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Topp ytelse i et format som får deg til å skyte løs
for dem som både vil fotografere og filme, inkluderer D7000s D-film- funksjon nå HD-opptak i full 
1080p med konstant autofokus og manuell eksponerings kontroll. All denne 
avanserte bildeteknologien er trygt plassert i et solid chassis hvor topp og bunn er beskyttet av en 

 magnesiumlegering. Det kompakte kamerahuset er omhyggelig forseglet mot støv og fuktighet 

og grundig testet. D7000 er skuddklart under alle forhold, inne og ute. Det er testet med 150 000 
eksponeringssykluser – her får du et kamera med en lukker du kan stole på. Kombiner alt dette med 
de enestående NIKKOR-objektivene og Creative Lighting System, og du har alt du trenger for å leve ut dine 

fantasier om bilder. Hvor kan denne kreative friheten føre deg? Finn det ut med D7000.

Møt nye Nikon D7000, et kamera som er klart til bruk uansett hvor du vil fotografere eller filme. Gled 

deg over utrolig detaljgjengivelse med høy oppløsning og myke tonegraderinger. Det er mulig tak-

ket være en CMOS bildebrikke i DX-format med 16,2 megapiksler og en kraftfull EXPEED 2  

bildebehandlingsmotor. Utnytt hele det store ISO-området fra 100 til 6400 med utrolig lite 

støy. Gled deg over knivskarpe bilder som er nøyaktig eksponert – kameraets 39-punkts AF og  

motivgjenkjenningssystem måler med en 2016-pikslers RGB matrisesensor. Med en  

oppstartstid på ca 0,052 sekunder og 6 bilder per sekund risikerer du ikke 

å gå glipp av noe. Du ser nøyaktig det du fotograferer, med ca 100 % motivdekning, og 
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16,2 megapiksler og EXPEED 2
Imponerende detaljer og myke fargetoner 

 under alle lysforhold

Fantastiske bildedetaljer: 16,2 effektive 
megapiksler 
Enten du vil skrive ut bilder stort eller 
beskjære et bilde tett, leverer D7000 den 
oppløsningen du trenger.  Kameraets 
”hjerte” er en CMOS-bildebrikke i 
 DX-format med 16,2 effektive mega-
piksler, optimalt konstruert for å samle 
mer lys gjennom skarpe NIKKOR- 
objektiver. Kombinert med 14-bits 
 A/D-konvertering  (12-bits kan velges) 
produserer D7000 bilder som er rikere i 
fargetoner og detaljer enn det som 
tidligere var mulig i DX-format.  
A/D - konverteringen foregår i brikken. 
Dermed opprettholdes høy  bildeintegritet 
uten at det går på be kostning av opptaks-
hastighet eller  energieffektivitet. 
 Kombiner dette med det fleksible DX- 
formatet og det karakteristiske brenn-
viddepotensialet på 1,5 x for teleobjektiv, 
så begynner du å se hvilke muligheter 
som ligger i dette kameraet.

Bedre bildekvalitet og større 
 hastighet: EXPEED 2 bilde
behandlingsmotor
Noen ganger vil du kanskje fotografere de 
fine fargenyansene i en solnedgang. 
Andre ganger kan det hende at du vil 
fryse motivet. D7000 leverer begge deler 
med den nyeste utgaven av bildebehand-

lingsmotorer,  
EXPEED 2. Den 
utfører flere oppgaver 
med høyere hastighet 
og mer kraft. Du vil 
glede deg over jev-
nere  tonegradasjon, 

selv i høylys og vanskelige skygge-
forhold, med større dybde i bildene. 
Du kan ta kontinuerlige bildeserier med 
ca. 6 bilder i sekundet, slik at du kan 
fange vanskelige motiver i  bevegelse.   

Standard ISO 100 til 6400 (kan utvides 
til ISO 25600ekvivalent)
Forbedret pikselkvalitet på bildebrikken 
muliggjør større følsomhetsområde for 
DX-formatet. ISO 100 til 6400 er nå stan-
dard for D7000, slik at du kan mestre 
flere lysforhold: fra skarpt solskinn ute til 
kveldslys og intim innebelysning.
Nikons velkjente støyreduksjonsteknologi 
er ytterligere oppgradert. D7000 leverer 
skarpe bilder med minimal fargestøy i 
hele området. Med den raske bilde-
behandlingen kan du også fotografere 
kontinuerlig uten bekymringer, selv når 
støyreduksjon er aktivert for høy ISO.  
Høy ISO med god kvalitet kan også gi 
store forbedringer for filmopptak, og du 
kan fange inn stemningen i et motiv  
med lyset fra omgivelsene.

Ta opp full HD 1080p Dfilm med  
kontinuerlig autofokus og manuell 
eksponeringskontroll
D7000 innvarsler en ny æra for film-
opptak: Full HD 1080p og filmredi- 
geringsfunksjoner for høykvalitets film-
gjengivelse. Bildene får en jevn bevegelse 
og kameraet kan kompensere for forteg-
ning og annet som kan ødelegge bildet.  
I tillegg til automatisk eksponerings- 
kontroll tilbyr D7000 manuell eksponerings-
kontroll. Da låses eksponeringsverdien 
når du fotograferer motiver med varierende 
kontrastnivåer, for eksempel når du  
panorerer fra et lyst vindu til et mørkt 
interiør. D7000 har en innebygd mono-
mikrofon, samt en mikrofonkontakt for 
stereoopptak i høy kvalitet.

Bedre kvalitet i høylys og skygge: 
 Active DLighting
Nikons eksklusive Active D-Lighting gir 
deg muligheten til å bevare detaljer i høy-
lys og skyggepartier når du fotograferer 
 motiver med høy kontrast.
Enten du har en lys himmel og mørk 
 forgrunn, eller dype skygger hvor du ikke 
kan bruke blits, gjengir EXPEED 2 motivet 
med jevnere toner, selv på de høyeste 
innstillingene. Du velger ganske enkelt 
Auto under Active D-Lighting. Da kan 
kameraet justeres etter motivets kon-
trastnivåer, eller du kan bruke alternative 
eksponeringer for tre bilder med  
varierende avvik fra målte verdier. Selv 
når Active 
D-Lighting er 
aktivert, kan du 
opprettholde 
frekvensen på 
serieopptak.

ISO 100 ISO 6400

Active D-Lighting av

Active D-Lighting Ekstra høy
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Nå enda større presisjon: 
 motivgjenkjenningssystemet
D7000 er utstyrt med en innebygd 
lysmålingssensor med et høyere antall  
piksler enn noe annet digitalt speil- 
reflekskamera hittil. RGB-sensoren med 

2016 piksler leser lys-
styrken og fargene i 
motivet nøyaktig og bruker 
deretter målingene til å 
optimalisere ikke bare den 

automatiske eksponeringen, men også 
beregninger av autofokus, automatisk  
hvitbalanse og i-TTL-blits – alt skjer i milli - 
se kunder før den faktiske eksponeringen. 
Med flere piksler kan D7000 gjenkjenne 
enda mindre motiver, både bevegelige og 
stillestående. Det nylig forbedrede motiv-
gjenkjenningssystemet leverer bedre 
bilder på alle måter.

Bred dekning med  
effektiv 39punkts AF
D7000 har 39 AF-punkter strategisk plas-
sert slik at de dekker en stor del av bilde-
feltet. Det gir stor fleksibilitet når du kom-
ponerer bilder. De ni fokuspunktene i 

sentrum bruker kryssen-
sorer som er spesielt nyt-
tige når du trenger knivs-
karp fokus, for eksempel 
med portretter og nær-

bilder. I motsetning til andre produsenters 
systemer fungerer D7000-kameraets ni 
kryssensorer med alle AF NIKKOR-objek-
tiver som har lysstyrke f/5,6 eller større.  
AF-søkefeltene i D7000 har mange funk-
sjoner, inkludert dynamisk AF som bruker 
9, 21, og 39 punkter. Du kan veksle mel-
lom disse tre, avhengig av forutsigbar-
heten i motivets bevegelser. Det valgte 
fokuspunktet og omkringliggende punkter 
følger da motivet automatisk. Du har også 

3D-følgefokus, 
som kontinuerlig 
følger bevegelige 
motiver i de 39 
fokuspunktene og 

angir det aktive fokuspunktet i søkeren. 
Ved hjelp av Nikons motivgjenkjennings-
system finner funksjonen for automatisk 
valg av AF søkefelt hovedmotivet blant de 
39 fokuspunktene, og fokuserer på det.
Uansett hvilken situasjon eller komposi-
sjon du står overfor, er autofokussystemet 
i D7000 klart til å møte dine krav. Skarpingen!

Avansert AE med 2016piksels RGBsensor
Når den utrolig presise 2016-piksels RGB-
sensoren leser motivdata, for eksempel 
lysstyrke og farger, samkjører D7000 
informasjonen med bildedata fra et stort 
utvalg av virkelige fotograferingssitua-
sjoner. På denne måten leverer 3D-farge-
matrisemåling II eksponeringsresultater 
som pålitelig gjengir samspillet mellom lys 
og skygge slik du ser det, selv i vanskelige 
lyssituasjoner. Denne intelligente 
lysmålingsteknikken leverer også utrolig 
presise i-TTL-blitseksponeringer. Alt skjer 
nøyaktig og i løpet av millisekunder. 

Intelligent automatisk hvitbalanse 
(AHB)
Basert på en stor samling av opptaksdata 
hentet fra ulike lyskilder, gjengir D7000s 

AHB-algoritme hvitt som rent hvitt, nesten 
uansett lyskilde, også kvikksølvlamper, 
som er kjent for å være vanskelige. D7000 
er også utstyrt med en annen AHB-funk-
sjon som bevarer det varme skjæret fra 
glødelamper i bildene.

Kontrastbasert AF for Live View  
og Dfilm
Brukere av Live View og D-film kan glede 
seg over at D7000 har gjort kontrast-
basert AF raskere enn noen gang.
Dessuten kan ansiktsprioritert AF regis-
trere opptil 35 personer. Bevegelige moti-
ver, for eksempel kjæledyr, holdes i fokus  
av AF med motivfølging. Normalt AF-
område anbefales for nøyaktig foku-
sering, og bredfelts-AF for håndholdt 
fotografering. Alle er effektive både for 
filmopptak og fotografering i Live View.

Raskere respons
Nå er det slutt på at du går glipp av de 
gode mulighetene. Mekanikken i D7000 
driver speilbevegelsene imponerende 
raskt og presist. Utløserforsinkelsen er 
ca 0,052 sekunder og oppstartstiden 
0,13 sekunder.* Du kan også ta opptaks-
serier med ca 6 bilder i sekundet, med 
både 14-bits og 12-bits A/D-konvertering 
for RAW-fotografering.  

* Basert på CIPA-standarder.

39-punkts AF og RGB-sensor med 2016 piksler
Hold det viktigste i fokus

Normal

Behold det  
varme skjæret
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Smart strømstyring
Etter å ha studert alle deler av kameraets 
kretssystem grundig, har Nikons 
ingeniører konstruert D7000 slik at det 
yter mest mulig med minst mulig strøm-
forbruk. Med det nyutviklede oppladbare 
litium-ion batteriet EN-EL15 kan du ta cirka 
1050 bilder* per oppladning.
*Med EN-EL15, basert på CIPA-standarder.

Ca 100 % motivdekning
Med omtrent 100 % motivdekning fanger 
du nøyaktig det du ser. Prismesøkeren av 
glass med spesialbelegg og den presise 
søkerskjermen gir deg et lyst bilde i 
søkeren. Så ser du straks om motivet er i 
fokus. 

Presisjon og slitestyrke: Lukkeren er 
testet for 150 000 sykluser
D7000 har lukkertider fra 1/8000 til 
30 sekunder med en maksimal blits-
synkroniseringstid på 1/250 sekund. 
I likhet med modeller til profesjonelt bruk, 
er lukkeren testet for 150 000 sykluser 
under nesten allslags forhold. Gled deg over presisjon og slitestyrke.

Intuitiv betjening: strategisk  plasserte 
hjul, knapper og brytere
Hver kontroll på D7000 er plassert slik at 
det er enkelt og sikkert å betjene kameraet. 
For å få enklere tilgang, er velgeren for pro-
gramhjulet og innstillingshjulet for utløser-
funksjon plassert på samme akse. Du kan 
tilordne to nye brukerinnstillinger til velgeren for programhjulet.  
Velgeren for utløserfunksjon har nå en innstilling for dempet lukker-
lyd, slik at utløseren er nesten lydløs. Den intuitivt utformede  
bryter- og knappestrukturen gjør filmopptak enkelt,  samtidig som 
Live View kan aktiveres med ett knappetrykk.

170 graders innsynsvinkel med 
921 000 punkter på 7,5 cm (3 tommers) 
LCDskjerm 
D7000 er utstyrt med en stor VGA LCD-
skjerm på 7,5 cm (3 tommer) av herdet 
glass. Oppløsningen på ca 921 000 punk-
ter sikrer klare og skarpe bilder, uvurderlig 
for å kontrollere fokus eller vurdere bildeskarphet. Den store innsyns-
vinkelen på 170 grader og et skarpt og lyssterkt display gjør det 
enkelt å studere opptakene eller kontrollere menyinnstillingene når 
du fotograferer utendørs. 

Doble SDkortspor
Det er mange fordeler med to minnekort-
spor: sekvensielt opptak, opptak av de 
samme bildene på to kort, opptak av RAW 
og JPEG separat på to forskjellige kort, og 
kopiering av bilder fra ett kort til et annet. 
Det er også mulig å angi at et bestemt kort 
med større kapasitet skal brukes under filmopptak.

Elektronisk kunstig horisont
Den kunstige horisonten som vises på 
LCD-skjermen angir om kameraet er i 
vater og er spesielt nyttig for landskaps-
fotografering. Den kan også vises under 
Live View-opptak. Du kan i tillegg kon-
trollere om kameraet er i vater via den  
kunstige horisonten i den optiske søkeren. 

Ca 100 % motivdekning og  
kamerahus i magnesium
Se verden gjennom et solid verktøy

Robust og beskyttet: kompakt kamerahus i magnesium med 
forsegling mot støv og fuktighet
Topp- og bakdeksel av slitesterk magnesiumlegering, D7000 er 
klart for utendørs bruk. Nikons ingeniører har lagt ekstra stor vekt 
på alle utvendige skjøter og tatt i bruk ekstra effektiv og slitesterk 
forsegling mot fuktighet og støv. Kamerahuset er testet grundig 
for å sikre at det tåler barske forhold.
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La deg inspirere av skarpttegnende 
 NIKKOR presisjonsobjektiver
NIKKOR-objektiver velges av ledende profes-
jonelle fotografer over hele verden for sin 
enestående skarphet og gode bruksegen-
skaper. Sortimentet av utskiftbare NIKKOR-
objektiver dekker alt fra ekstreme vidvinkler  
til superteler, samt spesialobjektiver som 
 makroobjektiver, inkludert et stort utvalg av 
zoomobjektiver. Med NIKKOR står du fritt til å 
forevige verden i ditt eget perspektiv.

AFS DX NIKKOR 10–24 mm f/3,5–4,5G ED
Dette ultravidvinkelobjektivet er 
konstruert utelukkende for bruk 
med Nikons DX-format. Det dekker 
hele det viktigste vidvinkelområdet 
og gir minimal fortegning. 

AFS DX NIKKOR 55–300 mm f/4,5–5,6 G ED VR 
Denne 5,5 x telezoomen er kom-
pakt og lett takket være NIKKOR-
teknologi med en HRI-linse (High 
Refractive Index). Det er en linse 
med spesielt høy brytningsindeks, 
som gir bedre optisk ytelse i ett enkelt stykke glass 
enn hva som oppnås med flere vanlige glassele-
menter. Objektivet gir et virkningsfullt komprimert 
perspektiv, samtidig som VRII bildestabilisator 
bidrar til skarpe bilder på frihånd.  

AFS DX Micro NIKKOR 85 mm f/3,5G ED VR
Micro NIKKOR middels langt tele-
objektiv for DX-formatet. Ideelt for 
nærbilder på svært kort avstand, og 
ypperlig til generell fotografering. 
Kontinuerlig autofokus fra uendelig 
til naturlig størrelse (1x). Det gir god arbeidsavstand, 
og VRII bildestabilisator bidrar til skarpe bilder med 
håndholdt kamera. 

NIKKOR og Nikon Cre ative Lighting System
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Nikon Creative Lighting System
D7000 har en innebygd blits som spretter opp. 
Den dekker bildevinkelen til et 16 mm objektiv, 
uten vignettering. Blitsen er kompatibel med 
Nikons Creative Lighting System (CLS) og leverer 
velbalanserte blitseksponeringer takket være den 
innovative i-TTL-blitsstyringen. Blitsen har også en 
innstilling for utløsning av eksterne blitser (slave-
blitser) når du bruker avansert trådløs blitsstyring.

De to fordelene – i-TTL-teknologi og trådløse 
 funksjoner – gjør i det enkelt å bruke avansert 

ekstern blitsstyring. Én enkelt ekstern 
blits fra siden med SB-910 eller 
SB-700 gir mer struktur, dimensjon og 
stemning på en måte som ikke kan oppnås 
med tilgjengelig lys. For mer avanserte 
kreative effekter er den lille og 
“intelligente ” SB-700 utviklet for å gjøre 

det enklere å styre flere eksterne 
 blitser.

SB-700

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED • Blits: SB-900  
• Bildekvalitet: 12-bits RAW (NEF) • Eksponering: [M]-modus, 1/60 sekund, f/2,8  
• Hvitbalanse: Skyet • Følsomhet: ISO 1000 • Picture Control: Nøytral   ©Chase Jarvis
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Picture Control System
Du kan endre utseendet på et bilde ganske enkelt ved å velge fra 
 Picture Control-menyen på kameraet. Velg mellom følgende innstil-
linger: Standard, Nøytral, Frisk, Monokrom, Landskap og Portrett.  
Du kan også justere parametre, for eksempel skarphet og fargemetning, 

og deretter lagre dem som egen-
definerte Picture Controls.

Retusjering i kameraet
Retusjeringsmenyene byr på mange innstill-
inger. Du kan rette opp skjeve bilder, justere 
fargene eller bruke de mange andre verk-
tøyene for å få mest mulig ut av bildene – 
alt uten å bruke datamaskin. Kameraet lager 
en kopi med de virkningene du ønsker, og 
lar originalbildet intakt. Med filmredigerings-
funksjonene kan du “klippe” filmen og lage 
stillbilder.

Multifunksjonsbatterigrep MBD11
Det spesialtilpassede batterigrepet MB-D11 
gir større batterikapasitet. Du kan forvente 
opptil ca 2100 bilder*. MB-D11 er utstyrt 
med utløserknapp, kommandohjul og multi-
velger for vertikal fotografering. Batterigrepet 
gir også bedre balanse når du fotograferer 
med lange teleobjektiver.  

*  Med to EN-EL15 (et i kameraet og et i MB-D11), basert på 
CIPA-standarder.

GPSmottaker GP1
Med GP-1 kan du merke bildene med 
stedsinformasjon, for eksempel bred-
degrad, lengdegrad, høyde over havet og 
UTC (Universal  Coordinated Time), i EXIF-
dataene for et bilde. GP-1 korrigerer også 
automatisk kameraets innebygde klokke. 
Mottakeren kan monteres på kameraets 
tilbehørssko eller bærestroppen.  

Monokrom

Frisk

Fargeskisse                 [Før] [Etter]

Portrett

Standard Nøytral

Landskap

Picture Control-system og tilbehør
Gjør mer med bildene

Capture NX 2 – effektive verktøy 
for rask og enkel bilderedigering

Nikons bildebehandlingsprogram 
Capture NX 2 gir deg stor kreativ 
frihet, spesielt når du arbeider i NEF, 
Nikons eget bildefilformat. Med NEF-
formatet kan du kan få mest mulig ut 
av de digitale filene. Nik Softwares 
eksklusive U-Point®-teknologi forenkler bildeforbedring og gir deg massevis 
av muligheter.  

I stedet for kompliserte lag og memorering lar Capture NX 2 deg plassere 
et fargekontrollpunkt der du vil gjøre endringer. Du bruker glideskalaene for 
å justere nyanser, fargemetning, lysstyrke, kontrast, rødtoner, grønntoner, 
blåtoner og varme i bildet. Du kan deretter benytte valgene på området du 
ønsker for den fargen du trenger. Klikk, skyv og juster: en fantastisk visuell 
opplevelse hvor du kan foreta diskrete og radikale endringer raskt. Bruk 
penselen for automatisk retusjering for å fjerne flekker og andre skjønnhets-
feil i bildene. Klikk og dra ganske enkelt over de distraherende elementene 
i bildet, og de vil forsvinne. Ingen av disse endringene forandrer det opprin-
nelige bildet, slik at du har frihet til å eksperimentere uten å bekymre deg om 
å ødelegge originalen.

ViewNX 2 – din fotografiske 
 verktøykasse

Bla gjennom og organiser bilder enkelt 
og effektivt med ViewNX 2. Denne  
alt-i-ett-programvaren som følger med, 
gjør det enklere å vise, redigere, lagre 
og dele både bilder og filmer. Legg titler 
til bildene for enklere søk, eller velg 
mellom flere redigeringsfunksjoner, som 
forandring av størrelse, beskjæring, rotering, utretting og automatisk  
korreksjon av rød øyerefleks. Filmredigeringsfunksjoner tilsvarende de på 
D7000 er også tilgjengelige. ViewNX 2 fungerer også enkelt med Nikons 
webområde for bildedeling, my Picturetown, slik at det er morsommere 
enn noen gang å laste opp og vise bildene.

Camera Control Pro 2 – ta kontroll over fotograferingen eksternt

Ved hjelp av en USB-tilkobling kan du med Camera Control Pro 2 fjernsty-
re D7000, blant annet eksponeringskontroll, lukkertid og blenderåpning. 
Du kan også fjernstyre videopptak. Integrering med Live View-funksjonen 
i D7000 gjør det ideelt både i studio og i felten. Med en WT-4A/B/C/D/E* 
trådløs sender (tilleggsutstyr) kan du også koble kameraet til et trådløst 
lokalnett (Wi-Fi) eller til et lokalt kabelnettverk. 

* Produktnavnet varierer etter område, avhengig av hvilke lokale frekvenser som er tilgjengelig.

Systemkrav for Capture NX 2
 Windows Macintosh
OS Forhåndsinstallerte versjoner av Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/  Mac OS X (version 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4) 
 Professional/Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/    
 Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**   
Prosessor (CPU) Pentium 4 eller bedre  Power PC G4/G5, Intel Core-serien/Xeon-serien
Minne (RAM)  768 MB minimum, 1 GB eller mer anbefales
Plass på harddisken  200 MB kreves for installasjon
Skjermoppløsning 1024 x 768 piksler eller mer (1280 x 1024 piksler eller mer anbefales) med 16-bits farge    1024 x 768 piksler eller mer (1280 x 1024 piksler eller mer anbefales) med 64000 farger eller mer (167 millioner 
 eller mer (32-bits farge anbefales)  farger eller mer anbefales)
Annet	 •	CD-ROM-stasjon	er	nødvendig	for	installasjon
	 •	Internettilkobling	er	nødvendig	for	å	bruke	Nikon	Message	Center	2
	 •	Forhold	for	gjenkjenning	av	minnekort	med	garantert	funksjon	kreves	for	å	importere/eksportere	egendefinert	Picture	Control.
 Se bruksanvisningen for flere opplysninger om systemkrav og kompatible funksjoner.

* 32- og 64-bits versjoner støttes. Med 64-biters versjoner fungerer imidlertid programvaren som et 32-biters program.  
** Bare 32-biters versjonen av Windows XP støttes.

SYSTEMOVERSIKT

   *Tilbehør som følger med     **Ikke Nikons produkter
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Nikon Digital SLR Camera D7000 Specifications
Kameratype		 Digitalt	speilreflekskamera	
Objektivfatning		 Nikon	F-fatning	(med	AF-kobling	og	AF-kontakter)
Effektiv	bildevinkel		 Ca.	1,5	x	objektivets	brennvidde	(Nikon	DX-format)
Effektive piksler  16,2 millioner
Bildebrikke  23,6 x 15,6 mm, CMOS-sensor, ; totalt antall piksler: 16,9 millioner
Støvreduksjonssystem		 Rengjøring	av	bildesensor,	 referansedata	 for	 støvfjerning	 (Capture	NX	2-programvaren	er	

nødvendig (ekstrautstyr))
Bildestørrelse (piksler)  4928 × 3264 [L], 3696 × 2448 [M], 2464 × 1632 [S]
Filformat		 •	NEF	(RAW):	12-	eller	14-bits,	komprimert	uten	tap	eller	ukomprimert	•	JPEG:	Følger	JPEG-

standarden	med	komprimeringsalternativene	fine	(ca.	1:4),	normal	(ca.	1:8),	eller	basic	(ca.	1:16)	
(Size priority (Størrelsesprioritet)); Optimal quality-komprimering (optimal kvalitet) er tilgjengelig 
•	NEF	(RAW)	+	JPEG:	Enkeltbilde	lagres	i	både	NEF	(RAW)-	og	JPEG-format

Picture	Control-system		 Standard,	Nøytral,	Livlig,	Monokrom,	Portrett,	Landskap,	valgt	Picture	Control	kan	endres,	
lagring	for	egendefinert	Picture	Control

Lagringsmedier		 SD-,	SDHC-	og	SDXC-minnekort	(Secure	Digital)
To spor  Spor 2 kan brukes til overflytslagring eller sikkerhetskopiering, eller til separat lagring av 

bilder	opprettet	med	NEF+JPEG,	bilder	kan	kopieres	fra	ett	kort	til	et	annet
Filsystem		 DCF	 (Design	Rule	 for	Camera	File	System)	2.0,	DPOF	 (Digital	Print	Order	Format),	Exif	2.3	

(Exchangeable	Image	File	Format	for	Digital	Still	Cameras),	PictBridge
Søker  Speilrefleks med pentaprisme
Motivdekning  Ca. 100 % vannrett og 100 % loddrett
Forstørrelse  Ca. 0,94 x (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Pupillavstand  19.5 mm (–1,0 m-1)
Diopterjustering		 –3	til	+1	m-1

Mattskive		 Klar	BriteView-mattskive	Mark	II	type	B	med	AF-søkefeltklammer	(rutenett	kan	vises)
Speil  Hurtigreturnerende
Forhåndsvisning	av			 Når	du	trykker	på	knappen	for	dybdeskarphetskontroll,	settes	blenderåpningen	til	den	
dybdeskarphet verdien som er valgt av brukeren (modusene A og M) eller av kameraet (andre moduser)
Blenderåpning  Øyeblikkelig retur, elektronisk kontrollert
Kompatible	objektiver		 •	DX	AF	NIKKOR:	Alle	funksjoner	støttes	•	Annen	type	G	eller	D	AF	NIKKOR:	Alle	funksjoner	

støttes	(PC	Micro-NIKKOR	støtter	ikke	alle	funksjoner),	IX	NIKKOR-objektiver	støttes	ikke	•	
Annen	AF	NIKKOR:	Alle	funksjoner	støttes	unntatt	3D-fargematrisemåling	II;	objektiver	for	F3	
AF	støttes	ikke	•	AI-P	NIKKOR:	Alle	funksjoner	støttes	unntatt	3D-fargematriselysmåling	II.	
•	 Objektiver	 uten	 CPU:	 Kan	 brukes	 modus	 A	 og	 M,	 farge	matrisemåling	 og	 visning	 av	
blenderåpninger	 støttes	 hvis	 brukeren	 angir	 objektivdata	 (bare	 AI-objektiver).	 Den	
elektroniske avstandsmåleren kan brukes hvis gjeldende blenderåpning er f/5,6 eller større.

Lukkertype Elektronisk styrt, vertikaltgående gardinlukker
Lukkertid  1/8,000 til 30 s i trinn på 1/3 eller ½ EV; Bulb, Tid (krever trådløs fjernkontroll ML-L3 

(ekstrautstyr)), X250
Korteste	blits	 X=1/250	s,	synkronisert	med	lukkeren	på	1/320	s	eller	lengre	(blitsens	rekkevidde	
synkroniserte lukkertid  reduseres ved hastigheter mellom 1/250 og 1/320 s)
Utløserfunksjoner  S (enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy hastighet), Q (lyddempet 

lukker),  (selvutløser),  (fjernkontroll) MUP (hevet speil)
Opptakshastighet  Ca. 1 til 5 bps (CL) eller ca. 6 bps (CH)(CIPA-retningslinjer)
Selvutløser  2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Fjernutløserfunksjon  Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll med rask respons, fjernkontroll med hevet speil
Lysmåling  TTL-lysmåling med en RGB-sensor på 2016 piksler
Målemetode		 •	 Matrise:	 3D-fargematriselysmåling	 II	 støttes	 med	 objektiver	 av	 type	 G	 og	 D.	 Farge-

matriselysmåling II er tilgjengelig med andre CPU-objektiver og fargematriselysmåling er 
tilgjengelig	med	objektiver	uten	CPU	hvis	brukeren	angir	objektivdata	•	Sentrumsdominert	75	
% av vekten er gitt til en sirkel på 8 mm i sentrum av bildet. Sirkelens diameter kan endres til 
6, 10 eller 13 mm, eller vekting kan baseres på gjennomsnittet av hele bildet (låst på 8 mm når 
objektiv	uten	CPU	brukes)	•	Punkt:	Måler	en	sirkel	på	3,5	mm	(omtrent	2,5	%	av	bildeområdet)	
i midten av det valgte fokuspunktet (i det midtre fokuspunktet når objektiv uten CPU brukes)

Måleområde		 •	Matrisemåling	eller	sentrumsdominert	måling:	0	til	20	EV	•	punktmåling:	2	til	20	EV	(ISO	
100, f/1,4 objektiv, 20 °C)

Lysmålerkobling		 Kombinert	CPU	og	AI
Eksponeringsmodus  Automatisk (automatisk, automatisk [blits av]), motiv (portrett, landskap, barn, sport, nærbilde, 

nattportrett, nattlandskap, selskap/innendørs, strand/snø, solnedgang, skumring/daggry, 
dyreportrett, levende lys, blomster, høstfarger, mat, silhuett, lyse toner og dempede toner), 
programautomatikk med fleksibelt program (P), lukkerprioritert automatikk (S), blender-
prioritert automatikk (A), manuell (M), U1 (brukerinnstillinger 1) og U2 (brukerinnstillinger 2)

Eksponeringskompensasjon  -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Alternative eksponeringer  2-3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Eksponeringslås  Lysstyrken låses på registrert lysverdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhet  ISO 100 til 6400 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, kan også stilles inn på omtrent 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 

2 EV (ISO 25600-ekvivalent) over ISO 6400, automatisk ISO-følsomhetskontroll tilgjengelig 
(anbefalt eksponeringsindeks)

Active	D-Lighting		 Kan	velges	blant	alternativene	Auto,	Ekstra	høy,	Høy,	Normal,	Lav	eller	Av
Alternativ eksponering   2 bilder med bruk av angitt verdi for ett bilde, eller 3 bilder med bruk av forhåndsinnstilte 
med	ADL	 verdier	for	alle	bildene
Autofocus	(Autofokus)		 Nikon	 Multi-CAM	 4800DX-autofokusmodul	 med	 TTL-fasesøking,	 finjustering,	 39	 fokus-

punkter (inkludert 9 kryssensorer) og AF-lampe (avstanden omtrent 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).	Prediktiv	følgefokus	aktiveres	automatisk	i	henhold	til	motivstatus	•	Manuell	
fokusering (M): Elektronisk avstandsmåler kan brukes

Fokuspunkt		 Kan	velges	blant	39	eller	11	fokuspunkter
AF-søkefeltfunksjon		 Enkeltpunkt-AF,	9-,	21-	eller	39-punkts	dynamisk	AF-område,	3D-følgefokus,	automatisk	valg	

av AF-søkefelt
Fokuslås		 Du	kan	låse	fokus	ved	å	trykke	utløseren	halvveis	ned	(enkeltbilde	med	autofokus)	eller	ved	å	

trykke på AE-L/AF-L-knappen
Innebygd	blits		 •	i,k,p,n,o,s,w:	Automatisk	pop-up-blits	•	P,	S,	A,	M,	0: Tas opp manuelt med utløserknapp
Ledetall  Ca. 12, 12 med manuell blits (ISO 100, m, 20 ˚C)

Blitsstyring		 •	TTL:	i-TTL-balansert	utfyllingsblits	og	standard	i-TTL-blits	for	digitalt	speilreflekskamera	som	
bruker 2 016-pikslers RGB-sensor er tilgjengelig med innebygd blits og SB-910, SB-900, SB-800, 
SB-700, SB-600 eller SB-400 (i-TTL-balansert utfyllingsblits er tilgjengelig når matrisemåling 
eller	 sen	trums	dominert	 lysmåling	 er	 valgt)	 •	 Automatisk	 blenderåpning:	 Tilgjengelig	 med	 
SB-910, SB-900/SB-800	og	CPU-objektiv		•	Ikke-TTL-autoblits:	Blitser	som	støttes	inkluderer	
SB-910, SB-900,	SB-800,	SB-28,	SB-27	og	SB-22S	•	Manuell	prioritering	av	avstandsområde:	
Tilgjengelig med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700

Blitsmodus		 •	i,k,p,n,s,w: Automatisk, automatisk med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits 
og	 reduksjon	av	 rød	øyerefleks	er	 tilgjengelig	med	ekstern	blits	 (ekstrautstyr)	•	o: Auto-
matisk synkronisering på lang lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med 
reduksjon av rød øyerefleks, av, synkronisering på lang lukkertid og synkronisering på lang 
lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks er tilgjengelig med ekstern blits (ekstrautstyr) 
•l,m,r, ,u,v,x,y,z,1,2,3 :Utfyllingsblits og reduksjon av rød øyerefleks er tilgjengelig 
med	eksterne	blitser	(ekstrautstyr)	•	0:	Utfyllingsblits	•	P,	A:	Utfyllingsblits,	bakre	gardin	
med langsom synkronisering, langsom synkronisering, langsom synkro nisering med 
reduksjon	av	rød	øyerefleks,	bakre	gardin	med	langsom	synkronisering	•	S,	M:	Utfyllingsblits,	
reduksjon av rød øyerefleks, langsom synkronisering mot bakre gardin

Blitskompensasjon  -3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Alternative 
blitseksponeringer  2-3 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Blitsens klarsignal  Lyser når innebygd blits eller en blits som for eksempel SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, 

SB-600,	SB-400,	SB-80DX,	SB-28DX	eller	SB-50DX	er	helt	oppladet.	Blinker	i	3	sekunder	når	
blitsen er avfyrt på full styrke.

Tilbehørssko  ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon	Creative	Lighting		 Avansert	trådløs	blitsstyring	støttes	med	den	innebygde	blitsen,	SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 
System (CLS) eller SU-800 som styringsenheter og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, eller SB-R200 

som eksterne blitser, automatisk FP-høyhastighetssynkronisering og innstillingslys støttes  
med alle CLS-kompatible blitser unntatt SB-400, Flash Color Information Communication 
(overføring av fargetemperaturinformasjon fra blitsen) og FV-lås støttes med alle CLS-
kompatible blitser

Synkroniseringskontakt  Adapter for synkroniseringskontakt AS-15 (ekstrautstyr)
Hvitbalanse  Automatisk (2 typer), glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), direkte sollys, blits, overskyet, skygge, 

forvalgt	manuell	(opptil	5	verdier	kan	lagres),	valg	av	fargetemperatur	(2	500	K	til	10	000	K).	
Alle	alternativene	kan	finjusteres.	Alternativ	hvitbalanse:	2-3	bilder	i	trinn	på	1,	2	eller	3

Live	View-		 •	Autofokus	(AF):	Enkeltbilde-AF	(AF-S),	kontinuerlig	servo	AF	(AF-F)	
fokuseringsmotor	 •	Manuell	fokusering	(M)
AF-søkefeltfunksjon  Ansiktsprioritert AF, bredfelts AF, normalt AF-felt, AF med motivfølging
Autofocus	(Autofokus)		 Kontrastsøkende	 AF	 hvor	 som	 helst	 i	 bildet	 (kameraet	 velger	 fokuspunkt	 automatisk	 når	

ansiktsprioritert AF eller AF med motivfølging er valgt)
Lysmåling	ved	filmopptak	TTL-lysmåling	med	hovedbildesensor
Målemetode  Matrise
Bildestørrelse	(piksler)		 [NTSC]	•	1920	×	1080	(24	b),	24	(23,976)	b/s	•	1280	×	720	(30	b),	30	(29,97)	b/s	
og	bildefrekvens	 •	1280	×	720	(24	b),	24	(23,976)	b/s	•	640	×	424	(30	b),	30	(29,97)	b/s
	 [PAL]	•	1920	×	1080	(24	b),	24	(23,976)	b/s	•	1280	×	720	(25	b),	25	b/s	•	1280	×	720	(24	b),	

24	(23,976)	b/s	•	640	×	424	(25	b),	25	b/s
 Valg av vanlig og høy kvalitet er tilgjengelig
Maksimal lengde  Ca. 20 minutter
Filformat  MOV 
Videokomprimering  H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Lydopptaksformat  Lineær PCM
Lydopptaksenhet  Innebygd mono- eller stereomikrofon med justerbar følsomhet
Skjerm		 7,5	cm	(3	tommer)	lavtemperatur	polysilisium	TFT	LCD-skjerm	med	ca.	921	000	punkter	

(VGA), bred, 170-graders innsynsvinkel, ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling  Avspilling på full skjerm og miniatyrbilde (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillings-

zoom,	filmavspilling,	lysbildefremvisning,	høylys,	histogramvisning,	automatisk	bilde	rotering	
og bildekommentar (opptil 36 tegn)

USB  Hi-Speed USB
Videoutgang		 NTSC,	PAL,	bildene	kan	vises	på	en	ekstern	enhet	mens	kameraskjermen	er	på
HDMI-utgang		 HDMI-minikontakt	av	type	C,	kameraet	slås	av	automatisk	når	en	HDMI-kabel	kobles	til
Tilkobling	av	ekstrautstyr		 Fjernstyringskabel	MC-DC2	(ekstrautstyr),	GPS-enhet	GP-1	(ekstrautstyr)
Lydinngang  Stereokontakt (3,5 mm i diameter)
Språk	som	støttes		 Arabisk,	Dansk,	engelsk,	finsk,	fransk,	indonesisk,	italiensk,	japansk,	kinesisk	(forenklet	og	

tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, thailandsk, 
tsjekkisk, tyrkisk og tysk

Batteri		 Ett	oppladbart	litiumionbatteri	EN-EL15
Batteripakke		 Valgfri	multi-power-batteripakke	MB-D11med	ett	oppladbart	litiumionbatteri	EN-EL15	eller	

seks	alkaliske	batterier	R6	størrelse	AA,	NiMH-	eller	litiumbatterier
Nettadapter		 Nettadapter	EH-5b,	krever	strømforsyningen	EP-5B	(tilgjengelig	separat)
Stativfeste  1/4” (ISO 1222)
Dimensjoner	(B	x	H	x	D):		 Ca.	132	×	105	×	77	mm
Vekt  ca. 780 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel, ca. 690 g (kun kamerahus) 
Bruksforhold  Temperatur: 0 - 40 °C, Fuktighet: Under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør	som	følger	med		Oppladbart	EN-EL15	li-ionbatteri,	batterilader	MH-25,	søkerdeksel	DK-5,	øyemusling	i	gummi
(kan	variere	fra	land		 DK-21,	USB-kabel	UC-E4,	lyd-/videokabel	EG-D2,	kamerastropp	AN-DC1,	LCD-skjermdeksel	
til	land)	 BM-10,	kamerahusdeksel	BF-1B,	deksel	for	tilbehørssko	BS-1,	ViewNX	2	CD-ROM

September 2012 2012

Printed in Holland  Code No. 6CN10080 (1209/D)Kno

•	Microsoft,	Windows	og	Windows	7	er	registrerte	varemerker	eller	varemerker	for	Microsoft	Corporation	i	USA	og/
eller	andre	land.	•	Macintosh	og	QuickTime	er	registrerte	varemerker	eller	varemerker	for	Apple	Inc.	i	USA	og/eller	
andre	land.	•	SD-,	SDHC-	og	SDXC-logoene	er	varemerker	for	SD	Card	Association.	•	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.	•	Alle	eksempelbilder	er	
©Chase	Jarvis.


