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GRÄNSLÖS
Gå längre. Sikta högre. Låt inspirationen flöda obehindrat. Med en D750 
kan du befria din kreativitet från de vanliga kompromisserna. Det är dags 
att lämna begränsningarna bakom dig och frigöra din potential. Genomför 
idéerna som du vill och fånga dem som aldrig förr. Det är din kamera. Det är 
din vision.
Det är dags att låta fantasin löpa fritt.

Befria din vision
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Frihet att   

Våga
Enastående upplösning och en följsamhet som låter dig genomföra dina idéer
Nikon introducerar nu den minsta och lättaste modellen*1 i FX-format med ett djupt handgrepp för säker, trygg 
användning. Fullmatad med bildkraft och snabbhet fångar D750 spännande händelser med en upplösning på 24,3 
effektiva megapixlar. Ditt fotografiska sinne får ytterligare förstärkning från funktioner som Nikons beprövade 
51-punkters AF-system med grupperat AF-område och snabb serietagning med upp till cirka 6,5 bps*2.  
Detta gör att du kan koncentrera dig helt på timing och komposition och låta kameran göra resten.

D750 har det minsta och lättaste kamerahuset bland 
modellerna i FX-format*1. Den smidiga designen inkluderar 
ett bekvämt grepp som passar nästan alla händer. Den 
förbättrade manövrerbarheten tillsammans med en bildkraft 
på 24,3 högupplösta megapixlar ger användaren större frihet 
ute i fält. Kameran har även serietagning med cirka 6,5 bps*2 
och upp till 100 JPEG-bilder*3, både i FX- och DX-format vilket 
förbättrar dina möjligheter att ta bilder av motiv som rör sig.

Liksom i D4S och D810 täcker det täta nätet bestående 
av 51 fokuspunkter mitten av bilden totalt, för överlägsen 
identifiering av motivet. De 15 korssensorerna är utplacerade 
för snabb fasdetektering i både vertikal och horisontell riktning. 
Alla fokuspunkter fungerar med f/5,6.

Medan 15 fokuspunkter (de nio mittpunkterna och de tre 
mellannivåpunkterna på varje sida) är kompatibla med bländare 
under f/5,6 och över f/8 är 11 punkter även kompatibla med 
f/8. Det gör att man även med en 2.0x-konverter som ger 
en effektiv bländare på f/8 får en säker fokusering. Genom 
att kombinera det kompakta och lätta D750-kamerahuset 
med de senaste objektiven och telekonvertrarna i FX-
format får du ett kamerasystem som är både välfungerande 
och oväntat smidigt, och som ytterligare utökar dina 
fotograferingsmöjligheter.

Utöver enpunkts-AF, dynamiskt AF-område, 3D-följning 
och automatiskt AF-område, har D750 samma nya läge för 
grupperat AF-område som D4S och D810. Medan dynamiskt 
AF-område endast använder en första AF-punkt använder 
grupperat AF-område fem AF-punkter samtidigt, som ett 
nät, för att fokusera korrekt på det rörliga motivet utan att 
oavsiktligt fokusera på bakgrunden, även när motivet är litet.

*Kompatibel 
med f/5,6.

*Kompatibel 
med bländare 
under f/5,6 
och över f/8.

*Kompatibel 
med f/8.

*1 Bland konkurrerande modeller med inbyggd blixt och filminspelningsfunktion.
*2 Enligt CIPA-riktlinjerna.

*1 De modeller som har inbyggd blixt och filminspelningsfunktion.
*2 Enligt CIPA-riktlinjerna.
*3 Exklusive JPEG hög/stor i FX-format (max. 87 bilder).

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + 
AF-S TELEKONVERTER TC-20E III + D750

54      Fungerar som korssensorer. Fungerar som linjesensorer.

En mer lättmanövrerad kamera i FX-format  
med 24,3 megapixlar

Snabbare, säkrare fokusering: grupperat AF-område 
för snabb låsning på rörliga motiv

Förbättrad följsamhet: 51-punkters AF-system med 
hög densitet, jämförbart med Nikons flaggskepp D4S 

AF-fotografering möjlig även med en effektiv 
bländare på f/8

Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [M], 1/1 000 sekund, f/4 • Vitbalans: Molnigt • ISO-känslighet: 400 • Picture Control: Standard ©Ray Demski



Nyutvecklad bildsensor och EXPEED 4 ger  
tydliga bilder vid hög ISO som är överlägsna 
även dem från D810

D750 har en välbalanserad kombination av FX-format och 
en upplösning på 24,3 effektiva megapixlar vilket ger både 
skarpa detaljer och fantastisk bildkvalitet. Den nyutvecklade 
bildsensorn har ett brett pixelavstånd och dynamiskt område, 
vilket ger jämna, levande tonövergångar och mycket hög 
känslighet med mindre brus. Data behandlas via EXPEED 
4-bildhanteringsmotorn med en ny algoritm som ger 
verklighetstrogna färger och mindre brus vid hög känslighet. 
Även i motiv med låg kontrast, t.ex. hår eller gräs, kan fina 
detaljer återges med fantastisk detalj och skärpa i både ljusa 
och mörka miljöer, samtidigt som man minimerar mängden 
färgbrus i stillbilder och slumpmässigt brus i filmer. Bildernas 
klarhet vid höga känslighetsnivåer är till och med överlägsen 
den för D810. Denna höga ISO-prestanda ger även fantastiska 
resultat vid filminspelning.

 

Utmärkt bildkvalitet i ett brett känslighetsomfång

D750, som är utformad enligt Nikons strängaste krav 
för bildhantering, levereras med ett standard-ISO-
känslighetsomfång på 100 till 12 800. Omfånget kan även 
utökas till Låg 1 (motsvarar ISO 50) och Hög 2 (motsvarar ISO 
51200). CMOS-sensorns stora pixelavstånd gör det möjligt att 
hantera en mängd olika slags krävande ljusförhållanden, t.ex. 
starkt solljus, solnedgångar 
och skymningsljus, svag 
inomhusbelysning och 
nattlandskap. Du kan i alla 
situationer förvänta dig skarpa 
bilder med minimalt sämre 
bildkvalitet.

Jämn och pålitlig AF i situationer med mycket svag 
belysning

Det beprövade 51-punkters AF-systemet 
har förbättrats och ger nu faktiskt ännu 
större möjligheter än det hos D4S och 
D810. Den nyutvecklade, avancerade 
autofokussensorn Multi-CAM 3500 II har 
förstärkt fokusdetektering även vid mycket 
svag belysning som -3 EV 
(ISO 100, 20 °C), en nivå 
där det mänskliga ögat har 
svårt att se. En jämn och 
pålitlig autofokusprestanda 
i hela ljushetsområdet, 
där situationer med svag  
belysning ingår, ger en 
problemfri fotografering. 
Fotografer som vill kunna 
fotografera i svag belysning 
har fått nya möjligheter tack 
vare kombinationen av hög  
ISO-prestanda och autofokus-
möjligheterna i situationer 
med svag belysning.

Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [M], 1/1 000 sekund, f/2,8 • Vitbalans: Färgtemperatur (2 700 K) • ISO-känslighet: 1 600 • Picture Control: Standard ©Ray Demski

Frihet att  

Prestera
*ISO 100, 20 °C.

Frigör din potential
Fotografer behöver vacker, skarp återgivning över ett brett ISO-omfång. Det är därför som D750 är utformad för 
brusfri bildåtergivning i ett brett känslighetsområde som standard: från ISO 100 till 12 800. Brus kontrolleras effektivt 
även vid hög känslighet, samtidigt som 24,3-megapixelupplösningens detaljrikedom och skärpa behålls. Detta ger 
en bildkvalitet vid höga ISO-tal som är överlägsen den hos D810. Med autofokuskapacitet även vid ljussvaga -3 EV* 
pressar D750 fram gränserna för fotografering i svag belysning så att du kan frigöra hela din kreativa potential.

76

ISO 25 600

ISO 6 400

Bilden tagen på ett nedsläckt kafé 
efter solnedgången

ISO 12 800

Bilden tagen med endast 
månsken som ljuskälla



Frihet 

Att
filma

Bättre videokvalitet, kreativitet och funktionalitet
Nu blir det enklare att hitta den rätta kompositionen, tack vare en ny lutningsbar monitor. Dina möjligheter 
att uttrycka dig i filmformat förbättras genom att du kan välja mellan två olika bildområden och bland alla 
de många olika fantastiska NIKKOR-objektiven. Dina tekniska och konstnärliga färdigheter i filmskapande 
förbättras genom finare ljudkontroll och vackra bilder i HD med effektivt minimerad risk för brus, 
moaréeffekter och pixliga kanter. Det finns även en oberoende meny för filmning samt högdagervisning 
som utformats för att komplettera och stödja dina filmskaparambitioner.

Automatisk ISO-känslighet för inspelning med 
 autoexponering med fast slutartid och bländare

Det är alltid en utmaning att behålla rätt exponering när 
kameran måste panorera mellan ljusa och mörka områden. 
Det är där som D750 med sin autoexponering kommer in i 
bilden. När du exempelvis filmar ett motiv som springer från 
en mörk korridor ut i middagssolen hjälper den automatiska 
ISO-känsligheten till att behålla lämplig exponering 
samtidigt som skärpedjupet och rörelseoskärpan i den 
manuella exponeringsinställningen behålls. Ange en högsta 
känslighetsgräns mellan ISO 200 och Hög 2 för att undvika 
att den går för högt. Detta kan vara mycket praktiskt när man 
förväntar sig dramatiska förändringar i belysningen.

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

D750 har två interna mikrofoner som nu är placerade 
längre åt vänster och höger för att skapa en mer dynamisk 
stereoinspelning. Lägg till stereomikrofon ME-1 (säljs 
separat) så kan du förvänta dig ännu mer kristallklart 
ljud och nästan inget mekaniskt buller. Mikrofonens 
känslighetsnivåer kan justeras i 20 steg under filminspelning 
– både vid livevisning och filminspelning – så att du kan 
kontrollera ljudnivån visuellt. Oavsett om du spelar in eller 
bara planerar scenen i livevisningsläget kan du använda 
hörlursanslutningen för att övervaka ljudnivån 
som kan justeras i 30 steg. Välj det 
lämpligaste frekvensomfånget: ”bred” 
är till för inspelning av musikinstrument 
eller stadsbrus och ”röst” är optimerat 
för inspelning av mänskligt tal. Du kan 
använda reducering av vindbrus när du spelar 
in med den inbyggda mikrofonen. ”P”-
knappen låter dig justera hörlursvolymen 
under livevisningsläget för film, 
och mikrofonens känslighet, 
frekvensomfång och 
reduceringen av vindbrus 
kan anpassas under 
filminspelningen.

Överföring i full HD via HDMI till en extern 
enhet, samtidigt som du spelar in på ett internt 
lagringsmedium

Okomprimerade filmdata kan också 
överföras i 1080/60p till en HDMI-
ansluten extern videospelare via en 
HC-E1 HDMI-kabel (säljs separat). 
Filmredigering av professionell 
kvalitet kan göras av okomprimerade eller 
förlustfritt komprimerade filformat för 
film. Filmsekvenserna kan också spelas in 
samtidigt på ett internt minneskort i 1080/60p (i MOV-format, 
H.264/MPEG-4 AVC) som en praktisk säkerhetskopiering.

Visning av högdagrar hjälper dig att visuellt 
identifiera bildens ljusaste områden

Högdagervisningsfunktionen 
markerar högdagrarna med ett 
zebramönster i livevisningen. 
Du kan ställa in om dessa 
högdagrar ska visas eller inte på 
en HDMI-utdataenhet. ”Visning av 
högdagrar” kan ställas in snabbt 
via knappen ”P”, även under 
filminspelning.

Indexmarkeringar för snabb, effektiv redigering 
direkt i kameran

Med hjälp av menyn Anpassade 
inställningar kan funktioner 
som används ofta tilldelas till 
knappen för förhandsgranskning 
av skärpedjup (Pv) och användas 
under livevisningsläget för film. 
Indexmarkering är den funktion 
som är tilldelad till knappen som standard och den märker 
upp viktiga bildrutor under pågående filminspelning, 
så att de är otroligt lätta att hitta vid redigeringen. 
Indexmarkeringspositionerna är enkla att avläsa på skärmens 
förloppsindikator. Den här funktionen kan även tilldelas till 
funktionsknappen (Fn).

Jämnare exponeringsövergångar vid timelapse-film 
och intervalltimerfotografering

Oavsett om det är naturmotiv, t.ex. moln som rör sig och 
blommor som öppnar sig, eller stadsbilder, som flöden 
av människor eller trafik, kan en timelapse-film fånga 
dessa skeenden som dramatiska filmer. Kameran gör 
det enkelt: ange bara intervall och varaktighet så får du 
fantastiska filmsekvenser utan behov av efterbehandling 
eller redigering. Tack vare kamerans interna bearbetning får 
du dessutom automatiskt jämna exponeringsövergångar. 
D750 reducerar effektivt de oönskade flimmereffekter som 
ibland uppstår av en liten exponeringsskillnad i varje bild i en 
timelapse-film där ljusheten ändras gradvis, t.ex. i gryning 
eller i skymning. Exponeringsutjämningen fungerar även 
vid intervalltimerfotografering, vilket ger jämnt reducerade 

exponeringsfluktuationer när 
bilderna återges i en enda 
timelapse-film. Funktionen för 
intervalltimerfotografering kan nu ta 
så mycket som 9 999 bilder.

Obs! Bilden visar båda 
bildområdesalternativen 
(bildförhållande 16:9) i ett 
bildområde i FX-format 
för fotografering av 
stillbilder med sökaren 
eller med livevisning.

FX-baserat  
filmformat

Utan utjämningskontroll

Med utjämningskontroll

DX-baserat 
filmformat

9

*Fungerar endast i exponeringsläge A och M. Ljud från kameran kan fångas upp vid 
användning av den interna mikrofonen. Extern mikrofon rekommenderas.

ME-1 
stereomikrofon

Inbyggda stereomikrofoner

8

Lutningsbar LCD-skärm för ökad biokänsla

Kombinationen av lutningsbar monitor och lätt kamerahus gör 
det lättare att spela in från ovanliga kameravinklar och hjälper 
dig att skapa en tydlig och unik stil. 

D-film i full HD med olika bildområden vid 1080/60p

Ta jämna, snygga filmer i 60p i full HD (1920 × 1080). 
Kombinationen av bildhanteringsmotorn EXPEED 4 och den 
nyutvecklade bildsensorn hanterar effektivt högupplösta 
bilddata för bättre skärpa, mindre moaréeffekt och färre 
pixliga kanter så att du kan släppa loss fantasin åt nya och 
spännande håll. Brusreduceringsfunktionen har optimerats för 
filminspelning, vilket ger tydligare, skarpare filmer vid höga 
ISO-tal. Med ”P”-knappen kan du snabbt växla mellan de två 
tillgängliga bildområdena. Välj det bildområde som passar 
dina kreativa avsikter bäst: det FX-baserade filmformatet 
ger motiven vackra bokeh-effekter medan det DX-baserade 
filmformatet ger kraftfulla telefotoeffekter. Med dessa två 
bildområden och en mängd NIKKOR-objektiv, inklusive DX-
objektiv, har du mångsidiga och filmiska möjligheter på ett 
enkelt sätt.

Enklare hantering med en särskild meny  
för filminspelning [Nyhet]

D750 levereras med en anpassad 
filminspelningsmeny som samlar 
de vanligaste filmalternativen på 
ett ställe. Nu är det lättare att välja 
de filmfunktioner du vill genom att 
välja filmikonen bland flikarna på 
skärmens vänstra sida – precis som 
vid stillbildsfotografering.  
Filmrelaterade inställningar kan  
göras in snabbt och enkelt.

Exponeringsmätningslägen för alla situationer

Utöver fördelarna med matrismätning medger 
filminspelning med D750 centrumvägd mätning för stabila 
exponeringsvärden som inte påverkas av snabba förändringar 
av ljusheten hos motiven i bildens centrumområde. Utfrätta 
högdagrar kan undvikas med hjälp av läget för högdagervägd 
mätning.

Jämn motorbländare – även vid filminspelning

Med hjälp av menyn Anpassade 
inställningar på D750 kan du tilldela 
motorbländarfunktionen* till antingen 
funktionsknappen (Fn) eller knappen 
för förhandsgranskning av skärpedjup 
(Pv). Du kan njuta av jämn och fin 
bländarkontroll vid användning av 
livevisningsläget för film och vid filminspelning. Videodata kan 
spelas in på en HDMI-ansluten extern videospelare och med 
D750 kan den här funktionen även tilldelas multiväljaren för 
mer intuitiv kontroll. Den kan ställas in snabbt och enkelt med 
knappen ”P” – även vid filminspelning.



Frihet att  

Fantisera
Föreställ dig nya sätt att fotografera och dela på 
Med en liten vinkeländring kan en vanlig gata förvandlas till en ny och exotisk plats. När bilden tagits är nästa steg 
för många fotografer att visa den för världen. D750 gör nu detta enklare än någonsin och hjälper dig att dela dina 
bilder nästan i realtid. Använd de många olika kreativa effekterna och släpp loss din kreativitet. Bara din fantasi 
sätter gränserna.

Första kameran i FX-format med lutningsbar LCD- 
monitor för fotografering ur flexibla vinklar [Nyhet]

D750 är den första kameran i FX-format som har en 
lutningsbar LCD-monitor. Nu kan du snabbt justera 
vyn genom att öka vinkeln upp till 90° eller ner till 
75° för flexibel fotografering och filminspelning med 

livevisning. Den speciellt utformade monitormekanismen 
är robust, lätt och inbyggd i kamerahuset för att få en tunn 

och smidig kamera. Själva monitorn är alltid placerad i mitten 
av objektivets optiska axel så att det ska vara lätt att hålla 
kameran och komponera bilden, med samma känsla som 
vid fotografering med sökare. Den kompakta monitorn ligger 
hela tiden intill kamerahuset så att du på ett intuitivt sätt kan 
få ett större antal olika kameravinklar. Den är också enkel 
att använda ner till 75° även när kameran är monterad på ett 
stativ.

Första kameran i FX-format med inbyggt Wi-Fi 
som kan användas för bildöverföring eller 
fjärrfotografering med en smart enhet

D750 har inbyggd Wi-Fi-funktion för interaktiv, trådlös 
kommunikation med en smartphone eller surfplatta. 
Stillbilderna överförs smidigt till en smart enhet så att du 

enkelt kan dela dina högkvalitativa bilder med vänner 
runt hela världen. Det kommer att ge dig inspiration 
och uppmuntran att ta ännu fler, ännu bättre bilder. 
Du kan också använda den smarta enheten som en 

fjärrlivevisningsskärm, för att fotografera och hitta rätt 
vinkel och timing. D750 kan enkelt användas för 

självporträtt, gruppbilder eller fjärrfotografering av 
fåglar eller djur på avstånd.

Specialeffekter för att snabbt förändra bildernas 
utseende och känsla

Upplev glädjen i unika kreativa digitala effekter genom att 
enkelt tillämpa sju olika specialeffekter utan att behöva 
använda något redigeringsprogram. Tillsammans med den 
lutningsbara LCD-monitorn kan du skapa en mängd olika unika 
och fina bilder och filmer. Om du ställer in D750 på livevisning 
kan du se specialeffekten i realtid vilket gör att du kan justera 
inställningarna innan du bekräftar den slutliga effekten. 
Oavsett om du är nybörjare eller avancerad amatör kommer 
Nikons unika specialeffekter att stimulera din kreativitet.

Specialeffekter som ingår i D750: 
Mörkerseende, Färgteckning*1, Miniatyreffekt*2, Selektiv färg, Silhuett, 
Högdagerbild och Lågdagerbild.
*1  Filmer som spelas in i det här läget spelas upp som ett bildspel bestående av flera 

stillbilder.
*2 Filmer som spelats in med miniatyreffekt spelas upp i hög hastighet.

Obs! Appen Wireless Mobile Utility måste hämtas till en 
smartphone (kompatibel med iOS/AndroidTM) för att Wi-Fi-

funktionen ska kunna användas. Wireless Mobile Utility kan 
hämtas kostnadsfritt från lämplig appbutik.

1110

Silhuett

Färgteckning

Högdagerbild

Selektiv färg

Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [A], 1/200 sekund, f/2,2 • Vitbalans: Auto 1 • ISO-känslighet: 4 500 • Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada



[Nyhet för en modell i FX-format!] Kompakt, lätt och 
tunt kamerahus med robust, hållbar design 

D750 är den första Nikon-modellen i FX-format som är 
tillverkad med en skalkonstruktion (monocoque), vilket 
ger en robust konstruktion som inte kräver något separat 
chassi. D750 uppfyller hållfasthetsstandarderna, men 
med mindre storlek och vikt. Den kompakta designen 
beror på att bildsensorn placerats på samma plan som det 
inbyggda kretskortet, som är cirka 30 % mindre än vanligt 
(elektroniska komponenter tar upp cirka 50 % av utrymmet). 
Sekvensdrivenheten använder fyra motorer, precis som i 
D810. Dess placering har ändrats och optimerats för att frigöra 
utrymme för det djupa handgreppet och för att bibehålla 
nödvändig styrka och hållbarhet för praktiska funktioner 
som inbyggd blixt och filminspelning, liksom många olika 
professionella funktioner. Den främre delen av kamerahuset 
består av ett nytt kolfibermaterial, medan baksidan och 
ovansidan är tillverkade i magnesium, vilket ger ett starkt, 
lätt och robust kamerahus.

Förbättrad manövrerbarhet med ett grepp som gör 
hanteringen säker, oavsett handstorlek

Kamerans kompakta kamerahus har ett nytt handgrepp 
som är djupare och gör greppet säkrare – även om du tar ett 
ordentligt tag vidrör fingernaglarna inte kamerahuset. Den 
rundade designen ger ett bekvämt grepp hela tiden, oavsett 
handstorlek. D750-modellens handgrepp är i syntetläder, 
av samma typ som används för D4S och D810, och luckan 
till minneskortsfacket på greppet är i gummimaterial för 
komfortens skull.

Tre bildområdesalternativ för att ändra perspektivet

Med D750 kan du välja mellan tre bildstorlekar för stillbilder: 
[FX (36 × 24) 1,0×] för FX-format (35,9 × 24,0 mm) 
samtidigt som du får en bildvinkel motsvarande en kamera 
i 35 mm format; [1,2× (30 × 20) 1,2×] ger storleken 29,9 
× 19,9 mm och [DX (24 × 16) 1,5×] ger DX-format (23,5 × 
15,7mm). Den faktiska bildvinkeln motsvarar cirka 1,2× eller 
1,5× objektivets brännvidd. Med både FX- och DX-möjligheter 
i en kompakt, lätt kamera tillsammans med ett kraftfullt 
zoomobjektiv kan du utnyttja fördelarna med ett mångsidigt, 
bärbart system. En annan fördel med DX-formatet är att de 
51 fokuspunkterna nästan täcker hela bilden, vilket gör det 
enklare att ta bilder av motiv som rör sig snabbt.  
När ett DX-objektiv monterats väljer kameran automatiskt 
[DX (24 × 16) 1,5×].

Frihet att  

Utforska

FX-format 1.2× DX-format

Vidga din potential, stimulera nyfikenheten
Förr var man tvungen att släpa på en tung och otymplig kamera för att kunna få tillgång till de avancerade 
funktionerna, men så är det inte längre. Bildkvaliteten i HD som upplösningen på 24,3 effektiva megapixlar ger, 
och de avancerade specifikationerna från Nikons proffsmodeller är numera förpackade i ett kompakt, lätt och tunt 
kamerahus som ger överlägsen rörlighet och flexibilitet. 
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [M], 1/5 sekund, f/9 • Vitbalans: Molnigt • ISO-känslighet: 100 • Picture Control: Neutral ©Joshua Cripps



Viktigt för din frihet:  

Exceptionell respons
Bättre flexibilitet för att fotografera och filma

Inbyggd Wi-Fi för smidig integrering med  
smartphones och surfplattor

Med Nikons app Wireless Mobile Utility kan du överföra bilder 
från kameran till en smart enhet, och använda den smarta 
enheten som fjärrkontroll för kameran. Trots att magnesium 
använts i kamerahusets överdel är radioöverföringsavståndet 
cirka 30 m (siktlinje). Du kan fortsätta att använda kameran 
som vanligt vid bildöverföring, funktionen avbryts inte.

*  Förutsätter att inga störningar förekommer, räckvidden kan variera beroende på 
signalstyrka och eventuella hinder.

•  Appen Wireless Mobile Utility finnas på den smarta enheten (kompatibel med iOS/
AndroidTM) för att Wi-Fi-funktionen ska kunna användas. Wireless Mobile Utility kan 
hämtas kostnadsfritt från lämplig appbutik.

•  Denna produkt, som innehåller krypteringsprogram utvecklade i USA, omfattas 
av United States Export Administration Regulations och får inte exporteras eller 
vidareexporteras till länder som USA riktat embargo mot. För närvarande råder det 
handelsförbud mot följande länder: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien. 

•  Den inbyggda Wi-Fi-funktionen är inte kompatibel med Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility för Wi-Fi-överföring

Denna app används för att trådlöst ansluta Nikons digitalkameror 
till en smart enhet (smartphone eller surfplatta, kompatibel 
med iOS/AndroidTM) för bildöverföring och fjärrstyrning. 
Wireless Mobile Utility kan hämtas kostnadsfritt från lämplig 
tillverkares appbutik.

Smidigt arbetsflöde för professionell bildöverföring

Journalister och dokumentärfilmare kommer att uppskatta 
det faktum att D750, precis som sin föregångare D4S, kan 
överföra data professionellt via kommunikationsenheten UT-1 
och den trådlösa sändaren WT-5A/B/C/D, som båda finns 
som tillvalsutrustning. När UT-1 är ansluten kan D750 anslutas 
till ett kabelbaserat nätverk (via Ethernet). Anslut WT-5 till 
UT-1 för en trådlös nätverksanslutning*1 till en FTP-server eller 
PC*2. Du kan överföra de bilder eller filmer som sparats på 
kamerans SD-minneskort, och även bilder som tas i realtid, 
och skicka dem direkt till FTP-servern eller en dator. Camera 
Control Pro 2 (tillval) möjliggör fjärrstyrning av kameran och 
överföring av bilder och filmer till en dator. Du kan också visa 
bilderna som sparats på kamerans minneskort eller styra 
kameran från webbläsaren på en dator eller en iPhone*3.

*1 Baserat på IEEE802.11a/b/g/n.
*2  Wireless Transmitter Utility måste vara installerat. Det kan hämtas från Nikons 

webbplats med hjälp av installationsprogrammet på den medföljande cd-rom-skivan 
med ViewNX 2.

*3 iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Camera Control Pro 2 (säljs separat) –  
fjärrstyrningsprogram 

Fjärrstyrningsprogrammet Camera Control Pro 2 gör det 
möjligt att styra en mängd olika funktioner i D750-kameran 
från en dator. Avancerade visningsfunktioner och livevisning 
fungerar också. De flesta digitala systemkameror från 
Nikon som vanligen styrs via en USB-kabel till en dator kan 
fjärrstyras, inklusive exponeringsläge, slutartid och bländare. 
Trådlös nätverkverksanslutning (Wi-Fi) eller Ethernet-
anslutning via kabel är också tillgängligt vid användning av en 
trådlös sändare (tillval) och en kompatibel kamera.

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

Den optiska sökaren i D750 har ett nydesignat okular som 
matchar kamerahusets kompakta design. Glaspentaprismat 
ger cirka 100 % sökartäckning och den nya mattskivan ger 
bättre sikt. Precis som D4S och D810 är huvudspegeln 
flerskiktsbelagd för ett neutralt färgresultat.

Flexibel vinkelkontroll med 3-axlig gångjärnsdesign

D750 har en lutningsbar LCD-monitor som snabbt kan vinklas 
uppåt till 90° och nedåt till 75°. Tack vare Nikons egen 3-axliga 
gångjärnsdesign flyttas monitorn en aning utåt, så att det inte 
blir någon vinjettering med okulardelen när monitorn lutas upp 
till 90°. När monitorn lutas nedåt till 75° svängs den tillbaka så 
att monitorn inte vidrör stativet. Du kan enkelt vinkla monitorn 
även när kameran används med ett stativ.

Högupplöst LCD-monitor med möjlighet att anpassa 
färgerna

LCD-skärmen på 8 cm (3,2 tum) har en upplösning på cirka 
1 229 000 punkter. Upplösningen, tillsammans med RGBW-
konstruktionen och den integrerade strukturen hos glas och 
panel ger en klar och skarp visning av dina bilder. Monitorns 
breda betraktningsvinkel på 170° (upp, ner, vänster och höger) 
gör D750 både praktisk och bekväm. Du kan också kalibrera 
färgerna på LCD-monitorn så att de motsvarar dem på 
datorskärmen och därmed få ett effektivare arbetsflöde.

Inbyggd blixt med styrenhet som kan utlösa flera 
blixtar trådlöst

D750-kamerans inbyggda blixt med vid vinkel, 24 mm 
objektivtäckning och ett ledtal på cirka 12 m (ISO 100, 20 °C) 
ger många möjligheter. Den inbyggda i-TTL-blixtstyrningen 
lättar inte bara upp motiv som befinner sig i motljus utan 

ger även den kontroll över resultatet som man vill ha som 
professionell fotograf. Det viktigaste är kanske att den 

är kompatibel med Nikons exklusiva Avancerad trådlös 
blixt, som gör att den inbyggda blixten trådlöst kan 

styra upp till två grupper av Speedlightblixtar (tillval).
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UT-1

UT-1 fäst i D750 med 
nätverkskabel ansluten

UT-1 och WT-5A/B/C/D 
fäst i D750

WT-5



Fyra viktiga tekniker och originalprogram för att 
skapa bilder med Nikon-kvalitet

NIKKOR-objektivens oöverträffade optiska prestanda lockar 
fram den sanna potentialen hos D750-modellens högupplösta 
sensor. Nikons nyutvecklade CMOS-sensor (24,3 effektiva 
megapixlar) i FX-format har ett extremt brett dynamiskt omfång 
och mycket högt signal-/brusförhållande och ger bilder med 
välbalanserad definition och lite brus även vid hög känslighet. 
EXPEED 4, Nikons exklusiva, snabba bildhanteringssystem 
når nya nivåer när det gäller brusreducering, vitbalansprecision 
och filmkapacitet med 1080/60p. Nikons egna Picture 
Control-system möjliggör dessutom bildskapande som på 
ett mer exakt sätt kan återspegla fotografens avsikt. Alla 
dessa funktioner samverkar för att ge dig en fantastisk 
bildkvalitet i både stillbilder och filmer. D750 är till och med 
överlägsen D810 i bildkvalitet vid höga känsligheter, liksom i 
när det gäller definition, djup, tonövergångar och klara färger. 
Ge din kreativitet större spelrum med välbalanserade och 
högkvalitativa JPEG-bilder och filmfiler direkt från kameran, 
eller gå ett steg längre genom att utnyttja Nikons egna Capture 
NX-D-bearbetning för NEF-filer (RAW).

Förbättrat Picture Control-system ger ännu större 
kreativ flexibilitet

Med Nikons eget Picture Control-system kan du fritt styra 
utseendet hos dina filmer och stillbilder. Vare sig du vill skapa 
vackra bilder eller filmer som kan användas direkt från kameran 
eller använda din kreativitet vid efterbehandlingen väljer du 
bara mellan Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, 
Porträtt, Landskap och Jämn. Precis som i D810 kan du 
med hjälp av klarheten*1 justera tydligheten i en bild. Varje 
parameter kan ställas in exakt i steg om 0,25*2. Den nyaste 
Picture Control-inställningen ”Jämn” använder en tonkurva 
som är närmare en rak linje än inställningen Neutral. Jämn ger 
även minimal artificiell manipulering och kan därför pålitligare 
bibehålla motivinformation. Nu när du justerar en bild kan du 
bry dig mindre om utfrätta högdagrar, ihopflutna skuggor eller 
för stor färgmättnad. Istället kan du koncentrera dig på att få ut 
det mesta ur en bild med jämn tonövergång i både ljushet och 
färgtoner. Om du bearbetar NEF-filer (RAW) med Capture NX-
D*3 ska du fotografera med Jämn eller använda Jämn på en 
bild som tagits med en annan Picture Control och sedan justera 
tonkurvan för att lättare återspegla din avsikt.

*1 Kan bara användas på stillbilder.
*2 Med undantag för Snabbjustering och filtereffekter.
*3 Kan hämtas från Nikons webbplats utan kostnad.

Picture Control Utility 2 för att skapa och hantera 
anpassade Picture Controls (medföljer på ViewNX 2 
CD-ROM)

Med den här programvaran kan du skapa anpassade 
Picture Control-inställningar efter egen smak. Den justerar 
parametrarna på egen hand, utifrån anpassade tonkurvor. 
På förhandsgranskningsskärmen kan du granska subtila 
ändringar i realtid och förstora den punkt du är intresserad av 
genom att justera fönstrets storlek. Det går även att justera 
förhandsgranskningsbildens exponering och vitbalans, och när 
du är klar överföra inställningarna till kameran via minneskort. 
Alla anpassade Picture Control-inställningar du skapar kan 
läggas in automatiskt i Picture Control-listan för ViewNX 2 och 
Capture NX-D på samma dator, vilket gör användningen av 
NEF-filer (RAW) till en smidigare process.

Originalprogramvara från Nikon för att få bilder med 
Nikon-kvalitet

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

Capture NX-D-programmet, som utformats speciellt för 
bearbetning av NEF (Nikon Electronic Format), Nikons 
exklusiva RAW-format, utnyttjar extremt datarika filer fullt 
ut. Utöver exponeringskompensation och enkla justeringar 
av vitbalans och ton har Picture Control ännu fler möjligheter. 
Nya alternativet Jämn och klarhetsjusteringar kan användas 
på NEF-bilder (RAW) även med kameror som tillverkats före 
D810. Oavsett vilken kamera du använder kan du nu finjustera 
varje parameter i steg om 0,25*. Resultatet, inklusive Picture 
Control-justeringar, kan sparas och enkelt användas på andra 
bilder med Capture NX-D.

*Med undantag för Snabbjustering och filtereffekter.
Obs! Capture NX-D kan hämtas från Nikons webbplats utan kostnad.
http://imaging.nikon.com/lineup/microsite/capturenxd/

ViewNX2 för bildvisning och redigering (medföljer)

ViewNX 2, med flera vanliga bildredigeringsfunktioner som 
t.ex. ändra storlek och justera ljushet, är användbart vid 
import, redigering och bläddring bland stillbilder och filmer. 
Programmets filmredigeringsfunktioner motsvarar dem 
som finns i digitala SLR-kameror och det är också lättare att 
använda, ändra och justera Picture Control-inställningar på NEF-
bilder (RAW) som tagits med Nikons digitala SLR-kameror.

Nikons nya exklusiva och avancerade system 
för motivigenkänning

D750 är utrustad med Nikons egna avancerade system 
för motivigenkänning och har en 91K-pixlars RGB-sensor 
som ger mycket noggranna resultat. Den skannar noga 
motivet med sina 91K-pixlar för att avläsa ljushet, kontrast, 
färg, distribution av högdagrar och närvaro eller frånvaro av 
mänskliga ansikten*. Utifrån denna information implementerar 
kameran en mängd olika automatiska kontroller som 
autofokus, automatisk exponering, automatisk vitbalans och 
i-TTL-blixtexponering. Det innebär att du kan förvänta dig 
motivföljning med noggrannare AF, exponeringskontroll och 
blixtstyrning, och där mänskliga ansikten prioriteras. Kameran 
har även välbalanserad exponeringskontroll som tar hänsyn 
till högdagrar och exakt vitbalans som betonar högdagrar. 
Det avancerade systemet för motivigenkänning använder 
även bildsensorinformation för att göra hela fotograferingen 
bättre: den påskyndar visningszoom av ansikten och förbättrar 
noggrannheten i exponering och AF-kontroll under livevisning 
och filminspelning.

*Ansiktsavkänning kan inte bekräftas på en sökardisplay.

Exakt automatisk vitbalans som identifierar en 
ljuskälla mycket exakt med det avancerade systemet 
för motivigenkänning

D750 använder all sin avancerade teknik för att exakt registrera 
och återge motivets färg och ljushet. Genom att använda 
identifiering av ljuskälla och ansiktsigenkänning på bildplanet 
i det avancerade systemet för motivigenkänning detekterar 
kameran information om färg och ljushet för att matcha 
ljuskällan med hjälp av sin enorma samling referensdata. D750 
låter dig också ställa in ett andra läge för automatisk vitbalans 
– Auto 2 – som behåller det varma ljuset när du fotograferar i 
skenet av glödlampor.

Flexibilitet vid alla slags bildjusteringar

Med Nikons Picture Control-system kan du skräddarsy 
utseendet och känslan i bilder efter egen smak, men 
systemet gör det också lätt att justera parametrar såsom 
klarhet*, skärpa, kontrast, mättnad och nyans (färgsättning). 
Varje parameter kan finjusteras i steg om 0,25, med 
vitbalansjusteringar i steg om 0,5 i A-B-riktningen och steg om 
0,25 i G-M-riktningen. Detta ger dig en nästan oändlig mängd 
anpassningsmöjligheter, för att du ska få den färgåtergivning 
du vill ha.

*Kan bara användas på stillbilder.

Aktiv D-Lighting för att återge det naturliga ljuset

Även när ett motiv har skarpa 
skillnader mellan ljus och 
mörker återger Aktiv D-Lighting 
naturliga detaljer i högdager 
och skugga. I vissa situationer, 
som när motivet befinner sig 
i motljus, kan det hända att 
mörker och ljus inte håller 
sig inom kamerans breda dynamiska omfång, men tack 
vare bildbearbetningssystemet EXPEED 4 kan D750 ändå 
bearbeta informationen snabbt och exakt i realtid, vilket ger 
ännu bättre färgåtergivning på kort bearbetningstid. Välj helt 
enkelt en styrkenivå: auto, extra hög, hög, normal eller låg (av 
är också tillgängligt). Aktiv D-Lighting arbetar effektivt med 
matrismätning och till skillnad mot HDR kombinerar det inte 
bilder och fungerar därför bra vid fotografering utan stativ eller 
vid fotografering av motiv som rör sig.
 

HDR (stort dynamiskt omfång) för mycket  
höga kontraster

D750 kan kombinera två bilder som tagits med olika 
exponeringsinställningar, men vid ett och samma tryck på 
slutarens avtryckare, för att få en bild med ett otroligt brett 
dynamiskt omfång. Resultatet blir bilder med mindre brus och 
rika tonövergångar i både skuggor och högdagrar, även när du 
fotograferar motiv med hög kontrast. Du väljer graden – auto, 
extra hög, hög, normal eller låg – och jämnheten i skarven 
där de två exponeringarna möts ställs in automatiskt efter 
styrkenivån. HDR-läget är fungerar bäst för orörliga motiv som 
landskap och stilleben.

Obs! Vi rekommenderar att man använder ett stativ.
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Tagen med anpassad Picture 
Control baserad på Landskap

Tagen med Porträtt

Viktigt för din frihet: Bildkvalitet och uttryck
Fyllig, uttrycksfull bildkvalitet för optimerad kreativ frihet



Motivtyper som ger optimala inställningar efter 
fotograferingssituationen

D750 kan automatiskt 
välja de lämpligaste 
inställningarna efter typen 
av motiv eller situation. Välj 
bara lämplig motivtyp och 
låt kameran göra resten. 
Exponeringskompensation 
och blixtkompensation är 
tillgängliga även när motivtyp 
används.

Optisk sökare med organiskt EL-displayelement för 
större tydlighet, även i starkt ljus

Informationsvisningen 
under bildområdet i sökaren 
använder ett organiskt  
EL-displayelement för tydlig 
textvisning med hög kontrast 
och lägre energiförbrukning. 
Den nya tekniken ger hög 
läslighet även i starkt solljus 
och snabbare svarstid vid 
låga temperaturer.

Enkel, intuitiv hantering och överlägset 
 användargränssnitt

D750 har ett nytt, 
mer intuitivt grafiskt 
användargränssnitt. För att 
texten ska synas tydligt 
i alla typer av ljus kan 
textfärgen väljas manuellt 
eller automatiskt, beroende 
på hur mycket omgivningsljus 
som finns. Den övre kontrollpanelen har fått en ny design för 
att passa det kompakta kamerahuset och visar nödvändig 
information i ett tydligare, renare visningsformat.

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

Vare sig du använder 
sökaren eller fotograferar 
med liveview är det lika 
lätt att komma åt de mest 
använda funktionerna - 
de är aldrig mer än en 
knapptryckning bort. 
Det går även att använda 
knappen för att hoppa till 
retuscheringsmenyn under bildvisning, eller för att välja bilder 
som ska överföras till en smartphone eller surfplatta.

Dubbla SD-kortfack för effektiv minneshantering

D750 har två SD-
minneskortfack som kan 
användas på en mängd olika 
sätt, som extrautrymme eller 
för säkerhetskopiering eller 
för att spela in RAW- och 
JPEG-filer på separata kort. 
Du kan också kopiera bilder 
mellan de två minneskorten 
och även välja fack för filminspelning efter hur mycket 
utrymme som finns kvar. Kameran fungerar med SDXC  
UHS-I-minneskort. De snabba minneskorten, 
tillsammans med den förbättrade hastigheten hos 
bildbearbetningssystemet EXPEED 4, gör att D750 kan 
bearbeta och skriva bilddata med högt pixelantal i otroliga 
hastigheter.

Virtuell horisont som detekterar kamerahusets 
 lutning framåt/bakåt

D750 har en virtuell horisont 
som detekterar både 
kamerans lutning i sidled 
och dess lutning framåt eller 
bakåt. Kamerans lutning i 
sidled och framåt/bakåt visas 
på LCD-monitorn, medan 
lutningen i sidled kan ses i sökaren.  
Funktionen är särskilt användbar  
när du fotograferar motiv som  
stilleben, landskap och arkitektur.

Robust kamerahus och tätning ger pålitligt skydd 
mot damm och regn

Kameran har en omfattande 
tätning, motsvarande den 
hos D810, som skyddar 
effektivt mot damm och fukt. 
Flerfunktionsbatteripacket 
MB-D16 (tillval) har samma 
tätningskvalitet.

Hållbar och exakt slutarmekanism som klarar  
150 000 avtryckningar

D750 har utformats med en 
snabb och exakt mekanism 
som styr slutaren, spegeln 
och bländaren var för sig. 
Slutaren har testats för  
150 000 cykler där 
slutarenheten och 
drivmekanismen har belastats 
för att bevisa hur extremt 
hållbar den är. Det finns lägen för tyst avtryckare respektive tyst 
serietagning, vilket gör ljudet från avtryckaren mindre störande.

Låg energiförbrukning och batteri med lång livslängd

Förbättrade elektriska kretsar och  
bildbearbetningssystemet EXPEED 4 
ger ett energieffektivt system som 
gör att du kan fotografera längre. 
D750 använder det uppladdningsbara 
litiumjonbatteriet EN-EL15 – samma 
batteri som i D810, D610 och D7100. 
Med det kan du ta ca 1 230* bilder, 
om blixten används varannan gång. Det 
kan också räcka till 4 420 bilder eller 
till att spela in film i cirka 55 minuter, 
enligt Nikons eget simuleringstest 
för professionell användning. Utöver 
EN-EL15 kan nätadapter EH-5b (med 
strömkontakt EP-5B) (tillval) och 
flerfunktionsbatteripacket MB-D16 
användas som strömkällor.

Högdagervägd mätning för att undvika utfrätta 
 högdagrar

När du väljer det här läget 
känner D750 automatiskt 
av vilka som är de ljusaste 
områdena i motivet och 
använder en exponering som 
undviker utfrätta högdagrar. 
Detta nya högdagervägda 
mätningssystem är 
särskilt effektivt när du 
fotograferar på en teater där 
huvudmotivet är upplyst av 
en spotlight.

Spotmätning av vitbalans för att hämta manuellt 
förinställda data direkt via livevisning

Med D750 kan du enkelt 
hämta manuellt förinställda 
vitbalansvärden direkt, 
baserat på ett vitt eller grått 
område i bildrutan som du 
väljer under livevisningen. 
Manuellt förinställda värden 
kan behållas även när 
livevisningsbilden förstorats 
maximalt och ger exakt 
vitbalans i mindre områden. Om du inte 
är nöjd med resultatet kan du enkelt flytta 
området utan att behöva gå igenom hela 
hämtningen från början.

Viktigt för din frihet: Funktionalitet och pålitlighet
Kreativt stöd på alla sätt

Motivtyper som ingår i D750: 
Porträtt, Landskap, Barn, Sport, Närbild, Nattporträtt, Nattlandskap, Fest/
inomhus, Strand/snö, Solnedgång, Skymning/gryning, Husdjursporträtt, 
Levande ljus, Blommor, Höstfärger, Mat.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [A], 1/400 sekund, f/3,2 • Vitbalans: Färgtemperatur (2 700 K) • ISO-känslighet: 3 200 
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

Samma motiv fotograferat med 
matrismätning uppvisar utfrätta 
högdagrar

Tagen med Skymning/gryning

Spotmätning av vitbalans

Automatisk vitbalans

MB-D16 fastsatt vid 
D750

Tagen med högdagervägd mätning

*Enligt CIPA-standarderna.



Viktigt för din frihet: NIKKOR-objektiv
Överlägsen optisk kvalitet som lockar fram FX-formatets sanna skönhet

Viktigt för din frihet:  Nikon Speedlight-blixtar
Exklusivt blixtsystem som styr ljuset som du vill ha det

Detta exceptionella zoomobjektiv täcker in allt från en 
ultravidvinkel på 107° till en vanlig vidvinkel på 63° och 
synliggör FX-formatets HD-kvaliteter och kamerans 24,3 
effektiva megapixlar. Vibrationsreduceringen (VR) ger samma 
effekt på rörelseoskärpan som om du skulle använt en 2,5 
steg* kortare slutartid. Nu kan du prova att fotografera utan 
stativ vid ännu vidare vinklar – till och med i interiörer med 
svag belysning eller vid fotografering av landskap i solnedgång.

Detta standardzoomobjektiv (kompatibelt med FX-
formatet) på cirka 5× täcker ett vidvinkelområde från 84° till 
telefotoområdet. Den konstanta maximala bländaren på f/4 ger 
genomgående hög kvalitet från sin maximala bländare. Nano 
Crystal Coat-beläggningen har satts på för att ge skarpa bilder 
med minskad förekomst av spökbilder och linsöverstrålning. 
Objektivet har vibrationsreducering (VR) som effektivt 
minimerar kameraskakningar så att du kan använda 3,5 steg* 
längre slutartider än annars.

Med en maximal bländare på f/5,6 i telefotoläget täcker detta 
zoomobjektiv med ultrahög avbildningsskala på 10,7× en 
brännvidd på 28-300 mm. Vibrationsreduceringen (VR) ger dig 
möjlighet att använda upp till 3,5 steg* längre slutartider än 
normalt. Med sådan mångsidighet ger det här objektivet bilder 
av hög kvalitet i många olika fotograferingssituationer.

Den inbyggda blixten användes som styrenhet för att utlösa tre externa  
SB-500 Speedlight-blixtar trådlöst för att skapa en dynamisk tredimensionell 
effekt. Blixteffekten hos varje Speedlight-enhet kan styras manuellt för att 
få önskat resultat.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF)  
• Exponering: läge [A], 1/6 sekund, f/11 • Vitbalans: Auto 1 • ISO-känslighet: 100  
• Picture Control: Standard ©Ryo Ohwada

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF)  
• Exponering: läge [M], 1/80 sekund, f/8 • Vitbalans: Direkt solljus • ISO-känslighet: 100  
• Picture Control: Neutral ©Joshua Cripps

Objektiv: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF)  
• Exponering: läge [M], 1/640 sekund, f/5 • Vitbalans: Auto 1 • ISO-känslighet: 32 00  
• Picture Control: Standard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 
Zoomobjektiv med ultravidvinkel, med fantastisk 
VR-funktion och upplösningsförmåga

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Praktiskt standardzoomobjektiv som täcker 
ett brett zoomområde

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Ett zoomobjektiv med ultrahög avbildningsskala 
(10,7×) för skiftande fotograferingssituationer

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR
Välbalanserat standardzoomobjektiv med VR.

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nyhet]
Ljusstarkt ultravidvinkelobjektiv med fast brännvidd 
som är kompakt och lätt och ger hög bildkvalitet.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Ljusstarkt objektiv med fast brännvidd som ger en 
dramatisk bild med grunt skärpedjup och naturlig 
bokeh.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
Skarpt telefotozoomobjektiv som uppfyller 
professionella krav.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED
Ljusstarkt vidvinkelobjektiv med fast brännvidd som 
ger överlägsen upplösning och bokeh.

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED
Mikroobjektiv med skarp och naturlig återgivning.

Nikon Creative Lighting System för ljussättning med 
ateljékvalitet, var som helst

För exakt och flexibel belysning i alla situationer finns det 
ingen bättre lösning än Nikon Creative Lighting System (CLS). 
Med lätta, robusta och bärbara Nikon Speedlight-blixtar (tillval) 
i kombination med den kompakta D750 har du nu möjligheten 
att skapa ljussättning med ateljékvalitet var som helst.

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

SB-500 har ett ledtal på 24 m  
(ISO 100, FX-format med 
zoomhuvudets sposition vid 
24 mm). Det är en kompakt 
och lätt Speedlight-blixt som 
drivs med två batterier i R6/
AA-storlek. Blixthuvudet kan 
vinklas upp till 90° och vridas 
horisontellt 180° åt både vänster 
och höger. Då färgtemperaturen 
hos den nyligen isatta LED-
lampan (tre effektnivåer kan 
väljas) liknar solljusets, kan 
den användas naturligt som 
en extra ljuskälla vid både 
stillbildsfotografering och när du 
filmar. När Speedlight-blixten används bortkopplad 
från kameran kan ljuseffekten övervakas i monitorn 
för livevisning. När blixten är ansluten till D750 
kan LED-lampans vitbalans styras automatiskt. 
Vid användning av Avancerad trådlös blixt kan 
SB-500 fungera antingen som styrenhet för 
flera externa Speedlight-blixtar eller som en 
extern blixt med kamerans inbyggda blixt som 
huvudenhet. Inställningarna av SB-500, inklusive 
styrfunktionen, kan utföras från D750-kamerans 
meny Anpassade inställningar.

*Enligt CIPA-standarderna. Värdet uppnås när objektivet monteras på en digital  
SLR-kamera i FX-format med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: läge [M], 1/1000 sekund, f/6,3 • Vitbalans: Blixt • ISO-känslighet: 1250 • Picture Control: Standard 
©Ray Demski

SB-500 
Speedlight



Avancerad trådlös fjärrkontroll WR-1 (tillval)

WR-1 är en avancerad fjärrkontroll med flera funktioner. 
Med en WR-1 konfigurerad som sändare och en annan WR-1 
eller WR-R10 monterad på D750 som mottagare, går det 
att visa eller ändra kamerainställningarna*1 via sändarens 
display (uppdatering av den fasta programvaran till version 
2.00 krävs). WR-1-enheterna kommunicerar via radiovågor 
och räckvidden mellan dem är upp till 120 m*2. Det finns 15 
kanaler tillgängliga. Förutom möjligheten att kunna styra en 
kamera med en monterad WR-1 (som mottagare) med hjälp 
av en annan WR-1 (som sändare)*3 finns flera olika  
möjligheter att använda fjärrfotografering, 
till exempel: utlösa flera slutare samtidigt 
på flera kameror, utlösa slutarna på flera 
kameror som är synkroniserade med en 
huvudkamera med monterad WR-1*4, 
fjärrstyrning av varje kameragrupp separat samt 
intervalltimerfotografering. Det går också att 
fjärrfotografera genom att kombinera WR-1 med 
WR-R10/WR-T10*3.

Enkel fjärrstyrning med WR-R10/WR-T10 trådlösa 
fjärrkontroller (tillval)

De trådlösa fjärrkontrollerna WR-R10/WR-T10 använder sig av 
radiovågor i frekvensbandet 2,4 GHz vilket utökar flexibiliteten hos 
fjärrstyrningen. Till skillnad från enheter som använder infraröd 
strålning kan du använda WR-R10/WRT10 på långt avstånd, och 
de kan användas även om det står något i vägen, t.ex. ett träd 
eller en vägg. Med ett maximalt kommunikationsavstånd på 
20 m*1 kan du styra ett obegränsat antal kameror. Möjligheten 
att styra flera kameror öppnar dessutom upp nya och spännande 
fotograferingsmöjligheter. Prova att ta stillbilder 
och spela in film*2 samtidigt på olika kameror 
eller att helt enkelt fotografera samma stillbild 
med flera kamerahus med olika objektiv. Du kan 
också dela in kamerorna i grupper och tilldela 
varje grupp en kanal så att du kan styra varje 
grupp för sig. Möjligheterna är oändliga.

GPS-enhet GP-1A (tillval)

Vid vissa typer av fotografering kan det vara 
vara bra att kunna spara platsinformation som latitud, longitud, 
altitud och UTC (Universal Coordinated Time) som talar om när 
och var bilden tagits. Med GP-1A kan allt detta sparas i bildens 
EXIF-data. Bilder med platsinformation kan visas på en karta 
i ViewNX 2. Informationen kan också användas på NIKON 
IMAGE SPACE, Nikons tjänst för delning och lagring av bilder, 
och på andra bilddelningstjänster online eller i programvara 
med digitala kartor.

MB-D16 flerfunktionsbatteripack för ett fast grepp vid 
såväl vertikal som horisontell fotografering (tillval) 
[Nyhet]

MB-D16 flerfunktionsbatteripack fungerar med två typer av 
batterier: ett litiumjonbatteri EN-EL15 eller sex alkaliska R6/
AA-batterier, Ni-MH- eller litiumbatterier. Nätadapter  
EH-5b (med strömkontakten EP-5B) är också ett alternativ. 
En smidig växling kan göras mellan batteriet i kamerahuset 
och batterierna i MB-D16 när ett EN-EL15 sitter i varje. Detta 
gör att du kan ta ungefär dubbelt så många bilder som med 
bara D750. Nu kan du alltså koncentrera dig på att fotografera, 
utan att bekymra dig om batteriets livslängd.  
MB-D16 flerfunktionsbatteripack har 
ett hållbart yttre i magnesiumlegering 
och intuitiva extra reglage för 
vertikal fotografering: avtryckare, 
lås för avtryckare, AE-L/AF-L-knapp, 
multiväljare samt primär/sekundär 
kommandoratt.

NIKON IMAGE SPACE – Nikons enkla och kraftfulla 
tjänst för bilddelning och 
lagring av bilder

Dina bilder förtjänar ett 
pålitligt utrymme på 
internet. Den platsen är 
NIKON IMAGE SPACE, en 
kostnadsfri onlinetjänst för 
delning och lagring av bilder. 
Via det snabba och praktiska 
användargränssnittet kan du 
överföra/hämta, bläddra igenom, organisera och dela bilder 
och filmer. Dessutom är det enkelt att ansluta till olika sociala 
nätverk. Ett baskonto med upp till 2 GB lagringsutrymme är 
tillgängligt för alla registrerade användare. Användare som äger 
en digitalkamera från Nikon kan skaffa speciella konton med 
upp till 20 GB lagringsutrymme och en rad praktiska funktioner 
som lösenordsskydd vid delning av bilder.

Viktigt för din frihet:  Tillbehör och programvara
Framtagna exklusivt för Nikon

WR-R10 trådlös 
fjärrkontroll

WR-1 trådlös 
fjärrkontroll

MB-D16 flerfunktions-
batteripack

Sökardisplay

Kontrollpanel

WR-T10 trådlös 
fjärrkontroll

Kamerans delar och reglage Systemtabell
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*1 Begränsad funktionalitet.
*2 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende 

på väderförhållandena och eventuella hinder.
*3 WR-R10 och WR-T10 som används måste vara 

inställda på samma kanal och kopplas ihop. WR-1 som 
används måste ställas in på samma kanal och kopplas 
ihop eller tilldelas ett ID-lägesnamn. Maximalt antal 
kontrollenheter: 20 (WR-1) enheter eller 64 (WR-R10) 
enheter.

*4 Endast en kamera med 10-polig tillbehörskontakt 
kan användas som huvudkamera vid användning av 
synkroniserade slutare.

*1 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende på 
väderförhållandena och eventuella hinder.

*2 Följande kameror har filminspelningsfunktion: D4-serien, D810, 
D800-serien, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 och 
D3300.

http://nikonimagespace.com

DG-2  
sökarlupp

WR-T10 trådlös 
fjärrkontroll

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**

SD-minneskort**

SB-910/700/T133/300 
Speedlight-blixtar

Speedlight-blixtar för 
studiofotografering**

PC card-adapter**
SD-minneskortläsare**

ViewNX 2*
Capture NX-D†

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

Batteriladdare  
MH-25a*/MH-25

MB-D16 
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 styrenhet för trådlös 
Speedlight-blixt

R1C1 blixtsystem för 
närbildsfotografering 
(Speedlight) inklusive 
kontrollenhet

AS-15 synkterminaladapter

Smart enhet**  
(iOS/Android™ OS)

Wireless Mobile Utility†

SC-28, 29 TTL-fjärrkontrollskabel

SB-500 Speedlight-blixt

DK-21 ögonmussla*

FSA-L2 Fieldscope-fäste  
för digital SLR-kamera

ME-1 
stereomikrofon

CF-DC5  
halvmjuk väska

CF-DCXX halvmjuk 
väska

CF-DC4 
halvmjuk väska

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

DR-6  
vinkelsökare

SÖKARTILLBEHÖR NIKKOR-OBJEKTIV SPEEDLIGHT-BLIXTAR

DIGISCOPING-
TILLBEHÖR

MIKROFON

VÄSKA

TV- OCH 
VIDEOTILLBEHÖR

APPAR FÖR SMARTA ENHETER

FJÄRRKONTROLLS- 
OCH GPS-TILLBEHÖR

NÄTADAPTRAR, BATTERIER 
OCH LADDARE

DATORTILLBEHÖR

† Kan hämtas från Nikons webbplats (kostnadsfritt). *Tillbehör som medföljer **Produkter från andra tillverkare än Nikon 

Tillbehörssko (för extra blixt)
Ratt för utlösarläge
Upplåsningsknapp för ratten för utlösarläge
Ögla för kamerarem
Upplåsningsknapp för funktionsratten
Funktionsratt
Knapp för mätning/för att formatera  
minneskort
Filminspelningsknapp
Sekundär kommandoratt
Strömbrytare
Avtryckare
Knapp för exponeringskompensation/
tvåknappsåterställning
Skärpeplansmarkering
Primär kommandoratt
Kontrollpanel
Inbyggd blixt
Knapp för blixtläge/blixtkompensation
Infrarödmottagare (framsida)
Lock till tillbehörskontakt
Ljudanslutningslock
HDMI/USB-anslutningslock
Objektivlåsknapp
AF-lägesknapp
Knapp för val av fokusläge

Objektivets monteringsmarkering
Gafflingsknapp
Spegel
Ljusmätarkoppling
Tillbehörskontakt
Anslutning för hörlurar
Anslutning för extern mikrofon
HDMI-kontakt
USB-kontakt
Stereomikrofon
CPU-kontakter
Objektivfäste
Skydd för kontakt för flerfunktionsbatteripack 
MB-D16 (säljs separat)
Stativgänga
AF-koppling
Fn-knapp
Batteriluckans spärr
Lucka för batterifack
Lock för strömkontakt
Lucka till minneskortfack
Knapp för förhandsgranskning  
av skärpedjup (Pv)
AF-hjälplampa/lampa för självutlösare/ 
l ampa för röda ögon-reducering
Sökarokular

Ögonmussla
Dioptrijusteringskontroll
AE/AF-låsknapp
Infoknapp
Multiväljare
OK-knapp
Fokusväljarlås
Åtkomstlampa för minneskort
Infrarödmottagare (baksida)
Omkopplare för livevisning
Knapp för livevisning
Högtalare
Lutningsbar monitor
P-knapp
Knapp för att zooma ut/miniatyrbildsknapp/
knapp för ISO-känslighet/knapp för  
automatisk ISO-känslighet/knapp för 
tvåknappsåterställning
Knapp för att zooma in/ 
knapp för bildkvalitet/-storlek
Hjälpknapp/skyddsknapp/vitbalansknapp
Menyknapp
Visningsknapp
Knapp för att radera foton/ 
formatera minneskort
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Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D750
Kameratyp Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikons FX-format
Effektiva pixlar 24,3 miljoner
Bildsensor 35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar 24,93 miljoner
System för 
dammreducering

Funktion för rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden 
(programvaran Capture NX-D 2 krävs (säljs separat))

Bildstorlek (pixlar) • FX (36×24) bildområde: 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S] • 1,2× (30x20) 
bildområde: 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S] • DX (24×16) bildområde: 3936 
× 2624 [L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S] • Fotografier i FX-format tagna i livevisningsläget 
för film: 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S] • Fotografier i DX-format tagna i 
livevisningsläget för film: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M], 1968 × 1112 [S]. Obs! Fotografier 
som tagits i filmlivevisningsläget har bildförhållandet 16:9. Du kan välja mellan DX- och FX-
baserade format i kameran.

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 bildkvalitet är möjlig.• NEF (RAW)+JPEG: Varje foto 
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
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 • FX (36×24): Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt • 1,2× (30 × 20): Cirka 97 % 

horisontellt och 97 % vertikalt • DX (24×16): Ca 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
Förstoring Ungefär 0,7× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt 21 mm (-1,0 m-1; från mitten av sökarokular)
Dioptrijustering -3 till +1 m-1

Mattskiva Type B BriteView Clear Matte Mark III-skärm med AF-områdesmarkeringar  
(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 (med bildområde DX (24×16) 1,5×), AI-P-NIKKOR-objektiv 
och icke-CPU-Al-objektiv (endast läge A och M), IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för F3AF och 
icke-Al-objektiv kan inte användas
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med objektiv med maximal bländare på f/5,6 eller större 
(den elektroniska avståndsmätaren stödjer de 11 fokuspunkterna med objektiv med maximal bländare på f/8 eller större)

Slutartyp Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartider 1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid, X200
Blixtsynkhastighet X=1/200 s; synkroniseras med slutare vid 1/250 s eller långsammare (blixtområdet minskar vid 

hastigheter mellan 1/200 och 1/250 s)
Utlösarlägen S (enkelbild), T (långsam serietagning), U (snabb serietagning), J (tyst läge),  

M (tyst serietagning), E (självutlösare), V (uppfälld spegel)
Bildmatningshastighet 1 till 6 bps (T), 6,5 bps (U) eller 3 bps (M)
Självutlösare 2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med 0,5, 1, 2, eller 3 sek. intervall
Fjärrkontrollslägen (ML-L3) Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan fördröjning, fjärrstyrd spegeluppfällning
Exponeringsmätning TTL-system för exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 91 000 pixlar
Mätningsmetod • Matris: 3D-färgmatrismätning III (objektivtyp G, E och D), färgmatrismätning III (övriga CPU-objektiv) 

och färgmatrismätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv om användaren anger information om 
objektivet • Centrumvägd: Cirka 75 % vikt ges till en cirkel med 12 mm diameter i bildens mitt (8, 15 
eller 20 mm cirkel kan även användas) eller viktning efter hela bildytans genomsnitt (när icke-CPU-
objektiv används: 12 mm cirkel) • Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (cirka 1,5 % av bilden) centrerad 
på aktiv fokuspunkt (på fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används) • Högdagervägd: 
Tillgängligt med objektiv av typen G, E och D; motsvarar centrumvägd när andra objektiv används

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

• Matrismätning, centrumvägd mätning och högdagervägd mätning: 0 till 20 EV
• Spotmätning: 2 till 20 EV 

Koppling av 
exponeringsmätare

Kombinerad CPU och AI

Exponeringslägen Autolägen (iauto, j auto [avstängd blixt]), motivtyper (kporträtt, llandskap, p barn, 
m sport, nnärbild, o nattporträtt, r nattlandskap, s party/inomhus, t strand/snö, 
u solnedgång, v gryning/skymning, w husdjursporträtt, x levande ljus, y blommor, z 
höstfärger, 0 mat), specialeffektlägen (% mörkerseende, g färgteckning, i miniatyreffekt, 
u selektiv färg, 1silhuett, 2 högdagerbild, 3 lågdagerbild), programautomatik med flexibelt 
program (e);  slutartidsstyrd automatik (f), bländarstyrd automatik (g), manuell (h); 
j (användarinställningar 1); k (användarinställningar 2)

Exponerings- 
kompensation

Kan justeras mellan -5 och +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena e, f, g, h, h och % 

Exponeringsgaffling 2 till 9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2 till 5 bilder i steg om 2 eller 3 EV
Exponeringslås Ljushet låst vid avläst värde med A AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet 
(rekommenderat exponeringsindex)

ISO 100 till 12 800 i steg om 1/3 eller 1/2 EV, med möjlighet att även välja värden på cirka 0,3, 
0,5, 0,7 eller 1 EV-steg (motsvarande ISO 50) under ISO 100, eller cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV-
steg (motsvarande ISO 51 200) över ISO 12 800. Även automatisk ISO-känslighet kan användas

Aktiv D-Lighting Auto, extra hög, hög, normal, låg, av
ADL-gaffling Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre till fem bilder som använder 

förinställda värden för alla bilder
Autofokus Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, 

finjustering, 51 fokuspunkter (inklusive 15 sensorer av korstyp; f/8 stöds av 11 sensorer) och 
AF-hjälplampa (intervall cirka 0,5–3 m)

Arbetsområde -3 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
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,  

grupperat AF-område, 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

e, f, g, h, 0: Manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal Ca 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning TTL: i-TTL-blixtstyrning med RGB-sensor med cirka 91K (91 000) pixlar finns med den inbyggda 

blixten. i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror används i kombination 
med matrismätning, centrumvägd mätning eller högdagermätning. Standard-i-TTL-blixt används 
för digitala systemkameror 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
Blixtgaffling 2 till 9 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2 till 5 bilder i steg om 2 eller 3 EV
Blixt klar-indikator Tänds när inbyggd blixt 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
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

Vitbalansgaffling 2 till 3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Livevisningslägen Livevisningsläge för stillbilder respektive filmer
Objektivservo med 
livevisning

• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv 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 Matrismätning, centrumvägd mätning eller högdagervägd mätning
Bildstorlek (pixlar) och 
bildhastighet

• 1 920 × 1 080, 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p  
Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94; 50; 29,97; 25 och 23,976 bps. 
Alternativen har stöd för både Hhög och normal bildkvalitet 

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 ca 1 229 000-punkters (VGA; 640xRGBW x 480 = 1 228 800 punkter) TFT LCD-

polykiselmonitor av lågtemperaturtyp med 170° betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning 
och justering av ljushet och vinkel

Visning Helskärms- och miniatyrbildvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalendrar) 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
Kommunikations-
protokoll

• 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 (förutsätter 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-EL15
Batteripack Optional MB-D16 Multi-Power Battery Pack with one EN-EL15 Rechargeable Li-ion Battery or 

six R6/AA-size alkaline, Ni-MH or lithium batteries
Nätadapter Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga 1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D) Ca 140,5 × 113 × 78 mm
Vikt Cirka 840 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock; ca 750 g (endast 

kamerahuset)
Driftmiljö Temperatur: 0 till 40 °C, luftfuktighet: 85 % eller lägre (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör 
(kan variera efter land och område)

Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15, batteriladdare MH-25a, USB-kabel UC-E17, 
kamerarem AN-DC14, kamerahuslock BF-1B, lock till tillbehörssko BS-1, sökarlock DK-5, 
ögonmussla DK-21, CD-ROM med ViewNX 2

• The SD, SDHC and SDXC logos are trademark of the SD Card Association. • PictBridge is a trademark. • HDMI, the 
HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
• Google and AndroidTM are trademarks or registered trademarks of Google Inc. • Products and brand names are 
trademarks or registered trademarks of their respective companies. • Images in viewfinders, on LCDs and monitors shown 
in this material are simulated.


