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I AM HAPPY HAPPY BIRTHDAY

Fånga känslan i de viktiga ögonblicken.    

Om du vill få ut mer av din kamera och ändå inte ha något komplicerat är den nya D3300 något för dig. Mindre 

kraftfulla kameror, som de i smarta telefoner, kan missa undflyende, snabba ögonblick; bilder i svag belysning blir 

ofta suddiga och om du inte är extra förtjust i pixliga bilder är det inte direkt ett alternativ att zooma in avlägsna 

motiv. Fånga ögonblickets skönhet genom att kombinera D3300 med ett NIKKOR-objektiv. Fyll din värld med 

livfulla och verklighetstrogna bilder och filmer som endast går att fånga med en digital Nikon-systemkamera.

• Överlägsna bilder: 24,2 megapixlar, bildprocessorn EXPEED 4 och ISO 12 800.

• Ta bilder av snabba händelser i exakt rätt ögonblick: upp till 5 bps serietagning och 11-punkters AF-system. 

• Vägledning steg för steg: guideläge. 

• Enkla kreativa alternativ: 13 spännande specialeffekter för bilder och filmer.

• Dela med hög kvalitet genom tillvalet trådlös mobiladapter och en smart enhet.

• System med låg vikt: litet kamerahus, litet medföljande objektiv.

Kamerahuset finns i tre olika färger
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Fånga alla detaljer: bilder att glädjas åt

Med sina 24,2 effektiva megapixlar är D3300 en riktigt kraftfull kamera. 
Tillsammans med det medföljande, högupplösta NIKKOR-objektivet är 
detta en kamera som tar oförglömliga bilder med utsökt detaljrikedom. 
Alla detaljer är skarpa och klara, även om du beskär eller förstorar en del 
av bilden. Tack vare den nya bildprocessorn EXPEED 4 går den skärpan 
inte heller förlorad när du fotograferar i svag belysning.

Upplev kvaliteten med 24,2 megapixlar

Riktigt vacker

Trädets och trappans strukturer återges skarpt 
och klart, även när de klippts ut ur bilden till 
höger och förstorats.
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Kombinera D3300 med ett  
NIKKOR-objektiv

En bra bild börjar med ett bra objektiv och 
Nikons hela serie med NIKKOR-objektiv, 
inklusive de medföljande objektiven, har 
utformats för att verkligen dra nytta av det 
stora antalet pixlar i D3300, så att du kan fånga 
fantastiska bilder och filmer.

Skillnaden ligger i detaljerna:  
bildsensor i DX-format

Bildsensorn är kamerans hjärta. D3300 är 
en kamera med stort hjärta. Den innovativa 
bildsensorn är särskilt utformad utan optiskt 
lågpassfilter och fångar även de minsta detaljer 
med häpnadsväckande skärpa. Bilderna är 
otroligt klara, särskilt när de tas med ett 
NIKKOR-objektiv. 

Kristallklara bilder med verklighetstrogna 
färger: det nya bildbearbetningssystemet 
EXPEED 4

Nikons snabba och kraftfulla 
bildbearbetningssystem återskapar färgerna 
exakt och du får otroligt klara bilder och jämna 
filmer. Bilderna återges på ett vackert sätt med 
rika färgtonsövergångar och minimerat brus, 
även när du fotograferar i svag belysning vid 
höga ISO-tal. 

Riktigt vacker

Hemligheten bakom vackra bilder

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Exponering: [A]-läge, 1/200 sek., f/3,5  
• Vitbalans: Skugga  
• Känslighet: ISO 200  
• Picture Control: Standard
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Tagen med ISO 3 200

Otrolig prestanda i svag belysning:  
ljuskänslighet ISO 100–12 800

Vill du slippa suddiga eller korniga bilder när 
du fotograferar i svag belysning? Den nya 
bildprocessorn EXPEED 4, som D3300 är utrustad 
med, har ett stort ljuskänslighetsomfång (ISO 100 
till 12 800, kan utökas till motsvarande 25 600) 
och utmärkt brusreducering. Tack vare den kan du 
ta skarpa bilder med 24,2 megapixlars upplösning 
även i dåligt ljus. Njut av friheten i att kunna fånga 
alla detaljer i mörka miljöer och att till och med 
kunna fotografera häftiga nattlandskap utan stativ. 

Mer detaljer i högdagrar och skuggor:  
Aktiv D-Lighting med kraften från EXPEED 4

Prova att använda en smart telefon för att 
fotografera i skarpt dagsljus eller i ett rum där 
ljuset flödar in genom fönstret. Antagligen får 
du en urblekt bild eller så försvinner motivets 
detaljer i skuggorna. Men om du tar samma bild 
med D3300 kommer kamerans funktion Aktiv 
D-Lighting att bibehålla detaljerna i både ljusa 
och mörka områden automatiskt, så att du får 
en bild som fångar hela ögonblickets skönhet. 

Aktiv D-Lighting: PÅ

Aktiv D-Lighting: AV

Bättre bildkvalitet

Tagen med ISO 800

Riktigt vacker
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Ta flera bilder per sekund för att få den perfekta 
bilden: serietagning med snabba 5 bps

Eftersom händelser som är värda att 
fotografera kan vara över på bråkdelen av 
en sekund har D3300 serietagning med hög 
hastighet på upp till 5 bilder per sekund. Med 
den hastigheten missar du inget av det som 
händer, och undflyende ögonblick eller uttryck 
kan fångas i precis rätt ögonblick.

Följ smidigt motiv i rörelse:  
fotografering med sökaren

Dra nytta av den breda optiska sökaren på 
D3300 för att enkelt ta bilder med perfekt 
timing när du fotograferar motiv som rör sig 
snabbt, oavsett vilket avstånd de befinner 
sig på. Bilden i sökaren når ditt öga i ljusets 

hastighet, så det du ser när du trycker 
ned avtryckaren är precis det foto du får. 
Fotografering med sökaren hjälper också till att 
minimera kameraskakningar. 

Snabb knivskarp fokus:  
11-punkters AF-system 

Det spelar ingen roll hur snabbt eller hur 
oberäkneligt motivet rör sig, D3300 ser till att 
allt är i fokus. När du tar ögonblicksbilder eller 
filmar med full HD fokuserar det knivskarpa 
AF-systemet med 11 punkter och korssensor i 
mitten direkt på motivet. Kamerans system för 
motivigenkänning ger exakt motividentifiering och 
hjälper till att upptäcka ändringar i kompositionen. 
De fyra lägena för AF-område ger skarpa resultat 
oavsett om motivet rör sig fort, inte är i mitten 
eller är litet och helt oförutsägbart.  

Enkel och bekväm

Missa inte de bästa ögonblicken

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR  
• Exponering: [S]-läge, 1/400 sek., f/5,6  
• Vitbalans: Auto  
• Känslighet: ISO 800  
• Picture Control: Standard

11-punkters AF-system ger pålitlig motividentifiering
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Enkel och bekväm

Ett välbekant sätt att fotografera:  
stor LCD-monitor

När du vill att D3300 ska vara lika lätt att använda 
som en kompaktkamera eller smart telefon växlar 
du helt enkelt till fotografering med Livevisning 
och använder den stora LCD-monitorn på 7,5 
cm (3,0 tum) för att fotografera och filma. 
Livevisningen är ett intuitivt och välbekant sätt 
att fotografera som gör det lätt att kontrollera alla 
delar av det motiv du vill fånga. 

Gör det enkelt för dig:  
automatisk motivtyp

Om du snabbt vill ta perfekta bilder helt utan 
ansträngning ställer du in funktionsratten på Auto 
eller Auto [blixt avstängd*] och fotograferar med 
Livevisning. Kameran aktiverar automatiskt läget 
för automatisk motivtyp och väljer den motivtyp 
som passar bäst för motivet du fotograferar. 

 * När autofokus används  
Obs! I situationer då porträtt, landskap, närbild eller nattporträtt inte 
passar väljs auto eller auto (blixt avstängd).

 

Skarpt fokus vid Livevisning:  
fyra AF-områdeslägen 

Fyra AF-områdeslägen hjälper till att fokusera 
på motivet när du fotograferar eller filmar med 
Livevisning. Ansiktsprioriterande AF känner 
av och spårar ansikten i bilden, Smalt AF-
område är perfekt för motiv som står stilla och 
Brett AF-område passar utmärkt för landskap. 
Motivföljande AF fokuserar på ett rörligt motiv 
och när det kombineras med aktiv servo-AF 
bibehålls fokus på oförutsägbara motiv som rör 
sig i alla möjliga riktningar. 

Fullkomligt lysande stillbilder och filmer

  

 Auto Porträtt Landskap Auto Närbild Nattporträtt
    （Blixt avstängd）

Upptäck det roliga med filmer i full HD: 
D-filmläge 

Med D3300 får du inte bara utmärkta foton, 
du kan dessutom skapa imponerande filmer. 
Kamerans funktion för D-film kan spela in 
film i full HD-kvalitet med bildfrekvenser på 
upp till 50p/60p med aktiv autofokus. Det 
gör att du får en jämn inspelning av händelser 
som rör sig snabbt, tillsammans med en 
anmärkningsvärd skärpa och klarhet. Kamerans 
nya specialeffektläge gör det möjligt att ge 
filmerna en unik känsla och den inbyggda 
mikrofonen plus kompatibilitet med Nikons 
externa stereomikrofon ME-1 gör att du kan 
skapa filmer som inte bara ser bra ut, utan  
även låter bra.

Stereomikrofonen  
ME-1 monterad  
på D3300

Full HD
1920 × 1080/60p

Använd ett stativ för att undvika oskärpa som orsakas av 
kameraskakningar under filminspelning.

Ansiktsprioriterande AF
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Det kompakta objektivet AF-S DX NIKKOR 
18–55mm f/3.5–5.6G VR II väger bara ca 195 gram 
men ger skarpa resultat 

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Exponering: [P] -läge, 1/100 sek., f/6,3  
• Vitbalans: Auto  
• Känslighet: ISO 400  
• Picture Control: Standard

Enkel och bekväm

D3300: alltid nära dig vid de viktiga ögonblicken

Bekväm och med låg vikt: litet kamerahus, 
litet medföljande objektiv

Liten storlek men stor när det gäller bildkvalitet –  
D3300 gör det mer lockande än någonsin att 
använda en digital systemkamera. Det nya 
indragbara objektivet gör systemet mycket mer 
kompakt och lättare att ha med sig jämfört med 
många andra systemkameror. Kamerahuset 
finns i svart, rött eller grått och det har ett 
stort bekvämt grepp som gör det lätt att hålla 
kameran stadigt. 

Mycket låg vikt och mångsidigt medföljande 
objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II

Med en brännvidd på 18–55 mm är det 
mångsidiga objektivet som medföljer 
D3300 ett enkelt sätt att ta bra bilder och 
filmer i alla vardagens situationer. Trots den 
otroligt kompakta och lätta utformingen har 
detta objektiv med 3× zoom ändå Nikons 
vibrationsreducering, som säkerställer skarpa 
bilder utan oskärpa oavsett om du fotograferar 
snabba händelser, tar ett grupporträtt med 
vidvinkel i svag belysning eller zoomar in för  
att fotografera avlägsna motiv.

Din personliga belysningsassistent: 
uppfällbar blixt

När du fotograferar bakgrundsupplysta motiv 
eller under skuggiga förhållanden med kameran 
inställd på Auto, Porträtt, Barn, Närbild eller 
Nattporträtt fäller D3300 automatiskt upp den 
inbyggda blixten och avfyrar den, så att du får 
rätt mängd extra ljus och att vackert slutresultat.

D3300 med AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II i jämförelse 
med D3200-systemet (visas av blå linjer och områden)

Med inbyggd blixt Utan inbyggd blixt
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Alltid redo att hjälpa: vägledning steg för 
steg med guideläge

Om du alltid har velat få bättre bildkvalitet men 
känt dig osäker på hur en digital systemkamera 
används kan guideläget på D3300 mycket väl 
bli din nya bästa vän. Det är lätt att komma åt 
och förstå guideläget och det visar dig exakt 
hur du ska få de bilder och filmer du vill ha, 
och hur du kan retuschera bilderna i kameran. 
Med hjälpbilder och förklaringar i enkla steg 
är guideläget ett utmärkt sätt att hantera de 
viktigaste funktionerna och reglagen utan att 
ens öppna kamerans handbok! 

Motivtyper: perfekta bilder utan att justera 

några inställningar

Motivtyper gör det möjligt att ta bra bilder utan 
behöva att justera några kamerainställningar. 
Vrid helt enkelt på funktionsratten för att välja 
Porträtt, Landskap, Barn, Sport, Närbild eller 
Nattporträtt så optimerar D3300 slutartid, 
ISO och bländare automatiskt för ett vackert 
resultat.

Helt fantastiska bilder: låt D3300 vägleda dig 

Enkel och bekväm

 k l p m n o
Porträtt  Landskap  Barn Sport  Närbild  Nattporträtt

Porträit

Närbild

Landskap

Barn

Göra bakgrunder mjuka
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Funktionell enkelhet

Ändra inställningar enkelt: P-knapp

Med P-knappen, som sitter praktiskt placerad 
på kamerans baksida, kan du ta en genväg förbi 
kamerans huvudmeny för att snabbt ändra 
inställningar medan du fotograferar.

Dela enkelt bilder med hög kvalitet med 
vänner och familj

Dela bilder som sticker ut från mängden av bilder 
tagna med smarta telefoner: Använd D3300 med 
Nikons mobiladapter WU-1a (tillval) så kan du 
enkelt dela bilder med hög kvalitet på Facebook, 
Instagram eller Twitter via en smart enhet.* 
Adaptern gör det också möjligt att använda en 
smart telefon eller surfplatta för att fjärrutlösa 
kamerans avtryckare, vilket kan ge riktigt bra 
självporträtt.

* Kompatibel med smarta iOS™- och Android™-enheter. Den här 
funktionen kräver att ett särskilt program används som kan hämtas 
utan kostnad från Google Play™ och Apple App Store™. Android, 
Google, Google Play, YouTube och andra märken är varumärken som 
tillhör Google Inc.

Trådlös mobiladapter WU-1a 
monterad på D3300

SNS, NIKON  

IMAGE SPACE,  

e-post osv.

Trådlöst 
nätverk

WU-1a

Fjärrstyrning av 
kameran

Bildöverföring 

Smarta enheter

Kostnadsfri bilddelning och lagring:  
NIKON IMAGE SPACE

NIKON IMAGE SPACE är en molntjänst där 
Nikon-användare har tillgång till upp till 20 GB 
kostnadsfri lagring och enkelt kan dela bilder på 
Facebook och Twitter med ett klick. Läs mer på 
nikonimagespace.com.

Enkel och bekväm

nikonimagespace.com
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Superintensiv

Oändligt roligt 

Släpp lös konstnären inom dig: 
specialeffekter

Med 13 specialeffekter gör D3300 det lätt 
att ge bilder och filmer en konstnärlig känsla. 
Använd Pop för att göra färgerna klarare genom 
att öka mättnaden, skapa retrokänsla med 
effekten Leksakskamera eller få med hela 
utsikten i en bild med Enkelt panorama. 

Ställ helt enkelt in 
funktionsratten på 
Effekter och välj 
det alternativ du vill 
använda innan du 
fotograferar. 

Enkelt panorama

Specialeffekter i D3300:   

• Mörkerseende • Superintensiv • Pop • Fotoillustration*1 • Färgteckning*1  
• Leksakskameraeffekt • Miniatyreffekt*2 • Selektiv färg • Silhuett • Högdagerbild  
• Lågdagerbild • HDR-målning*3 • Enkelt panorama*3

*1 En film som spelats in med denna effekt spelas upp som ett bildspel som består av en serie stillbilder.
*2 En film som spelats in med denna effekt spelas upp i hög hastighet.
*3 Filmning och förhandsgranskning av effekter är inte tillgänglig med dessa effekter.

Pop

Fotoillustration

Leksakskameraeffekt

                Ha roligt när du skapar! 
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Välj vad du vill se: NIKKOR-objektiv

Bildkvaliteten beror till stor del på prestandan 
hos det objektiv du använder, och våra NIKKOR-
objektiv är kända i hela världen för sin optiska 
prestanda. D3300 är kompatibel med hela serien 
med NIKKOR-objektiv i DX-format. Vilket du än 
väljer kan du njuta av precision och flexibilitet, 
vilket hjälper dig att få ut så mycket som möjligt 
av kamerans upplösning på 24,2 megapixlar. 
Njut av friheten att ta bilder med livfulla färger 
och slående kontrast, eller experimentera med 
filmiska effekter när du filmar.

Fånga stora vyer  
(vidvinkelobjektiv med zoom) 

Kom nära avlägsna motiv  
(normalt zoomobjektiv)

Ta mer imponerande porträtt  
(fast objektiv) 

Ta klara, tydliga närbilder på små föremål 
(mikroobjektiv)

Se världen genom våra ögon

Oändligt roligt

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

Detta objektiv med 7,8x zoom är mycket  
mångsidigt. Det har Nikons vibrationsreducerings-
system (VR) som ger bilder utan oskärpa och den 
tysta autofokusen är särskilt användbar när du 
filmar.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  

Med en stor maximal bländare på f/1,8 är detta 
fasta objektiv perfekt för att ta porträtt med vacker 
oskärpa i bakgrunden. Det är även ett smart val när 
du vill fotografera i svag belysning. 

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

Det här kompakta och lätta mikroobjektivet 
är perfekt för slående och verklighetstrogna 
närbilder. Det har en stor maximal bländare på 
f/2,8 som gör att du kan skilja ut motivet mot en 
bakgrund i vacker oskärpa.

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

Detta objektiv med ultravidvinkelzoom är 
perfekt för att ta dramatiska landskapsbilder 
eller fotografier med överdrivna perspektiv. 
Det bredaste läget på 10 mm fångar de mest 
majestätiska vyer.
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Tjugo sätt att förbättra bilder i kameran: 
retuscheringsmeny

Den imponerande retuscheringsmenyn i D3300 
ger dig 20 olika sätt att förbättra bilder och filmer 
utan att använda en dator. Du kan snabbt och 
enkelt utföra åtgärder som att räta upp ett foto 
eller omvandla en bild till svartvitt. 

Nybörjarblixt: SB-300 Speedlight

Den här kompakta externa blixtenheten med låg 
vikt är ett enkelt sätt att få vackert belysta bilder. 
Använd den för att öka effekten i bilder som tas i 
dagsljus, förbättra bilder som tas i skymningsljus 
eller exponera motivets detaljrikedom i 
situationer med motljus.

Indirekt blixt från SB-300 belyser barnet med ett mjukt, naturligt ljus.

Berika varje ögonblick

Oändligt roligt

SB-300 monterad på D3300

Systemöversikt

* Medföljande tillbehör  ** Produkter från andra tillverkare än Nikon† Om en film som är inspelad med stereoljud från en stereomikrofon ME-1 (säljs separat) visar produkter som inte kommer från Nikon på en tv,  
och kameran är ansluten med AV-kabel återges ljudet som monoljud. HDMI-anslutningar har stöd för stereoljud.

†† Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis).

SÖKARTILLBEHÖR SPEEDLIGHT-BLIXTAR

DG-2  
sökarlupp

DR-6  
vinkelsökare

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

DK-22 sökaradapter

DK-5 sökarlock

DK-25 ögonmussla*

SB-910 
Speedlight-

blixt
SB-700 

Speedlight-
blixt

SB-400 
Speedlight-

blixt 

SB-300 
Speedlight-

blixt 

R1C1  
blixtsystem för 

närbildsfotografering 
(Speedlight), inklusive 

kontrollenhet

AS-15  
synkterminal- 

adapter

FSA-L1  
Fieldscope-fäste  
för DSLR

FSA-L2  
Fieldscope-fäste  
för DSLR

SB-910/700/ 
400/300 

Speedlight-blixtar

Speedlight-blixtar  
för studio- 

fotografering**

SC-28, 29 TTL-
fjärrstyrningskabel

GP-1A  
GPS-enhet

MC-DC2 
trådutlösare

ML-L3 trådlös  
fjärrkontroll

EN-EL14a uppladdningsbart 
litiumjonbatteri*

EH-5b nätadapter   EP-5A strömkontakt

CF-DC7 halvmjuk väska
CF-DC1 halvmjuk väska

ME-1 
stereomikrofon

WR-T10 trådlös 
fjärrkontroll 
(sändare)

WR-R10 trådlös 
fjärrkontroll 
(sändare/ 
mottagare)

SD-minneskort**

UC-E17*/UC-E6 USB-kabel

WU-1a trådlös 
mobiladapter

Wireless Mobile 
Utility††

Smart enhet    
(iOS/Android  
OS)**

Capture NX 2

Persondator**

TV-monitor**

HDMI-kabel**†

EG-CP14 AV-kabel*†

FJÄRRKONTROLL OCH GPS-TILLBEHÖR

STEREOMIKROFON
NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

VÄSKA

 DATOR RELATERADE TILLBEHÖR

TV- OCH VIDEOTILLBEHÖR

NIKKOR- 
OBJEKTIV

DIGISCOPING-
TILLBEHÖR

D3300 är utformad för 
att enbart användas 
tillsammans med AF-S- 
och AF-I NIKKOR-objektiv 
försedda med autofokusmotor

MH-24  
batteriladdare*

PC card-adapter**
SD-minneskortsläsare**

ViewNX 2*

WR-1 trådlös 
fjärrkontroll

WR-1 trådlös 
fjärrkontroll

WR-T10 trådlös 
fjärrkontroll TILLBEHÖR 

TILL SMARTA 
ENHETER



Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D3300

Typ 
Typ Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste  Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikon DX-format, brännvidden motsvarar cirka 1,5× brännvidden hos objektiv i FX-format
Effektiva pixlar 
Effektiva pixlar 24,2 miljoner
Bildsensor 
Bildsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar  24,78 miljoner
Dammreduceringssystem Funktion för rengöring av bildsensorn, referensbilddata för borttagning av damm i bilden 

(programmet Capture NX 2 krävs (säljs separat))
Lagring
Bildstorlek (pixlar)  • I läge (enkelt panorama): Normal (horisontell panorering) 4 800 × 1 080; normal 

(vertikal panorering) 1 632 × 4 800; bred (horisontell panorering) 9 600 × 1 080; bred 
(vertikal panorering) 1 632 × 9 600 • Andra lägen: 6 000 × 4 000 (stor); 4 496 × 3 000 
(mellan); 2 992 × 2 000 (liten)

Filformat • NEF (RAW): 12-bitars, komprimerad • JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med låg  
(ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering • NEF (RAW) + JPEG: varje bild 
sparas i både NEF-format (RAW) och i JPEG-format

Picture Control-system  Kan väljas bland alternativen Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och 
Landskap. Vald Picture Control kan anpassas.

Medier  SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Filsystem  DCF ((ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror) 2.0, DPOF (Digital 

Print Order Format), EXIF (överförbara bildformat för digitalkameror) 2.3, PictBridge
Sökare 
Sökare Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonnivå
Sökartäckning Ca 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Förstoring Ungefär 0,85× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt 18 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarokularet)
Dioptrijustering -1,7 till +0,5 m-1

Mattskiva BriteView Clear Matte Mark VII-monitor av typ B
Reflekterande spegel  Snabbt återgående
Objektivbländare  Omedelbart återgående, elektroniskt styrd 
Objektiv
Kompatibla objektiv Autofokus finns på AF-S- och AF-I-objektiv; Autofokus finns inte på andra typer av G- 

och D- objektiv, AF-objektiv (IX-NIKKOR och objektiv till F3AF stöds inte) och AI-P-
objektiv; Icke-CPU-objektiv kan användas i läget M men då fungerar inte kamerans 
exponeringsmätare. Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv som 
har en maximal bländare på f/5,6 eller snabbare.

Slutare
Typ  Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartider  1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 EV, bulb, tid
Blixtsynkhastighet X = 1/200 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller längre

Utlösare 
Utlösarlägen 8 (enkelbild), s (serietagning), J (tyst läge), E (självutlösare),  

" (fördröjd fjärrstyrning; ML-L3), # (fjärrstyrning utan fördröjning; ML-L3)
Bildmatningshastighet Upp till 5 bps (vid fotografering med manuell fokusering, exponeringslägena 

Slutartidsstyrd automatik [S] eller Manuell [M], en slutartid på 1/250 sek. eller kortare, 
och med övriga inställningar i standardläget) 

Självutlösare 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek. 1 till 9 exponeringar
Exponering 
Mätning  TTL-exponeringsmätning med 420-pixlars RGB-sensor
Mätningsmetod • Matrismätning: 3D-färgmatrismätning II (typ G-, E- och D-objektiv), färgmatrismätning II 

(andra CPU-objektiv) • Centrumvägd mätning: 75 % vikt ges till en cirkel på 8 mm i bildens 
mitt • Spotmätning: Mäter i en cirkel på 3,5 mm (cirka 2,5 % av bildens yta) centrerad på 
aktiv fokuspunkt

Intervall (ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 ºC) • Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
Koppling av exponeringsmätare Processor
Läge  Autolägen (i auto, j auto [avstängd blixt]), programautomatik med flexibelt program (P);  

slutartidsstyrd automatik  (S), bländarstyrd automatik (A), manuell (M), motivtyper  
(k porträtt, l landskap, p barn, m sport, n närbild, o nattporträtt), specialeffektlägen  
(% mörkerseende, S superintensiv, T pop, U fotoillustration, g färgteckning,  
' leksakskameraeffekt, ( miniatyreffekt, 3 selektiv färg, 1 silhuett, 2 högdagerbild,  
3 lågdagerbild, ) HDR-målning, I enkelt panorama)   
* Det går inte att filma med HDR-målning och enkelt panorama

Exponeringskompensation Kan justeras mellan -5 och +5 EV i steg om 1/3 EV i lägena  P, S, A, och M 
Exponeringslås  Ljusstyrka låst vid avläst värde med knappen A (L ) 
ISO-känslighet   ISO 100 till 12 800 i steg om 1 EV, kan även ställas in på ca 1 EV 
(rekommenderat  (motsvarar ISO 25 600) över ISO 12 800. Automatisk ISO-känslighet tillgänglig.
exponeringsindex)  
Aktiv D-Lighting På, av
Fokus 
Autofokus  Nikon Multi-CAM 1000 autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, 11 fokuspunkter 

(inklusive en sensor av korstyp) och AF-hjälplampa (räckvidd cirka 0,5 till 3 m)
Arbetsområde -1 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-C), automatiskt val av AF-S/

AF-C (AF-A), förutsägande fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets position 
• Manuell fokusering (MF): elektronisk avståndsmätare kan användas.

Fokuspunkt  Kan väljas från 11 fokuspunkter
AF-områdesläge  Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område, automatiskt AF-område, 3D-följning (11 punkter)
Fokuslås Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ner halvvägs (enpunkts servo-AF) eller 

genom att knappen A (L) trycks ner

Blixt  
Inbyggd blixt  i, k, p, n, o, S, T, U, g, ': automatisk blixt med automatisk uppfällning 

P, S, A, M: manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal Ca 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning TTL: i-TTL-blixtkontroll med 420-pixlars RGB-sensorn är tillgänglig med den inbyggda 

blixten och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300, i-TTL-
balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror används med matrismätning eller 
centrumvägd mätning, i-TTL-standardblixt för digitala systemkameror med spotmätning

Blixtläge  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

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

blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative  Avancerad trådlös blixt med stöd för SB-910, SB-900, SB-800 och SB-700 som masterblixt
Lighting System (CLS)  eller SU-800 som kontrollenhet. Färginformation från blixt stöds med alla CLS-kompatibla 

blixtenheter.
Synkterminal  AS-15 synkterminaladapter (säljs separat)
Vitbalans 
Vitbalans   Automatisk, glödlampa, fluorescerande (7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga, 

manuellt förinställt värde. Alla kan finjusteras utom manuellt förinställt värde.
Livevisning 
Objektivservo  • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
AF-områdesläge  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)
Automatisk motividentifiering  Finns i läge i och j 
Film  
Mätning  TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Mätningsmetod Matris
Bildstorlek (pixlar)  • 1 920 × 1 080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, H hög/normal • 1 280 × 720, 60p/50p,
och bildhastighet H hög/normal • 640 × 424, 30p/25p,  H hög/normal. Bildhastigheter på 30p (faktisk 

bildhastighet 29,97 bps) och 60p (faktisk bildhastighet 59,94 bps) när NTSC väljs i videoläget; 
25p och 50p när PAL väljs i videoläget; faktisk bildhastighet när 24p väljs är 23,976 bps

Filformat  MOV
Videokomprimering Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet Ljud kan spelas in via en inbyggd eller extern stereomikrofon och känsligheten kan justeras
ISO-känslighet  ISO 100 till 12 800. Kan även ställas in på ca 1 EV (motsvarar ISO 25 600) över ISO 12 800.

Monitor
Monitor 7,5 cm (3 tum) TFT-LCD-monitor med cirka 921 000 punkter (VGA), 170 graders 

betraktningsvinkel, 100 % sökartäckning och ljushetsjustering
Visning
Visning Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med visningszoom, 

film- och panoramavisning, foto och/eller bildspel, visning av histogram, högdagrar, 
automatisk bildrotering, bildklassning och bildkommentar (upp till 36 tecken)

Gränssnitt
USB  Hi-Speed USB
Videoformat  NTSC, PAL
HDMI-utgång  HDMI-minikontakt typ C
Tillbehörskontakt • Trådlösa fjärrkontroller: WR-1, WR-R10 • Trådutlösare: MC-DC2  

• GPS-enheter: GP-1/GP-1A (alla säljs separat) 
Ljudingång  Ministereokontakt (3,5 mm i diameter); har stöd för stereomikrofonen ME-1 (tillval)
Språk som stöds
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

Strömkälla
Batteri  Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14a 
Nätadapter  Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5A (säljs separat)
Stativgänga
Stativgänga 1/4 tum (ISO 1 222)
Mått/vikt
Mått (b × h × d) Ca 124 × 98 × 75,5 mm
Vikt  Cirka 460 g (med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock); cirka 410 g (endast 

kamerahuset)
Driftmiljö
Temperatur  0 till 40 °C
Luftfuktighet  85 % eller lägre (ingen kondensation)
Tillbehör
Medföljande tillbehör  Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a, batteriladdare MH-24, ögonmussla i  
(kan variera efter  gummi DK-25, USB-kabel UC-E17, AV-kabel EG-CP14, kamerarem AN-DC3, kamerahuslock
land och område) BF-1B, CD-skiva med ViewNX 2
• 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. • AndroidTM är ett 
varumärke som tillhör Google Inc. • Facebook® är ett registrerat varumärke som tillhör Facebook. • 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.
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