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Få med deg stemningen i de viktige øyeblikkene.    

Hvis du vil ha mer ut av kameraet uten å gjøre det mer komplisert å bruke, er det nye D3300 løsningen. 

Med mindre avanserte kameraer, for eksempel mobiltelefonkameraer, kan du gå glipp av flyktige øyeblikk.

Bilder tatt i svakt lys blir ofte uskarpe, og med mindre du liker grovkornete bilder, er det ikke aktuelt å zoome inn 

på motiver i det fjerne. Med et NIKKOR-objektiv på D3300 får du med alle de viktige detaljene. En verden av flotte 

motiver gjengis med naturlige farger og topp skarphet – det er bare å bruke et digitalt speilreflekskamera fra Nikon.

• Høy bildekvalitet: 24,2 megapiksler, EXPEED 4 bildeprosessor og ISO 12 800.

• Presis action-fotografering: serieopptak med opptil 5 b/s og 11-punkts AF-system. 

• Trinnvis veiledning: guide-funksjon. 

• Lettvinte kreative muligheter: 13 spesialeffekter for bilder og filmer.

• Deling med høy kvalitet: via trådløs mobiladapter (ekstrautstyr) og smartenhet.

• Lett og kompakt system: lite kamerahus, lite objektiv.

Kamerahuset leveres i tre farger

I AM HAPPY HAPPY BIRTHDAY
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Få med deg alle detaljene: bilder du vil sette pris på

D3300 har 24,2 effektive megapiksler, og er et svært kraftig kamera. 
Når du bruker kameraet sammen med NIKKOR-objektivet som følger 
med, kan du ta flotte bilder med høy oppløsning. Detaljskarpheten er 
imponerende, selv når du beskjærer eller forstørrer en del av bildet. 
Takket være den nye bildeprosessoren EXPEED 4 taper du ikke noe  
av skarpheten når du fotograferer i svakt lys.

Opplev hvilken kvalitet du får med 24,2 megapiksler

Utrolig vakker

Teksturen i treet og trappen gjengis fortsatt 
nøyaktig, også etter beskjæring og forstørring 
fra bildet til høyre
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Bruk et NIKKOR-objektiv på D3300

Et godt bilde begynner med et godt objektiv. 
Hele rekken av NIKKOR-objektiver, inkludert de 
som følger med, er utviklet for å gi fullt utbytte 
av det høye pikselantallet i D3300. Det gjør at 
du kan ta bilder og filmer med imponerende 
kvalitet.

Forskjellen ligger i detaljene:  
bildebrikke i DX-format

Bildebrikken er hjertet i kameraet, og D3300 
har et stort hjerte. Den nye bildebrikken er 
utviklet uten optisk mikrofilter. Det bidrar til at 
den kan forevige selv de fineste detaljer med 
utrolig skarphet. Bildene blir påfallende skarpe, 
særlig når du bruker et NIKKOR-objektiv. 

Knivskarpe bilder med naturtro farger:  
ny EXPEED 4 bildeprosessor.

Nikons raske og effektive bildeprosessor 
sørger for nøyaktig fargegjengivelse. Den sikrer 
myke filmopptak og fotografier med slående 
skarphet. Motivene gjengis vakkert, med fine 
fargegradasjoner og minimalt med støy, selv 
når du fotograferer eller filmer i svakt lys med 
høye ISO-verdier. 

Utrolig vakker

Hemmeligheten bak gode bilder

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 
• Eksponering: Eksponeringskontroll [A], 1/200 sekund, f/3,5 
• Hvitbalanse: Skygge  
• Følsomhet: ISO 200 
• Picture Control: Standard
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Opptak med ISO 3200

Utrolig ytelse i svakt lys:  
lysfølsomhet på ISO 100–12 800

Vil du unngå uskarpe eller kornete bilder når du 
fotograferer i svakt lys? Takket være det store 
følsomhetsområdet til D3300 (ISO 100 til  
12 800, utvidbart til 25 600) og den effektive 
støyreduksjonen i den nye bildeprosessoren 
EXPEED 4, kan du ta skarpe bilder med 24,2 
megapiksler selv i svakt lys. Nyt friheten 
ved å få med alle detaljer i svakt lys, eller ta 
virkningsfulle nattbilder uten stativ. 

Flere detaljer i høylys og skygger:  
Aktiv D-Lighting basert på EXPEED 4

Prøv å bruke en smarttelefon til å ta et bilde 
i solskinn eller i et rom der lys strømmer inn 
gjennom vinduet: Resultatet kan bli et utvasket 
bilde, eller et bilde der detaljer har gått tapt 
i skyggene. Men ta det samme bildet med 
D3300. Da ser du at kameraets Aktiv D-Lighting 
automatisk tar vare på både lyse og mørke 
partiene, og du får et bilde der alle detaljene  
er med. 

Aktiv D-Lighting: PÅ

Aktiv D-Lighting: AV

Øk bildekvaliteten

Opptak med ISO 800

Utrolig vakker
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Når fart er alt: 
serieopptak med 5 b/s

Fordi viktige hendelser ofte er over på et blunk, 
har D3300 serieopptak med opptil 5 bilder 
per sekund. Med så høy opptakshastighet 
går du ikke glipp av noe. Det fanger flyktige 
bevegelser og ansiktsuttrykk i akkurat riktig 
øyeblikk.

Følg motiver i bevegelse: bruk søkeren

Bruk den optiske søkeren i D3300 til å ta 
bilder av motiver i rask bevegelse, fra enhver 
avstand og med perfekt timing. Søkerbildet 
når øyet med lysets hastighet, og det du 
ser i det øyeblikk du trykker på lukkeren, er 
nøyaktig det du fanger inn. Når du bruker 

søkeren, reduserer du også faren for 
bevegelsesuskarphet. 

Rask og presis fokusering:  
11-punkts AF-system 

Uansett hvor raskt eller uforutsigbart motivet 
beveger seg, holder D3300 alt i fokus. Når 
du tar spontane bilder, låser det knivskarpe 
11-punkts AF-systemet seg på motivet. 
AF-systemet har en kryssensor i midten. 
Kameraets motivgjenkjenningssystem 
identifiserer motivet. Det gjør det lett å  
oppdage endringer i komposisjonen. Samtidig 
sikrer de fire AF-søkefeltfunksjonene skarpe 
bilder uansett om motivet er lite, befinner seg 
i utkanten av bildet, beveger seg raskt eller 
beveger seg uforutsigbart.    

Enkelt og behagelig

Ikke gå glipp av de beste øyeblikkene

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR 
• Eksponering: Eksponeringskontroll [S], 1/400 sekund, f/5,6 
• Hvitbalanse: Auto  
• Følsomhet: ISO 800 
• Picture Control: Standard

11-punkts AF-system for pålitelig komposisjon.
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Enkelt og behagelig

Et velkjent hjelpemiddel når du gjør opptak: 
stor LCD-skjerm

For å gjøre D3300 like enkel å bruke som et 
kompaktkamera eller en smarttelefon, er det 
bare å bytte til Live View-opptak og bruke den 
store LCD-skjermen på 7,5 cm til fotografering 
og filming. Live View er en intuitiv og velkjent 
måte å gjøre opptak på og gjør det enkelt å få 
kontroll over motivet. 

Ta det rolig: Automatisk motivvalg

Hvis du vil ta gode bilder uten strev, er det bare å 
stille funksjonsvelgeren på Auto eller Auto [blits 
av*] og fotografere med Live View. Kameraet 
aktiverer Automatisk motivvalg og velger 
motivprogrammet som er best egnet for motivet 
du fotograferer.

 *Når du bruker Autofokus
Merk! När situasjonen ikke dekkes av portrett, lanskap, nærbilde eller 
nattportrett, blir auto eller auto (blits av) brukt.

 

Presis fokusering med Live View:  
fire AF-søkefeltfunksjoner

Fire AF-søkefeltfunksjoner gjør det enklere å 
fokusere på motivet når du fotograferer eller 
filmer med Live View. Ansiktsprioritert AF finner 
og sporer ansikter i bildefeltet. AF med normalt 
fokusfelt er ideelt for stillestående motiver.  
AF med stort fokusfelt er perfekt for landskap. 
Motivfølgende AF fokuserer på et motiv i 
bevegelse, og når det kombineres med konstant 
AF, låses fokus på uforutsigbare motiver som 
beveger seg i alle mulige retninger. 

Flotte stillbilder og filmer

  

 Auto Portrett Landskap Auto（blits av） Nærbilde Nattportrett

Opplev gleden ved å filme i full HD: 
D-film

Det er ikke bare gode bilder du får med 
D3300. Du kan også lage imponerende filmer. 
Kameraets D-filmfunksjon kan brukes til filming 
i full HD med bildehastigheter på opptil 50p/60p 
med konstant autofokus. Det  vil si at du får 
myke filmopptak med høy skarphet selv av 
motiver som beveger seg raskt. Kameraets 
nye spesialeffekter gjør at du kan sette et unikt 
preg på filmene, og den innebygde mikrofonen, 
samt kompatibilitet med Nikons eksterne 
stereomikrofon ME-1, betyr at du kan gjøre 
filmopptak som ikke bare ser bra ut, men også 
høres bra ut.

ME-1 
stereomikrofon 
på D3300

Det anbefales å bruke stativ for å unngå uskarphet forårsaket av 
kamerabevegelse under filmopptak.

Ansiktsprioritert AF

Full HD
1920 x 1080/60p
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Det kompakte objektivet AF-S DX NIKKOR  
18–55mm f/3.5–5.6G VR II leverer skarpe bilder,  
og det veier bare ca. 195 g.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Eksponering: Eksponeringskontroll [P], 1/100 sekund, f/6,3  
• Hvitbalanse: Auto  
• Følsomhet: ISO 400  
• Picture Control: Standard

Enkelt og behagelig

D3300: For de viktige øyeblikkene

Lett og hendig:  
lite kamerahus, lite objektiv

D3300 er lite i størrelse, men stort når det 
gjelder bildekvalitet, og gjør det mer fristende 
enn noensinne å bruke et speilreflekskamera. 
Takket være det nye inntrekkbare objektivet 
er dette systemet mye mer kompakt og 
hendig å ha med seg enn mange andre 
digitale speilreflekskameraer. Kamerahuset 
er tilgjengelig i svart, rødt og grått. Stort og 
behagelig grep gjør det enkelt å holde kameraet 
stødig. 

Ultrakompakt og allsidig zoomobjektiv:  
AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Dette allsidige objektivet med et 
brennviddeområde på 18–55 mm gjør det 
enkelt å få flotte bilder og filmer i allslags 
hverdagssituasjoner. Selv om objektivet er lett 
og kompakt, har det Nikons bildestabilisator 
som sikrer, skarpe bilder uansett om 
du fotograferer raske bevegelser, tar et 
gruppeportrett med vidvinkel i svakt lys eller 
zoomer inn for å fange et motiv i det fjerne.

Din personlige lysassistent: blits som 
spretter opp

Når du fotograferer i motlys eller skygge og 
kameraet er innstilt på Auto, Portrett, Barn, 
Nærbilde eller Nattportrett, spretter den 
innebygde blitsen automatisk opp for å gi riktig 
balansert tilleggslys og et tiltalende resultat.D3300 med AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II, 

sammenlignet med D3200-systemet (angitt med de blå linjene og 
områdene)

Med innebygd blits Uten innebygd blits
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Alltid ved din side: trinnvis veiledning med 
Guide-funksjonen

Hvis du alltid har har ønsket bedre bildekvalitet, 
men blir skremt av tanken på å bruke et digitalt 
speilreflekskamera, kan det hende at guide-
funksjonen i D3300 blir din nye bestevenn. 
Guide-funksjonen er lett å få tilgang til og forstå. 
Den viser nøyaktig hvordan du får bildene 
og filmene slik du vil ha dem, og hvordan du 
retusjerer bilder i kameraet. Guide-funksjonen 
har hjelpebilder og trinnvise forklaringer og 
er storartet for å lære viktige funksjoner og 
kontroller uten at du engang trenger å åpne 
bruksanvisningen! 

Motivprogrammer: flotte bilder uten å 

justere innstillinger

Motivprogrammer gjør at du kan ta flotte 
bilder uten å måtte justere kamerainnstillinger. 
Drei ganske enkelt programhjulet for å velge 
Portrett, Landskap, Barn, Sport, Nærbilde eller 
Nattportrett. Dermed optimaliseres lukkertid, 
ISO og blenderåpning automatisk for å gi gode 
bilder.

Bilder som begeistrer: la D3300 være din opptaksveileder 

Enkelt og behagelig

 k l p m n o
Portrett  Landskap Barn  Sport  Nærbilde Nattportrett

Portrett 

Nærbilde

Landskap

Barn

Gjøre bakgrunnen mykere
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Funksjonell enkelhet

Endre innstillinger enkelt: P-knapp

Du kan bruke P-knappen, som er lett tilgjengelig 
bak på kameraet, til å omgå hovedmenyen i 
kameraet når du vil endre innstillinger raskt 
mens du tar bilder.

Del bilder enkelt med venner og familie

Del bilder som skiller seg ut fra alle smart-
telefonbildene: med mobiladapteren WU-1a 
(ekstrautstyr) og D3300 er det enkelt å dele 
bilder på Facebook, Instagram eller Twitter via en 
smartenhet.* Med adapteren kan du også utløse 
lukkeren på avstand med smarttelefon eller 
nettbrett, slik at du for eksempel kan ta flotte 
selvportretter.

* Kompatibel med smartenheter som bruker iOS™ og Android™. 
Denne funksjonen krever at man bruker en dedikert app som kan 
lastes ned gratis fra Google Play™ og Apple App Store™. Android, 
Google, Google Play, YouTube og andre merker er registrerte 
varemerker for Google Inc.

WU-1a trådløs mobiladapter på 
D3300

SNS, 

NIKON IMAGE SPACE, 

e-post osv.

Trådløst 
lokalt 

nettverk

WU-1a

Fjernstyring av 
kameraet

Bildeoverføring 

Smartenheter

Gratis bildedeling og -lagring:  
NIKON IMAGE SPACE

NIKON IMAGE SPACE er en nettskytjeneste 
der Nikon-brukere kan få opptil 20 GB gratis 
lagringsplass og enkelt dele bilder og filmer på 
Facebook og Twitter med ett klikk. Du finner 
mer informasjon på nikonimagespace.com.

Enkelt og behagelig

nikonimagespace.com
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Ekstra sterke farger

Overflod av glede

Slipp løs kunstneren i deg:  
spesialeffekter

D3300 har 13 spesialeffekter. De gjør det 
enkelt å sette et kunstnerisk preg på bilder 
og filmer. Bruk Pop til å gjøre fargene klarere 
ved å øke metningen, lag en retroeffekt med 
Leketøyskameraeffekt, eller få plass til hele 
motivet med Lettvint panorama. Still ganske 

enkelt funksjonsvelgeren 
på Effekter, og velg 
alternativet du vil 
bruke. 

Lettvint panorama

Spesialeffekter som er innebygget i D3300:  

• Nattsyn • Ekstra friske farger • Pop • Fotoillustrasjon1 • Fargeskisse1 • Leketøyskameraeffekt
• Miniatyreffekt2 • Bare valgt farge • Silhuett • Lyse toner • Dempede toner • HDR-maleri3

• Lettvint panorama3

1 Hvis du tar opp film med denne effekten, spilles den av som en lysbildefremvisning bestående av en serie stillbilder.
2 Hvis du tar opp film med denne effekten, spilles den av med høy hastighet.
3 Filmopptak og forhåndsvisning av effekt før opptak med disse effektene er ikke tilgjengelig.

Pop

Fotoillustrasjon

Leketøyskameraeffekt

               Ha det gøy - slipp kreativiteten løs. 
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Vis hvordan du vil se verden:  
NIKKOR-objektiver

Bildekvalitet er i stor grad avhengig av kvaliteten 
på objektivet du bruker. Våre NIKKOR-objektiver 
er verdenskjent for sin optiske ytelse. D3300 er 
kompatibelt  med alle NIKKOR-objektiver i  
DX-format: Uansett hvilket du velger, vil du 
glede deg over presisjon og fleksibilitet, slik at 
du får utnyttet kameraets oppløsning på  
24,2 megapiksler fullt ut. Nyt friheten ved å ta 
bilder med friske farger og god  kontrast, eller 
eksperimenter med filmeffekter når du  
gjør filmopptak.

Fang inn vidstrakte landskap
(zoomobjektiv med vidvinkel)

Kom tett innpå motiver i det fjerne 
(universalzoom)

Ta imponerende portretter 
(objektiver med fast brennvidde)

Ta nærbilder av små motiver
 (makroobjektiv)

Se verden gjennom våre øyne

Overflod av glede

AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR

Dette 7,8 x zoomobjektivet er særdeles allsidig. 
Det har Nikons avanserte bildestabilisator (VR) for 
skarpe bilder, og lyddempet autofokus gjør det 
velegnet til filmopptak.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 

Dette objektivet med fast brennvidde har lysstyrke 
f/1,8. Det er perfekt for portretter med tiltalende 
uskarp i bakgrunn. Det  er også et smart valg til 
fotografering i svakt lys. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G  

Dette lette og kompakte makroobjektivet 
er ideelt for å forevige naturens spennende 
detaljer. Stor lysstyrke på f/2,8 som gjør at du 
kan fremheve motivet mot en uskarp bakgrunn.

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED  

Dette zoomobjektivet med ultravidvinkel er ideelt 
for å skape dramatiske landskapsbilder eller 
bilder med overdrevent perspektiv. Den korteste 
brennvidden på 10 mm fanger inn de majestetiske 
utsiktene.
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Tjue måter å forbedre bilder på i kameraet: 
retusjeringsmenyen

D3300 har en retusjeringsmeny med 20 ulike 
måter å forbedre bilder og filmer på uten at 
du trenger datamaskin. Det er raskt og enkelt 
å  gjøre ting som å rette opp et bilde eller 
konvertere det til svart-hvitt. 

Blits for førstegangsbrukere: SB-300

Med denne kompakte og lette blitsen er det 
enkelt å få vakkert belyste bilder. Bruk den til å 
lyse opp mørke partier i dagslysbilder, få bedre 
bilder i skumringen eller fremheve motivdetaljer i 
motlys.

Indirekte blitsbelysning med SB-300 gir mykt, naturlig lys på babyen.

Alltid en berikelse

Overflod av glede

SB-300 på D3300

Systemoversikt

*Tilbehør som følger med  **Ikke produkter fra Nikon† Når film med lyd som er tatt opp i stereo med stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr), gjengis på en TV hvor kameraet er tilkoblet med AV-kabel, avspilles lyden 
i mono. HDMI-tilkoblinger støtter stereolyd.

†† Kan lastes ned fra applikasjonsbutikken for hver enkelt smartenhet (gratis).

SØKERTILBEHØR BLITSER

DG-2 søkerlupe

DR-6 vinkelsøker

DK-20C korreksjonslinser for 
okular (-5 til +3 m-1)

DK-22 okularadapter

DK-5 søkerdeksel

DK-25 øyemusling av gummi*

SB-910 
blits SB-700 

blits

SB-400 
blits

SB-300 
blits 

R1C1 
blitsstyringssett 

for nærbilde

AS-15 
synkroniseringsadapter 

for tilbehørssko

FSA-L1 teleskopfeste 
for digitalt 
speilreflekskamera

FSA-L2 teleskopfeste 
for digitalt 
speilreflekskamera

SB-910/700/ 
400/300 

blits
Studioblitser

SC-28/29 
TTL-fjernkabel

GP-1A 
GPS-mottaker

MC-DC2 
fjernstyringskabel

ML-L3  
trådløs fjernkontroll

EEN-EL14a oppladbart 
litium-ion-batteri*

EH-5b nettadapter EP-5A strømforsyningskabel

CF-DC7 halvmyk veske
CF-DC1 halvmyk veske

ME-1 
stereomikrofon

WR-T10 
trådløs 
fjernkontroll 
(sender)

WR-R10 
trådløs 
fjernkontroll 
(sender/mottaker)

SD-minnekort**

UC-E17*/UE-E6 USB-kabel

WU-1a trådløs 
mobiladapter

Wireless Mobile 
Utility††

Smartenhet 
(iOS/Android 
OS)**

Capture NX 2

Datamaskin**

TV-skjerm**

HDMI-kabel**†

AV-kabel EG-CP14*†

FJERNKONTROLL OG GPS-TILBEHØR

STEREOMIKROFON
NETTADAPTERE, BATTERIER OG LADERE

ETUI

DATATILBEHØR

TV- OG VIDEOTILBEHØR

NIKKOR-
OBJEKTIVER

DIGISCOPING-
TILBEHØR

D3300 er spesielt 
konstruert for bruk med 
AF-S- og AF-I NIKKOR-
objektiver som har 
autofokusmotor

MH-24 
batterilader*

PC-kortadapter**
SD-minnekortleser**

ViewNX 2*

WR-1 trådløs 
fjernkontroll

WR-1 trådløs 
fjernkontroll

WR-T10 trådløs 
fjernkontroll TILBEHØR FOR 

SMARTUTSTYR



Nikon D3300 digitalkamera Spesifikasjoner

Type 
Type Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning  Nikon F (med AF-kontakter)
Bildevinkel Nikon DX-format: bildevinkelen tilsvarer et 50 % lengre objektiv på FX-format.
Effektive piksler 
Effektive piksler 24,2 millioner
Bildebrikke 
Bildebrikke 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Piksler totalt  24,78 millioner
Støvfjerningssystem  Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (Capture NX 

2-programvare (ekstrautstyr) er nødvendig)
Lagring
Bildestørrelse (piksler)  • Innstillingen I (lettvint panorama): Normal (vannrett panorama) 4800 × 1080, Normal 

(loddrett panorama) 1632 × 4800, Bredt (vannrett panorama) 9600 × 1080, Bredt (loddrett 
panorama) 1632 × 9600 • Andre innstillinger: 6000 × 4000 (stor), 4496 × 3000 (medium), 
2992 × 2000 (liten)

Filformat  • NEF (RAW): 12-bits, komprimert • JPEG: Følger JPEG-standarden med komprimerings-
alternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) og basic (ca. 1:16)  
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbilde lagres både i formatene NEF (RAW) og JPEG

Picture Control-system  Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap. 
 Valgt Picture Control kan endres.
Medier  SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
Filsystem  DCF (designregler for kamera-filsystemer) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), 
 EXIF (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Søker 
Søker  Speilsøker
Motivdekning  Ca. 95 % vannrett og 95 % loddrett
Forstørrelse  Ca. 0,85× (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Øyeavstand  18 mm (-1.0 m-1, fra midten av okularåpningen)
Diopterjustering -1,7 til +0,5 m-1

Mattskive  Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Speil  Hurtigreturnerende
Objektivets blenderåpning  Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Objektiv
Kompatible objektiver Autofokus fungerer med AF-S- og AF-I-objektiver. Autofokus fungerer ikke med andre 

objektiver av typen G og D, AF-objektiver (IX-NIKKOR og objektiver for F3AF støttes 
ikke) eller AI-P-objektiver. Objektiver uten CPU kan brukes med innstillingen M, men da 
fungerer ikke kameraets lysmåler. Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes når 
objektivet har største blenderåpning f/5,6 eller bedre.

Lukker
Type  Elektronisk styrt vertikaltgående gardinlukker
Lukkertider 1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 EV, B-innstilling, tid
Korteste blitssynkroniserte X=1/200 s, synkroniseres med lukkertid på 1/200 s eller lengre
lukkertid

Utløser 
Utløserfunksjon 8 (enkeltbilde), s (kontinuerlig), J (lyddempet lukker), E (selvutløser),  

" (fjernkontroll med utløserforsinkelse, ML-L3), # (fjernkontroll med rask respons, ML-L3)
Opptakshastighet  Opptil 5 b/s (Opptakshastigheten forutsetter manuell fokusering, manuell 

eksponeringskontroll eller lukkerprioritert eksponeringsautomatikk, lukkertid på 1/250 s 
eller kortere og andre funksjoner på fabrikkinnstillinger.)

Selvutløser  2 s, 5 s, 10 s, 20 s. 1 til 9 eksponeringer
Eksponering 
Lysmåling  TTL-måling med 420 pikslers RGB-sensor
Lysmålemetode • Matrisemåling: 3D farge-matrisemåling II (objektiver av type G, E og D), farge-

matrisemåling II (andre CPU-objektiver) • Sentrumsdominert lysmåling: 75 % av 
måleresultatet tas fra en sirkel på 8 mm midt i bildefeltet • Punktmåling: måler en sirkel 
med en diameter på 3,5 mm (ca. 2,5 % av bildet) sentrert i det valgte fokuspunktet

Følsomhetsområde • Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0–20 EV 
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)  • Punktmåling: 2–20 EV
Lysmålerkobling CPU
Brukerinnstillinger Automatiske funksjoner (i auto, j auto [blits av]), programautomatikk med fleksiprogram 

(P), lukkerprioritert automatikk (S), blenderprioritert automatikk (A), manuell (M), 
motivprogrammer (k portrett, l landskap, p barn, m sport, n nærbilde; o nattportrett); 
spesialeffekter (% nattsyn, S ekstra friske farger, T pop, U fotoillustrasjon;  
g fargeskisse; ' leketøyskameraeffekt, ( miniatyreffekt, 3 bare valgt farge, 1 silhuett, 
2 lyse toner, 3 dempede toner, ) HDR-maleri, I lettvint panorama)  
* Det er ikke mulig å lage filmer med HDR-maleri og lettvint panorama

Eksponeringskompensasjon  Kan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 EV med eksponeringskontrollene P, S, A, og M 
Eksponeringslås Lysstyrken låses på målt lysverdi med A (L ) -knappen
Følsomhet (ISO)  ISO 100 til 12 800 i trinn på 1 EV, kan også innstilles på ca. 1 EV (tilsvarer ISO 25 600)
(anbefalt eksponeringsindeks) over ISO 12 800, automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting På, av
Fokusering 
Autofokus  Nikon Multi-CAM 1000 autofokusmodul med TTL fasesøking, 11 fokuspunkter (inkludert 

én korsformet sensor) og fokuseringslys (rekkevidde ca. 0,5–3 m).
Søkeområde -1 til +19 EV (m, ISO 100, 20 °C)
Fokusering • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C), automatisk valg av AF-S/

AF-C (AF-A), følgefokus aktiveres automatisk i samsvar med motivets status  
• Manuell fokusering (MF): elektronisk avstandsmåler kan brukes

Fokuspunkt  Kan velges fra 11 fokuspunkter
AF søkefeltfunksjon  Enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-søkefelt, automatisk valg av AF-søkefelt, 3D følgefokus (11 

punkter)
Fokuslås Fokus låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller trykke på  

A (L) -knappen

Blits  
Innebygd blits  i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': Automatisk blitsaktivering 

P, S, A, M: manuell aktivering med utløserknapp
Ledetall Ca. 12, 12 med manuell blits (m, ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring  TTL: i-TTL blitsstyring som bruker RGB-sensor med 420 piksler, er tilgjengelig med 

innebygd blits og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 og SB-300. i-TTL 
balansert utfyllingsblits for digitalt speilreflekskamera brukes med matrisemåling og 
sentrumsdominert lysmåling, standard i-TTL-styring for digitalt speilreflekskamera med 
punktmåling

Blitsfunksjon  Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på lang 
lukkertid, automatisk synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, 
utfyllingsblits, reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på lang lukkertid, 
synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, synkronisering på bakre 
gardin med lang lukkertid, synkronisering på bakre gardin, av

Blitskompensasjon  -3 til +1 EV i trinn på 1/3 EV
Blitsens klarsignal  Lyser når den innebygde blitsen eller en ekstern blits er fulladet, blinker etter at blitsen er 

avfyrt på full styrke
Tilbehørssko ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Avansert trådløs blitsstyring støttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som 
Lighting System (CLS) masterblits eller SU-800 som styringsenhet. Overføring av informasjon om blitslysets 

fargetemperatur støttes med alle CLS-kompatible blitser
Synkroniseringskontakt  AS-15 adapter for synkroniseringskontakt (ekstrautstyr)
Hvitbalanse 
Hvitbalanse  Auto, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), solskinn, blits, skyet, skygge, manuell 

forhåndsinnstilling. Alle innstillinger unntatt manuell forhåndsinnstilling har finjustering
Live view 
Fokusering  • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
AF søkefeltfunksjon  Ansiktsprioritert AF, AF med bredt fokusfelt, AF med normalt fokusfelt, motivsøkende AF
Autofokus  Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk 

når ansiktsprioritert AF eller motivsøkende AF er valgt)
Automatisk motivvalg  Tilgjengelig med innstillingene i og j 
Film 
Lysmåling  TTL-lysmåling med hovedbildebrikken
Lysmålemetode Matrise
Bildestørrelse (piksler)  • 1920 × 1080, 60p (progressivt)/50p/30p/25p/24p, H høy/normal • 1280 × 720,
og filmfrekvens 60p/50p, H høy/normal • 640 × 424, 30p/25p, høy/normal. Filmfrekvenser på 30p (faktisk 

frekvens er 29,97 b/s) og 60p (faktisk frekvens er 59,94 b/s) er tilgjengelige når NTSC er 
valgt som videostandard. 25p og 50p er tilgjengelige når PAL er valgt som videostandard. 
Den faktiske frekvensen for 24p er 23,976 b/s.

Filformat  MOV
Videokomprimering  H.264/MPEG-4 Avansert videokoding
Format for lydopptak Lineær PCM
Lydopptaksutstyr Innebygd monomikrofon eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
Følsomhet (ISO)  ISO 100 til 12 800, kan også stilles inn på ca. 1 EV (tilsvarer ISO 25 600) over ISO 12 800

Skjerm
Skjerm 7,5 cm (3-tommers) TFT LCD-skjerm med ca. 921 000 punkter (VGA) og 170° 

betraktningsvinkel, ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling
Avspilling  Avspilling på full skjerm og miniatyrbilder (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med 

avspillingszoom, film- og panoramaavspilling, lysbilde- eller filmfremvisning, 
histogramvisning, høylys, automatisk bilderotering, bilderangering og bildekommentar 
(opptil 36 tegn)

Grensesnitt
USB  Høyhastighets-USB
Videoutgang  NTSC, PAL
HDMI-utgang  HDMI-minikontakt (Type C)
Terminal for tilbehør  • Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 • Fjernstyringskabel: MC-DC2  

• GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (alt er ekstrautstyr)
Lydinngang  Stereokontakt (3,5 mm): støtter stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr)
Språk som støttes
Språk som støttes Arabisk, bengali, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, 

italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, marathi, nederlandsk, 
norsk, persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasil), rumensk, russisk, serbisk, 
spansk, svensk, tamilsk, telugu, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og 
vietnamesisk

Strømkilde
Batteri  Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a
Nettadapter  EH-5b nettadapter, krever EP-5A strømforsyning (ekstrautstyr)
Stativfeste
Stativfeste  1/4 tommer (ISO 1222)
Størrelse/vekt
Mål (B × H × D) Ca. 124 × 98 × 75,5 mm
Vekt  Ca. 460 g (med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel),  

ca. 410 g (bare kamerahus)
Bruksforhold
Temperatur  0 til 40 °C
Fuktighet  Under 85 % (ingen kondens)
Ekstrautstyr
Tilbehør som følger med  EN-EL14a oppladbart litium-ion-batteri, MH-24 batterilader, DK-25 øyemusling i gummi, 
(kan variere fra land til land) UC-E17 USB-kabel, EG-CP14 AV-kabel, AN-DC3 bærestropp, BF-1B kamerahusdeksel, 

ViewNX 2 CD-ROM
• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. • PictBridge er et varemerke. • HDMI, HDMI-logoen og High-
Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC. • AndroidTM er et varemerke for Google 
Inc. • Facebook® er et registrert varemerke for Facebook. • Produkter og merkenavn er varemerker eller 
registrerte varemerker for sine respektive eiere. • Bilder som vises i søkere, på LCD-skjermer og skjermer i 
dette materialet, er simulert.
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