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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög (8 bitar) • Exponering: [M]-läge, 1/60 sekund, f/5 • Vitbalans: Glödlampa • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Bildkvalitet: JPEG hög (8 bitar) • Exponering: [M]-läge, 1/200 sekund, f/2,2 • Vitbalans: Glödlampa • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M]-läge, 1/100 sekund, f/2,8 • Vitbalans: Glödlampa • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M]-läge, 1/400 sekund, f/7,1 • Vitbalans: Molnigt • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: justerad från Jämn ©Andrew Hancock



• Objektiv: AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED • Bildkvalitet: JPEG hög (8 bitar) • Exponering: [M]-läge, 1/20 sekund, f/2 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock • Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M]-läge, 1/1 000 sekund, f/5 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 1 600 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock



Din värld. Inspiration i oändlighet.
Passionerade fotografer och filmare slutar aldrig sträva efter att flytta fram 

gränserna. Den otroligt genomtänkta D-SLR-kameran D7200 i DX-format inspirerar 

dig att utforska din kreativitet. Den nya AF-sensormodulen innebär ökad prestanda 

för att du ska fånga ditt motiv perfekt, och den utökade buffertkapaciteten ger dig 

ett större antal bilder vid serietagning. Med den inbyggda Wi-Fi®-funktionen kan du 

enkelt dela dina bilder direkt, och det nya bildhanteringssystemet EXPEED 4 ser till 

att bilderna visar högsta möjliga finess med mindre brus även i situationer med svag 

belysning. Det finns även en mängd olika funktioner för film i full HD som du kan 

utnyttja. Tillsammans med NIKKOR-objektiv och Speedlight-blixtar har du i D7200  

ett kompakt, tåligt och mångsidigt kamerasystem. Fotografera smidigt.  

Tänk kreativt. Bara din fantasi sätter gränserna nu.
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Din värld. Skarp, nära, på bråkdelen av en sekund. Din värld. Strålande och klar, även i svag belysning.
Ny 51-punkters AF med bättre prestanda, även i svag belysning

D7200:s nya professionella avancerade 
autofokussensor Multi-CAM 3500 II ger dig 
enastående precision. Överlägsen känslighet ner till 
-3 EV (ISO 100, 20 ºC) möjliggör fantastisk prestanda 
i svag belysning. De 51 fokuspunkterna täcker ett 
brett område i bilden i DX-format och hela bilden i 
1,3× beskärningsläge. 15 sensorer av korstyp i mitten 
ger överlägsen motividentifiering, och mittpunkten 
är f/8-kompatibel för ökad fokusprestanda, även med 
telekonverter. Systemets fantastiska fokusprestanda, breda AF-täckning och goda kompatibilitet med 
olika objektiv gör det enklare att fånga motiven skarpt, vare sig det är interiörer i svag belysning eller 
sport och djurliv.

AF-detektering ner till -3 EV
AF-detektering ner till -2 EV eller under (högre än -3 EV)

-3 EV 100 bilder

Serietagning av upp till 100 bilder (JPEG hög/Stor) med 6 bps

Fånga snabba händelser på ett helt nytt sätt. Den snabba bildhanteringen hos EXPEED 4 
och en utökad buffertstorlek gör det möjligt att fotografera längre tid i sträck med 
serietagningsläget i D7200. Kameran kan ta 100 bilder*1 med 6 bps*2 med inställningen 
JPEG hög/Stor, och upp till 27 bilder i NEF (RAW). Om du behöver ännu högre 

serietagningshastighet kan kameran ta 
upp till ca 7 bps*2 i 1,3×-beskärningsläget. 
Tack vare kamerans spegelbalanserade 
mekanism får du en stabil sökarbild 
även när du fotograferar snabba motiv i 
serietagningsläget.
*1 Ungefärligt antal bilder som kan lagras på ett SanDisk 

Extreme Pro 95 MB/sek. UHS-I SDHC-kort på 16 GB vid  
ISO 100. Buffertkapaciteten varierar med motivet.

*2 Enligt CIPA-riktlinjerna.
Obs! Maximal bildfrekvens i livevisning är 3,7 bps.

Bildkvalitet Buffertkapacitet: DX (24×16) bildområde
JPEG hög, Stor  100
NEF (RAW), förlustfri komprimering, 12 bitar 27
NEF (RAW), förlustfri komprimering, 14 bitar 18
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Standard-ISO på upp till 25 600 med enastående bildkvalitet tack vare 
bildhanteringssystemet EXPEED 4
Fördelarna med det nya bildhanteringssystemet EXPEED 4 blir extra tydliga i svag belysning. Det 
avancerade systemet ger D7200 en standard-ISO på 25 600, två hela steg högre än föregångaren. 
Utöver att reducera bruset hjälper EXPEED 4 även till att bibehålla skärpa och texturer vid relativt 
hög ISO-känslighet. Detta ger fotografen större utrymme att hitta optimal slutartid och undvika 
att motivet blir oskarpt, till exempel vid fotografering av rörliga motiv när dagsljuset håller på att 
försvinna. Det går även att ta rena filmsekvenser av till exempel en gata på natten, utan behov av 
extra belysning.

Strålande bilder direkt från kameran
Om du vill uppleva den fulla potentialen hos D7200 
behöver du bara titta på kvaliteten hos de bilder som 
behandlats direkt i kameran. Tack vare den exakta 
automatiska vitbalansen och färgåtergivningen hos 
EXPEED 4 återges en klar himmel i naturtrogna blå nyanser 

och porträtt framträder med rena, naturliga hudtoner, särskilt när du använder 
Picture Control Standard. Bilderna får en knivskarp, tredimensionell känsla även 
tack vare skarpa, högpresterande NIKKOR-objektiv och upplösningen på  
24,2 megapixlar från kamerans bildsensor i DX-format som är specifikt 
konstruerad utan ett optiskt lågpassfilter. 
Obs! Logotyperna för Nikon och EXPEED läggs inte till på riktigt.

ISO 12 800

Hudtoner blir klara och naturliga direkt från kameran.

Himlen återges med naturtrogna blå nyanser. 11

ISO 100–25 600 EXPEED 4

Bildområde för DX-formatet Bildområde för 
1,3×-beskärningsläget



Din värld. Nyanser som du har kontroll över. Din värld. i kreativ belysning.
Picture Control med det nya alternativet Jämn

Nikons exklusiva bildskapande system blir ännu mer kraftfullt i D7200. 

Det ger nya möjligheter till anpassning och kreativ kontroll för användare 

som vill skapa sin egen stil. Det nya alternativet Jämn behåller mer 

information i skuggor och högdagrar jämfört med andra alternativ. Även 

efter justering av det här Picture Control-alternativet är det mindre risk 

för utfrätning i högdagrar, skuggor och färgmättnad, vilket ger dig bilder med vackra färgövergångar 

och fin kontrast. Detta är perfekt när du vill visa upp friska hudtoner, härliga gröna nyanser  

i landskapsbilder eller få med detaljerna i högdagrarna på ett blomblad. Vid filminspelning gör den 

stora mängden information som bevaras med Jämn att du får jämna färgövergångar och mindre 

risk för överdriven färgmättnad, hopflutna skuggor och utfrätta högdagrar.

Ny parameter för klarhet och bättre kontroll över dina bilder

Om du får dina bilder nästan, men inte riktigt, som du vill ha dem med 

kamerans standardinställningar för Picture Control är det inget problem. 

Du kan fortfarande justera parametrar som kontrast och mättnad i steg 

om 0,25* via Picture Control-menyn i D7200. Du kan även använda 

den nya parametern klarhet för att öka eller mjuka upp motivets klarhet 

i stillbilder, utan att behöva mista något av den detaljnivå eller mättnad du eftersträvar. Om du är 

ute efter att kunna anpassa bilderna i ännu mer detalj kan du använda programvaran Picture Control 

Utility 2 (kan hämtas utan kostnad). Där kan du göra finjusteringar 

med hjälp av tonkurvor och skjutreglage på datorns stora skärm. 

Justerade Picture Controls kan sparas som anpassade Picture 

Controls och överföras till D7200 via SD-minneskortet. Det ger 

dig möjlighet att återanvända de justerade kontrollerna när du tar 

stillbilder och spelar in film, och du kan även använda dem på bilder  

i NEF (RAW) i Capture NX-D. 

    *Med undantag för snabbjustering och filtereffekter

Standard Justerat från Jämn Klarhet inställd på -5 för att huden ska se jämnare ut Klarhet inställd på +3 för att framhäva ansiktets textur

Picture Control Utility 2

Capture NX-D för redigering av NEF-filer (RAW) (kan hämtas utan kostnad)

Programvaran Capture NX-D är det perfekta verktyget för 
dina NEF-filer (RAW). Den innehåller en mängd viktiga 
redigeringsfunktioner som justering av vitbalans, korrigering 
av aberration och oskärpemask. Det enkla gränssnittet visar 
alla ändringar direkt i en jämförelsevy och du kan välja vilka 
kontrollpaneler du vill ha nära till hands för maximal användbarhet.

Nyhet: Programvaran ViewNX-i för visning av stillbilder och filmer  
(kan hämtas utan kostnad)
ViewNX-i är ett smidigt sätt att visa bilder i JPEG- och 
NEF-format (RAW) samt filmer, och använda dem i andra 
programvaror från Nikon. Programmet gör det enklare att 
ladda upp bilder till sociala medier om du vill dela dem. Om du 
aktiverar det medföljande verktyget ViewNX-Movie Editor kan 
du även utföra enkel filmredigering.
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Intelligent inbyggd blixt med kontrollenhet ger dig fantastiska i-TTL-funktioner
D7200 har en inbyggd uppfällbar blixt med ett ledtal på ca 12 m (ISO 100, 20 ºC). Tack vare 

intelligent i-TTL-blixtkontroll fungerar den som en 

balanserad upplättningsblixt med perfekt mängd ljus 

när motivet är mörkare än omgivningen. Den inbyggda 

blixtens kontrollenhet gör att blixten kan användas

för att trådlöst utlösa och styra upp till två grupper med 

fjärrstyrda Speedlight-blixtar (tillval).

Nikon Creative Lighting System för ljussättning med ateljékvalitet
Om du packar ner en eller två Nikon Speedlight-blixtar i kameraväskan har du möjlighet att enkelt 

skapa imponerande ljuseffekter. Tack vare Nikon Creative Lighting System (CLS) kan D7200 

erbjuda en mängd olika belysningsfunktioner, 

inklusive Avancerad trådlös blixt och automatisk 

FP med höghastighetssynk. De här funktionerna 

är användbara i starkt dagsljus när du vill frysa 

en snabb actionscen eller när du vill belysa ett 

porträttmotiv i motljus mot en mjuk bakgrund.
Obs! AF-hjälplampans räckvidd kan vara kortare än väntat beroende 
på fotograferingsförhållandena..

SB-500 Speedlight-blixt (tillval) - kompakt och lätt med högkvalitativ 
LED-lampa

Den nya SB-500 är en kompakt och lätt Speedlight-blixt med ett flertal CLS-

funktioner. Den drivs med två vanliga AA-batterier. Med ett ledtal på 24 m (ISO 

100, 23 ºC) kan blixthuvudet lutas upp till 90º och rotera 180º horisontellt, för 

att reflektera blixten från tak och väggar. Den nyligen isatta LED-lampan (med 

tre effektnivåer att välja på) har en färgtemperatur som liknar solljusets och kan 

användas som en extra ljuskälla vid både stillbildsfotografering och när du filmar.
Den inbyggda blixten i D7200 kan styra upp till två 
grupper av fjärrstyrda Speedlight-blixtar trådlöst

Balanserad upplättningsblixt i skymningsljuset.

Automatisk FP med höghastighetssynk för grunt skärpedjup.

SB-500

Automatisk FP med höghastighetssynk för att frysa en snabb actionscen.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög (8 bitar) • Exponering: [M]-läge, 1/8 000 sekund, f/5 • Vitbalans: Auto 2 • Känslighet: ISO 1 250 • Picture Control: Standard ©Andrew Hancock

Din värld. Med andra ögon.

AF-S NIKKOR  
20mm f/1.8G ED
Det här snabba objektivet 
är perfekt för härlig bak-
grundsoskärpa och när du vill 
fotografera i svag belysning. 
Det innehåller den senaste 
optiska tekniken som ger 
hög upplösning och utmärkt 
återgivning av ljuspunkter, 
samtidigt som den minimerar 
kromatisk aberration. Nano 

Crystal Coat-belägg-
ningen reducerar 
ghost-effekter och 
linsöverstrålning.

AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3.5G ED VR
Med ett minsta fokusavstånd 
på 0,286 m ger det här 
objektivet otrolig skärpa och 
bakgrundsoskärpa för bland 
annat närbildsmotiv, porträtt och 
naturbilder. Vibrationsreducering 
(VR) motsvarar att använda upp 
till 3,0 steg* kortare slutartider, 
vilket innebär mer stabil 
fotografering utan stativ.

AF-S DX NIKKOR 
10–24mm f/3.5–4.5G ED
Det här objektivets 
ultravidvinkeltäckning är 
perfekt för trånga interiörer, 
arkitektur, landskap och andra 
motiv där du vill skapa ett 
dynamiskt perspektiv. Med ett 
minsta fokusavstånd på 0,24 m 
och minimal förvrängning kan 
det användas i en mängd olika 
kreativa tillämpningar.

AF-S NIKKOR  
70–200mm f/4G ED VR
Det här kompakta och lätta 
telefotozoomobjektivet ger dig 
otrolig skärpa och snabb autofo-
kus i en mängd olika fotografe-
ringsförhållanden. Nano Crystal 
Coat-beläggningen reducerar 
effektivt ghost-effekter och 
linsöverstrålning, medan vibra-
tionsreduceringen (VR) gör att 
du kan använda 4,0 steg* kort-
are slutartider än annars, med 

bibehållen skärpa. 
Makrofunktion vid 
upp till 1,0 m är  
ytterligare en fördel.

*Enligt CIPA-standarderna.

Det nya objektivet AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR är både kompakt och lätt
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR är ett lätt AF-objektiv med fast 300 mm brännvidd som du enkelt kan använda utan enbensstativ eller annan typ av stativ.  
Det använder optiskt avancerad PF-linsteknik (Phase Fresnel)*1 vilket innebär att det blir otroligt litet och lätt samt reducerar kromatiska aberrationer för klara och  
skarpa bilder. Utöver en VR-effekt som motsvarar 4,5 steg*2 för statiska motiv i NORMAL-läge har objektivet ett SPORT-läge när du behöver fånga snabba actionscener.

*1 På grund av konstruktionen i PF-linsen som använder sig av fenomenet diffraktion kan ringformade linsöverstrålningseffekter uppstå vid vissa fotograferingsförhållanden.  
Fenomenet kan minimeras med ”PF Flare Control” i Capture NX-D. (Se till att hämta och använda den senaste versionen).

*2 Enligt CIPA-standarderna.

Mindre och lättare än  
det konventionella AF-S NIKKOR 300mm f/4D IF-ED
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                                   Din värld.  Med jämna övergångar, från mörker till ljus.
Jämnare exponeringsövergångar med timelapsefilm direkt i kameran

Experimentera med nya kreativa uttryck. För första gången 

med en Nikon-kamera i DX-format: D7200 kan användas 

till att skapa vackra timelapsefilmer direkt i kameran. Tack 

vare Nikons exklusiva funktion för exponeringsutjämning 

slipper du distraherande flimmer i filmsekvensen. Du kan 

enkelt och bekvämt spela in långa sekvenser i A-läget 

även vid stora ljusförändringar, som övergången mellan 

mörker och ljus vid solnedgång och soluppgång. Exponeringsutjämningen finns även tillgänglig 

för intervalltimerfotografering, som nu kan ta upp till 9 999 bilder och generera högupplösta 

filmsekvenser. Det innebär att du enkelt kan lägga till panoreringar och inzoomningar när du 

redigerar bilderna till en film i full-HD.

 

Filmer i full-HD för olika filmsituationer
Videofunktionerna i D7200 ger dig en flexibilitet som klarar  

av alla krav som multimediaanvändare ställer. Med D7200  

kan filmare spela in filmer i full-HD i två olika format:  

DX- och 1,3×-baserat. Med det senare formatet kan du 

återge ett avlägset motiv i större storlek, samt spela 

in med 1 080/60p för jämna rörelser i filmsekvensen. 

Bildhanteringssystemet EXPEED 4 ger enastående bildkvalitet 

i hela ISO-omfånget, från 100 till 25 600, vilket minskar behovet av extra belysning. Om du tänker 

skapa färgövergångar är det nya Picture Control-alternativet Jämn perfekt, eftersom det behåller 

detaljer, livfulla toner och färger i skuggor och högdagrar, och dessutom kan minska risken för 

överdriven färgmättnad. För högsta möjliga kvalitet kan du även föra över okomprimerad video direkt 

till en extern inspelningsenhet via HDMI-kabeln HC-E1 (tillval), samtidigt som du spelar in  

på kamerans SD-minneskort.

DX-baserat format 1,3×-baserat format

Automatisk ISO-känslighet för inspelning med fast slutartid och bländare  
i M-läge

Det är alltid en utmaning att behålla rätt exponering för filmen när kameran måste panorera 

eller röra sig mellan områden med olika mycket ljus. Detta är något som den automatiska ISO-

känsligheten i D7200 klarar utan problem. Om du till exempel filmar ett motiv som springer från en 

mörk korridor ut i middagssolen i en enda sekvens hjälper den automatiska ISO-känsligheten till att 

behålla lämplig exponering med fast slutartid och bländare enligt ljusförändringarna.

Enklare hantering med en särskild filminspelningsmeny
Multimediaanvändare kommer att uppskatta den nya 

dedikerade filminspelningsmenyn i D7200 som samlar de 

vanligaste filmalternativen på ett ställe. Du kan även ställa  

in inställningar som vitbalans och Picture Control oberoende 

av de inställningar du använder för stillbilder för att du ska 

kunna filma så effektivt som möjligt.

Visning av högdagrar: hjälper till att undvika utfrätta högdagrar
För att du ska få bästa möjliga resultat när du spelar in film 

har D7200 en smidig funktion som använder zebramönster 

för att indikera områden där högdagrarna riskerar att bli 

utfrätta. Du kommer snabbt åt den här funktionen via 

kamerans “P”-knapp, och zebramönstren kan tas bort vid 

utmatning till en extern HDMI-inspelningsenhet. 

Hi-Fi-ljud med kontroller för övervakning  
och justering av ljudnivån under inspelning

D7200 är utrustad med en inbyggd stereomikrofon  

med känslighetsnivåer som kan justeras  

under inspelning medan du kontrollerar 

ljudet via hörlurar anslutna till kameran. 

 Du kan även ange ljudfrekvens  

beroende på vad du spelar in, och  

reducering av vindbrus kan användas när du använder den inbyggda mikrofonen.  

För mer professionellt resultat kan du ansluta den externa stereomikrofonen ME-1 (tillval) för att 

spela in ännu klarare ljud med minimalt med mekaniskt buller.

ME-W1 (tillval) – Smidig, vattentålig trådlös mikrofon för videobloggare

När du enkelt vill spela in rösten från ett avlägset motiv kan du använda den nya smidiga trådlösa 

mikrofonen ME-W1. Mikrofon och mottagarenheter ger dig möjlighet att spela in klart monoljud 

från motiv som befinner sig upp till ca 50 m bort. Annars kan du använda stereomikrofonen ME-1 

tillsammans med den befintliga mikrofonen för stereoljud. Det går även att spela in ljud både 

från motivet med mikrofonen och från filmaren med mottagaren, samt att använda enheterna för 

kommunikation.* Tack vare den vattentåliga konstruktionen klarar båda enheterna av vädret utan 

problem.
*Kräver hörlurar från tredje part

Mikrofon Mottagare
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  Din värld. Med vidgade vyer.
          Inbyggt stöd för Wi-Fi och NFC*1 för       
          snabbare och enklare kommunikation

Vill du dela dina kreativa alster direkt efter tagning? 

Den inbyggda Wi-Fi-funktionen ger D7200 möjlighet att 

kommunicera trådlöst med smartphones och surfplattor 

som har appen Wireless Mobile Utility*2 installerad. 

Det är även den första D-SLR-kameran från Nikon 

som är utrustad med NFC, för ännu enklare trådlös 

kommunikation. Du kan också använda en 

smartphone eller surfplatta för att fjärrstyra 

utlösaren och ta stillbilder. Det innebär nya sätt att ta 

exempelvis självporträtt och gruppfotografier, och ger dig 

möjlighet till mer dynamisk och originell kameraplacering.

Specialeffekter för direkta, kreativa utseenden
D7200 är fullpackad med spännande färdiga visuella effekter som 

kan användas direkt i kameran både för stillbilder och film.  

Skapa en unik känsla direkt.

Optisk sökare med ca 100 % sökartäckning samt bättre klarhet och sikt

                 D7200-kamerans sökare ger en ljusare bild med mer verklighetstrogna färger och  

            ca 100 % sökartäckning i DX-format. Det organiska EL-displayelement som  

               används för att visa information under bildområdet i sökaren ger en ljusstark  

             bild med hög kontrast och låg energiförbrukning. Du kan förvänta dig  

    utomordentlig synlighet utomhus, även i starkt ljus.

 

• Aktiv D-Lighting bevarar detaljerna både i högdagrar och skuggor även skuggor även när 
motivet rör sig när motivet rör sig

• Stort dynamiskt omfång (HDR) återger ett bredare tonomfång för statiska objekt genom att 
automatiskt sätta ihop två bilder som tagits med olika exponering direkt i kameran

• Obegränsad serietagning* för nästan helt sömlösa fotografier av ljusmålning
     *När du använder serietagningsläge (CH eller CL) och en slutartid på 4 sek. eller långsammare..

• Högupplöst LCD-monitor med möjlighet att anpassa färgerna

• Intuitiv  “P”-knapp för att snabbt komma åt funktioner som används ofta

• En enda laddning av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet EN-EL15 räcker till ungefär 
1 110 bilder* och filmer på ca 80 min.*

     *Enligt CIPA-standarderna.

• Slitstark slutarenhet med en livslängd på 150 000 exponeringar

• Robust kamerahus och tätning ger pålitligt skydd mot damm och regn

• Två SD-kortfack för effektiv minneshantering

WR-1, WR-R10/WR-T10 trådlösa fjärrkontroller (tillval) för effektiv och kreativ 
fotografering

WR-R10/WR-T10 använder radiovågor 

för att fjärrstyra D7200 på ca  

20 m*1 avstånd, även med hinder 

som träd och väggar i vägen. Du 

kan styra en eller flera kameror 

med en WR-R10 monterad (antalet kameror är obegränsat) genom att använda 

WR-T10 som sändare. Mer krävande användare kan välja den avancerade 

multifunktionella fjärrkontrollen WR-1 för ännu fler möjligheter. Med en WR-1 

konfigurerad som sändare och en annan WR-1 eller en WR-R10*2  monterad 

på D7200 som mottagare, går det att visa eller ändra kamerainställningarna*3 

via sändarens display. WR-1-enheter kan kommunicera på 

upp till 120 m*1 avstånd med 15 tillgängliga kanaler. Utöver 

att det går att fjärrstyra en kamera med en ansluten WR-1 

finns det flera andra alternativ för professionell fjärrstyrning 

som t.ex. utlösning av slutarna på flera kameror samtidigt och 

intervalltimerfotografering. Det går också att fjärrfotografera 

genom att kombinera WR-1 med WR-R10/WR-T10. 
*1 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd. Varierar beroende på 

väderförhållandena och eventuella hinder.
*2 Uppdatering av den fasta programvaran till version 2.00 krävs.
*3 Begränsad funktionalitet.

*1 NFC är endast kompatibelt med Android.
*2 Kan hämtas kostnadsfritt från lämplig appbutik. 
Obs! Det kan ibland vara svårt att skapa en anslutning via NFC beroende på enhet och 
situation. I sådant fall kan du enkelt ansluta via Wi-Fi istället.

*Miniatyreffekt-filmer spelas upp i hög hastighet.

Miniatyreffekt*
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WR-T10

WR-R10 ansluten 
till D7200

Systemtabell
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† Kan hämtas från appbutiken i din smartphone eller surfplatta.  ††Kan hämtas från Nikons webbplats (kostnadsfritt).   
*Medföljande tillbehör **Produkter som inte är från Nikon
 

DG-2 sökarlupp

WR-T10 trådlös 
fjärrkontroll

WR-1

WR-1 ansluten till 
D7200

EN-EL15 
uppladdningsbart 
litiumjonbatteri*

UC-E17 USB-kabel*

UT-1 kommunikationsenhet

WT-5A/B/C/D trådlös 
sändare

EN-EL15 
uppladdningsbart 
litiumjonbatteri*

LAN-kabel**

Persondator**

Skrivare**

FTP server**

SD-minneskort**

SB-910/700/500/300 
Speedlight-blixtar

Ateljéblixtenheter**

PC card-adapter**
SD-minneskortläsare**

ViewNX-i††

Capture NX-D††

Camera Control Pro 2
EP-5B strömkontakt EH-5b nätadapter

MH-25a*/MH-25 
batteriladdare

MB-D15 
flerfunktionsbatteripack

Sex batterier i  
R6/AA-storlek**

EP-5B 
strömkontakt

EH-5b 
nätadapter

HDMI-ingång för 
video**

TV-monitor**

WR-1 trådlös 
fjärrkontroll 
(sändare)

WR-1 trådlös 
fjärrkontroll 
(mottagare)

GP-1A GPS-enhetMC-DC2 
trådutlösare

ML-L3 fjärrkontroll

WR-R10 trådlös 
fjärrkontroll

DK-20C korrektionslinser  
(-5 till +3 m-1)

DK-22 sökaradapter

DK-21M sökarlupp

DK-5 sökarlock*

SB-910 Speedlight-blixt

SD-9 högpresterande 
batteripack

SB-700 Speedlight-blixt

SB-300 Speedlight-blixt

SU-800 kontrollenhet för 
trådlös blixt (Speedlight)

R1C1 blixtsystem för 
närbildsfotografering 
(Speedlight) inklusive 
kontrollenhet

AS-15 synkterminaladapter

Smart enhet**  
(iOS/Android)

Wireless Mobile Utility†

SC-28, 29 TTL-fjärrstyrningskabel

SB-500 Speedlight-blixt

DK-23 ögonmussla*

Hörlurar**

ME-1 
stereomikrofon

ME-W1 trådlös 
mikrofon

CF-DC3  
halvmjuk väska

HC-E1 HDMI-kabel  
(typ C-kontakt n typ A-kontakt)

DR-6 vinkelsökare

SÖKARTILLBEHÖR NIKKOR-OBJEKTIV SPEEDLIGHT-BLIXTAR

HÖRLURAR

MIKROFONER

VÄSKA

TV- OCH VIDEOTILLBEHÖR

APPAR FÖR SMARTA ENHETER

FJÄRRKONTROLLS-  
OCH GPS-TILLBEHÖR

NÄTADAPTRAR, BATTERIER  
OCH LADDARE

DATORTILLBEHÖR
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Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D7200
Kameratyp Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikon DX-format, brännvidden i 35 mm-format [135] motsvarar 

ca 1,5× brännvidden hos objektiv med bildvinkel i FX-format
Effektiva pixlar 24,2 miljoner
Bildsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar 24,72 miljoner
System för 
dammreducering

Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av 
damm i bilden (programvaran Capture NX-D krävs)

Bildstorlek (pixlar • DX (24×16) bildområde: 6 000 × 4 000 [L], 4 496 × 3 000 
[M], 2 992 × 2 000 [S] • 1,3× (18×12) bildområde:  
4 800 × 3 200 [L], 3 600 × 2 400 [M], 2 400 × 1 600 [S] 
• fotografier med bildområde DX (24×16) tagna med 
omkopplaren för livevisning inställd på 1 i livevisning:  
6 000 × 3 368 [L], 4 496 × 2 528 [M], 2 992 × 1 680 [S] 
• fotografier med bildområde 1,3× (18×12) tagna med 
omkopplaren för livevisning inställd på 1 i livevisning:  
4 800 × 2 696 [L], 3 600 × 2 024 [M], 2 400 × 1 344 [S]

Filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering eller 
komprimerad • JPEG: kompatibel med JPEG-Baseline med låg 
(ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering (liten 
filstorlek), komprimering med optimal kvalitet är tillgänglig  
• NEF (RAW) + JPEG: Varje fotografi lagras i både NEF-format 
(RAW) och JPEG-format

Picture Control-system Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt, 
Landskap, Jämn; valda Picture Control-inställningar kan ändras, 
anpassad Picture Control kan sparas

Lagringsmedier SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- 
och SDXC-minneskort

Dubbla kortfack Fack 2 kan användas när fack 1 är fullt, för säkerhetskopiering 
eller för separat lagring av kopior som skapas med NEF+JPEG; 
bilder kan kopieras mellan korten

Filsystem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Sökare Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning • DX (24×16) bildområde: ca 100 % horisontellt och ca 100 % 

vertikalt • 1,3× (18×12) bildområde: ca 97 % horisontellt och 
ca 97 % vertikalt

Förstoring Ungefär 0,94× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt 19.5 mm (-1.0 m-1, från mitten av sökarokularet)
Diopter adjustment -2 till +1 m-1

Mattskiva BriteView Clear Matte Mark II-skärm av typ B med 
fokuseringsramar för AF-område (kompositionsrutnät kan visas)

Spegel Snabbt återgående
Förhandsgranskning av 
skärpedjup

När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned 
bländar objektivet ned till ett värde som väljs av användaren 
(läge A och M) eller av kameran (andra lägen)

Objektivbländare Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive G-, E- och 

D-objektiv (begränsningar gäller vissa PC-objektiv) och  
DX-objektiv, AI-P NIKKOR-objektiv och icke-CPU-Al-objektiv 
(endast lägena A och M), IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för 
F3AF och icke-Al-objektiv kan inte användas  
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med 
objektiv vars maximala bländare är f/5,6 eller större (den elektroniska 
avståndsmätaren har stöd för fokuspunkten i mitten med objektiv 
vars maximala bländare är f/8 eller större)

Slutartyp Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid 1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid, X250
Blixtsynkhastighet X=1/250 sek., synkroniseras med slutare vid 1/320 sek. eller 

långsammare (blixtområdet minskar vid hastigheter mellan 
1/250 och 1/320 sek.)

Utlösarlägen S (enkelbild), Cl (långsam serietagning), Ch (snabb serietagning), 
Q (tyst läge), E (självutlösare), Mup (uppfälld spegel)

Ungefärlig 
bildmatningshastighet

• JPEG- och 12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med DX (24×16) 
valt som bildområde: Cl 1 till 6 b bps, Ch 6 bps • JPEG- och 
12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med 1,3× (18×12) valt som 
bildområde: Cl 1 till 6 bps, Ch 7 bps • 14-bitars NEF-bilder 
(RAW) tagna med DX (24×16) valt som bildområde: Cl 1 till  
5 bps, Ch 5 bps • 14-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med  
1,3× (18×12) valt som bildområde: Cl 1 till 6 bps, Ch 6 bps 
Maximal bildfrekvens i livevisning är 3,7 bps

Självutlösare 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall 
om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.

Fjärrkontrollslägen  
(ML-L3)

Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan fördröjning, fjärrstyrd 
spegeluppfällning

Exponeringsmätning TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 2 016 pixlar
Mätningsmetod • Matris: 3D-färgmatrismätning II (objektiv av typ G, 

E och D), färgmatrismätning II (övriga CPU-objektiv), 
färgmatrismätning med icke-CPU-objektiv om användaren 
anger objektivinformation • Centrumvägd: ca 75 % vikt ges till 
en cirkel med 8 mm diameter i bildens mitt (6, 10 eller 13 mm 
cirkel kan även användas), eller viktning efter hela bildytans 
genomsnitt (när icke-CPU-objektiv används: 8 mm cirkel)
• Spot: mäter en cirkel med en diameter på cirka 3,5 mm 
(ca 2,5 % av bildytan) centrerat över den valda fokuspunkten 
(fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används) 

Mätområde (ISO 100, 
f/1,4-objektiv, 20 °C)

• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV
• Spotmätning: 2 till 20 EV

Koppling av 
exponeringsmätare

Kombinerad CPU och AI

Exponeringslägen Autolägen (i auto; j auto [blixt av]); motivlägen (k porträtt; 
l landskap; p barn; m sport; n närbild; o nattporträtt;  
r nattlandskap; s fest/inomhus; t strand/snö;  
u solnedgång; v  skymning/gryning; w husdjursporträtt;  
x levande ljus; y blommor; z höstfärger; 0 mat); 
specialeffektlägen (% mörkerseende; g färgteckning;  
i miniatyreffekt; u selektiv färg;  1 silhuett; 2 högdagerbild; 
3 lågdagerbild); programautomatik med flexibelt program  
(p); slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd automatik  
(A); manuell (M); U1 (användarinställningar 1);  
U2 (användarinställningar 2)

Exponerings-
kompensation

Kan justeras mellan -5 och +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i 
lägena p, S, A, M, SCENE och % 

Exponeringslås Ljushet låst vid avläst värde med A AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet 
(rekommenderat 
exponeringsindex)

ISO 100 till 25 600 i steg om 1/3 eller 1/2 EV, i läge p, S, A, M, 
kan även ställas in på ca 1 eller 2 EV (motsvarar ISO 102 400, 
endast monokrom) över ISO 25 600; automatisk ISO-känslighet 
tillgänglig

Aktiv D-Lighting Auto, extra hög, hög, normal, låg, av
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul 

med TTL-fasdetektering, finjustering, 51 fokuspunkter 
(inklusive 15 sensorer av korstyp; f/8 stöds av en sensor) och 
AF-hjälplampa (räckvidd ca 0,5–3 m)

Autofokussystemets 
arbetsintervall

3 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)

Objektivservo • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-
AF (AF-C), automatiskt val av AF-S/AF-C (AF-A), förutsägande 
fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets 
position • Manuell fokusering (M): elektronisk avståndsmätare 
kan användas

Fokuspunkt Kan väljas bland 51 eller 11 fokuspunkter
AF-områdeslägen Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21, eller 51 

punkter, 3D-följning, automatiskt AF-område

Fokuslås Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ned halvvägs 
(enpunkts servo-AF) eller genom att A AE-L/AF-L-knappen 
trycks ned

Inbyggd blixt i, k, p, n, o, s, w, g : Automatisk blixt med 
automatisk uppfällning
p, S, A, M, 0 : manuell uppfällning med låsknapp

Ledtal Ca 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensor med 2 016 pixlar finns 

med den inbyggda blixten. i-TTL-balanserad upplättningsblixt 
för digitala SLR-kameror används i kombination med 
matrismätning, centrumvägd mätning. Standard-i-TTL-
upplättningsblixt används för D-SLR-kameror med spotmätning

Blixtlägen Auto, automatisk med röda ögon-reducering, automatisk 
långsam synk, automatisk långsam synk med röda ögon-
reducering, upplättningsblixt, röda ögon-reducering, långsam 
synk, långsam synk med röda ögon-reducering, långsam synk 
på bakre ridå, synk på bakre ridå, av. Stöd för automatisk FP 
med höghastighetssynk

Blixtkompensation -3 till +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Blixt klar-indikator Tänds när inbyggd blixt eller den extra blixten är helt laddad; 

blinkar när blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter 

samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting 
System (CLS)

Stöd för Nikon CLS; styrenhetsläge tillgängligt

Synkterminal Synkterminaladapter för tillbehörssko AS-15 (säljs separat)
Vitbalans Auto (2 typer), glödlampa, lysrör (7 typer), direkt solljus, blixt, 

molnigt, skugga, manuellt förinställt värde (upp till 6 värden 
kan sparas, spotmätning av vitbalansmätning tillgänglig under 
livevisning), välj färgtemperatur (2 500 till 10 000 K), samtliga 
med finjustering

Gafflingstyper Exponering, blixt, vitbalans och ADL
Livevisningslägen C (livevisningsläge för stillbilder),1 (livevisningsläge för filmer)
Objektivservo med 
livevisning

• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig  
servo-AF (AF-F) • manuell fokusering (M)

AF-områdeslägen Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, 
motivföljande AF

Autofokus Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran 
väljer fokuspunkt automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller 
motivföljande AF har valts)

Filmmätning TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningsmetod Matris eller centrumvägd
Bildstorlek (pixlar) och 
bildhastighet

• 1 920 × 1 080, 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p  
• 1 280 × 720; 60p, 50p 
Faktiska bildfrekvenser för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94, 50, 
29,97, 25 och 23,976 bps; alternativ med stöd för både H hög och 
normal bildkvalitet 1 920 × 1 080; 60p och 50p är endast tillgängliga 
när 1,3× (18×12) har valts som bildområde i filminspelningsmenyn

Filformat MOV
Videokomprimering Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
Maxlängd Ca 29 minuter 59 sekunder (10 eller 20 minuter beroende på 

bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet)
Övriga filmalternativ Indexmarkering, timelapse-fotografering
Monitor 8 cm/3,2 tum, ca 1 229 000 punkter (VGA, 640 × 480 

× 4 = 1 228 800 punkter), TFT-monitor med ca 170° 
betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och justering av 
ljusstyrka

Visning Helskärms- och miniatyrbildvisning (4, 9 eller 72 bilder eller 
kalender) med visningszoom, filmvisning, bildspel och/eller 
filmvisning, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, 
platsdatavisning och automatisk bildrotering

USB Hi-Speed USB, anslutning till inbyggd USB-port 
rekommenderas

HDMI-utgång HDMI-kontakt typ C
Tillbehörskontakt Trådlösa fjärrkontroller: WR-1 och WR-R10, trådutlösare:  

MC-DC2, GPS-enhet: GP-1/GP-1A (alla säljs separat)
Ljudingång Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via 

plug-in stöds)
Ljudutgång Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
Trådlösa standarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Driftfrekvens 2 412 till 2 462 MHz (kanal 1 till 11)
Räckvidd (siktlinje) Cirka 30 m (förutsatt att inga störningar förekommer; räckvidden 

kan variera med signalstyrkan och eventuella hinder)
Datahastighet 54 Mbit/s, högsta logiska datahastighet enligt IEEE-

standarden, faktisk hastighet kan variera
Autentisering Öppet system, WPA2-PSK
Trådlös konfiguration Stöd för WPS
Åtkomstprotokoll Infrastruktur
NFC-funktion NFC Forum, typ 3-tagg
Språk som stöds Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, 

franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, 
kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, 
nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (Portugal 
och Brasilien), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, 
tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, 
ungerska, vietnamesiska

Batteri Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15
Batteripack MB-D15-flerfunktionsbatteripack (tillval) med ett 

uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15 eller sex 
alkaliska R6/AA-, Ni-MH- eller litiumbatterier

Nätadapter Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga 1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D) Cirka 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vikt Ca 765 g med batteri och minneskort, men utan 

kamerahuslock, ca 675 g (endast kamerahuset)
Driftmiljö Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen 

kondensation)
Medföljande tillbehör 
(kan variera efter land och 
område)

Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15, batteriladdare 
MH-25a, USB-kabel UC-E17, kamerarem AN-DC1 BK, 
kamerahuslock BF-1B, sökarlock DK-5, ögonmussla DK-23

• SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. 
• PictBridge är ett varumärke. 
•  HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller 

registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC. 
• Android är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Google Inc. 
•  Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör  

Wi-Fi Alliance®. 
•  N-Mark är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i 

USA och i andra länder. 
•  IOS är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems Inc. i 

USA och i andra länder och används under licens. 
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. 
•  Andra produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör 

respektive företag. 
•  Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i det här materialet är 

simulerade.


