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En revolusjonerende opplevelse innen digital 
fotografering.
Fang inn livets flyktige øyeblikk med det nye D3100, et digitalt speilreflekskamera spekket med 
funksjoner. Det overrasker deg med sin enkelthet, det er en fornøyelse å bruke og gir  fabelaktige 
resultater. Om du tar øyeblikksbilder, nøye komponerte stillbilder eller gjør HD-filmopptak, vil du  
glede deg over hvor enkelt der er med D3100.

•   DX-format, CMOS-bildebrikke med  
14,2 effektive megapiksler

•   EXPEED 2 – Nikons nye 
bildebehandlingsmotor

•   ISO-følsomhet 100–3200 (kan utvides  
til ISO 12 800-ekvivalent)

•   Guide-funksjon
•   D-movie – opptak av full 1080p-HD-film
•   Skjerm på 3 tommer (7,5 cm) og  

Live View-opptak

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Eksponering: Lukkerprioritert automatikk, 1/2000 sekund, f/6,3 • Hvitbalanse: Automatisk 
• ISO-følsomhet: 200 • Picture Control: Friske farger

Svart Rød

Få fram 

det vakre

Gled deg over det enkle
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Lett utviskede bakgrunner slik bare et digitalt 
speilreflekskamera kan klare

Bedre bilder med mindre uskarphet under dårlige lysforhold

Naturtro fargegjengivelse og jevne, 
tiltalende gradasjoner

• DX-format og CMOS bildebrikke med 14,2 effektive megapiksler NYHET
Nikon har utstyrt D3100 med en nyutviklet CMOS-sensor for å oppnå fremragende
motivdetaljer og jevn fargegradasjon. Enten det er snakk om bilde- eller HD-filmopptak,
er sensoren avgjørende for bildekvaliteten. Det høye antallet piksler i D3100s sensor gir
bilder med enestående skarphet. Du ser alle nyansene i motivet med minimal støy – 
ideelt for detaljrike overflater og bakgrunner som er uten støy og ute av fokus.

  • EXPEED 2 – Nikons nye bildebehandlingsmotor NYHET
Du når nye høyder med EXPEED 2. Vi har utnyttet vår omfattende ekspertise til det ytterste og gir 
deg Nikons mest avanserte bildebehandlingsmotor noensinne. EXPEED 2 maksimerer CMOS-
sensorens ytelse, og resultatet er skarpe, naturtro bilder med friske farger, redusert støy og jevn 
tonegradasjon som gir fabelaktige bilder og filmer.

• ISO-følsomhet 100–3200 (kan utvides til ISO 12800-ekvivalent)
En maksimal ISO-følsomhet på 3200 (standardområde) gjør det mulig å fotografere med korte lukkertider, slik at det blir 
mindre fare for bevegelsesuskarphet under dårlige lysforhold. Skumrings- og innendørsopptak uten bruk av stativ eller blits 
virker friske og levende. Korte lukkertider gjør det dessuten enkelt å fryse bevegelser i dynamiske situasjoner, for eksempel 
når barn leker eller under sportsarrangementer. For å oppnå større allsidighet øker D3100s Hi 1- og Hi 2-innstillinger ISO-
verdien effektivt til ISO 6400 og 12800 ekvivalent.

Kameraet som overrasker. 
Fotografer med D3100 og gled deg over 
resultatet.

•Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Eksponering: Blenderprioritert automartikk,1/125 sekund, f/5.6 • Hvitbalanse : Automatisk • 
ISO-følsomhet: 100 • Bildekontroll: Friske farger

CMOS-sensor

ISO 1600Hi  2 ( ISO 12800-ekv iva lent ) ISO 3200

Få 
fram det 

vakre

Frem-

ragende 

detaljer

Naturtro 

farger

Flotte 

bilder
i svakt 

lys

4 5



Kameraet som viser deg veien ... 
La D3100 hjelpe deg med å ta bedre bilder.

Guide-funksjon – den sikre måten å oppnå resultatene 
du ønsker

Et fortryllende portrett med en bakgrunn som er litt ute av fokus, eller et 
forelsket par omgitt av glitrende lys. Det er enkelt å ta slike bilder med 
D3100s guide-funksjon – en innebygd veiledning som viser deg trinn for trinn 
hvordan du endrer kamerainnstillingene. Velg ganske enkelt en guide-funksjon 
som passer til motivet, og følg veiledningen. Du oppnår ikke bare de ønskede 
resultatene, du lærer også hvordan du oppnådde dem. Guide-funksjonen 
viser til og med bildeeksempler, slik at du vet hva du kan forvente deg av hver 
enkelt innstilling.

Eksempelbilde som viser virkningene med 
forskjellige kamerainnstillinger

• Automatisk

• Uten blits

• Motiver som er langt unna

• Gjøre bakgrunnen mykere 

• Få mer i fokus

• Nærbilder

• Sovende ansikter

• Motiver i bevegelse

• Fryse bevegelser  
 (personer)

• Fryse bevegelser 
 (kjøretøy)

• Landskap

• Portretter

• Nattportrett

• Vis rennende vann

Enkel betjening

Avansert betjening

Bruke søkeren Bruke Live View Gjøre filmopptak

 Shoot movies

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1,8G • Eksponering: Blenderprioritert automatikk,1/1600 sekund, f/2,2 • Hvitbalanse: Automatisk • ISO-følsomhet: 400 
• Bildekontroll: Portrett

Gjøre bakgrunnen mykere

Guide-funksjon

Nærbilder

Guide-funksjon

Nattportrett

Guide-funksjon

Sovende ansikter

Guide-funksjon

Landskap

Guide-funksjon

Gled 
deg over

det
enkle

Enkel
foto-

grafering

Guide-
funksjon

Velg

Opptak
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Gleden over det enkle.
Aldri har det vært enklere å ta bilder eller gjøre 
HD-filmopptak.

Nye AF-funksjoner for motiver i bevegelse La D3100 finne den innstillingen som passer best til motivet

Fantastiske HD-filmer i full 1080p-oppløsning

•  Live View med nye AF-innstillinger 
og stor skjerm på 3 tommer (7,5 cm)
Med Live View er det enkelt og intuitivt å fotografere lekne 
kjæledyr eller barn i farta. Bare drei bryteren, og du er klar. Når 
Live View er aktivert og den nye funksjonen for kontinuerlig AF 
(AF-F) er valgt, holdes motivet i fokus uten at du må trykke på 
utløseren – praktisk både for bilder og filmer. Det finnes også 
en ny ansiktsprioriteringsfunksjon (Face-priority AF) som låser 
fokus på ansikter, også når personene ikke ser direkte mot 
kameraet. Live View sørger for at D3100 er like enkelt å bruke 
som et kompaktkamera.

• Automatisk motivvalg
D3100 velger automatisk det motivprogrammet som passer best til 
situasjonen og motivet. Under Live View-opptak med programhjulet 
på Auto eller Auto (flash off) (Auto [blits av]), aktiveres automatisk 
motivprogrammet* Portrait (Portrett), Landscape (Landskap), Close 
up (Nærbilde) eller Night portrait (Nattportrett), avhengig av motivet. 
Som ekstra hjelp vises den valgte innstillingen med et ikon øverst til 
høyre på LCD-skjermen.  

Kontinuerlig AF (AF-F) NYHET  

Ansiktsprioritert AF

Autofokus starter automatisk
etter at Live View er aktivert,
og motivet spores kontinuerlig
uten at du trenger å trykke
på utløseren.
Merknad: Når du filmer, kan det hende at også
lyden fra objektivmoren blir tatt opp.

Kameraet kan gjenkjenne opptil 
35 ansikter om gangen og 
fokuserer deretter på ansiktet 
som kameraet bestemmer er 
nærmest kameraet. Selv om 
personene i bildefeltet beveger 
seg, fortsetter kameraet å følge 
og fokusere. 

Stor 
skjerm på

 3 tommer
(7,5 cm) 

* Unntatt ved manuell fokusering.
** Velges når kameraet identifiserer situasjoner uten et passende motivprogram,
 eller i situasjoner der Auto eller Auto (blits av) kan brukes.

•  D-movie – full HD-kvalitet NYHET
Oppdag hvilken forskjell et digitalt speilreflekskamera gjør ved opptak av film. Det store utvalget av NIKKOR-objektiver gir deg 
frihet til å utforske forskjellige vinkler og oppnå flotte defokuserte bakgrunner, mens D3100s avanserte bildesystem sørger for 
gode resultater. Og i forbindelse med actionsekvenser sørger den nye følgefokus-funksjonen for at motivet alltid er i fokus. Etter 
opptaket kan du se filmene på den 7,5 cm store LCD-skjermen og foreta enkle redigeringsoppgaver, for eksempel beskjæring av 
bildet før eller etter et bestemt punkt, samt lage stillbilder. HDMI-kompatibilitet* innebærer at du kan koble D3100 til et HD-TV og 
styre avspillingen med fjernkontrollen til TV-en**.   * Via HDMI-miniport. ** Bare HDMI CEC-kompatible TV-er.

Høykvalitets 
HD-filmer og 
stillbilder kan 

vises på 
HD-TV.

Auto** Auto (blits av)** Landskap

Nærbilde Portrett Nattportrett

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3,5-5,6G VR • Eksponering: Sport-innstilling, 1/500 sekund, f/5,3 • Hvitbalanse: Automatisk 
• ISO-følsomhet: Automatisk (900) • Bildekontroll: Standard

Programhjul på Auto: den automatiske motivvalgfunksjonen aktiverer 
innstillingen Landskap.

-kabel: HDMI-kabel type C mini-pin
(selges separat hos tredjepartsleverandører)
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Nikon-teknologi.
Nøkkelen til problemfri fotografering og flotte resultater.

Rask og nøyaktig autofokus som er klar for det avgjørende øyeblikket Tilpasning av bilder før fotografering

Bilde- og filmredigeringsfunksjoner i kameraet 

Intelligent betjening i alle innstillinger

Fin balanse mellom lys og skygge

•  11-punkts AF-system
D3100s raske og presise autofokus reagerer umiddelbart på endringer 
i motivet eller komposisjonen. Det sikrer knivskarp fokusering av flyktige 
øyeblikk og når det går lynraskt for seg på idrettsbanen. Det viktige 
fokuspunktet i sentrum har en korsformet sensor, mens informasjonen 
som legges over søkerbildet sørger for en tydelig og oversiktelig søker. 
Ulike autofokusinnstillinger dekker nesten alle situasjoner, inkludert 
AF-felt som automatisk velger hvilket motiv det skal fokuseres på, 
samt 3D-følgefokus* som opprettholder fokus på et motiv selv om 
komposisjonen endres, så lenge utløseren er trykket halvveis ned.
* Når autofokus er innstilt på AF-A eller AF-C.

•  Picture Control
Picture Control øker de kreative mulighetene. Med de seks innstillingene – Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett og 
Landskap – kan du bestemme hvordan bilder og HD-filmer skal bli – før du gjør opptak. I tillegg kan skarphet, kontrast, lysstyrke 
og fargemetning justeres til ønskede innstillinger.

•  Omfattende bilde- og filmredigeringsfunksjoner
Øk fotogleden med D3100s store utvalg av funksjoner for bilde- og filmredigering. Funksjoner som Korreksjon av rød øyerefleks, 
Rask retusjering og Filtereffekter kan utføres i kameraet, slik at man slipper å bruke datamaskin. Du kan også lage stillbilder ut
fra filmer og fjerne unødvendige filmruter.

•  Motivgjenkjenningssystem
Nikons eksklusive motivgjenkjenningssystem
bruker en 420-pikslers RGB-sensor for å
analysere bildekomposisjonen umiddelbart
før du tar bildet. Deretter optimaliseres
eksponering, autofokus og hvitbalanse
automatisk slik at du ikke behøver å foreta
kompliserte kamerajusteringer selv.
Ansiktsgjenkjenning benytter også
motivgjenkjenningssystemet, som gir
forbedret gjenkjenningsnøyaktighet og
definisjon i tillegg til å åpne for umiddelbar
ansiktszoom under avspilling.

•  Active D-Lighting
Bilder som tas i sterkt sollys får ofte ekstreme kontraster mellom 
lyse og mørke områder, slik at fine fargetoner og detaljer forsvinner.
Active D-Lighting tar seg effektivt
av dette ved å bevare detaljene 
både i lyse og mørke partier.
Resultatet er optimalt eksponerte
bilder som gjengir motivet slik du 
så det. 

RGB-sensor med 
420 piksler Bildesensor

Andre elementer på retusjeringsmenyen

• D-Lighting • Korreksjon av røde øyne 
• Beskjæring (1:1, 3:2, 4:3, 5:4, 16:9) 
• Monokrom (Svart-hvitt, Sepia og Blåkopi) 
• Filtereffekter (Skylight, Varmt filter, Intensivering av 

rødt, Intensivering av grønt, Intensivering av blått og 
Stjernefilter) • Fargebalanse • Lite bilde 

• Bildeoverlapping • NEF (RAW)-behandling 
• Rask retusjering • Rett ut • Fortegningskontroll 
• Fiskeøye • Filmredigering 

Autofokus
Automatisk 

eksponering, 
i-TTL-kontroll

Automatisk 
hvitbalanse Avspilling

•  Motividentifi-
 sering

•  Registrering av 
komposis-

 jonsendring

•  Ansiktsprioritert AF

•  Analysering av 
høylys

•  Ansikts-
 registrering

•  Identifisering 
 av lyskilde 

•  Ansikts-
 registrering

•  Zoom inn på 
ansikt

11 AF-punkter Merknad: De 11 AF-punktene som er vist er, 
er bare til illustrasjon Den faktiske visningen vil 
variere.

Med Active D-LightingUten Active D-Lighting

Naturlige, vakre hudnyanser Større fargemetning Bilder i svart-hvitt, inkludert sjatteringer

Portrett

Perspektiv-
kontroll original

Miniatuureffect original Soft-filter

Friske farger Monokrom

Viser bilder som om de er bilder av miniatyrskalamodeller. Dette er spesielt effektivt for landskapsmotiver 
ovenfra.

Gir bilder med samme effekt som ved 
fotografering med et soft-filter.

Fargekontur

Lager en kontur av bildet som kan 
skrives ut og deretter farges for 
hånd.

Korrigerer perspektivet for å få et mer naturtro utseende. Særlig nyttig 
for bilder av bygninger.
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Når som helst, hvor som helst.
Funksjonene som gir behagelig fotografering og avspilling.

NIKKOR-objektiver.
Det riktige valget for imponerende bilder 
og HD-film.

* Med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel.

Enkelt å bruke og kan tas med overalt Flere måter å se verdens vidundere på

Ekstra lys når det trengs

Unngå at bilder ødelegges av støv

Mindre uskarphet som følge av kamerabevegelser - 
både på bildene og i søkeren

•  Kompakt og lett
Med en vekt på bare ca. 505 g*, kan du ta med deg det kompakte 
lettvektskameraet D3100 overalt. Takket være det ergonomiske 
grepet er det veldig enkelt å håndtere, både vannrett og loddrett. 
Du vil glede deg over nye, egne knapper for funksjoner som brukes 
ofte, for eksempel Live View, D-film og utløserfunksjoner. D3100 – 
enkelheten selv.

•  NIKKOR-objekter

• Innebygd blits som spretter opp
Når du fotograferer i svakt lys eller
vanskelig motlys, bruker du den innebygde
blitsen som spretter opp for å lyse opp
motivet. Den aktiveres automatisk etter
behov, avhengig av eksponeringskontroll*,
eller du kan aktivere den manuelt. Støtte
for i-TTL blitsstyring øker i tillegg
eksponeringspresisjonen.

•  Nikons integrerte støvreduksjonssystem
D3100 er utstyrt med Nikons integrerte støvreduksjonssystem. Denne løsningen 
inkluderer et spesielt kontrollsystem for luftstrømmen som fører støv vekk fra 
mikrofilteret foran bildebrikken. Når du slår kameraet på eller av, vibrerer i tillegg filteret 
automatisk med nøyaktige frekvenser for å fjerne støv som kan feste seg og skade 
bildet.

•  Nikons originale VR-system
NIKKOR VR-objektiver reduserer* bevegelsesus-
karphet på bilder og HD-filmer. Bevegelsesuskarphet 
forekommer ofte ved fotografering med lang lukkertid, 
for eksempel under dårlige lysforhold eller når du 
bruker et makro- eller teleobjektiv. I motsetning til 
kamerainterne bildestabiliseringssystemer er Nikons 
VR innbygd i objektivet. Dette korrigerer også 
uskarphet i søkeren og gir et stabilt søkerbilde, noe 
som letter komposisjon og fokusering. 

Vekt ca

505 gram

Praktisk og 
effektiv

blits SB-400 
(selges separat)

Mikrofilter

Bildesensor

Vis bilder med imponerende spesialeffekter

• Bildeavspilling med overganger NYHET
Velg mellom en rekke ulike spesialoverganger ved visning av bilder. Til bildepresentasjoner 
kan du benytte spennende effekter som zoom/uttoning (Zoom/Fade) og Terning (Cube). 
Når du viser bilder enkeltvis kan du bruke “skyv inn” (Slide in) og zoom/uttoning (Zoom/
Fade). Den store, lyse LCD-skjermen gjør dessuten avspillingen til en lek.

85 mm makroobjektiv – for enkel håndholdt 
makrofotografering

Ca 5,5 x telezoomobjektiv med VR — for portretter på avstand

35 mm objektiv – for flott bakgrunnsuskarphet

Merknad: D3100 er spesielt laget for bruk med AF-S- og AF-I NIKKOR-objektiver som er utstyrt med autofokusmotor.

* Når innstilt motivprogram er Auto, Portrett, Barn, Nærbilde eller Nattportrett.

55 mm

200 mm 300 mm

AF-S DX NIKKOR 55–300 mm 
f/4,5–5,6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 
85 mm f/3,5G ED VR

AF-S DX NIKKOR 
35 mm f/1,8G

NYHET

*  Med VR kan du fotografere håndholdt med inntil tre trinn lengre lukkertid (fire trinn med VR II) enn ved bruk av   
 objektiver uten VR, basert på Nikon-målinger. Omfanget av korreksjon  varierer  med forholdene og fotografen.Bildepresentasjon med terningeffekt

Uten bildestabilisering i objektivet Med Nikons VR-system i objektivet

Mekanisme for rengjøring 
av bildesensoren

Luftåpning for 
kontrollsystem 
for luftstrøm

12 13



Smart bildebehandling med datamaskin

Del bilder og filmer på nettet

Intuitiv betjening er prikken over i-en

• ViewNX 2-programvare – din fotografiske verktøykasse (følger med) NYHET
ViewNX 2 er den smarte måten å behandle bilder på og inneholder funksjoner for lagring, gjennomsyn, redigering og deling av 
bilder og filmer. Du kan også sette etiketter på bildene for å gjøre det enklere å søke. Denne medfølgende programvaren har en 
lang rekke redigeringsfunksjoner, blant annet rotering, størrelsesendring, beskjæring, oppretting og automatisk korreksjon av rød 
øyerefleks. Filmredigeringsfunksjonene gir også mulighet til å slette sekvenser. ViewNX 2 kan integreres sømløst i my Picturetown 
for enkle dra-og-slipp-opplastinger og gjennomgang av bildene online.

•  my Picturetown – gratis deling og lagring av 
bilder

Nikons eget nettsted for bildedeling gjør det enkelt å lagre, behandle og dele bilder med 
familie og venner over hele verden. Medlemskap er gratis og tillater lagring av opptil 
2 GB bilder og/eller filmer. (Hvis du betaler et tilleggsgebyr, kan du få opptil 200 GB 
lagringsplass*). Tjenesten støtter MOV- og AVI-filmfiler i tillegg til stillbildefiltypene JPEG og 
RAW (NEF, NRW). Du får en bedre fotoopplevelse med my 
Picturetown!

• Capture NX 2-programvare – større kreativ kontroll (selges separat)
Redigeringsverktøyene i Capture NX 2 er enkle
å lære og åpner for nye kreative muligheter, uten å 
redusere den opprinnelige bildekvaliteten. Denne 
programvaren er ideell for å optimalisere Nikon NEF 
(RAW)-filer samt JPEG- og TIFF-bilder. Med den 
prisbelønte U Point®-teknologien er de før så 
langtekkelige redigeringsrutinene enklere enn 
noen gang.

Deler og kontroller

Systemoversikt

1  Programhjul

2  Velger for utløserfunksjon

3  Informasjon

4  Knapp for    
 eksponeringskompensasjon/  
 blenderåpning/
 blitskompenasjon

5  Utløser

6  Strømbryter

7  Lampe for AF-fokuseringslys/
 selvutløser/reduksjon av rød
 øyerefleks

8  Tilbehørssko (til ekstra blits)

9  Knapp for Blitsmodus/
 Blitskompensasjon

10  Mikrofon

11  Funksjonsknapp (FUNC)

12  Objektivutløser

13  Avspillingsknapp

14  Menyknapp

15  Miniatyr/Zoom ut ved avspilling/Hjelp

16  Knapp for Avspillingszoom inn

17  Informasjonsredigering

18  Søkerokular

19  Diopterjustering

20  AE-L/AF-L/beskyttelse

21  Kommandohjul

22  Live view-bryter

23  Filmopptak

24  Multivelger

25  OK

26  Slett/

27  Høyttaler

28  Skjerm

http://www.capturenx.com

Original

Merknad: Utseende på nettstedet kan endres 
uten varsel.

* Tilgjengelighet og gebyrer kan variere fra land til land.

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

Okularforstørrer
DG-2

Okularadapter DK-22

Okulardeksel DK-5*1

Øyemusling i gummi DK-20*1

Vinkelsøker
DR-6

GPS-enhet GP-1 Fjernkontrollkabel MC-DC2

Batterilader
MH-24*1   

Oppladbart litiumionbatteri EN-EL14*1

Nettadapter EH-5b Nettadapterkontakt EP-5A

Halvmykt etui
CF-DC1

USB-kabel UC-E4 Capture NX 2-oppgradering

Capture NX 2

ViewNX 2*1

SD-minnekort*2 PC-kortadapter*2

SD-minnekortleser*2

PC*2

TV-skjerm*2

HDMI-kabel*2

Videokabel, EG-D2

D3100 er spesielt utviklet for
AF-S- og AF-I NIKKOR-objektiver 

som har autofokusmotor.

Merknad: Fokuseringslys er
deaktivert på SB-400.

Blits
SB-910 Blits

SB-700

Blits
SB-400

Blitsstyringssystem 
for nærbilder
R1C1-sett

Studio-
blitser*2

Nikon-blitser
SB-910/800/

700/400

TTL-fjernkabel
SC-28/SC-29

Tilbehørssko
Adapter AS-15

*1: Inkludert tilbehør *2: Produkter som ikke kommer fra Nikon

SØKERTILBEHØR

TV-TILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER

DATATILBEHØR

NETTADAPTERE, BATTERIER OG BATTERIPAKKER ETUI

FJERNKONTROLL

BLITSER

Minnekortkapasitet*1 Godkjente minnekort
Følgende tabell viser omtrentlig antall bilder som kan lagres på et 4 GB SanDisk 
Extreme SDHC-kort ved forskjellige innstillinger for bildekvalitet og størrelse.

Følgende SD-minnekort er testet og godkjent for bruk i D3100:
Kort med klasse 6 skrivehastigheter anbefales for filmopptak. Opptak
kan stoppe uventet hvis du bruker kort med lavere skrivehastighet.

 

Bildekvalitet Bildestørrelse Filstørrelse*1 Antall bilder*1 Bufferkapasitet*2

NEF (RAW) + 
JPEG Fine*3

JPEG Fine

NEF (RAW)

JPEG Normal

JPEG Basic

L

−

L
M
S
L
M
S
L
M
S

3000 100
0,5 MB

19,8 MB

12,9 MB
6,8 MB
3,9 MB
1,8 MB
3,4 MB
2,0 MB
0,9 MB
1,7 MB
1,0 MB

151

226
460
815

1700
914

1500
3300
1700

6000

9

13
100
100
100
100
100
100
100

100

*1 Alle tall er omtrentlige. Filstørrelsen varierer med motivet.
*2 Maksimalt antall eksponeringer som kan lagres i bufferminnet ved ISO 100.
    Minker når støyreduksjon er på.

*3 Bildestørrelse gjelder bare JPEG-bilder. Filstørrelsen på NEF (RAW)-bilder kan ikke endres. 
    Filstørrelsen er den totale for NEF (RAW)- og JPEG-bilder.

SanDisk
SD-minnekort SDHC-minnekort*2 SDXC-minnekort*3

Toshiba
Panasonic
LEXAR MEDIA

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

512 MB, 1 GB, 2 GB*1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB 
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB 64 GB
64 GB
48 GB, 64 GB

Profesjonell
Platinum II

-
-
-

*1 Hvis kortet skal brukes med kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret støtter kort på 2 GB.
*2 Hvis kortet skal brukes med kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret oppfyller SDHC-kravene.
*3 Hvis kortet skal brukes med kortleser eller annet utstyr, må du kontrollere at utstyret oppfyller SDXC-kravene.

Merknader:
• Forhør deg hos SD-kortprodusenten med hensyn til funksjoner, spesifikasjoner, garantier og andre spørsmål.
   Nikon kan ikke garantere kompatibilitet med SD-kort som ikke er oppført her.
• Begrenset til kort som er testet da brosjyren ble trykket. Andre kort kan være fullstendig kompatible.
   Kontakt Nikons kundeservice for mer informasjon. 

Litium-ion-batteri med stor kapasitet
Det oppladbare litium-ionbatteriet EN-EL14 som følger med, 
kan brukes til opptil omtrent 550 bilder per oppladning*.

* Basert på CIPA-standarden.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

14 15



Nikon Nordic AB NUF Norwegian Branch Office  Martin Linges vei 17, N-1367, Snarøya, Norway  www.nikon.no
NIKON CORPORATION  Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan  www.nikon.com

FOR Å SIKRE RIKTIG BRUK ER DET VIKTIG AT DU LESER BRUKSANVISNINGENE NØYE FØR DU 
BRUKER UTSTYRET. DELER AV DOKUMENTASJONEN FORELIGGER BARE PÅ CD-ROM. 

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. September 2012 
© 2012 Nikon Corporation  Nikon-symbolet er et registrert varemerke for Nikon Corporation i Japan og USA.

ADVARSEL

Se webområdet for Nikon Europe på: www.europe-nikon.com

Printed in Holland Code No. 6CE10040 (0109/C)J DSLR-D3100-01-09/12

Type
Type Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning Nikon F-fatning (med AF-kontakter)
Effektiv bildevinkel Nikon DX-format – tilsvarer ca. 1,5 x objektivets brennvidde på 35 mm-format

Effektive piksler
Effektive piksler 14,2 millioner

Bildesensor
Bildesensor 23,1 x 15,4 mm CMOS-sensor
Piksler totalt 14,8 millioner
Støvreduksjonssystem Rengjøring av bildesensor, luftstrømkontroll, referansedata for støvfjerning (Capture NX 2-programvare er 

nødvendig (ekstrautstyr))

Lagring
Bildestørrelse (piksler) • 4 608 x 3 072 [L]  • 3 456 x 2 304 [M]  • 2 304 x 1 536 [S]
Filformat • NEF (RAW)

• JPEG: Følger JPEG-standarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8), eller basic (ca. 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbilde lagres i både NEF (RAW)- og JPEG-format

Bildekontrollsystem Standard, Nøytral, Friske farger og Monokrom, Portrett, Landskap. Valgt bildekontroll kan endres.
Medier SD-(Secure Digital), SDHC- og SDXC-minnekort
Filsystem DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image 

File Format for Digital Still Cameras), PictBridge

Søker

Søker Speilsøker
Motivdekning Omtrent 95 % vannrett og 95 % loddrett
Forstørrelse Ca. 0,8 x (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Pupillavstand 18 mm (–1,0 m-1)
Diopterjustering -1,7 til +0,5 m-1

Mattskive Type B BriteView Clear Matte Mark VII-skjerm
Speil Hurtigreturnerende
Blenderåpning Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert

Objektiv
Kompatible objektiver • AF-S og AF-I: Alle funksjoner støttes

• Type G eller D AF NIKKOR uten innebygd autofokusmotor: Alle funksjoner unntatt autofokus støttes. IX 
Nikkor-objektiver støttes ikke.
• Andre AF NIKKOR-objektiver: Alle funksjoner støttes unntatt autofokus og 3D-fargematrisemåling II. 
Objektiver for F3AF støttes ikke.
• Type D PC NIKKOR: Alle funksjoner bortsett fra autofokus og enkelte opptaksfunksjoner støttes.
• AI-P NIKKOR: Alle funksjoner støttes unntatt autofokus og 3D-fargematrisemåling II.
• Objektiver uten CPU: Autofokus støttes ikke. Kan brukes med eksponeringskontroll M, men 
eksponeringsmåleren virker ikke.
Merknad: Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes hvis objektivet har en blenderåpning på f/5,6 eller større.

Lukker
Type Elektronisk styrt, vertikaltgående gardinlukker 
Lukkertider 1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 EV, Bulb
Blitssynkroniserte lukkertider X=1/200 s; synkroniserer med lukkerhastighet på 1/200 s eller langsommere

Utløser
Utløserfunksjoner        enkeltbilde,        kontinuerlig,       selvutløser,        stille utløser
Opptakshastighet Opptil 3 b/s, (manuell fokus, innstilling M eller S, lukkertid på 1/250 s eller raskere og andre innstillinger som 

standardverdier)

Selvutløser 2 s, 10 s

Eksponerings-
Måling TTL eksponeringsmåling med 420 pikslers RGB
Målemetode • Matrise: 3D-fargematriselysmåling II (G- og D-objektiver); fargematriselysmåling II (andre CPU-objektiver)

• Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet tas fra en 8 mm sirkel i sentrum av bildefeltet
• Punkt: Måler en sirkel med en diameter på 3,5 mm (omtrent 2,5 % av bildefeltet) i midten av det valgte fokuspunktet

Område
(ISO 100, f/1,4 objektiv, 20 ºC)

• Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0 til 20 EV
• Punktmåling: 2 til 20 EV

Lysmåler kobling Prosessor (CPU)
Eksponeringsinnstilling Automatiske opptaksfunksjoner –  (automatisk, automatisk [blits av]), motivprogrammer (portrett, landskap, 

barn, sport, nærbilde, nattportrett), programautomatikk med fleksiprogram (P), lukkerprioritert automatikk (S), 
blenderprioritert auto (A), manuell (M)

Eksponeringskompensasjon -5 til +5 EV i trinn på 1/3 EV
Eksponeringslås Eksponeringen låses på målt lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhet
(anbefalt eksponeringsindeks)

ISO 100 - 3200 i trinn på 1 EV, kan også stilles inn på ca 1 EV (ISO 100-ekvivalent) over ISO 3200 (ISO 6400-ekvivalent)
eller på ca 2 EV over ISO 3200 (ISO 12800-ekvivalent); automatisk ISO-følsomhetskontroll tilgjengelig

Active D-Lighting On, Off

Fokusering
Autofokus Autofokusmodul Nikon Multi-CAM 1000 med TTL-fasedeteksjon, 11 fokuspunkter (inkludert 1 kryssensor) og 

fokuseringslys (rekkevidde ca. 0,5–3 m)

Søkeområde –1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)
Fokusfunksjoner • Autofokus (AF): Enkeltbilde AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C) og automatisk valg av AF-S/AF-C (AF-A).

Følgefokus aktiveres automatisk i henhold til motivstatus
• Manuell fokusering (MF): Elektronisk avstandsmåler kan brukes

Fokuspunkt Kan velges blant 11 fokuspunkter
AF-søkefeltfunksjon Enkeltpunkts-AF, dynamisk AF-felt, automatisk AF-felt, AF med 3D-følgefokus (11 punkter)
Fokuslås Du kan låse fokus ved å trykke utløseren halvveis ned (AF enkeltbilde) eller ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen

Flash (Blits)
Innebygd blits Auto, Portrett, Barn, Nærbilde, Nattportrett: Automatisk pop-up-blits

P, S, A, M: Tas opp manuelt med egen knapp

Ledetall Ca. 12, 13 med manuell blits (ISO 100, m, 20 ºC)

Blitsstyring • TTL: i-TTL-balansert utfyllingsblits og standard i-TTL-blits for digital SLR med 420-pikslers RGB-sensor 
er tilgjengeligmed innebygd blits og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400 (i-TTL-balansert 
utfyllingsblits er tilgjengelig når matrise eller senterdominert måling er valgt)
• Blenderstyrt automatikk: Tilgjengelig med SB-910, SB-900-/SB-800- og CPU-objektiv
• Automatikk uten TTL: Blitsenheter som støttes, er SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 
og SB-22S
• Manuell prioritering av avstandsområde: Tilgjengelig med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700

Blitsfunksjoner Automatisk, automatisk med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, automatisk synkronisering på lang 
lukkertid, automatisk med reduksjon av rød øyerefleks, og synkronisering på bakre gardin med lang lukkertid.

Blitskompensasjon -3 til +1 EV i trinn på 1/3 EV
Blits klar-indikator Lyser når innebygd eller ekstern blitsenhet, som SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400, er helt

oppladet. Blinker i 3 sekunder etter at blitsen har blitt avfyrt på full styrke

Tilbehørssko ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Avansert trådløs belysning støttes med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800 som styringsenhet; 
kommunikasjon av blitsfargeinformasjon støttes av innebygd blits og alle CLS-kompatible blitser

Synkroniseringskontakt Blitsadapter AS-15 (ekstrautstyr)

Hvitbalanse

Hvitbalanse Auto, glødelampe, fluorescerende (7 typer), direkte sollys, blits, overskyet, skygge, manuelt forhåndsinnstilt, 
alle unntatt manuelt forhåndsinnstilt med fininnstilling.

Live view (skjermsøker)
Fokusfunksjoner • Autofokus (AF): Enkeltbilde AF (AF-S) og kontinuerlig AF (AF-F) 

• Manuell fokusering (MF)

AF-søkefeltfunksjon Ansiktsprioritert AF, bredfelts AF, normalt AF-felt, AF med motivfølging
Autofokus Kontrastbasert AF hvor som helst i bildet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF eller 

AF med motivfølging er valgt)

Automatisk motivvalg Tilgjengelige med innstillingene automatisk og automatisk (blits av)

Film
Måling TTL-lysmåling med hovedbildesensoren
Målemetode Matrise
Bildestørrelse (piksler) og 
bildefrekvens

• 1,920 x 1,080 (24p): 24/23,976 b/s • 1,280 x 720 (30p): 30/29,97 b/s 
• 1,280 x 720 (25p): 25 b/s • 1280 x 720 (24p): 24/23,976 b/s 
• 640 x 424 (24p): 24/23,976 b/s

Maksimal opptakstid 10 min
Filformat MOV
Videokomprimering H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding (AVC)
Lydinnspillingsformat Lineær PCM
Lydopptak I mono med innebygd mikrofon

Skjerm
LCD-skjerm 7,5 centimeters (3-tommers) TFT LCD-skjerm med ca. 230 000 punkter og lysstyrkejustering

Avspilling

Avspillingsfunksjon Avspilling på full skjerm og miniatyrbilde (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom, filmavspilling, 
lysbildefremvisning, histogramvisning, høylys, automatisk bilderotering og bildekommentar (opptil 36 tegn)

Grensesnitt
USB Hi-Speed USB
Videosignal ut NTSC, PAL
HDMI-utgang Type C HDMI-minikontakt 
Tilkobling av ekstrautstyr Fjernkontrollkabel: MC-DC2 (ekstrautstyr)

GPS-enhet: GP-1 (ekstrautstyr)

Språk som støttes

Språk som støttes Dansk, engelsk, finsk, fransk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, 
nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk, tyrkisk og tysk

Strømkilde
Batteri Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14
Nettadapter EH-5b; krever strømkontakt EP-5A (ekstrautstyr)

Stativfeste

Stativfeste 6,3 mm (1/4 tomme) (ISO 1222)

Størrelse/vekt
Mål (B x H x D) Ca 124 x 96 x 74,5 mm
Vekt
kamerahusdeksel.

Ca 455 g (bare kamerahus); 505 g med batteri og minnekort, men uten 

Bruksforhold
Temperaturområde 0 til 40°C
Luftfuktighet Under 85 % (ingen kondens)

Tilbehør
Tilbehør som følger med
(kan variere fra land til land)

Oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14, hurtiglader MH-24, okulardeksel DK-5, DK-20 øyemusling i gummi, 
bærestropp AN-DC3, deksel for tilbehørssko BS-1, kamerahusdeksel BF-1B, ViewNX 2 på CD-ROM, 
Ferrite Core (2 typer)

• Microsoft og Windows7 er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
• Macintosh og QuickTime er registrerte varemerker eller et varemerke for Apple Inc. i USA og/eller andre land.
• SD-logoen er et varemerke som tilhører SD Card Association.
• SDXC-logoen er et varemerke.
• PictBridge er et varemerke.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC.
• Produkter og merkenavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere.
• Bilder som vises i søkeren, på LCD-skjermer og monitorer i denne brosjyren, er simulert.
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