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Gör världen rättvisa med den nya D5500. Den här smidiga, 

kraftfulla D-SLR-kameran och den lättanvända pekskärmen  låter 

dig göra mer med din fotografering.

D5500 klarar allt från snabba rörelser till svåra situationer med 

svagt ljus och ser till att du får klara och rena bilder oftare än 

någonsin tidigare. Kombinera kraften hos den här kameran med 

kraften i ett NIKKOR-objektiv för att få knivskarpa bilder. Även när 

du skriver ut bilderna i stort format eller visar dina filmer på en 

stor skärm är de kristallklara återspeglingar av hur du ser världen. 

Den responsiva pekskärmen är vinklingsbar och känns intuitiv 

att använda. Och inbyggd Wi-Fi gör det enklare att dela dina 

högkvalitativa foton via en smartphone eller surfplatta.1 Den 

självbärande strukturen är lätt men ändå tålig och har ett djupt 

grepp. En bärbar D-SLR-kamera som är så nära perfektion som 

det går att komma.

1 Förbered din smartphone eller surfplatta på att ta emot foton genom att ladda ner den 
kostnadsfria appen Wireless Mobile Utility. Wireless Mobile Utility är kompatibel med smarta 
enheter med iOS™ och Android™ och 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.

.

Imponera på dina vänner med fantastiska bilder direkt efter att du har 
tagit dem.

Fånga även diskreta färgskiftningar lika tydligt som du ser dem. Högt eller lågt? Hitta den mest fördelaktiga 
vinkeln för dina bilder med hjälp av den 
vinklingsbara monitorn.

Ta skarpa bilder i svagt ljus tack vare hög ISO-känslighet och avancerad brusreducering. 

Överför bilderna till en smartphone eller surfplatta och dela dem direkt. 

Följ snabba händelser genom sökaren och 
fånga varje rörelse i skarpt fokuserade bilder. 

Bättre bilder än någonsin



D5500 är lika intuitiv att fotografera med som 
en smartphone och har utformats för att se till 
att du känner dig helt synkad med det du gör. 
Vänd, luta eller rotera den vinklingsbara monitorn 
för att komponera bilder från spännande vinklar 
och tryck sedan på den responsiva pekskärmen 
för att fokusera och fotografera. Du kan till och 
med justera inställningar som bländare, ISO och 
slutartid på pekskärmen när du fotograferar. När 
du vill se det du har fotograferat behöver du bara 
svepa med fingret för att bläddra genom bilderna 
eller nypa för att zooma vid uppspelning. 

Varför hålla alla dessa fantastiska bil-
der med D-SLR-kvalitet för dig själv? 
Tack vare den inbyggda Wi-Fi-funktio-
nen i D5500 kan du skicka dina bilder 
direkt till en smart enhet2 så att de 
är redo att läggas upp på sociala me-
dier. Som ägare av en Nikonkamera 
kan du även dra nytta av 20 GB kost-
nadsfritt lagringsutrymme på NIKON 
IMAGE SPACE. Wi-Fi-funktionen gör 

det till och med möjligt att använda en smartpho-
ne eller surfplatta som fjärrkontroll till kameran: 
tack vare den vinklingsbara monitorn och bildkvali-
teten hos D5500 kan du skapa verkligt fantastiska  
självporträtt.

2 Förbered din smarta enhet på att ta emot foton genom att ladda 
ner den kostnadsfria appen Wireless Mobile Utility. Wireless 
Mobile Utility är kompatibel med smarta enheter med iOS™ och 
Android™ och 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.

D5500 är lätt att ta med och du kommer använ-
da den oftare än du hade förväntat dig. Den nya 
självbärande konstruktionen ger en slank men 
ändå stabil utformning och möjliggör ett djupt 
grepp. När du plockar upp kameran kommer 
du att bli förvånad över hur lite den väger: när 
du har fattat tag i greppet kommer du inte att 
vilja lägga kameran ifrån dig. Knapparna har fått 
ny utformning, de är lättare att komma åt och 
har en ytstruktur som ger kameran en tydlig 
stilkänsla. Det medföljande uppladdningsbara 
litiumjonbatteriet EN-EL14a är energieffektivt  
och ger cirka 820 stillbilder per laddning.3 
Och det är inte bara kameran som är lätt  
at t  ta med s ig :  det nya te lefoto -
zoom-objektivet AF-S DX NIKKOR  
55–200mm f/4–5.6G ED VR II har 
en mekanism för objektivindrag 
och en otroligt kompakt utform-
ning. Med det här objektivet 
och D5500 kan du upptäcka 
de kreativa fördelarna med 
att kunna fotografera med 
telefoto utan att behöva 
bära omkring på tung utrust-
ning. 

3 I enkelbildsläge och baserat på  
CIPA-standarder. 

Bild undersida

Vinklingsbar pekskärm Skapa och anslut Det handlar om komfort och stil 

Svep åt vänster eller höger för 
att gå mellan bilder och filmer 
vid uppspelning.

Ändra inställningarna snabbt via pekskärmen.

Nyp för att zooma in eller ut.

Smidig vinklingsbar monitor med pekskärm.

Fjärrfotografering via Wi-Fi med hjälp av en smartphone – perfekt för gruppbilder. Snabb bildöverföring från D5500 till en smartphone via 
inbyggd Wi-Fi.

Intuitiv användning: ändra inställningarna snabbt via pekskärmen.

Jämn filminspelning med autofokus via pekskärmen.

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

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

Intuitiv att använda och fullt uppkopplad



D5 5 0 0 har  en he l t  ny bek väml ighet  v id 

fotografering via sökaren. Tack vare den nya 

funktionen pekskärms-Fn kan du snabbt justera 

viktiga inställningar via pekskärmen utan att 

flytta blicken från sökaren. Du kan tilldela upp till 

åtta inställningar till den här funktionen, inklusive 

fokuspunkter, AF-områdeslägen, bländare och 

ISO-känslighet. Siffror och ikoner som bekräftar 

ändringarna visas i sökaren.

Eftersom du aldrig vet vad som 

kommer att hända har vi gjort 

det lätt att ändra inställningarna 

på D55 0 0 v ia P - knappen. 

Oavsett om du fotograferar via 

sökaren eller med livevisning ger P-knappen dig 

direkt tillgång till inställningar som används ofta, 

så att du slipper öppna kamerans meny. Under 

uppspelning kan du använda P-knappen för att 

snabbt komma till retuscheringsmenyn eller välja 

ut de bilder du vill skicka till en smartphone eller 

surfplatta.

Lämna oskarpa bilder bakom dig och njut av 

friheten att skapa livfulla och detaljerade bilder. 

Den stora bildsensorn i DX-format i D5500 

är särskilt utformad utan optiskt lågpassfilter 

(OLPF), så att den verkligen utnyttjar kamerans 

upplösning på 24,2 megapixlar för att skapa 

bilder med otroligt klara detaljer, i synnerhet när 

ett NIKKOR-objektiv används. Och med Nikons 

bildprocessor EXPEED 4 möjliggörs snabb 

hantering, avancerad brusreducering och jämn 

filminspelning, så att du på ett tryggt sätt kan 

fånga minnesvärda ögonblick.  

Ta vackra foton och filmer även i svagt ljus. Med 

ett stort ISO-intervall på 100–25 600 blir bilderna 

oftare klara och rena än någonsin tidigare. Njut 

av friheten att fånga skarpa bilder inomhus och 

på fester utan att behöva använda blixten.

Det inbyggda Picture Control-syste-

met i D5500 gör det enkelt att ta full-

ständig kontroll över skärpa, kontrast, 

ljushet, nyans och mättnad när du tar stillbilder 

eller spelar in film. Välj mellan sju olika lägen: 

Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Porträtt, 

Landskap och Jämn. Den nya inställningen Jämn 

bevarar alla detaljer och all information om ton- 

övergångar – ett perfekt val om du planerar att 

retuschera bilderna efter fotograferingen.

Låt inte svårt ljus förstöra fotograferingen

Två lägen hjälper dig att fånga detaljerna i både 

mörka och ljusa områden av bilden när du 

fotograferar i starkt ljus eller i motljus. HDR (stort 

dynamiskt omfång) är idealiskt för stillastående 

motiv, medan Aktiv D-Lighting är det bästa när 

du fotograferar rörliga motiv. Båda lägena gör det 

möjligt att välja intensitetsnivå.

Intuitiv fotografering via sökare Ändra viktiga inställningar snabbt Bilder som alltid imponerar Återspegla din kreativa vision perfekt

Ändra snabbt fokuspunkten genom att låta 
tummen glida över pekskärmen.

Vid fotografering via sökaren
Ändra inställningarna snabbt via 
P-knappen , även när kamerans 
monitor är avstängd. 

Vid fotografering med 
livevisning
Ändra inställningar genom att 
helt enkelt trycka på P-knappen 
på pekskärmen.

Under uppspelning
Tryck på P-knappen på kamerans 
baksida för att betygsätta bilder, 
retuschera foton, redigera filmer 
och välja bilder att skicka till en 
smart enhet.

Se det, spara det

ISO 25 600

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II  
• Bildkvalitet: 14 bitars RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/100 sek., f/8  
• Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Standard     
© Dixie Dixon 76

Överlägsen ljuskänslighet 



Se det kameran ser och fotografera med 

fullständig klarhet. Oavsett om du fotograferar en 

fest med dina vänner eller en konsert kan du titta 

i sökaren och fotografera utan fördröjning eller 

distraktion. För att göra fotograferingen ännu 

smidigare visar D5500 automatiskt bilden du 

precis tog på LCD-monitorn i samma ögonblick 

som du tar bort ögat från sökaren. 

En del motiv rör sig för snabbt och oberäkneligt 

för att det ska gå att behålla fokus på dem. Med 

39 fokuspunkter som täcker en stor del av bilden 

hjälper fokussystemet i D5500 dig att hitta och 

följa motivet med fantastisk precision. Välj bland 

flera automatiska AF-områdeslägen, inklusive 

enpunkts-AF, dynamiskt AF-område, 3D-följning 

och automatiskt AF-område. 

D5500 hänger med även när det går for t. 

Kameran kan fotografera med snabba 5 bilder 

per sekund4 med full AF-prestanda för att fånga 

alla rörelser. Flyktiga gester eller ansiktsuttryck 

går att fånga i exakt rätt ögonblick och med 

levande detaljer tack vare kamerans upplösning 

på 24,2 megapixlar.

4 Enligt CIPA-riktlinjerna. 

Få en intim bild av händelserna Lås fokus vid motiv som rör sig snabbt

Fotografering som inte missar någonting

• Objektiv: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Bildkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Exponering: [S]-läge, 1/800 sekund, f/11 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 800 • Picture Control: Standard     © Dixie Dixon
9

Fånga de där ögonblicken som är över på 
bråkdelen av en sekund
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Oavsett om du fotograferar högt 

uppifrån eller på låg höjd ger 

den vinklingsbara monitorn på 

D5500 bekväm fotografer ing 

med l ivevisning. Oavsett vi lket 

läge du håller kameran i gör den breda 

pekskärmen på 8,1 cm/3,2 tum det enkelt att ta 

de bilder du vill. 

Gör b i lderna och f i lmerna t i l l 

un ika  konst verk .  Vä l j  b l and 

t io specialef fekter, inklusive 

Superintensiv, Selektiv färg och 

Miniatyreffekt, och använd dem i 

kameran när du fotograferar. Fotografera med 

livevisning för att se effekterna på skärmen i 

realtid, så att du kan kontrollera hur de ser ut 

redan innan du tar fotot. 

Beskär, ändra storlek eller använd filtereffekter 

och finslipa bilderna i kameran med hjälp av 

retuscheringsmenyn. De nya möjligheterna i 

D5500 omfattar Fotoillustration och Målning, 

samt enkel filmredigering. 

Hitta en ny vinkel Ge bilderna en konstnärlig känsla Skapa färdiga bilder direkt

Släpp loss din kreativitet

Fotografera uppifrån med kameran på avstånd från kroppen.

Selektiv färg (Specialeffekter) Silhuett (Specialeffekter)

Fotografera från en låg vinkel.

Högdagerbild (Specialeffekter)

Lågdagerbild  (Specialeffekter)

 Superintensiv (Specialeffekter)

Pop (Specialeffekter)

Specialeffekter på D5500 

∙ % Mörkerseende ∙ S Superintensiv ∙ T Pop 
∙ U Fotoillustration5, 6 ∙ ' Leksakskamera5 
∙ ( Miniatyreffekt5, 7 ∙ 3 Selektiv färg5  
∙ 1 Silhuett ∙ 2 Högdagerbild ∙ 3 Lågdagerbild
5 Dessa effekter kan justeras i livevisningen. 
6 Filmer som spelas in med denna effekt spelas upp som ett bildspel 
som består av en serie stillbilder.
7 Filmer som spelas in med denna effekt spelas upp med hög 
hastighet. Inget ljud spelas in.

Retuscheringsmenyer på D5500 

∙ 0 NEF (RAW)-bearbetning ∙ k Beskär ∙ 1 Ändra storlek 
∙ i D-Lighting ∙ 2 Snabbretuschering ∙ j Korrigering av 
röda ögon ∙ e Räta upp ∙ ( Distortionskontroll  
∙ r Perspektivkontroll ∙ ) Fisheye-objektiv ∙ m Filtereffekter  
∙ l Monokrom ∙ o Bildöverlägg ∙ q Färgläggningsbild  
∙ U Fotoillustration ∙ g Färgteckning ∙ u Miniatyreffekt  
∙ 3 Selektiv färg ∙ ) Målning ∙ f Redigera film 

11



Fler objektiv, större variation

  Ta dina bilder ett steg längre

Ta kontroll över ljuset 

Kvaliteten hos NIKKOR-objektiven är en av de största fördelarna 

med en Nikon D-SLR-kamera jämfört med alla andra typer 

av kameror. Använd ett objektiv med fast brännvidd för 

vacker bakgrundsoskärpa, ett teleobjektiv för avlägsna 

motiv eller ett vidvinkelobjektiv för dramatiska effekter. 

Vad du än väljer får du den precision och flexibilitet som 

du behöver för att få ut så mycket som möjligt av kame-

rans upplösning med 24,2 megapixlar: njut av att ta bilder  

med mättade färger och slående kontrast, eller experimentera 

med filmiska effekter när du filmar.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Det här mycket kraftfulla 16,7× zoomobjektivet är det perfekta resesällskapet som ger hög bild-
kvalitet och otrolig mångsidighet. Effektiv inbyggd vibrationsreducering gör det möjligt att fotografera 
med slutartider som är upp till fyra steg längre8 och hjälper till att motverka effekten av kameraskak- 
ning, vilket ger klara och skarpa bilder.
8 Enligt CIPA-standarderna. 

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Snabbt objektiv med fast brännvidd för vacker bakgrund-
soskärpa. Det här objektivet ger bilder som kombinerar 
otrolig skärpa på motivet med en mjukt suddig bakgrund. 
Det utmärker sig även i svagt ljus tack vare den stora öpp- 
ningen hos bländaren. 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED
Det här zoomobjektivet med ultravidvinkel ger drama-
tiska perspektiv med minimal förvrängning. Vid den 
vidaste vinkeln på 10 mm täcker det en bildvinkel på 
109°, vilket nästan är som ett fisheye-objektiv och mer 
än vad du kan se med dina egna ögon. 

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Litet objektiv med låg vikt som har utformats för att 
användas på mycket korta avstånd. Gör det möjligt att 
fånga små detaljer och invecklade strukturer, och 
avbilda dem mot en bakgrund med vacker oskärpa. 

Genom att ansluta en SB-500 Speedlight-
blixt ti l l D5500 via en SC-28 /SC-29 TTL-
fjärrstyrningskabel9 kan du belysa ett motiv 
från olika vinklar. Här hålls blixten bakåt och 
reflekteras mot ett vitt pappersark bakom 
fotografen, för att ge ett jämnt ljus på motivet. 

9 SC-28/SC-29 TTL-fjärrstyrningskabel krävs för att 
ansluta en extern Speedlight-blixt till D5500.

Det är inte alltid lätt att fånga motiv exakt så 

som du vill när du fotograferar med naturligt 

ljus. I mörker eller i situationer med motljus 

kan den inbyggda blix ten i D5500 göra 

motivet ljusare automatiskt. Om du vill ha 

större kontroll över ljusets kvalitet och riktning 

är Nikons Speedlight-blixtar, som SB-300, 

ett smidigt sätt att skapa kreativa bilder med 

vackert ljus. När du filmar kan du prova SB-

500, som har en inbyggd LED-lampa med hög 

intensitet - perfekt vid filminspelning.

SB-500 ansluten till D5500

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G  
• Bildkvalitet: 14 bitars RAW (NEF)  
• Exponering: [M]-läge, 1/125 sek., f/3.5  
• Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 400  
• Picture Control: Neutral (användes i efterbehandlingen)
©  Dixie Dixon
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Inbyggd mikrofon

Styrning av mikrofonens 
känslighet

Filmer som uppfyller dina högsta förväntningar
Kamerans delar och reglage

Snabba händelser som återges otroligt jämnt Dokumentera händelserna på nya sätt

Att fotografera stillbilder är bara halva  

nöjet med D5500. När ett tillfälle kräver 

rörliga bilder spelar D-film-funktionen in 

video i full HD-kvalitet som är jämn och 

har fina detaljer med en bildfrekvens på 

upp till 50p/60p. Den vinklingsbara skär-

men ger kreativiteten extra energi, medan 

NIKKOR-objektivens filmiska effekter gör att till och med professionella 

filmare kommer att avundas dig.

Fantastiska resultat, även i svagt ljus

Med ett ISO-omfång som kan utökas upp till ISO 25 600 kan du skapa 

tydliga och klara filmer även i begränsat ljus. Njut av friheten att kunna filma 

gatuscener på kvällen eller fånga glädjen på fester inomhus utan att behöva 

använda extra belysningsutrustning.

 Anslut direkt till TV-apparater och skärmar

Filmerna och bilderna från D5500 må se bra ut på kamerans monitor, men 

vänta bara tills du ser dem på en HDTV. Anslut enkelt kameran till externa 

skärmar med hjälp av HDMI-minikontakten (Typ C). Dra nytta av att kameran 

är kompatibel med HDMI-CEC genom att styra uppspelningen med  

TV-fjärrkontrollen.

Filmer är inte det enda sättet att fånga en händelse-

sekvens med D5500. Kamerans intervalltimerfoto-

grafering gör det möjligt att ta en serie med bilder 

vid fasta intervall, för upp till 9 999 bilder. Sekvensen 

med högkvalitativa bilder kan sedan användas för att 

skapa otroliga timelapse-sekvenser.10 Om du fotograferar ett motiv där ljus-

styrkan ändras gradvis, till exempel vid solens upp- eller nedgång, kan du 

använda funktionen för exponeringsutjämning för att få jämna övergångar 

mellan varje bild och skapa ett naturligt resultat utan flimmer. 

Avancerade ljudfunktioner för skarpt och klart ljud

Ljudkvaliteten kan vara avgörande för en film. Som 

tur är har D5500 en inbyggd stereomikrofon. Den är 

också kompatibel med Nikons ME-1 stereomikrofon, 

som fångar upp mindre av det ljud 

som orsakas av objektivets auto- 

fokusmekanism. Båda mikrofonerna 

går att finjustera automatiskt eller  

manuellt före eller under inspelning.
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Infrarödmottagare för 
fjärrkontrollen ML-L3 
(framsida)
Strömbrytare
Avtryckare
Filminspelningsknapp
Knapp för exponerings-
kompensation/
bländarjustering/
blixtkompensation
Kommandoratt
Omkopplare för livevisning
Funktionsratt
AF-hjälplampa/lampa för 
självutlösare/lampa för 
röda ögon-reducering
Inbyggd blixt 
Stereomikrofon
Tillbehörssko (för 
montering av extra blixtar)
Högtalare
Knapp för blixtläge/
blixtkompensation

Funktionsknapp
Anslutningslock 
(tillbehörskontakt, 
anslutning för extern 
mikrofon, USB- och 
AV-kontakt)
Objektivlåsknapp
Knapp för utlösarläge/
serietagning/självutlösare/
fjärrkontroll
Vinklingsbar monitor
Infrarödmottagare för 
fjärrkontrollen ML-L3 
(baksida)
Menyknapp
Ögonsensor
Sökarokular
Dioptrijusteringskontroll
Informationsknapp
AE/AF-låsknapp/
skyddsknapp
Visningsknapp
P-knapp

OK-knapp
Lock för HDMI-anslutning
Lucka till minneskortsfack
Multiväljare
Knapp för att zooma in
Radera-knapp
Åtkomstlampa för 
minneskort
Knapp för att zooma ut/visa 
miniatyrbilder/visa hjälptext
Lucka för batterifack
Stativgänga

ME-1 stereomikrofon 
ansluten till D5500 1514

10 Kräver programvara från tredje part.



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

Kameratyp Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikon DX-format, brännvidden motsvarar ca 1,5× brännvidden hos objektiv i FX-format
Effektiva pixlar 24,2 miljoner
Bildsensor 23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar 24,78 miljoner
System för dammreducering Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (programvaran Capture NX-D krävs)
Bildstorlek (pixlar) • 6 000 × 4 000 [L] • 4 496 × 3 000 [M] • 2 992 × 2 000 [S]
Filformat • NEF (RAW): 12 eller 14 bitars, komprimerad • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med låg (cirka 1:4), normal (cirka 1:8) eller hög (cirka 1:16) 

komprimering• NEF (RAW) + JPEG: Varje fotografi lagras både i NEF (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
Filsystem DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Sökare Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonnivå
Sökartäckning Ca 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Förstoring Ungefär 0,82× (50 mm f/1.4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt 17 mm (-1,0 m-1; från mitten av sökarokular)
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
Kompatibla objektiv Autofokus är tillgängligt med AF-S- och AF-I-objektiv. Autofokus är inte tillgängligt med 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.

Slutartyp Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid 1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid 
Blixtsynkhastighet X = 1/200 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller längre
Utlösarlägen 8 (enkelbild), ! (serietagning L), 9 (serietagning H), J (tyst läge), E (självutlösare), " (fördröjd fjärrstyrning, ML-L3),  

# (fjärrstyrning utan fördröjning, ML-L3), intervalltimerfotografering stöds
Bildmatningshastighet • ! : Upp till 3 bps • 9 : Upp till 5 bps (JPG och 12-bitar NEF/RAW) eller 4 bps (14-bitar NEF/RAW) 

Obs! Bildfrekvenserna förutsätter kontinuerlig servo-AF, manuell eller slutartidsstyrd bländarautomatik, en slutartid på 1/250 sek. eller kortare, 
”Prioritera slutare” ska vara markerat för anpassad inställning a1 (Välj AF-C-prioritet) och övriga inställningar i standardläget

Självutlösare 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 1 till 9 exponeringar.
Läge för exponeringsmätning TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 2016 pixlar
Mätningsmetod • Matris: 3D-färgmatrismätning II (objektiv av typ G, E och D), färgmatrismätning II (övriga CPU-objektiv) • Centrumvägd: 75 % vikt ges åt 8 mm cirkel 

mitt i bilden • Spot: Mäter i en cirkel på 3,5 mm (ca 2,5 % av bildens yta), centrerad på aktiv fokuspunkt
Mätområde • Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)
Koppling av exponeringsmätare Processor
Exponeringslägen 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, 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,  
S superintensiv, T pop, U fotoillustration, ' leksakskameraeffekt, ( miniatyreffekt, 3 selektiv färg, 1 silhuett, 2 högdagerbild, 3 lågdagerbild)

Exponeringskompensation Kan justeras mellan -5 och +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena P, S, A, M, h och % 
Exponeringsgaffling 3 bilder i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Exponeringslås Ljusstyrka låst vid avläst värde med knappen A (L) 
ISO-känslighet  ISO 100 till 25 600 i steg om 1/3 EV, automatisk ISO-känslighet finns
(rekommenderat exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting Auto, extra hög, hög, normal, låg, av
ADL-gaffling 2 bilder
Autofokus Nikon Multi-CAM 4800DX autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, 39 fokuspunkter (inklusive 9 sensorer 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), kontinuerlig 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 bland 39 eller 11 fokuspunkter
AF-områdeslägen Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-följning, automatiskt AF-område
Fokuslås Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ner halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom att knappen A (L)  trycks ner
Inbyggd blixt i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': Automatisk blixt med automatisk uppfällning, P, S, A, M, 0 : Manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal Ca 12/39, 12/39 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-blixt används för digitala 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

Blixtkompensation Kan justeras mellan -3 och +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena P, S, A, M och SCENE 
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  Avancerad trådlös blixt med stöd för SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 och SB-500 som masterblixt eller SU-800 som kontrollenhet. 
System (CLS) Färginformation från blixt stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter
Synkterminal AS-15 synkterminaladapter (säljs separat)
Vitbalans Automatisk, glödlampa, lysrör (7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt värde. Alla kan finjusteras utom manuellt förinställt värde.
Vitbalansgaffling 3 bilder i steg om 1
Objektivservo med livevisning • Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (MF)
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)
Automatisk motividentifiering Finns i läge i och j 
Filmmätning TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningsmetod Matris
Bildstorlek (pixlar)  • 1 920 × 1 080, 60p (progressiv)/50p/30p/25p/24p, Hhög/normal • 1 280 × 720, 60p/50p, Hhög/normal • 640 × 424, 30p/25p, Hhög/normal
och bildhastighet Bildhastigheter på 30p (faktisk bildhastighet 29,97 bps) och 60p (faktisk bildhastighet 59,94 bps) finns när NTSC väljs som videoläge.  

25p och 50p finns när PAL väljs som videoläge. Faktisk bildhastighet när 24p väljs är 23,976 bps.
Filformat MOV
Videokomprimering Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
Maxlängd 29 min. 59 s (20 min. vid 1 920 × 1 080; 60p/50p, 3 min. i miniatyreffektläge)
ISO-känslighet ISO 100 till 25 600
Monitor 8,1 cm/3,2 tum (3:2), med cirka 1 037 000 punkter (720 × 480 × 3 =1 036 800 punkter), TFT vinklingsbar LCD-pekskärm med 170 graders 

betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning, ljushetsjustering och ögonsensorstyrning på/av
Visning Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 12 eller 80 bilder eller kalender) med visningszoom, filmvisning, foto och/eller bildspel, visning av histogram, 

högdagrar, fotoinformation, platsdatavisning, automatisk bildrotering, bildklassning och bildkommentar (upp till 36 tecken)
USB Hi-Speed USB, anslutning till inbyggd USB-port rekommenderas
Videoformat NTSC, PAL
HDMI-utgång HDMI-kontakt typ C
Tillbehörskontakt Trådlösa fjärrkontroller: WR-1, WR-R10 (säljs separat), Trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat), GPS-enheter: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Ljudingång Ministereokontakt (3,5 mm i diameter), har stöd för stereomikrofonen ME-1 (tillval)
Trådlösa standarder IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikationsprotokoll • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
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
Säkerhet • Autentisering: Öppet system, WPA2-PSK • Kryptering: AES
Trådlös konfiguration Stöd för WPS
Åtkomstprotokoll Infrastruktur
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-EL14a
Nätadapter Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5A (säljs separat)
Stativgänga 1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D) Cirka 124 × 97 × 70 mm
Vikt Ca 470 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock, ca 420 g (endast kamerahuset)
Driftmiljö Temperatur: 0 till 40 °C, luftfuktighet: 85 % eller lägre (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör  Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a, batteriladdare MH-24, ögonmussla i gummi DK-25, USB-kabel UC-E23, AV-kabel EG-CP16, 
(kan variera efter land och område) kamerarem AN-DC3, kamerahuslock BF-1B

• 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. • Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®. • Google, Android™, Nexus och Google Play är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör Google Inc. • Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på 
LCD-monitorer och andra monitorer i den här broschyren är simulerade. • Alla exempelbilder är © Dixie Dixon.
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