
I AM ADRENALINE

iamnikon.com



■ CMOS bildebrikke i DX-format med 24,1 effektive megapiksler, 
kompatibel med høyhastighets datalesing. 

■ Bildebrikken er konstruert uten low-pass filer for å oppnå  
høyest mulig detaljskarphet.

■ Rask EXPEED 3 bildeprosessor 
■ 51-punkts AF-system med 15 kryssensorer og kompatibel  

med f/8.
■ Med 1,3 × beskjæring av DX-formatet kommer du tettere 

på fjerne motiver; de 51 fokuspunktene dekker nesten hele 
bildefeltet

■ Serieopptak i høy hastighet med ca. 7 b/s (1,3 × beskjæring av 
DX-formatet med JPEG/12-bits NEF [RAW])

■ Optisk prismesøker av glass med tilnærmet 100 % motivdekning
■ 8-cm (3,2-tommer) ca 1229k-punkter, LCD-skjerm med  

RGBW-justering 
■ D-film i full HD med to bildefeltstørrelser, DX-format og  

1,3 × beskjæring av DX
■ Hvitbalanse med punktmåling. Måler en valgt del av  

bildefeltet under live view-opptak
■ Lett og Kompakt kamerahus med med bruk av slitesterk 

magnesiumlegering og god vær- og støvtetting 
■ Utrolig nøyaktig lukker som er testet med over 150 000 sykluser
■ P-knapp for rask tilgang til funksjoner som du bruker ofte 
■ Doble SD-kortspor som er kompatible med SDXC UHS-I

MED KAPASITET OG HURTIGHET 
TIL Å MØTE NYE UTFORDRINGER
Gled deg over Nikons DX-format. Det gir et kamerasystemet som er mer mobilt, også objektivene.  
D7100 er hjertet i et lett og kompakt kamerasystem som er tettpakket med nyskapende funksjoner. 
Gled deg over imponerende skarpe og detaljrike bilder. Det er mulig takket være kombinasjonen av  
NIKKOR-objektiver, en kraftig CMOS-sensor uten low-pass filter og bildeprosessoren EXPEED 3.  
Med DX-formatet får du smidighet og hurtighet til å gå tett på motivet, samtidig som selv de minste  
detaljer gjengis med forbløffende skarphet. 
D7100 er “skuddklart” overalt hvor inspirasjonen melder seg, det er ingen grenser.
Jakten på spektakulære bilder begynner her.



AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED   • Bildekvalitet: 12 bits NEF (RAW) • Eksponering: Eksponeringskontroll [S], 1/2000 sekund, f/5,6 • Hvitbalanse: Auto 1  • Følsomhet: ISO 200 • Picture Control: Standard  ©Robert Bösch



AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR   • Bildekvalitet: 12 bits NEF (RAW) • Eksponering: Eksponeringskontroll M. 1/500 sekund, f/11  • Hvitbalanse: Solskinn • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard  ©Koji Nakano



Optisk søker av profesjonell kvalitet  
gjør motivsøket behagelig  

D7100 har prismesøker av  
massivt glass, med ca. 100 %  
motivdekning og ca. 0,94 x 
forstørrelse*. Det sikrer at 
søkeren er behagelig å bruke og tilfredsstiller 
profesjonelle fotografers ønsker.  EL-displayet som 
nylig er tatt i bruk for informasjonsvisning under 
bildefeltet, bidrar også til det gode søkerbildet. 
*50 mm f/1,4-objektiv på uendelig, -1,0 m-1. 

Vesentlig forbedret sikt i fullt dagslys med 
RGBW-justering på ny, stor LCD-skjerm

Takket være RGBW-justeringen har den nye, 
store LCD-skjermen på 8-cm med høy oppløsning 
(ca. 1229k-punkter) og stor betraktningsvinkel, 
fått enda bedre lysstyrke. Sammen med den 
nye skjermkonstruksjonen* viser den bilder 
og tekst enda bedre enn før, selv i sterkt lys. 
Fargegjengivelsen er nå på et nivå som tilsvarer 
D4 og D800-seriene. De skarpe og flotte 
skjermbildene gjør live view, filmopptak og 
kontroll av bildet enda bedre. Avspillingsbilder 
kan forstørres opptil ca. 38 x (store bilder i DX 
[24 × 16]), slik at du kan kontrollere fokus raskt 
og nøyaktig. Skjermoverflaten er laget av et 
forsterket ripe- og støtsikkert glass. 

*Tilsvarer den som finnes i D4, D800-serien og D600.

51
FOKUSPUNKTER

KAPASITET  
TIL Å HOLDE 
FAST VED 
MOTIVET

1,3× 

RGB-justering RGBW-justering

BESKJÆRING AV DX

nesten hele bildefeltet til 1,3 x beskjæring 
av DX. Det gir en enestående kapasitet til 
å følge og fokusere skarpt på motiver som 
beveger seg uforutsigbart i bildefeltet.
Med 1,3 x beskjæring av DX får du en 
bildestørrelse på ca. 15,4 megapiksler. 
Dette gir tilstrekkelig gode bilder med  
høy oppløsning. 
 

D7100 har en høyhastighets, svært nøyaktig 
sekvensiell mekanisme som styrer speil og 
blenderåpning uavhengig av hverandre. Hvis 
du kombinerer den med CMOS-sensoren som 
er kompatibel med utlesing av data med høy 
hastighet og den raskere bildebehandlingen 
til EXPEED 3, kan kameraet ta høyhastighets 
serieopptak med opptil 7 b/s*1, 2 for inntil 
100 bildefelt*3. Utløserforsinkelsen er 
ca. 0,052 s*2. Kameraets enestående 
høyhastighetsytelse muliggjør gode opptak 
av bevegelige motiver. 

Den nyutviklede autofokusmodulen Multi-CAM 
3500DX og AF-systemet med 51 fokuspunkter 
gir autofokusstemet en imponerende evne 
til å følge motivet. Femten kryssensorer 
dekker det mest brukte midtre fokusfeltet. 
Fokussøk fungerer ned til -2 EV (ISO 100, 
200). Det tilsvarer et motiv i månelys. 
Kameraet benytter en algoritme som tilsvarer 
den i D4, og oppnår dermed hurtigere 
fokuseringsstart. Hastigheten du trenger for 
å fange avgjørende øyeblikk er økt radikalt.   

Det midtre fokuspunktet er kompatibelt 
med f/8 eller bedre. Dette sikrer pålitelige 
fokusering med en effektiv blenderåpning 
på f/8 når en 2.0x telekonverter brukes 
på et NIKKOR teleobjektiv med største 
blenderåpning f/4. Du får førsteklasses 
teleopptak med autofokus uten masse tungt 
utstyr.

D7100 har en funksjon for 1,3 × beskjæring 
av DX-formatet. Det gjør at du kan fokusere 
presist på fjerne motiver, samtidig som du 
fanger avgjørende øyeblikk med superraske 
serieopptak på opptil ca. 7 b/s*1. På DX-
formatet tilsvarer bildevinkelen ca. 1,5 x 
objektivets brennvidde*2. 1,3 × beskjæring av 
DX-formatet tilsvarer bruk av et objektiv med 
ca. 1,3 ganger lengre brennvidde*2 på DX-
formatet. Det gir en bildevinkel som tilsvarer 

dobbelt så lang brennvidde*2. 
Med denne innstillingen kommer 
du tett på fjerntliggende motiver, 
selv med relativt lette og 
kompakte telezoomobjektiver.  
I tillegg dekker 51 fokuspunkter 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S telekonverter TC-20E III (største effektive blenderåpning: f/8)

• Bildekvalitet: 14 bits NEF (RAW) • Eksponering: Eksponeringskontroll A, 1/25 sekund, f/11 • Hvitbalanse: Auto 1  
• Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Standard  ©Moose Peterson

Gå aldri glipp av et øyeblikk, med  
høyhastighets serieopptak med  
opptil 7 b/s*1, 2 og rask respons

1,3 × beskjæring av DXDX-format

Autofokus er mulig selv med en  
effektiv blenderåpning på f/8

AF-systemet har 51 fokuspunkter som 
dekker hele bildefeltet med stor tetthet

Med 1,3 ×-beskjæring av DX kommer 
du tett på fjerne motiver og kan ta 
serieopptak med opptil 7 b/s*1

Fotografert med 1,3 × beskjæring av DX-formatet og 500 
mm objektiv (bildevinkel: tilsvarer 1 000 mm brennvidde*)
* Ved konvertering til 35 mm-format. 

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR  
• Bildekvalitet: 12 bits NEF (RAW) • Eksponering: 
Eksponeringskontroll M. 1/1000 sekund, f/8  
• Hvitbalanse: Solskinn • Følsomhet: ISO 200  
• Picture Control: Standard 
©Koji Nakano

*1 Med 1,3 × beskjæring av DX med JPEG / 12-bits NEF (RAW). 
Maksimalt ca. 6 b/s med DX-format, med samme bildekvalitet.
*2 Basert på CIPA-retningslinjene.
*3 Når JPEG normal og stor bildestørrelse blir valgt. Hvis JPEG 
fine og stor bildestørrelse blir valgt, er det maksimalt 33 opptak 
tilgjengelig i DX-format og 73 med 1,3 × beskjæring av DX.

*1 Med JPEG/12-bits NEF (RAW).
*2 Ved konvertering til 35 mm-format. • Stort utvalg av AF søkefeltfunksjoner for 

tilpasning til motivet. enkeltpunkt AF, dynamisk 
AF søkefelt (med alternativer for 9, 21 eller 
51-punkter), 3D følgefokus og automatisk valg 
av søkefelt 
• Systemet for motivgjenkjenning sikrer nøyaktig  
automatisk kontroll ved hjelp av RGB-sensoren 
med 2016 piksler

Tilleggsfunksjoner som hjelper 
deg til å fange motivet  

RGBW-justering med bedre lysstyrke er oppnådd  
ved å bruke flere hvite punkter

Serieopptak i høy hastighet med ca. 7 b/s (bildefelt: 1,3 × beskjæring av DX)8 9

Informasjonsvisning for søking som benytter et  
EL-display (merket med rødt)

1,3x

R RG GB B W



AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR   • Bildekvalitet: 14 bits NEF (RAW) • Eksponering: Eksponeringskontroll A, 1/320 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Auto 1  • Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Landskap  ©Robert Bösch



• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Bildekvalitet: 14 bits NEF (RAW)  
• Eksponering: Eksponeringskontroll M. 1/180 sekund, f/8 • Hvitbalanse: Solskinn  
• Følsomhet: ISO 100 • Picture Control: Landskap  ©Koji Nakano

D7100 benytter en CMOS-sensor i DX-format 
med 24,1 effektive megapiksler, kompatibel 
med høy lesehastighet. Bildebrikken er 
konstruert uten low-pass filter (OLPF) for 
fullt ut å utnytte den høye oppløsningen som 
er mulig med den store pikseltettheten og 
NIKKOR-objektivenes skarphet. Resultatet er 
en utrolig detaljskarphet. Selv når bildene er 
beskåret eller forstørret beholder de denne 
høye detaljgjengivelsen. 

Nikons eksklusive EXPEED 3 
bildeprosessor håndterer 
flere oppgaver med stor 
hastighet, samtidig som høy 
presisjon bidrar til å få maksimalt 
ut av 24,1 megapiksler, i stillbilder og 
filmer. Resultatet er suveren fargegjengivelse, 
fyldig tonegradasjon og førsteklasses 
bildekvalitet ved høy ISO. 

EXPEED 3 bildeprosessorBildebrikke uten low-pass filter 
sørger for høy detaljskarphet

D7100 leveres nå med en ny hvitbalanse-
funksjon med punktmåling, slik at du enkelt 
kan hente manuelle forvalg basert på et angitt 
område i bildefeltet som du velger under live 
view. Det betyr at du effektivt kan oppnå en 
hvitbalanse som passer nøyaktig til det valgte 
motivet, eller en del av det, under live view. 
Målet for hvitbalanse med punktmåling for 
henting av manuelle forvalg kan flyttes rundt 
i bildefeltet med multivelgeren. Siden dette 
minker behovet for å bruke gråplate og gjør at 
du raskt kan måle hvitbalanse selv på et fjernt 
motiv, kan du forhåndsinnstille hvitbalansen 
og være sikker på at du ikke vil gå glipp av 
avgjørende øyeblikk. Bruk av hvitbalanse 
med punktmåling er mulig sammen med et 
super-teleobjektiv. Det er praktisk ved opptak 
av innendørs idrett eller på arenaer med en 
blanding av ulike lyskilder.

Standard følsomhetsområde for D7100 er 
fra ISO 100 til 6400. Det kan utvides til ISO 
25 600-ekvivalent (Hi 2). I tillegg reduserer 
funksjonen for støyreduksjon effektivt støy 
ved høy ISO-innstilling. Den demper støy 
selv i motiver med lav kontrast, som f.eks. 
hår og gress, samtidig som den ivaretar 
fargemetning og oppløsning i høyest mulig 
grad. Støyreduksjonen er også optimalisert for 
filmer. Den utmerker seg på 
opptak i svak belysning, med 
klare og skarpe bilder.

Følsomhetsområdet kan utvides  
til ISO 25 600-ekvivalent

Opptak med ISO 6400

• Med aktiv D-Lighting får du førsteklasses 
bildekvalitet ved å bevare detaljene både i 
høylys og skyggepartier, samtidig som du 
opprettholder kontrast og gjengir lysstyrken 
slik du ser den, selv i motiver med høy kontrast

• HDR (High Dynamic Range) skaper 
enkeltbilder med et større dynamisk 
område ved å ta to bilder med forskjellige 
eksponeringer med én lukkerutløsning og 
kombinere disse automatisk

• Picture Control-system med seks alternativer 
for å fininnstille farge og fargetone for stillbilder 
og filmer: Standard, Nøytral, Mettede farger, 
Monokrom, Portrett og Landskap

• Skarphet fra hjørne til hjørne som følge 
av redusert lateral kromatisk aberrasjon / 
automatisk fortegningskontroll

• Med seksten motivprogrammer kan kameraet 
automatisk velge de beste innstillingene for 
motivet: Portrett, Landskap, Barn, Sport, 
Nærbilde, Nattportrett, Nattlandskap, Fest/
innendørs, Strand/snø, Solnedgang, Skumring/
soloppgang, Kjæledyrportrett, Stearinlys, 
Blomstring, Høstfarger og Mat. 

Diverse teknologier som inspirerer 

Skjerm for innstilling av hvitbalanse med punktmåling
(      Mål for hvitbalanse med punktmåling for å hente data  
for manuelle forvalg)

Hvitbalanse med punktmåling som 
gjør det mulig å forhåndsinnstille 
hvitbalansen under live view opptak

ENESTÅENDE  
DETALJGJENGIVELSE
MED  
UOVERTRUFFEN  
SKARPHET

24,1
MEGAPIKSLER 

UTEN

OLPF

Aktiv D-Lighting: Av Aktiv D-Lighting: Ekstra høy

HDR: Ekstra høy

HDR: Av HDR: Normal

Picture Control: Portrett Picture Control: Landskap

Opptak med Hi 2 (tilsvarer ISO 25 600)
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Enten det er stillbilder eller filmer kan du 
enkelt legge på spesialeffekter i kameraet. 
Slipp kreativiteten løs og skap de bildene 
du vil ha. Når resultatet av en effekt vises 
på LCD-skjermen i sanntid, kan du stille inn 
effekten samtidig som du kontrollerer hvordan 
mesterverket blir. 

Siden D7100 benytter en HDMI-minikontakt 
(type C), er det mulig med parallell visning av 
filmer på LCD-skjermen og en ekstern skjerm*. 
Under opptak av film eller live view for film,  
kan du velge å ikke vise innstillingsinforma-
sjonen som vises på LCD-skjermen på utstyret 
som er koblet til via HDMI. Dette er praktisk 
for å vise hele bildefeltet, hvis du vil sjekke 
bildet på en stor skjerm som er koblet til via 
HDMI samtidig med opptaket. Det er også 
mulig å ta opp film med ukomprimerte live 
view-data direkte til en ekstern lagringsenhet 
(HDMI-inngang for videoopptaker). Dette 
gjør det mulig for profesjonelle å redigere 
ukomprimerte filmopptak med høy kvalitet på 
tilkoblet utstyr.  

Redigering av film gjør du enkelt direkte på 
kameraet, uten datamaskin. Når du beskjærer 
uønskede motiver, kan du stille inn start- 
og sluttpunkter ved å justere bildefelt for 
bildefelt. Du kan også velge at et bildefelt skal 
lagres som et JPEG-stillbilde. 

1080/
 60i

DX filmformat Bildefelt basert på 1,3 × beskjæring av DX

KOM TETTERE  
PÅ MOTIVET 
MED  
FILMOPPTAK  
I FULL HD

Med optimal prosessering av data fra bilde-
brikken, som er konstruert uten low-pass 
filter leverer EXPEED 3 filmer i full HD som 
sikrer enestående detaljgjengivelse med 
redusert moaré og kantoppflising. Du kan 
skape tiltalende uskarphet som bare er mulig 
med speilreflekskameraer, samt forskjellige 
filmuttrykk, ved hjelp av de mange NIKKOR-
objektivene. D7100 støtter 1920 × 1080; 30p. 
Velg 1280 × 720; 60p for jevn gjengivelse 
av motiver i rask bevegelse. Med filmformat 
basert på 1,3 × beskjæring av DX, kan du også 
velge 1920 × 1080; 60i/50i. En funksjon for 
støyreduksjon som er optimalisert for filmer. 
Den reduserer støyen effektivt samtidig som 
du beholder full oppløsning. I tillegg finnes 
det en funksjon for flimmerreduksjon. Den 
sørger for en passende eksponeringskontroll 
som minimerer flimmer under filmopptak og 
live view. Filmopptaksknappen er plassert 
ved siden av utløseren, slik at du kan starte 
og stoppe filmopptaket mykt, samtidig 
som du holder kameraet stødig. Dette kan 
gjøres akkurat som når du tar stillbilder uten 
bevegelsesuskarphet. Filmer som er tatt opp, 
blir komprimert i formatet H.264/MPEG-4 
AVC. Maksimal opptakstid er 29 min. 59 s*.
*Med [Normal] valgt for [Filmkvalitet]. 20 min. med  
[Høy kvalitet]..

I tillegg til det DX-formatet har D7100 også 
bildefelt basert på 1,3 × beskjæring av DX. 
Bildevinkelen i dette bildefeltet tilsvarer ca. 
2,0 x objektivets brennvidden*, slik at du kan 
komme tett innpå motivene og ta opp en 
fantastisk film. Med det lette og kompakte 
DX-systemet kan du driste deg nærmere enda 
mindre og enda fjernere motiver.
*Ved konvertering til 35 mm-format. 

Fokuseringshastigheten til kontrastsøkende 
AF, som blir brukt i filmopptak og live view, er 
vesentlig forbedret sammenlignet med D300S. 
Hvis du velger kontinuerlig AF (AF-F) for 
fokuseringsmotor og motivfølgende AF for AF 
søkefeltfunksjon, følger kameraet et bevegelig 
motiv innenfor bildefeltet og fortsetter å 
fokusere. Ansiktsprioritert AF, som automatisk 
gjenkjenner og fokuserer på ansikter, er også 
tilgjengelig. 

Video i full HD – støtte for 
1920 × 1080 ved 30p/60i/50i

Spesialeffekter som er innebygget i D7100:  
Nattsyn, Fargeskisse, Miniatyreffekt, Bare valgt farge, 
Silhuett, Lyse toner, Dempede toner.

D-film i full HD for flere sensorstørrelser 
med to bildefeltstørrelser, DX og 
1,3 × beskjæring av DX 

INNSTILLING FOR 
FLERE OMRÅDER
D-FILM I FULL HD

Spesialeffekter gir mer kreative 
filmuttrykk

Samtidig visning av live view  
på en ekstern skjerm via HDMI

Filmredigeringsfunksjoner i kameraet

14 15

• Innebygd stereomikrofon med 
følsomhetskontroll på en skala fra 1 til 
20 Innebygd stereomikrofon
• Kontakt for hodetelefon for 
kontinuerlig lydsjekk ved bruk av 
stereo øretelefon (tilgjengelig som 
handelsvare)
• Lydnivåindikator på LCD-skjermen 
for visuell kontroll av lydnivåene 
og endring av innstillingene for 
mikrofonfølsomhet under live view 
for film

Omfattende redigeringskontroller  
for lyd med høy kvalitet

Pålitelig fokusering med 
kontrastsøkende AF for bevegelige 
motiver og ansikter

Under filmopptak

Spesialeffekter: Fargeskisse (stillbilder)

Spesialeffekter: Nattsyn (stillbilder)

* Hvis 1920 × 1080; 60i, 1920 × 1080; 50i, 1280 × 720; 
60p, eller 1280 × 720; 50p blir valgt for [Bildestørrelse/
bildefrekvens] , blir skjermen slått av når kameraet kobles til en 
HDMI-videoenhet. Under filmopptak via et HDMI-grensesnitt 
kan filmer bli vist i en bildestørrelse som er mindre enn den 
som ble valgt [Bildestørrelse/bildefrekvens].

D7100 er kompatibelt med HDMI, slik at du kan vise stillbilder og 
filmer på en HD-TV (tilkobling til en HD-TV krever en HDMI-kabel 
med en HDMI-minikontakt [Type C] tilgjengelig som handels-
vare). 

Innebygd 
stereomikrofon



NIKKOR OBJEKTIVER
NIKKOR-objektivenes skarphet og oppløsningsevne sikrer at du får fullt utbytte av D7100.  
Det gjelder også bildebrikken, som er konstruert uten low-pass filter.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm 
f/3.5-4.5G ED
Brukt på D7100 (DX-format):  Bildevinkelen 
tilsvarer den til et 15-36 mm objektiv  
(på FX/35 mm-format). 

Et vidvinklet zoomobjektiv som starter med 109º bildevinkel. Dette objektivet er 
ideelt for opptak på et begrenset innendørs område, for fotografering av arkitektur 
og landskap, og for å fremheve perspektivet i bildet. Siden det dekker bildevinkler 
fra 109º til 61º, som er praktisk for øyeblikksbilder, er det svært nyttig som standar-
dobjektiv. Objektivet har også kort nærgrense, slik at det kan brukes til nærbilder i 
teleposisjon.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Brukt på D7100 (DX-format):  Bildevinkelen 
tilsvarer den til et 24-127,5 mm objektiv  
(på FX/35 mm-format).

Med denne allsidige standardzoomen, som starter med en bildevinkel på 83°, kan 
du glede deg over flotte vidvinkelbilder under mange forhold. Det er benyttet to 
linseelementer av ED-glass- og tre asfæriske elementer. Objektivet gir utrolig skarpe 
bilder og dynamiske bildevinkler. 

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Brukt på D7100 (DX-format): Bildevinkelen tilsvarer den til et 105-300 mm objektiv  
(på FX/35 mm-format). 

Selv om det er kompakt og lett, dekker dette objektivet brennviddeområdet 
fra 70 til 200 mm med en fast største blenderåpning på f/4. Det er benyttet et 
nanokrystallbelegg, som gir mindre skyggebilder og lysflekker. Objektivet har også en 
effektiv bildestabilisator (VR) med en effekt som tilsvarer fem trinn kortere lukkertid. 
Ved å kombinere denne med funksjonen for 1,3 × beskjæring av DX og f/8-kompatibelt 
AF-system, samt en 2,0 x telekonverter, AF-S Teleconverter TC-20E III, kan du glede 
deg over autofokus med et superteleobjektiv som har en bildevinkel tilsvarende en 
brennvidde på ca. 800 mm*.
* Ved konvertering til FX/35 mm-format.

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Brukt på D7100 (DX-format): Bildevinkelen tilsvarer den til et 120-600 mm objektiv  
(på FX/35 mm-format). 

Dette 5 x telezoomobjektivet, som dekker et bredt brennviddeområde opptil 
400 mm, anbefales på det sterkeste til sport, fugler, fly, tog og landskap. Den 
nyutviklede optiske konstruksjonen benytter nanokrystallbelegg, ett linseelement 
av Super ED glass og fire av ED-glass. Det gir en enestående optisk ytelse gjennom 
hele zoomområdet. Bildestabilisatoren (VR) har en effekt som tilsvarer 4 trinn kortere 
lukkertid*1, og AF-hastigheten er på det høyeste nivået for denne klassen. Når den 
brukes med funksjonen for 1,3 × beskjæring av DX, tilsvarer bildevinkelen den til et ca. 
800 mm objektiv*2, og kameraets 51 fokuspunkter dekker nesten hele bildefeltet. Dette 
superteleobjektivet er behagelig å bruke og har pålitelig autofokus. Kanskje utvider 
det ditt interesseområde som fotograf?  
*1 På 400 mm; basert på CIPA-standarder. *2 Konvertert til FX/35 mm-format.

AF-S Micro NIKKOR 60mm 
f/2.8G ED
Brukt på D7100 (DX-format): Bildevinkelen 
tilsvarer den til et 90 mm objektiv  
(i FX/35 mm-format). 

Du kan glede deg over gjengivelsesforhold fra uendelig til nærgrensen på 1x. Selv med 
1 x-opptak leverer dette objektivet høy skarphet allerede fra største blenderåpning. 
Siden det er påført et nanokrystallbelegg som reduserer skyggebilder og lysflekker, gir 
dette objektivet klare bilder selv i motlys. Det kan skape vakker bokeh, og er ypperlig til 
alle mulige motiver, fra portretter til landskap.  

AF-S DX NIKKOR 18-300mm 
f/3.5-5.6G ED VR
Brukt på D7100 (DX-format): Bildevinkelen 
tilsvarer den til et 27-450 mm objektiv  
(på FX/35 mm-format). 

Et kraftig zoomobjektiv med et brennviddeområde på ca. 16,7 x. Samtidig som det 
dekker et stort brennviddeområde, har det en største blenderåpning på f/5,6 i  
teleposisjon på 300 mm, slik at du når et stort utvalg av spennende motiver. 

©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Robert Bösch ©Moose Peterson

©Koji Nakano

©Moose Peterson
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1. Informasjon i søkeren benytter et EL-display

D7100 er utstyrt med et energisparende  
EL-display med høy oppløsning og kontrast for 
informasjonsvisning under bildefeltet. Det sørger 
for god sikt og bidrar til raskere respons i kaldt 

vær. I søkeren kan det vises rutenett  (ved opptak i DX-format) som er 
nyttig for landskapsbilder og arkitekturfotografering. 

4. Prismesøker av glass med tilnærmet  
100 % motivdekning − for nøyaktig komposisjon 
og behagelig søkerbilde

3. Slitesterk og presis lukker

D7100 har lukkertider fra 1/8000 s til 30 s, 
tilsvarende dem på D4. Blitssynkronisert 
lukkertid kan forhøyes opptil 1/250 s. Den 
slitesterke lukkeren har vært testet med mer  

enn 150 000 sykluser, på kameraet. 

Lettere enn D7000 – lett og solid 
kamerahus hvor det er brukt 
magnesiumlegering, samt effektiv 
vær- og støvtetting

D7100 veier ca. 675 g (bare kamerahuset). Til tross for sine frem-
ragende egenskaper er det lettere enn D7000. Samtidig som bruk av 
magnesiumlegering på de øvre og bakre platene i kamerahuset sikrer 
soliditet og pålitelighet, gir det også god vær- og støvbeskyttelse*, med 
effektiv tetning.
* Tilsvarer D800-serien og D300S.

MEGET PÅLITELIG OG BRUKERVENNLIG FOR BEHAGELIG FOTOGRAFERING
Det nyeste innen teknologi − i et lett og kompakt system

5. Funksjonsvelger og innstillingshjul for 
utløserfunksjon

Funksjonsvelgeren og innstillingshjulet for 
utløserfunksjon er plassert på samme akse for 
god håndtering. Begge har låsefunksjon for å 

hindre uønsket skifte av funksjon.   

7. Kunstig horisont for å kontrollere horisontal 
skråstilling

Med kunstig horisont kan du sjekke kameraets 
horisontal tilting. Når du bruker søkeren vises 
indikatoren både for horisontal og vertikal tilting. 

Den kunstige horisonten legger seg over skjermbildet under live view 
eller filmopptak. 

6. P-knapp, snarveien til ofte brukte innstillinger

Med P-knappen får du direkte tilgang til 
menyinnstillinger som du ønsker å endre. Den 
aktiverer lister med innstillinger som vises på 
skjermen under opptak med live view og søker, 

og retusjeringsmenyen under avspilling.

2. En sekvensiell kontrollmekanisme bidrar til 
raskere drift

Det er installert en nøyaktig sekvensiell 
kontrollmekanisme som driver blenderåpningen 
og speilet uavhengig av hverandre. Med den får 

du raske serieopptak på opptil 7 b/s*1, 2 og en utløserforsinkelse på 
ca. 0,052 s*2, samtidig som den muliggjør jevne live view-opptak med 
hevet speil. 
*1 Med 1,3 × beskjæring av DX med JPEG / 12-bits NEF (RAW).  
Maksimalt ca. 6 b/s med DX-format, med samme bildekvalitet. 
*2 Basert på CIPA-standarden.

Doble SD-kortspor 
som er kompatible 
med SDXC UHS-I 2 

3

6 7

54 1
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Innebygd blits med styringsfunksjon / Nikon Creative Lighting System

Batteripakke og GPS-mottaker Nikons egen programvare

Trådløst tilbehør / kommunikasjonsenhet

Nikons RAW-bilder lagres som Nikon 
Electronic Format (NEF), som inneholder en 
utrolig mengde data. Det er bare mulig å dra 
full fordel av dataene med Nikons eksklusive 
programvare, ViewNX 2 (inkludert) og Capture 
NX 2 (ekstrautstyr), som begge er optimalisert 
for filformatet. NEF beholder originaldata uten 
kvalitetstap selv etter gjentatt redigering, 
så du er trygg når du konsentrerer deg om 
redigeringen. Med programvaren kan du skape 
bilder som er slik du vil ha dem, det kan øke 
verdien av dine digitale fotografier.   

MB-D15 Multi-Power-batteripakke (ekstrautstyr)

Ett EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri, seks  
AA-batterier (alkaliske, Ni-MH eller lithium) eller  
EH-5b-nettadapter (krever EP-5B-strømforsyning)  
kan brukes. Med ett fulladet EN-EL15 i D7100 og  
et annet i MB-D15, kan du ta opptil ca. 1 900 bilder*. 
Denne batteripakken er utstyrt med AE-L/AF-L-
knapp, hoved-/underkommandohjul, samt utløser 
og multivelger - praktisk for opptak i høydeformat 

(portrett). Kamerahuset i magnesiumlegering med tetning tilsvarende den 
på kamerahuset til D7100, sikrer suveren støvbeskyttelse og værbestandig 
ytelse.  
* Basert på CIPA-standarden.

GP-1/GP-1A GPS-mottaker (ekstrautstyr) 

Lagre stedsopplysninger som breddegrad, lengdegrad, 
høyde og UTC (Universal Coordinated Time) som 
Exif-data på bilder som er tatt med D7100 ved hjelp 
av den valgfrie GP-1/GP-1A GPS-mottakeren. Bilder 

med stedsopplysninger kan vises på GeoTag-arbeidsområdet til ViewNX 
2 (inkludert). Informasjonen kan også brukes på Nikons bildedelings- og 
lagringstjeneste NIKON IMAGE SPACE, andre bildedelingstjenester på nettet 
eller programvare for digitale karttjenester på markedet.

WR-1 trådløs fjernkontroll (ekstrautstyr) 
WR-1 er en avansert trådløs fjernkontroll med flere funksjoner. Hvis én 
WR-1 er konfigurert som sender og en annen som mottaker koblet til 
D7100, er det mulig å vise eller endre kamerainnstillingene*1 via displayet 
på senderen. Ved å benytte radiobølger kan avstanden mellom WR-1-

enhetene være opptil 120 m*2. Femten kanaler er tilgjengelige. I tillegg til fjernkontroll 
av et kamera med en tilkoblet WR-1 (brukt som mottaker), som er gjort mulig ved bruk 
av en annen WR-1 (brukt som sender)*3, finnes det en rekke opptaksalternativer, som 
f.eks.: samtidig lukkerutløsning på flere kameraer, lukkerutløsning på flere kameraer 
synkronisert med et hovedkamera som er tilkoblet WR-1*4, fjernkontroll til hver gruppe 
med kameraer hver for seg, og fotografering med intervallutløser. Det er også mulig å 
fjernstyre opptak ved å kombinere WR-1 med WR-R10/WR-T10*3.

*1 Begrensede funksjoner. Eksponeringskontroller (visning, men ikke endring, er tilgjengelig), lukkertid/
blenderåpning (tilgjengelighet av visnings- og endringsinnstillinger avhenger av eksponeringskontrollen 
som er i bruk), ISO-følsomhet, etc. *2 Tilnærmet høydeområde på ca. 1,2 m, varierer med værforhold og 
om det finnes hindringer. *3 Dette krever paring av WR-1-, WR-R10- og WR-T10-enhetene som brukes. 
Største antall kontrollenheter som kan pares: 20 (WR-1) eller 64 (WR-R10). *4 Bare et kamera med 
10-pinners fjernstyringskontakt kan brukes som hovedkamera for Synkronisert Utløsning. UT-1 kommunikasjonsenhet (ekstrautstyr) 

UT-1 kan monteres i tilbehørsskoen på D7100 og kobles 
til kameraet med en USB-kabel. Den gjør det mulig med 
høyhastighetsoverføring av bildedata fra kameraet til en PC 
eller FTP-server, og fjernkontroll av kameraet fra en PC via et 
kablet lokalt nettverk. I tillegg kan den brukes via et trådløst 

lokalt nettverk*1 hvis den benyttes sammen med WT-5A/B/C/D trådløs sender*2. 
Hvis UT-1 blir brukt med D7100, aktiveres overføring av stillbilder og filmer til en PC 
eller FTP-server og fjernstyring av kameraet fra en PC (kamerakontroller og lagring av 
stillbilder og filmer til en PC ved hjelp av programvaren Camera Control Pro 2). 

*1 Basert på IEEE802.11a/b/g/n.  
*2 HTTP-serverfunksjon og synkronisert utløser, som er tilgjengelig med en kombinasjon av  
D4 og WT-5A/B/C/D, kan ikke brukes med kombinasjon UT-1 og WT-5A/B/C/D. 

ET YPPERLIG SYSTEM FOR KOMFORTABEL FOTOGRAFERING.

D7100 inneholder en innebygd blits som spretter opp. Den 
har et ledetall på ca. 12 (m, ISO 100, 20°) og dekker 

bildevinkelen til et 16 mm vidvinkelobjektiv. Med en 
styringsfunksjon som er kompatibel med avansert 

trådløs blitsstyring, kan den innebygde blitsen, som 
hovedblits, kontrollere opptil to grupper med eksterne slaveblitser. 
Når du bruker den innebygde blitsen eller en annen Nikon-blits, 
blir D7100 kompatibelt med flere av funksjonene i Nikon Creative 
Lighting System, inkludert i-TTL-blitskontroll, som er anerkjent for 
sin nøyaktige blitsstyring.

Bruk av styringsfunksjonen til den  
innebygde blitsen

To SB-700-blitser (én av dem med 
refleksskjerm) ble plassert én på hver side 
av motivet, og utløst trådløst ved hjelp av 
styringsfunksjonen i den innebygde blitsen. 

Motivet gjengis mykere og mer forsiktig  
i en belysning som virker naturlig.

• Objektiv : AF -S NIKKOR 85mm f /1.8G  
• Bildekvalitet : 14 bits NEF ( RAW )  
• Eksponering : Eksponeringskontrol l M. 1/ 80 sekund, f / 4,5 
• Hvitbalanse: Auto 1 • Følsomhet: ISO 400  
• Picture Control : Por tret t  ©Rober t Bösch

Nikon blitser som er kompatible  
med avansert trådløs blitsstyring

WU-1a trådløs mobiladapter (ekstrautstyr) 

Ved å koble den trådløse mobiladapteren WU-1a 
(ekstrautstyr) til USB-kontakten på D7100, er det mulig 
å kommunisere via et trådløst lokalt nettverk mellom 

kameraet og en smartenhet, som smarttelefon eller nettbrett. Med funksjonen 
for fjernstyring som aktiverer utløsing av lukkeren på avstand, kan du bruke 
smartenheten som ekstern skjerm for live view til å kontrollere live view-bildet 
og deretter ta bildet. Når bildene er overført til smartutenheten, kan du enkelt 
laste dem opp til din favoritt-SNS eller sende dem som vedlegg til en e-post. 
Adapteren er kompatibel med smartenheter som kjører iOS og AndroidTM OS. 
Merk: Bruk av WU-1a koblet til en smartenhet krever at du installerer Wireless Mobile Utility  
(kan lastes ned gratis fra applikasjonsbutikken for hver av smartenhetene) på enheten før bruk.

WR-R10/WR-T10 trådløse fjernkontroller 
(ekstrautstyr)  
Største kommunikasjonsavstand mellom en WR-R10 og  
WR-T10 er 20 m *1. Du kan kontrollere ett eller flere kameraer 

med en tilkoblet WR-R10 (antall kameraer er ubegrenset) ved å bruke WR-T10 
som sender. Ved hjelp av radiobølger muliggjør disse fjernkontrollene fjernstyrte 
opptak, selv om det finnes hindringer som f.eks. trær. I tillegg til å aktivere AF ved å 
trykke utløseren på kontrollen halvveis inn, og ta seriebilder ved å trykke lenger på 
utløseren, kan du bruker kontrollene til å betjene ulike funksjoner på D7100, inkludert 
filmopptak*2.

*1 Omtrentlig rekkevidde ved en høyde på ca. 1,2 m – varierer med værforhold og eventuelle fysiske 
hindringer. *2 Filmopptak er tilgjengelig når den benyttes med D4, D800-serien, D600, D7100 og D5200.

 
NIKON IMAGE SPACE er en gratis, nettbasert bildedelings- og lagringstjeneste. 
Den har et hurtig og praktisk brukergrensesnitt og enkel arbeidsflyt. Du kan  
du laste opp / laste ned, søke etter, organisere og dele bilder og filmer, samt  
koordinere med SNS, enkelt og lettvint. “Enkel konto” med maks. 2 GB 
lagringsplass er tilgjengelig for alle registrerte brukere. “Spesialkonto”, som 
kan brukes av eiere av et digitalkamera fra Nikon, tilbyr lagringsplass på opptil 
20 GB og en rekke nyttige funksjoner, inkludert muligheten til å angi passord 
for deling av bilder og å begrense bildenedlastning.

NIKON IMAGE SPACE

SB-910SB-700

ViewNX 2

Capture NX 2

GP-1A

SØKERTILBEHØR

FJERNKONTROLL, GPS-TILBEHØR

NETTADAPTERE, BATTERIER, LADERE TILBEHØR FOR 
SMARTUTSTYR

ETUI

BLITSER

TV-, VIDEOTILBEHØR

DATATILBEHØR

NIKKOR OBJEKTIVER

DIGISCOPING-
TILBEHØR

HODETELEFON

TRÅDLØS SENDER, 
KOMMUNIKASJONSENHET

STEREO- 
MIKROFON

DG-2  
søkerlupe

DR-6  
vinkelsøker

WR-1 trådløs  
fjernkontroll WR-1 trådløs 

fjernkontroll
WR-T10 trådløs 

fjernkontroll

GP-1/GP-1A  
GPS-mottaker

MC-DC2  
fjernstyringskort

EN-EL15  
oppladbart  
litium-ion-batteri* 

MH-25  
batterilader*

MB-D15  
Multi-Power-batterigrep

EP-5B strømforsyning

EH-5b nettadapterSeks batterier i  
AA-størrelse**

WR-T10  
trådløs  

fjernkontroll

WR-R10  
trådløs  

fjernkontroll

ML-L3- 
fjernkontroll

CF-DC3  
halvmyk veske

WU-1a trådløs 
mobiladapter

HDMI-kabel med HDMI-
minikontakt (type C) for 
tilkobling til kameraet**

SD minnekort**
Datamaskin**

PC-kortadapter**
SD minnekortleser**

UT-1 kommunikasjonsenhet

UC-E6* USB-kabel

EN-EL15 
oppladbart 

litium-ion-batteri* 

EP-5B 
strømforsyning

WT-5A/B/C/D  
trådløs sender

EH-5b nettadapter

Capture NX 2

Camera Control 
Pro 2

ViewNX 2*

TV-skjerm**

Inngang for HDMI video**

Trådløst  
mobilverktøy†

Smartutstyr** 
(iOS/Android OS)

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

DK-22 okularadapter

DK-21M forstørrelsesokular

DK-5 okulardeksel*

DK-23 gummi øyemusling*

SB-910  
blits

ME-1  
stereomikrofon

SB-700  
blits

SB-400  
blits

R1C1 blitsstyring  
for nærbilder

AS-15 blitsadapter 
for tilbehørssko

Studioblitser**

SC-28/29 TTL 
fjernstyringskabel

FSA-L1 Teleskopfeste 
for speilreflekskamera

Hodetelefon**

FSA-L2 Teleskopfeste 
for speilreflekskamera

SB-910/700/400  
blits

SD-9 batteripakke med stor kapasitet

*Tilbehør som følger med  **Ikke produkter fra Nikon  † Kan lastes ned fra applikasjonsbutikken for hver enkelt smartenhet (gratis).
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Mye ekstrautstyr for økt fleksibilitet, samtidig som du drar full nytte av DX-formatets hurtighet.



COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm12_NO

Nikon Nordic AB NUF Norwegian Branch Office  Martin Linges vei 25, N-1364 Fornebu, Norway  www.nikon.no
NIKON CORPORATION  Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japan  www.nikon.com

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

Spesifikasjoner og utstyr kan forandres uten varsel. Mai 2013 2013 Nikon Corporation

ADVARSEL

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

no Printed in Holland Code No. 6CN13040 (1305/A)K

Kameratype Digitalt speilreflekskamera
Objektivfatning Nikon F (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv bildevinkel Nikon DX-format: Objektivets brennvidde/bildevinkelen tilsvarer bruk av et 50 % lengre objektiv på 

FX formatet
Effektive piksler 24,1 million
Bildebrikke 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Piksler totalt 24,71 million
Støvfjerningssystem Rengjøring av bildebrikke, referansedata for fjerning av støv på bildet Capture NX 2-programvare 

(ekstrautstyr) er nødvendig)
Bildestørrelse (piksler) • DX-bildefelt (24 × 16): 6000 × 4000 [L], 4496 × 3000 [M], 2992 × 2000 [S]; 1,3 ×-bildefelt  

(18 × 12): 4800 × 3200 [L], 3600 × 2400 [M], 2400 × 1600 [S] • Fotografier med DX-bildefelt  
(24 × 16) tatt i live view for film: 6000 × 3368 [L], 4496 × 2528 [M], 2992 × 1680 [S] • Foto grafier 
med bildefelt på 1,3 × (18 × 12) tatt i live view for film: 4800 × 2696 [L], 3600 × 2024 [M], 2400 × 
1344 [S]

Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-bits, komprimert uten tap eller komprimert • JPEG: følger JPEG-stan-
darden med komprimeringsalternativene «fine» (ca. 1:4), «normal» (ca. 1:8) eller «basic» (ca. 1:16) 
(størrelsesprioritet) – optimal kvalitetskomprimering er tilgjengelig  
• NEF (RAW) + JPEG: enkeltbilde lagres i både NEF- (RAW) og JPEG-format

Picture Control-system Standard, Nøytral, Mettede farger, Monokrom, Portrett, Landskap – angitt Picture Control kan 
endres; lagring av egendefinert Picture Control

Lagringsmedier SD minnekort (Secure Digital) og UHS-I-kompatible SDHC- og SDXC minnekort
Dobbelt spor Spor 2 kan brukes når hovedkortet er fult, til sikkerhetskopiering, eller til separat lagring av bilder 

tatt med NEF + JPEG. Bilder kan kopieres fra ett kort til et annet
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 Speilreflekssøker med pentaprisme
Motivdekning Ca. 100 % vannrett og 100 % loddrett
Forstørrelse Ca. 0,94 x (50 mm f/1,4-objektiv ved uendelig, -1,0 m-1)
Øyeavstand 19,5 mm (-1,0 m-1, fra midten av overflaten på søkeråpningen)
Diopterjustering -2 til +1 m-1

Mattskive Type B BriteView klar mattskive Mark II med klammer for fokusfelt (rutenett for komposisjon kan 
vises)

Speil Hurtigreturnerende
Dybdeskarphetskontroll Når du trykker på knappen for dybdeskarphetskontroll, blendes objektivet ned til den blender-

verdien som er valgt av brukeren (eksponeringskontrollene A og M) eller av kameraet (andre 
eksponeringskontroller)

Objektivets blenderåpning Hurtigreturnerende, elektronisk styrt
Kompatible objektiver Kompatibelt med AF NIKKOR objektiver, inkludert objektiver av type G og D (det gjelder begrens-

ninger for visse PC-objektiver) og DX-objektiver, AI-P NIKKOR-objektiver og AI-objektiver uten 
CPU (kun med eksponeringsmodusene A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og 
objektiver uten AI kan ikke brukes.

 Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes med objektiver som har lysstyrke f/5,6 eller bedre 
(den elektroniske avstandsmåleren støtter det sentrale fokuspunktet med objektiver som har 
største blenderåpning f/8 eller bedre)

Lukker Elektronisk styrt vertikaltgående gardinlukker
Lukkertid 1/8000 til 30 s i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, B-innstilling, tid, X250
Korteste blitssyn- X=1/250 s, synkroniseres med lukkeren på 1/320 s eller lengre tid (blitsens rekkevidde
kroniserte lukkertid  reduseres ved lukkertider mellom 1/250 og 1/320 s)
Utløserfunksjoner S (Enkeltbilde), CL (kontinuerlig lav hastighet), CH (kontinuerlig høy hastighet), Q (lyddempet 

lukker), E (selvutløser), MUP (hevet speil) – støtte for opptak med intervallutløser
Omtrentlig  • JPEG- og 12-bit NEF (RAW)-bilder tatt opp med DX (24 × 16) valgt for bildefelt: CL 1 til 6 b/s, CH 6 b/s 
 • JPEG- og 12-bit NEF (RAW)-bilder tatt opp med 1,3 × (18 × 12) valgt for bildefelt: CL 1 til 6 b/s, CH 7 b/s 
 • 14-bit NEF (RAW)-bilder tatt med DX (24 × 16) valgt for bildefelt: CL 1 til 5 b/s, CH 5 b/s 
 • 14-bit NEF (RAW)-bilder tatt med 1,3 x (18 × 12) valgt for bildefelt: CL 1 til 6 b/s, CH 6 b/s
Selvutløser 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 s
Bruk av fjernkontroll  Fjernkontroll med utløserforsinkelse, fjernkontroll med rask respons, fjernkontroll med hevet speil
(ML-L3) 
Eksponering –  TTL-lysmåling ved hjelp av 2016 pikslers RGB-sensor
lysmålemetode 
Lysmålemetode • Matrise: 3D farge-matrisemåling II (objektiver av type G og D); farge-matrisemåling II (andre 

CPU-objektiver); farge-matrisemåling er tilgjengelig med objektiver uten CPU hvis brukeren angir 
objektivdata

 • Sentrumsdominert: 75 % av måleresultatet hentes fra en sirkel på 8 mm i sentrum av 
bildefeltet – sirkelens diameter kan endres til 6, 10 eller 13 mm, eller vektingen kan baseres på 
gjennomsnittet av hele bildefeltet (objektiver uten CPU bruker 8 mm-sirkelen)

 • Punkt: Måler en sirkel på 3,5 mm (ca 2,5 % av bildefeltet) sentrert i det valgte fokuspunktet  
(i det midtre fokuspunktet når det brukes objektiv uten CPU)

Måleområde  • Matrisemåling eller sentrumsdominert måling: 0 til 20 EV 
(ISO 100 og f/1,4-objektiv, 20 °C) • Punktmåling: 2 til 20 EV 
Lysmålerkobling Kombinert CPU og AI
Eksponeringsmoduser 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 selskap/innendørs, t strand/snø, u solnedgang, v skumring/daggry,  
w kjæledyrportrett, x stearinlys, y blomstring, z høstfarger, 0 mat), spesialeffekter  
(% nattsyn, g fargeskisse, i miniatyreffekt, u utvalgte farger, 1 silhuett, 2 lyse fargetoner,     
3 dempede toner), U1 (brukerinnstillinger 1), U2 (brukerinnstillinger 2)

Eksponerings- Kan justeres fra -5 til +5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV med eksponeringskontrollene P, S, A og M
kompensasjon
Alternative eksponeringer 2–5 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Eksponeringslås Eksponeringen låses på målt lysverdi med A AE-L/AF-L-knappen
ISO følsomhet (anbefalt ISO 100 til 6400 i trinn på 1/3 eller 1/2 EV; kan også innstilles på ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV  
eksponeringsindeks) (tilsvarer 25 600 ISO) over 6400 ISO; automatisk følsomhetskontroll tilgjengelig
Aktiv D-Lighting Automatisk, ekstra høy, høy, normal, lav
Alternativ eksponering To bilder med bruk av angitt verdi for ett bilde, eller tre bilder med bruk av forhåndsinnstilte 
med ADL verdier for alle bildene
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500DX autofokusmodul med TTL fasesøking, finjustering,  

51 fokuspunkter (inkludert 15 korsformede sensorer) – det sentrale fokuspunktet er tilgjengelig 
med blenderåpninger som er mindre enn f/5,6 og større enn eller lik f/8, dessuten fokuseringslys 
(rekkevidde på ca 0,5–3 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Søkeområde -2 til +19 EV (ISO 100, 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 (M): 
elektronisk avstandsmåler kan brukes

Fokuspunkt Velg mellom 51 eller 11 fokuspunkter
AF-søkefeltfunksjoner Enkeltpunkt-AF, 9, 21 eller 51-punkts dynamisk søkefelt, 3D-følgefokus, automatisk valg av 

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

på A AE-L/AF-L-knappen
Innebygd blits i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisk blitsaktivering
 P, S, A, M, 0: 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 2016 piksler er tilgjengelig med innebygd 

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

Blitsfunksjoner Auto, auto med reduksjon av rød øyerefleks, automatisk synkronisering på lang lukkertid, auto- 
matisk synkronisering på lang lukkertid med reduksjon av rød øyerefleks, utfyllingsblits, reduk-
sjon 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. Automatisk FP-høyhastighetssynkronisering støttes

Blitskompensasjon -3 til +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Alternative 2–5 bilder i trinn på 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
blitseksponeringer 
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 og SB-600 eller SB-R200 som eksterne, eller SU-800 som styringsenhet; innebygd  

 blits kan brukes som masterblits i innstilling for styring.
 •  Automatisk FP høyhastighetssynkronisering og innstillingslys støttes med alle CLS-kompati
  ble blitser unntatt SB-400; Flash Color Information Communication (overføring av informa
  sjon om blitslysets fargetemperatur) og FV-lås støttes med alle CLS-kompatible blitser
Synkroniseringskontakt AS-15 adapter for synkroniseringskontakt (selges separat)
Hvitbalanse Automatisk (2 typer), glødelampelys, lysstoffrør (7 typer), solskinn, blits, overskyet, skygge, 

forvalgt manuell (opptil 6 verdier kan lagres, punktmåling av hvitbalanse tilgjengelig under live 
view), valg av fargetemperatur (2500 K–10 000 K); alle alternativene kan finjusteres

Alternativ hvitbalanse 2–5 bilder i trinn på 1, 2 eller 3
Live view-innstillinger  Fotografering med live view (stillbilder), filmopptak med live view (film)
Live view fokuseringsmotor • Autofokus (AF): enkeltbilde-AF (AF-S), konstant AF (AF-F) • Manuell fokusering (M) 
AF-søkefeltfunksjoner Ansiktsprioritert AF, AF med bredt søkefelt, AF med normalt fokusfelt, motivfølgende AF (3D 

følgefokus)
Autofokus Kontrastsøkende AF hvor som helst i bildefeltet (kameraet velger fokuspunkt automatisk når 

ansiktsprioritert AF eller AF med motivfølging er valgt)
Lysmåling under filmopptak TTL-lysmåling med bildebrikken
Film – målemetode Matrise
Bildestørrelse (piksler)  • 1920 × 1080 – 60i (59,94 felt/s) / 50i (50 felt/s)* • 1920 ×1080 – 30p (progressivt), 25p, 24p  
og bildefrekvens • 1280 × 720 – 60p, 50p
 Faktiske bildefrekvenser for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 

23,976 b/s – disse alternativene gjelder både for H høy og normal bildekvalitet 
 * Bare tilgjengelig når 1,3 × (18 × 12) er valgt for bildefelt – sensorutgang er ca. 60 eller 50 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. og 59 s
Skjerm 8 cm, ca. 1229 k punkter (VGA – 640 × 4 × 480 = 1 228 800 punkter) – TFT-skjerm med ca. 170° 

betraktningsvinkel, ca. 100 % motivdekning og lysstyrkejustering
Avspilling Full skjerm og miniatyrer (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med avspillingszoom, filmavspilling, 

lysbilde- og/eller filmfremvisning, histogramvisning, høylys, opptaksinformasjon, visning av 
GPS-data, og automatisk bilderotering

USB Høyhastighets USB
HDMI-utgang HDMI minikontakt (type C)
Terminal for tilbehør Trådløs fjernkontroll: WR-1 og WR-R10 (ekstrautstyr), fjernstyringskabel: MC-DC2 (ekstrautstyr), 

GPS-mottaker: GP-1/GP-1A (ekstrautstyr)
Lydinngang Stereokontakt (3,5 mm, ekstern strømtilførsel støttes)
Lydutgang Stereokontakt (3,5 mm)
Språk som støttes Arabisk, bengali, dansk, engelsk, finsk, fransk, gresk, hindi, indonesisk, italiensk, japansk, kine-

sisk (forenklet og tradisjonell), koreansk, nederlandsk, norsk, persisk, polsk, portugisisk (europeisk 
og brasiliansk), rumensk, russisk, spansk, svensk, tamil, thai, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, 
ungarsk og vietnamesisk

Batteri Ett EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri
Batteripakke Valgfri MB-D15 multi-power-batteripakke med ett EN-EL15 oppladbart litium-ion batteri eller 

seks alkaliske batterier størrelse AA, Ni-MH- eller litiumbatterier
Nettadapter EH-5b nettadapter – krever EP-5B strømforsyning (ekstrautstyr)
Stativfeste 0,635 cm (ISO 1222)
Mål (B × H × D) Ca. 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vekt Ca. 765 g med batteri og minnekort, men uten kamerahusdeksel – ca. 675 g (bare kamerahus)
Bruksforhold Temperatur: 0 til 40 °C, luftfuktighet: under 85 % (ingen kondens)
Tilbehør som følger med  EN-EL15 oppladbart litium-ion-batteri, MH-25 batterilader, DK-5 søkerdeksel, DK-23  
(kan variere fra land til land) øyemusling i gummi, UC-E6 USB-kabel, AN-DC1 bærestropp, BF-1B kamerahusdeksel,  

BS-1 deksel til tilbehørssko, ViewNX 2 CD-ROM

Spesifikasjoner for Nikon D7100 digitalt speilreflekskamera

• Logoene for SD, SDHC og SDXC er varemerker som tilhører SD Card Association. 
• PictBridge er et varemerke. 
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller 

registrerte varemerker for HDMI Licensing, LLC.
• Google og Android™ er registrerte varemerker eller varemerker for Google Inc. 
• 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.


