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Det nye D5500 yter motivet rettferdighet. Et lett og slankt  

speilreflekskamera med høy bildekvalitet, og med berørings- 

skjerm som gir frihet til å ta fotograferingen et skritt videre.

Det mestrer alt fra raske bevegelser og krevende situasjoner 

med lite lys, til store utskrifter og flotte filmer. D5500 sørger 

for at du får skarpe bilder oftere enn før. Sammen med 

NIKKOR-objektiver leverer dette kameraet bilder med ekstrem 

detaljskarphet. Selv når bilder og filmer skrives ut i store 

størrelser eller vises på store skjermer, vil de gjengi motivet slik 

du så det – krystallklart og med skarpe detaljer. 

Den følsomme, vippbare berøringsskjermen sørger for intuitiv 

betjening, og med innebygd Wi-Fi er det enkelt å dele bildene 

via smartenheter.1 Den lette, men likevel sterke konstruksjonen 

med helsveiset kamerahus og dypt grep gjør at dette 

speilreflekskameraet er svært hendig å ta med seg, og det er 

enkelt å oppnå perfekte resultater.

1 Når du vil gjøre smartenheten klar til å motta bilder, er det bare å laste ned Wireless Mobile 
Utility gratis. Wireless Mobile Utility er kompatibel med smartenheter som bruker iOS™ og 
Android™, og den kan lastes ned til smartenheten fra Google Play™ og Apple App Store™. 
Android, Google, Google Play, YouTube og andre merker er varemerker for Google Inc.

Imponer venner med imponerende bilder straks etter at du 
har tatt dem.

Fang subtile fargegradasjoner like levende som du ser dem. Høy eller lav? Finn din egen bildevinkel 
med den vippbare og dreibare skjermen.

Ta skarpe bilder i svakt lys med høy ISO-følsomhet og avansert 
støyreduksjon. 

Overfør bilder til en smartenhet og del dem umiddelbart.

Følg raske bevegelser i søkeren og se 
hver bevegelse skarpt fokusert. 

Ta dine beste bilder noensinne



D5500 er like intuitiv å fotografere med som en-

hver smartenhet og er konstruert for at du skal 

føle deg ett med det du gjør. Drei, skråstill eller 

roter ganske enkelt den vippbare og dreibare 

skjermen for å komponere bilder fra spennende 

vinkler, og trykk på den følsomme berørings- 

skjermen for å fokusere og fotografere. Du kan til 

og med justere innstillinger som blenderåpning, 

ISO og lukkertid med ett klikk mens du tar bilder. 

Og når du vil se hva du har fotografert, sveiper 

du ganske enkelt for å bla gjennom bilder, eller 

klyper for å zoome under avspilling.  

Hvorfor holde flotte fotografier du 

har tatt med speilreflekskamera  

for deg selv? Takket være den  

innebygde Wi-Fi-funksjon i D5500 

kan bilder sendes direkte til alle 

smartenheter,2 slik at de er klare  

for enkel opplasting til sosiale me-

dier. Som Nikon-eier kan du også  

dra nytte av 20 GB gratis lagrings-

plass på NIKON IMAGE SPACE. 

Ved hjelp av Wi-Fi-funksjonen kan du til og med 

fotografere fjernstyrt med smartenheten: Takket  

være den vippbare og dreibare skjermen og  

kvaliteten på bildene kan du ta selvportretter 

som vekker oppmerksomhet. 
2 Når du vil gjøre smartenheten klar til å motta bilder, er det bare å 
laste ned Wireless Mobile Utility gratis. Wireless Mobile Utility er 
kompatibel med smartenheter som bruker iOS™ og Android™, og 
den kan lastes ned til smartenheten fra Google Play™ og Apple App 
Store™. Android, Google, Google Play, YouTube og andre merker er 
varemerker for Google Inc.

D5500 er enkelt å ta med seg. Det vil bli førsteval-

get oftere enn du forventer. Det nye, helsveisede 

kamerahuset sikrer en slank, men likevel solid 

konstruksjon, og muliggjør et dypt grep. Ta opp 

dette kameraet, og du vil bli overrasket over hvor 

lett det er: Legg fingrene rundt det dype grepet, 

og du vil nøle med å legge det fra deg igjen. De 

nyutformede knappene er enklere å nå og har en 

struktur og finish som gjør kameraet stilig. Det 

medfølgende oppladbare litium-ion-batteriet EN-

EL14a er energieffektivt og gir ca. 820 stillbilder 

per opplading.3 Og det er ikke bare kameraet 

som er enkelt å ta med seg: Den nye tele- 

zoomen AF-S DX NIKKOR 55–200mm 

f/4–5.6G ED VR II er svært kompakt 

og har inntrekkbart objektiv. Med 

dette objektivet og D5500 kan du 

oppdage de kreative fordelene 

med teleobjektiv uten å måtte 

bære på tungt utstyr.  
3 I utløserfunksjonen for enkeltbilde og 
basert på CIPA-standarder. 

Sett nedenfra

Vippbar berøringsskjerm Skap bilder og koble til Det dreier seg om komfort og stil 

Sveip til venstre eller høyre for 
å veksle mellom bilder og filmer 
under avspilling.

Endre innstillinger raskt via berøringsskjermen.

Klyp for å zoome inn eller ut.

Praktisk vippbar og dreibar berøringsskjerm.

Wi-Fi-fjernstyrt opptak ved hjelp av en smarttelefon – ideelt for gruppebilder. Rask bildeoverføring fra D5500 til smarttelefon via 
innebygd Wi-Fi.

Intuitiv betjening: Endre innstillinger raskt via 
berøringsskjermen.

Jevne filmopptak med berørings-autofokus.

D5500 + AF-S DX NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G ED VR II

D5300 + AF-S DX VR Zoom-NIKKOR 
55–200mm f/4–5.6G IF-ED 

Intuitiv å bruke og fullt tilkoblet



Med D5500 blir fotografering med søkeren 

enda mer praktisk. Takket være den nylanserte 

berøringsskjermens Fn-funksjonen kan du  

raskt justere viktige innstillinger via skjermen 

uten å ta øyet bort fra søkeren. Brukeren kan til-

ordne denne funksjonen inntil åtte innstillinger, 

inkludert fokuspunkter, AF-søkefeltfunksjoner, 

blenderåpning og ISO-følsomhet. Tall og ikoner 

som bekrefter alle endringer du gjør, vises i 

søkeren.

Fordi man aldri vet hvordan en 

hendelse vil utvikle seg, gjør 

D5500 det enkelt å endre inn-

stillinger raskt via P-knappen. 

Enten du bruker søkeren eller 

fotograferer i Live view, gir P-knappen direkte 

tilgang til ofte brukte innstillinger uten å måtte gå 

inn i kameramenyen. Under bildeavspilling kan 

du bruke P-knappen for å hoppe til retusjerings-

menyen eller velge bildene du ønsker å sende til 

smartenhetene.

Unngå uskarphet og nyt friheten til å ta levende 

og detaljrike bilder. Bildebrikken i DX-format 

er konstruert uten optisk lavpassfilter, det gir 

D5500’ maksimalt utbytte av oppløsningen 

på 24,2 megapiksler, og bildene gjengis med 

forbløffende skarphet – særlig når de er tatt 

med et NIKKOR-objektiv. Og med Nikons 

raske EXPEED 4 bildeprosessor, som sørger 

for støyreduksjon og jevne filmopptak, kan du 

føle deg helt trygg når du skal forevige viktige 

øyeblikk. 

 

Ta flotte bilder og filmer, også i svakt lys. Med 

et følsomhetsområde på ISO 100–25 600 får du 

skarpe og rene bilder oftere enn før. Nyt friheten 

til å ta skarpe bilder på arrangementer og fester 

uten å bruke blits.

Det innebygde Picture Control -

systemet i D5500 gjør det enkelt 

å ta full kontroll over oppskarping, 

kontrast, lysstyrke, nyanse og metning når du 

fotograferer og filmer. Velg blant syv innstillinger: 

Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, 

Por tret t , Landskap og Flat. Den nye Flat-

innstillingen bevarer alle detaljer og registrerer 

fullstendig informasjon om fargetoner. Den er 

derfor det perfekte valget hvis du planlegger å 

retusjere bildene i ettertid.

Ikke la vanskelige lysforhold ødelegge et bilde

To funksjoner hjelper deg med å forevige 

detaljene i både mørke og lyse områder når du 

fotograferer i sterkt lys eller motlys. HDR (High 

Dynamic Range) er perfekt for stillestående 

motiver mens Aktiv D-Lighting er perfekt for 

motiver i bevegelse. Du kan velge intensitetsnivå 

for begge funksjonene.

Intuitiv fotografering med søkeren Endre viktige innstillinger raskt Bilder som alltid imponerer Vis din kreativitet - helt perfekt

Endre raskt fokuspunktet ved å dra tommelen 
over berøringsskjermen.  
 

Under opptak med søkeren
Endre innstillinger raskt 
via P-knappen , selv når 
kameraskjermen er slått av.
 

Under Live view-opptak
Endre innstillinger enkelt 
ved å berøre P-knappen på 
berøringsskjermen.

Under avspilling
Trykk på P-knappen på baksiden 
av kameraet for å rangere bilder, 
retusjere bilder, redigere filmer 
og velge bildene som du vil 
sende til en smartenhet.

Se det, behold det

ISO 25 600

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF) • Eksponering: [A], 1/100 sekund, f/8  
• Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 200 • Picture Control: Standard      
©Dixie Dixon 76

Høy lysfølsomhet 



Se det kameraet ser, og se tydelig hva du foto-

graferer. Enten du fotograferer på fest med ven-

ner eller en rockekonsert, kan du bruke søkeren 

for å fotografere motivet uten forsinkelser og 

forstyrrelser. For å gjøre fotograferingen enda 

bedre, viser D5500 automatisk bildet du akkurat 

har tatt, på LCD-skjermen i det øyeblikket du tar 

øyet bort fra søkeren. 

Noen motiver beveger seg for fort og ubereg-

nelig til at de kan holdes i fokus. Autofokussys-

temet i D5500 dekker en stor del av bildefeltet 

med 39 fokuspunkter – det hjelper deg til å følge 

motivet med bemerkelsesverdig presisjon. Velg 

mellom flere AF søkefeltfunksjoner, inkludert 

enkeltpunkt-AF, dynamisk AF-område, 3D-følge-

fokus og automatisk valg av AF-søkefelt. 

Til og med når ting skjer fort, kan D5500 holde 

tritt. Ettersom dette kameraet kan ta hele fem 

bilder i sekundet4 med full AF-funksjon, fanger 

det enhver bevegelse. Flyktige bevegelser eller 

ansiktsuttrykk kan foreviges i riktig øyeblikk og 

med detaljer i friske farger, takket være kame- 

raets oppløsning på 24,2 megapiksler.
4 Basert på CIPA-retningslinjene.

Se handlingen i nærbilde Fang de flyktige øyeblikkeneLås fokus på motiver som beveger seg raskt

Du risikerer aldri å gå glipp av et øyeblikk

9
• Objektiv: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Bildekvalitet: 12-bits RAW (NEF) • Eksponering: Eksponeringskontroll [S], 1/800 sekond, f/11 • Hvitbalanse: Auto • Følsomhet: ISO 800 • Picture Control: Standard     ©Dixie Dixon
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Enten du fotograferer høyt ovenfra 

eller nedenfra, sikrer D5500s 

v ippbare og dreibare skjerm 

behagelig fotografering med live 

view. Uansett hvilken posisjon du 

holder kameraet i, gjør berøringsskjermen 

på 8,1 cm det enkelt å ta bildene du vil ha.  

For vand le b i ldene og f i lmene 

t i l  mester verk .  Velg b lant t i 

spesialeffekter, inkludert ekstra 

friske farger, bare valgt farge og 

miniatyr, og bruk dem i kameraet 

mens du tar bilder. Ta bilder i live view. Da vises 

effektene på skjermen i sanntid, slik at du kan 

sjekke hvordan bildet blir før du tar det. 

Beskjær, endre størrelse eller bruk filtereffekter 

og finpuss bildene i kameraet ved hjelp av 

retusjeringsmenyen. Nye alternativer i D5500 

inkluderer Fotoillustrasjon og Malerieffekt, samt 

enkel filmredigering. 

Finn en ny synsvinkel Gi bildene et kunstnerisk preg Lag ferdige bilder der og da

Slipp løs ditt kreative potensial

Fotografer ovenfra, mens du holder kameraet vekk fra kroppen.

Bare valgt farge (Special Effects) Silhuett (Special Effects)

Fotografer fra lav posisjon.

Lyse fargetoner (Special Effects)

Dempede fargetoner (Special Effects)

Ekstra friske farger (Special Effects)

Pop (Special Effects)

Spesialeffekter på D5500 

∙ % Nattsyn ∙ S Ekstra friske farger ∙ T Pop 
∙ U Fotoillustrasjon5, 6 ∙ ' Leketøyskamera5 
∙ ( Miniatyreffek5, 7 ∙ 3 Bare valgt farge5 ∙ 1 Silhuett  
∙ 2 Lyse fargetoner ∙ 3 Dempede fargetoner
5 Disse effektene kan justeres i live view. 
6 Hvis du gjør filmopptak med denne effekten, spilles de av som en 
lysbildefremvisning bestående av en serie stillbilder.
7 Hvis du tar opp filmer med denne effekten, spilles de av med høy 
hastighet. Lyd blir ikke tatt opp.

Retusjeringsmenyer på D5500 

∙ 0 NEF (RAW)-prosessering ∙ k Beskjær ∙ 1 Endre 
størrelse ∙ i D-Lighting ∙ 2 Rask retusj ∙ j Korreksjon 
av rød øyerefleks ∙ e Rett opp ∙ ( Fortegningskontroll  
∙ r Perspektivkontroll ∙ ) Fiskeøye ∙ m Filtereffekter  
∙ l Monokrom ∙ o Bildeoverlapping ∙ q Fargekontur  
∙ U Fotoillustrasjon ∙ g Fargeskisse ∙ u Miniatyreffekt  
∙ 3 Bare valgt farge ∙ ) Malerieffekt ∙ f Rediger film 

11



Flere objektiver, mer variasjon

  Ta fotograferingen et skritt videre

Ta kontroll over lyset  

NIKKOR-objektivenes kvalitet er en av de viktigste fordelene 

ved Nikon speilreflekskameraer, sammenlignet med 

kameraer fra andre produsenter. Bruk et lyssterkt 

objektiv med fast brennvidde for tiltalende uskarpe 

bakgrunner, et teleobjektiv til fjerne motiver eller et 

vidvinkelobjektiv for dramatiske effekter. Uansett hva 

slags objektiv brukeren satser på, bidrar objektivets 

høye kvalitet til maksimalt utbytte av kameraets høye 

oppløsning på 24,2 megapiksler. Du kan ta bilder med friske 

farger og sterk kontrast, eller eksperimentere 

med kinoeffekter under filmopptak.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Dette kraftige 16,7 x zoomobjektivet er det ideelle reisefølge. Det er utrolig allsidig og leverer topp 
bildekvalitet. Effektiv innebygd bildestabilisator kompenserer kamerabevegelser for å sikre skarpe 
bilder. Den lar deg bruke lukkertider som er opptil fire trinn lengre.8
8 Basert på CIPA-standarder. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Lyssterkt objektiv for tiltalende bokeh. Dette objektivet 
gir bilder som kombinerer fantastisk skarphet med tilta-
lende uskarpe bakgrunner. Det utmerker seg også i svakt 
lys, takket være den store lysstyrken. 

 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Dette zoomobjektivet med kraftig vidvinkel gir drama-
tiske perspektiver med minimal fortegning. På kortes-
te brennvidde, 10mm, dekker det en bildevinkel på 
109° grader. Det tilsvarer nesten fiskeøye og strekker 
seg utover det du ser med egne øyne. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Lite og lett objektiv for bruk på kort hold. Lar deg fange 
intrikate detaljer og fine teksturer, og gjengi dem med 
tiltalende bokeh.  

Hvis du kobler en SB-500-blits til D5500 via en 
SC-28/SC-29 TTL-fjernkabel9, kan du belyse 
motivet fra ulike vinkler. Her holdes blitsen 
bakover og reflekteres fra et ark med hvitt 
papir bak fotografen for å oppnå jevn belysning 
av motivet. 

9 TTL-fjernkabelen SC-28/SC-29 kreves for å koble 
en ekstern blits til D5500.

Når du fotograferer i lyset fra omgivelsene er 

det ikke alltid enkelt å fange motivet slik du 

vil. I svakt lys eller motlys vil den innebygde 

blitsen i D5500 automatisk lyse opp motivet. 

Når du ønsker mer kontroll over lyset, er 

Nikons blitser, som SB-300, en hendig måte 

å oppnå kreative, vakkert belyste bilder på. 

For videoopptak kan du prøve SB-500. Den er 

utstyrt med kraftige LED-lamper som egner 

seg spesielt godt til filmopptak.

SB-500 på D5500

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Bildekvalitet: 14-bits RAW (NEF)  
• Eksponering: [M], 1/125 sekund, f/3,5  
• Hvitbalanse: Auto  
• Følsomhet: ISO 400  
• Picture Control: Nøytral (gjort i etterbehandlingen)
©Dixie Dixon
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Innebygd mikrofon

Kontroll av  
mikrofonfølsomhet

Filmer som oppfyller dine kunstneriske drømmer
Terminologi 

Action, gjengitt med utrolig jevn bevegelse Fotografer med en annen flyt

Fotografering er bare halve moroa med 

D5500. Når det passer best med film- 

opptak, sørger D -film-funksjonen for 

jevne, detaljrike opptak i full HD-kvalitet 

med frekvens på opptil 50p/60p. Den 

vippbare skjermen tar kreativiteten et 

skritt videre, mens NIKKOR-objektivenes 

kinoeffekt til og med gjør profesjonelle filmskapere misunnelige.

Imponerende resultater selv i svakt lys

Et følsomhetsområde som kan utvides opp til ISO 25 600 muliggjør skarpe 

og rene filmopptak selv i svakt lys. Nyt friheten når du filmer gatescener 

om natten, eller fang løssluppen moro på fester, alt uten å bruke ekstra 

lysutstyr.

 Koble til TV-er og skjermer umiddelbart

Bilder og filmer tatt med D5500 ser bra ut på kameraskjermen, men bare 

vent til du ser dem på en HDTV. Det er enkelt å koble kameraet til eksterne 

skjermer ved hjelp av dets HDMI-minikontakt (type C). Dra nytte av 

kameraets HDMI-CEC-kompatibilitet og kontroller avspillingen ved hjelp av 

en TV-fjernkontroll.

Med D5500 er filmer ikke den eneste måten å 

fange en sekvens av hendelser på. Med kameraets 

opptak med intervallutløser kan du ta en serie 

bilder med faste intervaller, maksimalt 9 999 bilder. 

Denne bildesekvensen kan deretter brukes til å lage 

imponerende tidsforkortede sekvenser.10 Hvis du fotograferer en scene der 

lysstyrken endres gradvis, som ved soloppgang eller solnedgang, bruker du 

eksponeringsutjevning for å sikre jevne overganger mellom hvert bilde og få 

naturlige resultater uten flimmer.  

Avanserte lydfunksjoner for klar og god lyd

Lydkvaliteten kan utgjøre hele forskjellen for en 

film. D5500 har innebygd stereomikrofon og er 

kompatibel med Nikons stereomikrofon ME-1 

som fanger opp mindre lyd fra 

objektivets autofokusmekanisme. 

Begge mikrofonene kan finjusteres 

automatisk eller manuelt, før eller under 

opptak.
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Infrarød mottaker for 
fjernkontrollen ML-L3 (foran)
Strømbryter
Utløser
Filmopptaksknapp
Knapp for eksponerings-
kompensasjon / knapp for 
justering av blenderåpning / 
knapp for blitskompensasjon
Kommandohjul
Bryter for live view
Funksjonsvelger
Fokuseringslys / selvutløser-
lampe / lampe for reduksjon 
av rød øyerefleks
Innebygd blits 
Stereomikrofon
Tilbehørssko (for eksterne 
blitser; ekstrautstyr)
Høyttaler
Knapp for blitsfunksjon / 
knapp for blitskompensasjon
Funksjonsknapp

Kontaktdeksel (terminal for 
tilbehør, kontakt for ekstern 
mikrofon, USB- og lyd-/
bildekontakt)
Utløserknapp for objektivet
Knapp for utløserfunksjon / 
knapp for serieopptak / 
knapp for selvutløser / 
fjernkontrollknapp
Vippbar og dreibar skjerm
Infrarød mottaker for fjern- 
kontrollen ML-L3 (bak)
Menyknapp
Okularsensor
Søkerokular
Diopterjustering
Informasjonsknapp
AE/AF låseknapp / 
beskyttelsesknapp
Avspillingsknapp
P-knapp
OK-knapp
Deksel til HDMI-kontakt

Deksel til minnekortspor
Multivelger
Avspillingszoom inn-knapp
Sletteknapp
Lampe for minnekort-
aktivitet
Avspillingszoom ut-knapp / 
Miniatyrbilde-knapp / 
Hjelp-knapp
Batterideksel
Stativfeste

ME-1 stereomikrofon på 
D5500 1514

10 Krever tredjeparts programvare.



Specifications and equipment are subject to change without any notice or obligation on the part of the manufacturer. September 2014                2014 Nikon Corporation

Kameratype Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning Nikon F (med AF-kontakter)
Bildevinkel Nikon DX-format: bildevinkelen tilsvarer et objektiv × med ca. 1,5 x lengre brennvidde på FX-format
Effektive piksler 24,2 millioner
Bildebrikke 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Piksler totalt 24,78 millioner
Støvfjerningssystem Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av bildestøv (krever programvaren Capture NX-D)
Bildestørrelse (piksler) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert • JPEG: Følger JPEG-standarden med komprimeringsalternativene fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8),  

og basic (ca 1:16) • NEF (RAW) og JPEG: Enkeltbilde lagret både i formatene NEF (RAW) og JPEG
Picture Control-system Standard, Nøytral, Friske farger, Monokrom, Portrett, Landskap, Flat. Angitt Picture Control kan endres. Lagring av egendefinert Picture Control
Lagringsmedier SD-minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC-minnekort
Filsystem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Søker Speilsøker
Motivdekning Ca. 95 % vannrett og 95 % loddrett
Forstørrelse Ca. 0,82× (50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1)
Øyeavstand 17 mm (-1,0 m-1; fra midten av søkeråpningen)
Diopterjustering -1,7 til +0,5 m-1
Mattskive Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Speil Hurtigreturnerende
Blenderåpning Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Kompatible objektiver Autofokus er tilgjengelig med AF-S- og AF-I-objektiver. Autofokus er ikke tilgjengelig 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.

Lukkertype Elektronisk styrt vertikaltgående fokalplanlukker
Lukkertid 1/4000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid 
Korteste blitssynkroniserte  X=1/200 s, synkroniseres med lukkertid på 1/200 s eller lengre
lukkertid 
Utløserfunksjoner 8 (enkeltbilde), ! (serieopptak L), 9 (serieopptak H), J (lyddempet lukker), E (selvutløser), " (fjernkontroll med utløserforsinkelse, ML-L3),  

# (fjernkontroll med rask respons, ML-L3); fotografering med intervallutløser støttes
Opptakshastighet • ! : Opptil 3 b/s • 9 : Opptil 5 b/s (JPEG og 12-bits NEF/RAW) eller 4 b/s (14-bits NEF/RAW)  

Merk: Bildefrekvensene krever kontinuerlig AF, manuell eksponeringskontroll eller lukkerprioritert eksponeringsautomatikk, lukkertid på 1/250 s 
eller kortere, utløser valgt for egendefinert innstilling a1 (valg av AF-C-prioritet) og andre innstillinger som fabrikkinnstillinger.

Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s. 1 til 9 eksponeringer
Eksponering – lysmålemetode TTL-måling med 2016 pikslers RGB-sensor
Lysmålemetode • Matrise: 3D farge-matrisemåling II (G-, E- og D-objektiver), farge-matrisemåling II (andre CPU-objektive) • Sentrumsdominert: 75 %  

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

Måleområde • Matrisemåling eller sentrumsdominert lysmåling: 0 til 20 EV • Punktmåling: 2 til 20 EV
(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling CPU
Eksponeringskontroller Automatiske funksjoner (i automatisk, j automatisk (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,  
r nattlandskap, s fest/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/soloppgang, w kjæledyrportrett, x stearinlys, y blomstring,  
z høstfarger, 0 mat), spesialeffekter (% nattsyn, S ekstra friske farger, T pop, U fotoillustrasjon, ' leketøyskameraeffekt, ( miniatyreffekt,  
3 bare valgt farge, 1 silhuett, 2 lyse fargetoner, 3 dempede fargetoner)

Eksponeringskompensasjon Kan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene P, S, A, M, MOTIV og % 
Alternative eksponeringer 3 bilder i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Eksponeringslås Lysstyrken låses på målt lysverdi med  A (L) -knappen
Følsomhet (ISO)   ISO 100 til 25 600 i trinn på 1/3 EV, automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
(anbefalt eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting Automatisk, ekstra høy, høy, normal, lav
Alternative eksponeringer  2 bilder
med ADL 
Autofokus Nikon Multi-CAM 4800DX autofokusmodul med TTL fasesøking, 39 fokuspunkter (inkludert 9 korsformede sensorer), og fokuseringslys  

(rekkevidde ca. 0,5–3 m)
Søkeområde -1 til +19 EV (ISO 100 ved 20 °C)
Fokuseringsmotor • 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 Velg mellom 39 eller 11 fokuspunkter
AF søkefeltfunksjoner Enkeltpunkt-AF, 9-, 21- eller 39-punkts dynamisk AF-område, 3D følgefokus, automatisk valg av AF-søkefelt
Fokuslås Fokus låses ved å trykke utløseren halvveis ned (enkeltbilde-AF) eller trykke på  A (L) -knappen

nnebygd blits i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk blitsaktivering, P, S, A, M, 0 : Manuell aktivering med utløserknappen
Ledetall Ca. 12, 12 med manuell blits (ISO 100, 20 °C)
Blitsstyring TTL: i-TTL-blitsstyring som benytter en RGB-sensor med 2016 piksler er tilgjengelig med innebygd blits. i-TTL-balansert utfyllingsblits for digitale 

speilreflekskameraer brukes med matrisemåling og sentrumsdominert lysmåling. Standard i-TTL-blits for digitale speilreflekskameraer med punktmåling
Blitsfunksjoner 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 Kan justeres fra -3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene P, S, A, M og MOTIV 
Blitsens klarsignal Lyser når innebygd blits eller en ekstern blits (ekstrautstyr) er fulladet. Blinker etter at blitsen er avfyrt på full styrke
Tilbehørssko ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter og sikkerhetslås
Nikon Creative Lighting  Avansert trådløs blitsstyring støttes med SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SB-500 som hovedblits eller SU-800 som styringsenhet. 
System (CLS) Overføring av informasjon om blitslysets fargetemperatur støttes med innebygd blits og alle CLS-kompatible blitser
Synkroniseringskontakt AS-15 synkroniseringsadapter (ekstrautstyr)
Hvitbalanse Auto, glødelampe, lysstoffrør (7 typer), solskinn, blits, skyet, skygge, manuell forhåndsinnstilling. Alle unntatt Manuell forhåndsinnstilling med finjustering
Alternative hvitbalanser 3 bilder i trinn på 1
Live view fokusering • Autofokus (AF): Enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • manuell fokusering (MF)
AF søkefeltfunksjoner Ansiktsprioritert AF, AF med bredt fokusfelt, normalt fokusfelt-AF, motivfølgende AF
Autofokus Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når ansiktsprioritert AF eller motivfølgende AF er valgt)
Automatisk motivvalg Tilgjengelig med innstillingene i og j 
Lysmåling under filmopptak TTL-måling med bildebrikken
Film – lysmålemetode Matrise
Bildestørrelse (piksler)  • 1920 × 1080, 60p (progressivt)/50p/30p/25p/24p, Hhøy/normal • 1280 × 720, 60p/50p, Hhøy/normal • 640 × 424, 30p/25p, Hhøy/normal
og filmfrekvens Filmfrekvenser med 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
Utstyr for lydopptak Innebygd eller ekstern stereomikrofon med justerbar følsomhet
Største lengde 29 min. 59 sek. (20 min. i 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min. med innstilling for miniatyreffekt)
Følsomhet  ISO 100 til 25 600
Skjerm 8,1 cm (3,2 tommer) (3:2), ca. 1 037 000 punkter (720 × 480 × 3 = 1 036 800 punkter), TFT LCD berøringsskjerm med variabel vinkel og ca. 170° 

betraktningsvinkel, ca. 100 % motivdekning, lysstyrkejustering og øyesensor-kontroll på/av
Avspilling Avspilling på full skjerm og miniatyrbilder (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) med avspillingszoom, filmavspilling, lysbilde- og/eller filmfremvisning, 

histogramvisning, høylys, opptaksinformasjon, visning av stedsdata, automatisk bilderotering, bilderangering og bildekommentar (opptil 36 tegn)
USB Høyhastighets-USB, tilkobling til innebygd USB-port anbefales
Videoutgang NTSC, PAL
HDMI-utgang HDMI-kontakt type C
Terminal for tilbehør Trådløse fjernkontroller: WR-1, WR-R10 (ekstrautstyr), Fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr), GPS-mottakere: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Lydinngang Stereokontakt (3,5 mm): støtter stereomikrofonen ME-1 (ekstrautstyr)
Standarder for trådløst IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikasjonsprotokoller • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frekvens 2412–2462 MHz (kanal 1–11)
Rekkevidde (siktelinje)  Ca. 30 m (Forutsetter null interferens. Rekkevidden kan variere med signalstyrke og hindre.)
Datahastighet 54 Mbsp, høyeste datahastigheter i henhold til IEEE-standarden: Faktiske datahastigheter kan variere
Sikkerhet • Verifisering: Åpent system, WPA2-PSK • Kryptering: AES
Trådløst oppsett Støtter WPS
Adgangsprotokoller Infrastruktur
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

Batteri Ett oppladbart litium-ion-batteri EN-EL14a
Nettadapter EH-5b nettadapter – krever EP-5A strømkabel (ekstrautstyr)
Stativfeste 1/4 tomme (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 124 × 97 × 70 mm
Vekt Ca. 470 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 420 g (bare kamerahus)
Bruksforhold Temperatur: 0 til 40 °C. Luftfuktighet: Under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med  EN-EL14a oppladbart litium-ion-batteri, MH-24 batterilader, DK-25 øyemusling i gummi, UC-E23 USB-kabel, EG-CP16 AV-kabel, 
(kan variere fra land til land) AN-DC3-bærestropp, BF-1B-kamerahusdeksel
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