissa vain Picture Control -järjestelmän Tasainen-asetusta. Tällä tavoin tiedoston ominaisuuksista 
saatiin kaikki irti ja varjoalueilta voitiin tallentaa kaikki sävyt väritilan kärsimättä. Ja jos pidät NIKKOR-objektiiveista 
yhtä paljon kuin minä, huomaat, että D810 hyödyntää niitä parhaiten.
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Suuren megapikselimäärän kameran edellyttämä tarkkuus
Koska kamerassa on paljon megapikseleitä, optiikan on oltava huippuluokkaa. Nikonilla on laaja valikoima 
NIKKOR-objektiiveja, joilla D810-kameran 36,3 megapikselin kennon koko potentiaalia voidaan hyödyntää 
vaivattomasti. Objektiivien erinomainen erottelukyky takaa, että kuvauskohteen jokainen yksityiskohta 
toistuu virheettömästi: kuva on tarkka myös reuna-alueilla ja boke-efekti ihastuttaa. Eri alojen valokuvaajat 
voivat toteuttaa visionsa ja toistaa herkät sävyt ja vivahteet täydellisinä.

©Hisao Asano ©Lucas Gilman

AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED     Erinomainen toisto zoomilla varustetulla laajakulmaobjektiivilla, jossa on kiinteä suurin aukko f/2,8

Tämän ammattilaistason objektiivin suurin aukko on f/2,8 
kaikilla polttoväleillä, ja sen tuottama kuva on tarkka reunasta 
reunaan. Nanokidepinnoite vähentää haamukuvia ja 
linssiheijastuksia myös vastavaloon kuvattaessa. ED-linssi 

puolestaan vähentää väriaberraatiota ja takaa uskomattoman 
kontrastin. Tämä kestävä ja luotettava objektiivi kuuluu 
jokaisen ammattikuvaajan vakiovarusteisiin.

Valovoimainen kiinteäpolttovälinen objektiivi on suunniteltu 
toimimaan parhaiten täydellä aukolla, ja sillä voi testata 
kuvanlaadun rajoja. Poikkeuksellisen hyvin yökuvaukseen 
sopiva objektiivi saa pistemäiset valonlähteet, kuten 

katulamput, toistumaan kauniin pyöreinä pisteinä aina kuvan 
reunoille saakka. Boke-efekti on hienostuneen pehmeä 
ilman äkillisiä rajakohtia.

Luotettava kiinteällä aukolla f/2,8 varustettu tele-
zoomobjektiivi laajentaa kuvausvalmiuksia hankalissa 
olosuhteissa. Objektiivi on suunniteltu tuottamaan upeat 
yksityiskohdat ja kontrastit koko kuva-alueelle. Objektiivin 

tärinänvaimennuksen ansiosta voit kuvata jopa 3,5 askelta 
tavallista pidemmillä suljinajoilla6. Nanokidepinnoite 
puolestaan vähentää huomattavasti haamukuvia ja 
linssiheijastuksia.

Tämä NIKKOR-malliston polttoväliltään pisin huippuluokan 
objektiivi on täydellinen valinta urheilu- ja luontokuvaajille. 
Objektiivissa käytettävän fluoriitin, ED-lasielementtien ja 
nanokidepinnoitteen ansiosta se tuottaa uskomattoman 

kirkkaita kuvia, joissa on erittäin vähän väriaberraatiota, 
haamukuvia ja linssiheijastuksia. Objektiivin mukana 
toimitetaan yksilöllisesti sovitettu 1,25-kertainen telejatke, 
joka pidentää polttovälin 1 000 mm:iin.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G     Valovoimainen kiinteäpolttovälinen objektiivi: erittäin hyvä suorituskyky suurimmalla aukolla

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8G ED VR II     Olennainen telezoomobjektiivi 

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR     Nikonin pisin superteleobjektiivi

©Shinichi SatoLisensoija: TOKYO TOWER

©Lucas Gilman

©Lucas Gilman

©Hisao Asano

©Hisao Asano

©Lucas Gilman

6 Perustuu CIPA-standardiin.
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Langaton kauko-ohjain WR-1 
Monitoimisella langattomalla kauko-ohjaimella WR-1 voit ohjata 

kameran päätoimintoja, kuten videokuvausta ja ajastettua kuvausta, 

etäältä. Voit laukaista samanaikaisesti useita kameroita joko 

käyttämällä WR-1-laitetta yksin tai synkronoimalla kamerat 

isäntäkameran kanssa, jossa on WR-1. Kameraryhmiä voi hallita 

erikseen7. WR-1-laitteiden välinen viestintäalue on enintään 120 m8  ja 

käytettävänä on 15 kanavaa.

Tiedonsiirtolaite UT-1 
UT-1 on yleinen tiedonsiirtolaite, jolla voi siirtää kuvatietoja nopeasti 

kameran ja verkon välillä. Voit luoda kameraverkkoja, joissa kuvia voi 

selata ja ladata etätoiminnolla. Lisäksi kameran asetuksia ja 

reaaliaikanäkymän kuvaa voi ohjata tietokoneen kautta kauko-

ohjauksella.10 Laite sisältää ainoastaan langallisen lähiverkkotoiminnon, 

mutta se voidaan päivittää langattomaksi lähiverkkotoiminnoksi 

yhdistämällä se langattomaan WT-5-lähettimeen11. 

Langattomat WR-R10- ja 
WR-T10-kauko-ohjaimet 
Nikonin langattoman lähetinvastaanottimen WR-R10 ja langattoman 

lähettimen WR-T10 avulla voit kauko-ohjata kameran päätoimintoja9, 

vaikka itsesi ja kameran välissä olisi näköesteitä. Molempia laitteita 

käytettäessä toimintaetäisyys on vähintään 20 metriä. Voit ohjata 

lähetinvastaanottimella WR-R10 ja lähettimellä WR-T10 yhtä 

kameraa tai yhdistää lähetinvastaanottimet WR-R10 useaan 

kamerarunkoon ja kuvata saman hetken eri kuvakulmista.

Monipuoliset lisävarusteet Yhdysrakenteinen salama ja 
luova valaistusjärjestelmä
D810-kamerassa on yhdysrakenteinen salama, jonka 
ohjeluku on 12 (m, ISO 100, 20 °C), ja ohjaintoiminto.
Kameran 91 000 pikselin RGB-kenno suorit taa 
kasvojentunnistuksen ja valoalueiden analysoinnin, joten 
yhdysrakenteisella salamalla saadaan erinomaisia 
tuloksia. Nikonin luova valaistusjärjestelmä on erittäin 
joustava, joten salamavaloa voi käyttää luovasti: käytä 
Nikon-salamalaitteita12 yhdysrakenteisen salaman 
ohjaintoiminnolla. Tällä tavoin valaistuksesta tulee juuri 
niin tehokas ja kattava kuin haluat.

12 Salamalaite SB-910, SB-700 tai SB-R200.
Huomautus: tarkennusapuvalon valaisema alue voi olla odotettua pienempi joissakin 
kuvaustilanteissa.

7 Ryhmittelytoimintoa ei voi käyttää, kun WR-R10-laitteita käytetään vastaanottimina. 
8 Arvioitu korkeus on enintään 1,2 m mahdollisten esteiden ja sääolosuhteiden mukaan.
9 Sovitin WR-A10 tarvitaan D810-kameraan yhdistämiseen, sillä kamerassa on 10-napainen liitin.
10 Perustuu IEEE 802.11a/b/g/n-standardiin.
11 Nikon Camera Control Pro 2 -ohjelmisto on oltava asennettu tietokoneeseen.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED • Valotus: [M]-tila, 1/80 sekuntia, f/6,3
• Valkotasapaino: Salama • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Muotokuva 
©Miss Aniela 
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Painettu Hollannissa  BV-EU/L-1403-1 (1407/A)  fi

Kameratyyppi Digitaalinen järjestelmäkamera (yksisilmäinen peiliheijastus)
Objektiivin kiinnike  Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Tehollinen kuvakulma Nikonin FX-muoto
Teholliset kuvapisteet 36,3 miljoonaa
Kuvakenno  35,9 × 24,0 mm:n CMOS-kenno
Kuvapisteet yhteensä  37,09 miljoonaa
Pölynpoistojärjestelmä  Kuvakennon puhdistus, kuvan pölynpoiston viitetiedot (edellyttää Capture NX-D -ohjelmistoa)
Kuvakoko (kuvapistettä)  • FX-koko (36×24): 7360 × 4912 (L), 5520 × 3680 (M), 3680 × 2456 (S) 

• 1,2× (30×20): 6144 × 4080 (L), 4608 × 3056 (M), 3072 × 2040 (S) 
• DX-koko (24×16): 4800 × 3200 (L), 3600 × 2400 (M), 2400 × 1600 (S)
• 5:4 (30×24): 6144 × 4912 (L), 4608 × 3680 (M), 3072 × 2456 (S)
• Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut FX-koon valokuvat: 6720 × 3776 (L), 5040 × 2832 
(M), 3360 × 1888 (S)
• Elokuvan reaaliaikanäkymässä otetut DX-koon valokuvat: 4800 × 2704 (L), 3600 × 2024 
(M), 2400 × 1352 (S)
Huomautus: Reaaliaikanäkymän elokuvaustilassa otettujen valokuvien kuvasuhde on 16:9; DX-pohjaista kokoa käytetään 
1,5-kertaista DX (24×16) -kuva-aluetta käyttämällä otettuihin valokuviin; FX-pohjaista kokoa käytetään kaikkiin muihin valokuviin

Tiedostomuoto   • NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen, häviöttä 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  Valittavissa Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema ja Tasainen; valittua 
Picture Control -asetusta voidaan muokata; mukautettujen Picture Control -asetusten 
tallennus

Tallennusvälineet  SD (Secure Digital)- ja UHS-I-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit; tyypin I 
CompactFlash-muistikortit (UDMA-yhteensopivat)

Kaksoiskorttipaikka  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  17 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 ja 
rajausruudukko

Peili Pikapalautus
Syväterävyyden Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tilat) tai 
esikatselu 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-kertaista 
kuva-aluetta käyttäen), AI-P NIKKOR -objektiivit ja muut kuin mikroprosessoriohjatut 
AIobjektiivit (vain valotustilat A ja M); IX-NIKKOR-objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja 
ei-AI-objektiiveja ei voida käyttää: Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää, kun 
objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai sitä suurempi (elektroninen etäisyysmittari tukee 11 
tarkennuspistettä käytettäessä objektiiveja, joiden suurin aukko on f/8 tai sitä suurempi)

Suljintyyppi Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva mekaaninen verhosuljin; elektroninen 
etuverhosuljin (kuvanottotapana on peilin nosto)

Suljinaika  1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, aikavalotus, X250
Salamatäsmäysnopeus  X=1/250 s, täsmäyttää sulkimeen enintään nopeudella 1/320 s (salaman toimintaetäisyys 

lyhenee, kun nopeus on 1/250–1/320 s)
Kuvanottotavat  S (yksittäiskuva), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu), QC 

(hiljainen sarjakuvaus),  E  (itselaukaisin), MUP (peilin nosto)
Kuvausnopeus  • EN-EL15-akkua käytettäessä  

(FX/5:4) CL: noin 1–5 kuvaa/s, CH: noin 5 kuvaa/s, QC: noin 3 kuvaa/s
(DX/1,2×) CL: noin 1–6 kuvaa/s, CH: noin 6 kuvaa/s, QC: noin 3 kuvaa/s
• Muut virtalähteet  
(FX/5:4) CL: noin 1–5 kuvaa/s, CH: noin 5 kuvaa/s, QC: noin 3 kuvaa/s
(1,2×) CL: noin 1–6 kuvaa/s, CH: noin 6 kuvaa/s, QC: noin 3 kuvaa/s
(DX) CL: noin 1–6 kuvaa/s, CH: noin 7 kuvaa/s, QC: noin 3 kuvaa/s 

Itselaukaisin  2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Valotuksen mittaus TTL-valotuksen mittaus 91 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla 
Mittaustapa  • Keskustapainotteinen: noin 75 prosentin paino 12 mm:n ympyrälle kuva-alan keskellä. 

Ympyrän halkaisijaksi voidaan muuttaa 8, 15 tai 20 mm tai painotus voi perustua koko kuva-
alan 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)
• Huippuvalopainotteinen: käytettävissä G-, E- ja D-objektiivityyppien kanssa (vastaa 
keskustapainotteista mittausta käytettäessä muita objektiiveja)

Mittausherkkyys   • Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C) • Pistemittaus: 2–20 EV
Valotusmittarin kytkentä  Yhdistetty mikroprosessoriohjaus 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 AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys Herkkyys ISO 64–12 800, porrastus 1/3, 1/2 tai 1 EV; voidaan myös asettaa arvoon noin 0,3,  
(suositeltu valotusindeksi) 0,5, 0,7 tai 1 EV (vastaa herkkyyttä ISO 32) alle ISO 64:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV (vastaa 

herkkyyttä ISO 51 200) yli ISO 12 800:n; ISO-herkkyyden automaattinen säätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting  Valittavissa automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
ADL-haarukointi  2 kuvaa käyttäen yhdessä kuvassa valittua arvoa tai 3–5 kuvaa käyttäen kaikissa kuvissa 

esiasetettuja arvoja
Automaattitarkennus  Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-

vaiheentunnistus, hienosäätö, 51 tarkennuspistettä (joista 15 ristikkäistyyppistä anturia, 11 
f/8:aa tukevaa anturia) ja tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys noin 0,5–3 m)

Herkkyysalue  –2...+19 EV (ISO 100, 20 °C)
Tarkennustavat  • Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S), jatkuva tarkennus (AF-C); ennakoiva 

tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaan 
• 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 puoleenväliin (kertatarkennus) tai painamalla 

AE-L/AF-L-painiketta
Yhdysrakenteinen salama  Painikkeella esiin nostettava, ohjeluku noin 12, käsisäätöisellä salamalla 12 (metreinä, ISO 

100, 20 °C)
Salaman ohjaus  TTL: i-TTL-salamaohjaus noin 91 000 kuvapisteen RGB-kennolla, kun käytössä on 

yhdysrakenteinen salama; digitaalijärjestelmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua 
i-TTL-täytesalamaa käytetään matriisimittauksella tai keskustapainotteisella tai 
huippuvalopainotteisella mittauksella, digitaalijärjestelmäkameran i-TTL-vakiosalamaa 
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 yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite on 

latautunut; valo vilkkuu, kun salama on välähtänyt täydellä teholla
Lisävarusteluisti  ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova  Tukee Nikonin luovaa valaistusjärjestelmää, ohjaintilavaihtoehto käytettävissä 
valaistusjärjestelmä (CLS) 
Täsmäysliitin  ISO 519 -täsmäysliitäntä, 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 Reaaliaikanäkymäkuvaus (valokuvat), elokuvan reaaliaikanäkymä (elokuvat)
Reaaliaikanäkymän   • Automaattitarkennus (AF): Kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
tarkennustavat • Käsitarkennus (M)
Reaaliaikanäkymän Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen
tarkennusaluetilat automaattitarkennus ja kohteen seuranta
Reaaliaikanäkymän Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera
automaattitarkennus valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen 

seuranta on valittuna)
Elokuvan valotuksenmittaus  TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Elokuvan mittaustapa Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä)  • 1 920 × 1 080; 60 p (progressiivinen), 50 p, 30 p, 25 p, 24 p  
ja kuvataajuus • 1 280 × 720; 60p, 50p 

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 hyvää että normaalia kuvanlaatua

Elokuvan tiedostomuoto  MOV
Videon pakkaus  H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänitallennemuoto  Lineaarinen PCM
Äänitallennuslaite  Sisäinen tai ulkoinen stereomikrofoni, herkkyys säädettävissä
Elokuvan ISO-herkkyys  • Valotustilat P, S ja A: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 64–Hi 2), yläraja valittavissa

• Valotustila M: käytettävissä automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 64–Hi 2), yläraja 
valittavissa; käsisäätö (ISO 64–12 800 porrastuksella 1/3, 1/2 tai 1 EV), asetettavissa myös 
noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV (vastaa arvoa ISO 51 200) suuremmaksi kuin ISO 12 800

Muut elokuva-asetukset  Indeksimerkintä, ajastettu valokuvaus
Näyttö   8 cm:n (3,2 tuuman) noin 1 229 000 kuvapisteen (VGA; 640 x RGBW x 480 = 1 228 800 

pistettä) TFT-nestekidenäyttö, jossa 170 asteen katselukulma, noin sataprosenttinen 
kuva-ala ja kirkkauden säätö

Toisto  Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa) toiston zoomauksella, elokuvan toisto, 
valokuvien ja/tai elokuvien diaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, 
sijaintitietojen näyttö ja automaattinen kuvan kääntö

USB  SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B -liitin); suositellaan liitäntää yhdysrakenteiseen 
USB-porttiin

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  Voidaan yhdistää lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeen, lisävarusteena saatavaan 
kauko-ohjausliitäntä WR-R10:een (tarvitaan WR-A10-sovitin) tai langattomaan kauko-ohjaimeen WR-1, GPS-

laitteeseen 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)

Tuetut kielet   Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina 
(voivat vaihdella  yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali,  
maittain tai alueittain) brasilianportugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, 

thai, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam
Akku  Litiumioniakku EN-EL15 
Akkuperä  Lisävarusteena saatava B-D12-monitoimiakkuperä, johon mahtuu yksi EN-EL15/EN-EL18a*/EN-

EL18*- litiumioniakku tai kahdeksan AA-kokoista alkali- tai litiumparistoa tai NiMH-akkua.
* Saatavana erikseen; edellyttää akkutilan kantta BL-5

Verkkolaite  Verkkolaite EH-5b, edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
Jalustakierre 1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)  Noin 146 × 123 × 81,5 mm 
Paino  Noin 980 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; noin 880 g (vain kameran 

runko)
Käyttöympäristö Lämpötila: 0–40 °C; Kosteus: Enintään 85 % (ei tiivistymistä)

Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D810 – tekniset tiedot 

• 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 kunkin yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
• Tässä materiaalissa esiintyvät etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä. 


