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Nikon Digital SLR Camera D4S Specifications

A DX-based format is used for photographs taken using the DX (24×16) 1.5× image area; an FX-based format is used for 
all other photographs

Type of camera Single-lens reflex digital camera
Lens mount Nikon F mount (with AF coupling and AF contacts)
Effective angle of view Nikon FX format
Effective pixels 16.2 million
Image sensor 36.0 × 23.9 mm CMOS sensor 
Total pixels 16.6 million
Dust-reduction system Image sensor cleaning, Image Dust Off reference data (requires optional Capture NX 2 

software)
Image size (pixels) • FX format (36×24): 4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • 1.2× (30×20): 4096 

× 2720 (L), 3072 × 2040 (M), 2048 × 1360 (S) • DX format (24×16): 3200 × 2128 (L), 2400 × 
1592 (M), 1600 × 1064 (S) • 5:4 (30×24): 4096 × 3280 (L), 3072 × 2456 (M), 2048 × 1640 (S) 
• FX-format photographs taken in movie live view (16:9): 4928 × 2768 (L), 3696 × 2072 (M), 
2464 × 1384 (S) • DX-format photographs taken in movie live view (16:9): 3200 × 1792 (L), 
2400 × 1344 (M), 1600 × 896 (S) • FX-format photographs taken in movie live view (3:2): 
4928 × 3280 (L), 3696 × 2456 (M), 2464 × 1640 (S) • DX-format photographs taken in movie 
live view (3:2): 3200 × 2128 (L), 2400 × 1592 (M), 1600 × 1064 (S)

File format • NEF (RAW): 12 or 14 bit, lossless compressed, compressed or uncompressed; small size 
available (12-bit uncompressed only) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline compliant with 
fine (approx. 1:4), normal (approx. 1:8) or basic (approx. 1:16) compression (Size priority); 
Optimal quality compression available • NEF (RAW)+JPEG: Single photograph recorded in 
both NEF (RAW) and JPEG formats

Picture Control System Standard, Neutral, Vivid, Monochrome, Portrait, Landscape; selected Picture Control can 
be modified; storage for custom Picture Controls

Storage media XQD and Type I CompactFlash memory cards (UDMA compliant)
Dual card slots Either card can be used for primary or backup storage or for separate storage of NEF (RAW) 

and JPEG images; pictures can be copied between cards
File system DCF  2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Viewfinder Eye-level pentaprism single-lens reflex viewfinder
Frame coverage • FX (36×24): Approx. 100% horizontal and 100% vertical • 1.2× (30×20): Approx. 97% 

horizontal and 97% vertical • DX (24×16): Approx. 97% horizontal and 97% vertical  
• 5:4 (30×24): Approx. 97% horizontal and 100% vertical

Magnification Approx. 0.7× (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m-1)
Eyepoint 18 mm (-1.0 m-1; from center surface of viewfinder eyepiece lens)
Diopter adjustment -3 to +1 m-1

Focusing screen Type B BriteView Clear Matte Mark VIII screen with AF area brackets (framing grid can be displayed)
Reflex mirror Quick return
Depth-of-field preview Pressing Pv button stops lens aperture down to value selected by user (A and M modes) or 

by camera (P and S modes)
Lens aperture Instant return, electronically controlled
Compatible lenses Compatible with AF NIKKOR lenses, including type G, E, and D lenses (some restrictions 

apply to PC lenses), DX lenses (using DX 24×16 1.5× image area), AI-P NIKKOR lenses, and 
non-CPU AI lenses (exposure modes A and M only); IX-NIKKOR lenses, lenses for the F3AF, 
and non-AI lenses cannot be used: The electronic rangefinder can be used with lenses that 
have a maximum aperture of f/5.6 or faster (the electronic rangefinder supports the 11 
focus points with lenses that have a maximum aperture of f/8 or faster)

Shutter type Electronically controlled vertical-travel focal-plane shutter
Shutter speed 1/8000 to 30 s in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV, bulb, time, X250
Flash sync speed X=1/250 s; synchronizes with shutter at 1/250 s or slower
Release modes S (single frame), CL (continuous low speed), CH (continuous high speed), Q (quiet shutter-

release),  E (self-timer), MUP (mirror up)
Frame advance rate Up to 10 fps (CL) or 10 to 11 fps (CH)
Self-timer 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 to 9 exposures at intervals of 0.5, 1, 2 or 3 s
Exposure metering TTL exposure metering using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels
Metering method • Matrix: 3D color matrix metering III (type G, E, and D lenses); color matrix metering III 

(other CPU lenses); color matrix metering available with non-CPU lenses if user provides 
lens data • Center-weighted: Weight of 75% given to 12-mm circle in center of frame; 
diameter of circle can be changed to 8, 15 or 20 mm, or weighting can be based on average 
of entire frame (non-CPU lenses use 12-mm circle) • Spot: Meters 4-mm circle (about 1.5% 
of frame) centered on selected focus point (on center focus point when non-CPU lens is 
used)

Metering range • Matrix or center-weighted metering: -1 to 20 EV 
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C/68°F) • Spot metering: 2 to 20 EV
Exposure meter coupling Combined CPU and AI
Exposure modes Programmed auto with flexible program (P); shutter-priority auto (S); aperture-priority auto 

(A); manual (M)
Exposure compensation -5 to +5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Exposure bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Exposure lock Luminosity locked at detected value with the center of the sub-selector
ISO sensitivity ISO 100 to 25600 in steps of 1/3, 1/2 or 1 EV; can also be set to approx. 0.3, 0.5, 0.7 or 1 EV
(Recommended Exposure Index)  (ISO 50 equivalent) below ISO 100 or to approx. 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3 or 4 EV (ISO 409600 

equivalent) above ISO 25600; auto ISO sensitivity control available
Active D-Lighting Can be selected from auto, extra high +2/+1, high, normal, low or off
ADL bracketing 2 frames using selected value for one frame or 3 to 5 frames using preset values for all 

frames
Autofocus Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX autofocus sensor module with TTL phase detection, 

fine-tuning, 51 focus points (including 15 cross-type sensors; f/8 supported by 11 sensors)
Detection range -2 to +19 EV (ISO 100, 20°C/68°F)
Lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); continuous-servo AF (AF-C); predictive focus 

tracking automatically activated according to subject status • Manual focus (M): 
Electronic rangefinder can be used

Focus point Can be selected from 51 or 11 focus points
AF-area modes Single-point AF, 9-, 21- or 51-point dynamic-area AF, 3D-tracking, group-area AF, auto-area AF

Focus lock Focus can be locked by pressing shutter-release button halfway (single-servo AF) or by 
pressing the center of the sub-selector

Flash control TTL: i-TTL flash control using RGB sensor with approx. 91K (91000) pixels is available with 
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 or SB-300; i-TTL balanced fill-flash for 
digital SLR is used with matrix and center-weighted metering, standard i-TTL flash for 
digital SLR with spot metering

Flash modes Front-curtain sync, slow sync, rear-curtain sync, red-eye reduction, red-eye reduction with 
slow sync, slow rear-curtain sync, off; auto FP high-speed sync supported

Flash compensation -3 to +1 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV
Flash bracketing 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV; 2 to 5 frames in steps of 2 or 3 EV
Flash-ready indicator Lights when optional flash unit is fully charged; flashes after flash is fired at full output
Accessory shoe ISO 518 hot-shoe with sync and data contacts and safety lock
Nikon Creative  Advanced Wireless Lighting supported with SB-910, SB-900, SB-800 or SB-700 as a 
Lighting System (CLS) master flash, and SB-600 or SB-R200 as remotes, or SU-800 as commander; auto FP high-

speed sync and modeling illumination supported with all CLS-compatible flash units except 
SB-400 and SB-300; Flash Color Information Communication and FV lock supported with all 
CLS-compatible flash units

Sync terminal ISO 519 sync terminal with locking thread
White balance Auto (2 types), incandescent, fluorescent (7 types), direct sunlight, flash, cloudy, shade, 

preset manual (up to 6 values can be stored, Spot White Balance measurement available 
during live view), choose color temperature (2500 K to 10000 K); all with fine-tuning

White balance bracketing 2 to 9 frames in steps of 1, 2 or 3
Live view modes Live view photography (quiet or silent), movie live view
Live view lens servo • Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); full-time servo AF (AF-F) • Manual focus (M)
AF-area modes Face-priority AF, wide-area AF, normal-area AF, subject-tracking AF
Autofocus Contrast-detect AF anywhere in frame (camera selects focus point automatically when 

face-priority AF or subject-tracking AF is selected)
Movie metering TTL exposure metering using main image sensor
Frame size (pixels)  • 1920 × 1080; 60p (progressive), 50p, 30p, 25p, 24p • 1920 × 1080 crop; 30p, 25p, 24p 
and frame rate • 1280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 
 Actual frame rates for 60p, 50p, 30p, 25p, and 24p are 59.94, 50, 29.97, 25, and 23.976 fps respectively; all options 

support both Hhigh and normal image quality

File format MOV
Video compression H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Audio recording format Linear PCM
Audio recording device Built-in monaural or external stereo microphone; sensitivity adjustable
ISO sensitivity • Exposure modes P, S and A: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) with selectable 

upper limit • Exposure mode M: Auto ISO sensitivity control (ISO 200 to Hi 4) available 
with selectable upper limit; manual selection (ISO 200 to 25600 in steps of 1/3, 1/2, or 1 
EV) with additional options available equivalent to approximately 0.3, 0.5, 0.7, 1, 2, 3, or 4 
EV (ISO 409600 equivalent) above ISO 25600

Maximum length Approx. 29 min. 59 s (10 or 20 min. depending on frame size/rate and movie quality settings)
Other movie options Index marking, time-lapse photography
Monitor 8-cm (3.2-in.), approx. 921k-dot (VGA) TFT LCD with 170° viewing angle, approx. 100% 

frame coverage, manual monitor brightness control, and automatic monitor brightness 
control using ambient brightness sensor

Playback Full-frame and thumbnail (4, 9 or 72 images) playback with playback zoom, movie playback, 
photo and/or movie slide shows, histogram display, highlights, photo information, location 
data display, auto image rotation, voice memo input and playback, and IPTC information 
embedding and display

USB Hi-Speed USB
HDMI output Type C HDMI connector
Audio input Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter; plug-in power supported)
Audio output Stereo mini-pin jack (3.5-mm diameter)
10-pin remote terminal Can be used to connect optional remote control, optional WR-R10 (requires WR-A10 

Adapter) or WR-1 Wireless Remote Controller, GP-1/GP-1A GPS Unit, or GPS device 
compliant with NMEA0183 version 2.01 or 3.01 (requires optional MC-35 GPS Adapter Cord 
and cable with D-sub 9-pin connector)

Ethernet RJ-45 connector • Standards: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 
802.3 (10BASE-T) • Data rates: 10/100/1000 Mbps with auto detect (maximum logical data 
rates according to IEEE standard; actual rates may differ) • Port: 1000BASE-T/100BASE-
TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Peripheral connector For WT-5A/B/C/D Wireless Transmitter 
Supported languages Arabic, Chinese (Simplified and Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 

German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal 
and Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian

Battery One EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery
AC adapter EH-6b AC Adapter; requires  EP-6 Power Connector (available separately)
Tripod socket 1/4 in. (ISO 1222)
Dimensions (W × H × D) Approx. 160 × 156.5 × 90.5 mm/6.3 × 6.2 × 3.6 in.
Weight Approx. 1350 g/2 lb 15.6 oz with battery and XQD memory card but without body cap and 

accessory shoe cover; approx. 1180 g/2 lb 9.6 oz (camera body only)
Operating environment Temperature: 0 to 40°C/32 to 104°F; humidity: 85% or less (no condensation)
Supplied accessories  EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery, MH-26a Battery Charger, UC-E15 USB Cable, AN-
(may differ by country or area) DC11 Camera Strap, BF-1B Body Cap, BS-2 Accessory Shoe Cover, DK-17 Eyepiece, BL-6 

Battery Chamber Cover, UF-2 Connector Cover for Stereo Mini Plug Cable, USB Cable Clip, 
HDMI Cable Clip, ViewNX 2 CD-ROM 

• XQD is a trademark of Sony Corporation. • PictBridge is a trademark. • CompactFlash is a trademark of SanDisk Corporation. • HDMI, the HDMI logo and 
High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC. • Products and brand names are trademarks or registered 
trademarks of their respective companies. 
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Skarp och snabb autofokus för att kunna fånga även de mest oförutsägbara motiv
Den förfinade autofokusen ger D4S skarpt fokus med snabb och exakt första AF-detektering, även när motiven dyker upp  
oväntat i bildrutan.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/2 000 sekund, f/4,5 • Vitbalans: Direkt solljus  
• Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

Säker AF-motivföljning: Fånga extrem rörelse, även på kort avstånd
När du tar sportbilder kan det vara en utmaning att ta dig tillräckligt nära händelserna och samtidigt kunna följa motivet  
med kameran på ett säkert sätt. Med D4S blir det mycket enklare.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/2 000 sekund, f/4 • Vitbalans: Direkt solljus  
• Känslighet: ISO 320 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

 



Skarpa och klara bilder oavsett ljusförhållanden, med stora förbättringar av brusreduceringen
Även i miljöer med svag belysning bibehåller D4S en fantastisk bildkvalitet med verklighetstrogna hudtoner. Små detaljer ger bilderna tryck och 
en härlig känsla av djup. 
• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/500 sekund, f/4 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Standard     
© Dave Black

Säker och befriande autofokus ger dig möjlighet att lägga ditt eget fokus på kompositionen
Som fotograf kan du förlita dig helt på att autofokusen i D4S håller motiven i fokus, så att du kan koncentrera dig på 
kompositionen. Det nya grupperade AF-området upptäcker och håller motiven i fokus med fem AF-punkter, så att du ska 
kunna känna dig säker när du fotograferar motiv som rör sig oregelbundet. 
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 600 sekund, f/7,1 • Vitbalans Auto 1 • Känslighet: ISO 1 000  
• Picture Control: Standard     © Dave Black



Ta den perfekta bilden med hög ISO och behåll samtidigt de jämna, levande 
tonövergångarna 
Ge dig ut i naturen med D4S, även en mulen dag eller en regnig natt. Det tåliga, vattensäkra kamerahuset i kombination med  
den höga ISO-känsligheten hos D4S gör att du kan skapa stor konst på nya, vilda platser. 
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/400 sekund, f/18 • Vitbalans: Auto 1  
• Känslighet: ISO 3 200 • Picture Control: Landskap          © George Karbus

Mångsidig autofokus som ger dig säkerhet att fånga även de mest flyktiga händelserna 
För att fotografera vilda djur krävs en snabb första autofokus och säker motivföljning. Det dynamiska AF-området (51 punkter) i D4S 
maximerar möjligheterna och ger autofokusen den mångsidighet som krävs för att fånga flyktiga motiv som fågeln på bilden ovan.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [S]-läge, 1/4 000 sekund, f/9 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 3 200  
• Picture Control: Standard          © George Karbus



I sportvärlden krävs en viss kombination av samverkande 
faktorer för att bli bäst. Samma sak gäller för sport-
fotograferna som står bredvid och följer dramat. För att 
kunna dokumentera en idrottares strävan och förmedla 
den fysiska och emotionella intensiteten, behöver 
fotografen utrustning som klarar av även de mest krävande 
situationer. Men för att om och om igen kunna ta bilder som 
uppmärksammas av redaktörer och betraktare över hela 
världen räcker inte detta. Kameran måste gå ännu längre.

D4S är den kameran.

D4S har den snabbhet och kraft som du förväntar dig 
från ett nytt flaggskepp från Nikon och är fullmatad med 
mångsidiga funktioner. Den fångar det du vill fånga, där 
du vill fånga det. Den följer din vilja med en otroligt precis 
första AF-detektering och enastående AF-motivföljning, 
även vid stor förstoring eller om avståndet till motivet 
förändras snabbt. Kameran levererar omedelbart – du får en 
otrolig bildkvalitet i JPEG med nya nivåer av djup, skärpa 
och formbarhet. Videofunktionerna är kraftfullare och mer 
mångsidiga än någonsin tidigare och ger dig möjlighet att 
spela in i 1 080/60p. Det otroligt skarpa beskärningsläget  
1 920 × 1 080 är något som du måste uppleva själv för att tro 
på det.

Ribban har höjts. D4S tar bilder som tidigare var omöjliga, 
på alla avstånd. Även i extremt svåra förhållanden ger D4S 
dig bilder som går att sälja. 

Professionell prestanda på alla plan, en ny generation



Mångsidiga AF-områdeslägen för alla typer av 
professionella behov

D4S innebär ytterligare förbättringar av den ledande, mångsidiga 
fokusförmågan. Utöver de fyra traditionella lägena (enpunkts-AF, 
dynamiskt AF-område, automatiskt AF-område och 3D-följning) finns 
nu även ett femte AF-områdesläge tillgängligt. Det nya grupperade 
AF-området låser fokus bättre på önskat motiv med hjälp av ett nät 
av fem samtidiga AF-punkter, jämfört med dynamiskt AF-område 
som endast använder en första AF-punkt. Detta kan vara till stor hjälp 
när du vill fokusera på oförutsägbara motiv – samtidigt som du vill 
undvika att råka lägga fokus på bakgrunden. Nu kan fotografer känna 
sig säkrare på att små, avlägsna och snabbrörliga motiv kan fångas 
oftare, snabbare och med bättre skärpa.

Snabbt och strategiskt val av AF-områdesläge med 
fokusknappar på NIKKOR-objektiv med supertelefoto

En bra planering kan ge dig de bilder du vill ha. Till exempel förlitar 
sig de flesta sportfotografer på dynamiskt AF-område med nio 
punkter, men det kan finnas tillfällen under en match eller en 
uppvisning där ett annat AF-områdesläge skulle passa bättre. Du 
kanske vill använda enpunkts-AF för att fokusera specifikt på en 
idrottares öga och sekunderna senare behöver du andra dynamiska 
AF-områdeslägen eller grupperat AF-områdesläge om samma 

motiv börjar röra sig oförutsägbart. 
På D4S fungerar fokusknapparna på 
ditt superteleobjektiv från NIKKOR 
som strategiskt placerade genvägar till 
ett förinställt AF-områdesläge. Detta 
innebär att du kan växla fram och 
tillbaka mellan dina två viktigaste lägen 

omedelbart, utan att släppa 
motivet med blicken.  
Tryck bara ned 
knappen för att växla 
läge och släpp den 
för att återgå till 
föregående läge.
Obs! Det går inte att  
växla till det förinställda  
AF-områdesläget när 
3D-följning är valt i kameran 
och autofokus används.  

AF-styrka med diverse kombinationer av NIKKOR-objektiv 
och telekonvertrar

D4S har 51 fokuspunkter med 15 korssensorer i mitten 
av sökaren och känner av kontraster både vertikalt och 
horisontellt, vilket ger bättre autofokusering. Alla 51 
punkterna fungerar med f/5,6 och är helt kompatibla 
med alla AF NIKKOR-objektiv. De nio centrala 
fokuspunkterna och de tre punkterna till vänster och 
höger om dem är dessutom kompatibla med bländare 
under f/5,6 och över f/8. Resultat: Stressfri fokus med 
telekonvertertrar på 1,4× eller 1,7×. Utöver detta är 11 
fokuspunkter kompatibla med f/8 vilket ger dig betydande 
AF-prestanda när du använder en telekonverter på 2,0× i 
kombination med superteleobjektiv från NIKKOR.

Exakt autofokus och kraftfull motivföljning 
får proffsen att prestera ännu bättre, även i 
extrema situationer

D4S ger dig en helt ny nivå av autofokus – en nivå som gör att du 
kan nå upp till dina estetiska mål och samtidigt vinna redaktörens 
gillande. Efter att ha lyssnat till mängder med proffs inom detta 
mycket prövande område levererar Nikon ett nytt AF-system – med 
ultimat fokusprestanda för proffs som arbetar i extrema situationer, 
dag ut och dag in. Tack vare helt omkalibrerade AF-algoritmer kan 
autofokussensorn Advanced Multi-CAM 3500FX snabbt hitta det du 
vill fokusera på – oavsett hur nära eller långt bort ditt motiv är eller 
hur snabbt det kommer in i kompositionen. Du kan förvänta dig en 
exakt avkänning, även i förhållanden med låg kontrast. Fokus behålls 
på det identifierade motivet tack vare förbättrad motivföljning. Tänk 
dig en skridskoåkare på väg mot dig. Din D4S ger dig möjlighet att 
följa motivet tills kompositionen är estetiskt tilltalande. Nu behöver 
du inte fotografera loss och hoppas på en bra bild. Samma höga 
autofokusprestanda kan användas i en mängd olika utmaningar 
som dagens sportfotografer måste klara av. Dessutom fungerar 
motivföljningen även när motivet är temporärt dolt, t.ex. vid en 
fotbollsmatch. Tack vare den mångsidiga autofokusen kan D4S 
hjälpa dig att ta fler vinnande bilder i alla möjliga situationer.

Enpunkts-AF-läge Dynamiskt  
AF-områdesläge  
(9 punkter)

Dynamiskt  
AF-områdesläge  
(21 punkter)

Dynamiskt  
AF-områdesläge  
(51 punkter)

3D-följningsläge Automatiskt  
AF-områdesläge

Grupperat  
AF-områdesläge

Du kan förvänta dig skarp fokus även vid oregelbundna rörelser, 
som till exempel när en gymnast plötsligt kastar sig bakåt.
© Dave Black

Ett ytterst kort ögonblick räcker för att D4S ska kunna fånga en 
fjärilssimmare som dyker upp mitt i ett simtag. 
© Dave Black

Det går inte att lura autofokusen i en D4S, inte ens i en match där 
det huvudsakliga motivet hela tiden ändras.
© Robert Beck

Den exakta autofokusen i D4S kan snabbt låsa på en utförsåkare som flyger in i kompositionen i 
högsta hastighet.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge,  
1/2 500 sekund, f/7,1 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 2 000 • Picture Control: Standard      
© Robert Beck
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Kompatibel med f/8Kompatibel med 
bländare under f/5,6 
och över f/8

Kompatibel med f/5,6

Fungerar som korssensorer
Fungerar som linjesensorer

Autofokus med oslagbar precision och 
mångsidighet

• Nya algoritmer ger exakt autofokus på motiv som rör sig snabbt och oregelbundet, på alla avstånd.  • Säker AF-motivföljning hjälper 
dig att ta bilder av motiv som rör sig snabbt mot eller från dig, för att skapa en dynamisk, professionell komposition  • Snabbt och 

strategiskt val av AF-områdesläge med fokusknappar på NIKKOR-objektiv med supertelefoto, för optimal autofokus i alla situationer

11

Följ motivet enkelt för starka kompositioner utan beskärning.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 250 sekund, f/2,8 • Vitbalans Auto 1 • Känslighet: ISO 4 000 • Picture Control: Standard     © Robert Beck

Enpunkts-AF-läge

Dynamiskt AF-områdesläge 
(9 punkter)

Grupperat AF-områdesläge

Fokusknappar



Fantastisk bildkvalitet,  
klar att publicera

För många fotografer idag måste vinnande bilder ligga online 
bara några sekunder efter tagning. För att få redaktörens 
uppmärksamhet behöver du bildkvalitet direkt ur kameran – 
när en bild har tagits måste den vara klar att publiceras utan 
efterbehandling. D4S är konstruerad med just detta som mål. 
Inom några sekunder efter att du tryckt på avtryckaren, ser 
världen en helt ny nivå av skärpa, livfulla toner och djup i dina 
bilder. Hudtonerna är varmare, mer naturtrogna och fria från 
bildförsämrande brus vid höga ISO-inställningar. Du kan förvänta 

dig samma kvalitet även när du fotograferar i 
svåra ljusförhållanden som dåligt upplysta 

sporthallar och arenor på kvällen.  
Bilderna är imponerande 

redan vid första anblick, 
men skärpan klarar utan 
problem även en närmare 
granskning och fotona 
behåller sina vinnande 
egenskaper även efter 
aggressiv beskärning 

som krävs för publicering 
i tidningar och på 
webbplatser.  

Fånga en idrottares ansikte med D4S och inspektera sedan 
varenda detalj på bilden noga. Först då kommer du att förstå den 
respekt som D4S kräver.

En helt ny nivå av klarhet och skärpa med oöverträffad 
brusreducering

I sitt standardintervall på ISO 100 till 25 600 levererar D4S 
konsekvent skarpa kanter och rena färger – tack vare Nikons 
egna grundliga och kompromisslösa testprocedurer. Nikon 
utvecklar hela tiden sin expertis inom brushantering. Det kraftfulla 
bildhanteringssystemet EXPEED 4 använder en helt ny algoritm för 
brusreducering vid höga ISO- och färgomfång. Detta leder till en 
förbättrad övergripande skärpa och klarhet utan att subtila texturer 
och upplysta detaljer går förlorade. Bildkvaliteten behålls även när 
brusreduceringen är satt till ”Hög”. Bruset hålls på en minimal 
nivå även på plana ytor i mitten av tonomfånget. Kombinerat med 
kamerans många andra förbättringar inom bildbehandlingen, får 
dina bilder djupare toner, sundare mättnad och en mer spännande 
look. Även bland proffsutrustning når bildkvaliteten hos D4S till en 
ny nivå. Se själv.   

Friskare hudtoner med precis vitbalans

Bildhanteringssystemet EXPEED 4 
använder en ny, intelligent algoritm 
för automatisk vitbalans som 
mer exakt identifierar ljuskällor 
med hjälp av extremt detaljerad 
bildanalys. Detta bidrar till att ge 
friskare, mer mättade hudtoner 
i en mängd olika belysningar. 
Alla vitbalansalternativ, inklusive 
auto, kan kalibreras i ännu mindre 

steg än tidigare, för bättre färgkontroll. Dessutom ger kamerans nya 
funktion för spotmätning av vitbalans dig möjlighet att beräkna ett 
manuellt förinställt värde för vitbalans direkt på plats via livevisning 
med hjälp av ett litet informationssamlande område som du väljer i 
kompositionen. För att få den precision som proffsen kräver, behåller 
informationsområdet du anger sin storlek även om livevisningen 
förstoras. Om du inte är nöjd med resultatet kan du flytta området 
manuellt för att få en ny spotmätning av vitbalansen. Upprepa detta 
så många gånger som behövs, utan att behöva börja om från början 
med hela proceduren – ytterligare en praktisk effektivitetsförbättring 
som många proffs kommer att uppskatta.

Formidabel teknik för dina bilder

Alla vinnande foton du tar med D4S är möjliga tack vare en 
formidabel kvartett av exklusiv bildteknik från Nikon. Den nya CMOS-
bildsensorn i FX-format ger en upplösning på 16,2 megapixel och 
ett förvånansvärt brett ljuskänslighetsintervall: ISO 100–25 600 som 
standard utan att det dynamiska omfånget offras, vilket kan utökas till 
motsvarande ISO 50–409 600. NIKKOR-serien med objektiv passar 
perfekt till den här sensorn. Varje objektiv är oslagbart inom skärpa, 
klarhet och precision och lockar fram den fulla potentialen hos sensorn 
i D4S i olika ljusförhållanden. Det kraftfulla bildhanteringssystemet 
EXPEED 4 tar emot 14-bitars A/D-omvandlade data från sensorn och 
utför omfattande 16-bitarsbehandling för att upprätthålla detaljerna 
i bildinformationen utan att kompromissa med hastigheten. Smart 
strömhantering: förvänta dig mellan 3 020 bilder*1, 3 (enkelbildsläge) 
och 5 960 bilder*2, 3 (serietagningsläge) på en enda laddning. Sist 
men inte minst har vi det utsökta Picture Control-systemet som 
genererar bilder som utgör fina exempel på Nikons höga standard, 
samtidigt som det ger proffsanvändarna möjlighet att definiera sin 
egen stil genom att styra över en mängd olika bildparametrar för både 
stillbilder och film.
*1 Enligt CIPA-standarderna.
*2 Baserat på Nikons egna tester.
*3 När ett XQD-kort används.

Nikons nya exklusiva och avancerade system för 
motivigenkänning

Professionella fotografer kan lita på att D4S 
tillhandahåller precision och perfekt samverkan 
mellan viktiga kamerainställningar för 
autofokus, automatisk exponering, automatisk 
vitbalans och i-TTL-blixtexponering. Med sin 
91K-pixlars RGB-sensor, som även fungerar 
som en precisionsmätsensor, analyserar det 
avancerade systemet för motivigenkänning i 

D4S varje scenario och känner av ljushet, kontrast, färg, distribution 
av högdagrar och till och med förekomsten mänskliga ansikten. 
Den här informationen används för att med hög precision uppnå 
bästa möjliga motivanalys – allt på några få millisekunder innan 
bilden tas, för varje bild du tar, även vid snabb serietagning. Det 
avancerade systemet för motivigenkänning arbetar tyst och diskret i 
bakgrunden för att hjälpa dig att ta så bra bilder som möjligt. Du kan 
vänta dig en kraftfullare fokusföljning, knivskarpt fokus på ansikten, 
välbalanserade exponeringar med bibehållna högdagrar och ännu mer 
verklighetstrogen vitbalans. Informationen från bildsensorn används 
också för att visa motivets ansikte i förstoring samt för automatisk 
kontroll av exponering och autofokus vid fotografering med livevisning, 
även när du filmar.

ISO 6 400

ISO 1 600 ISO 3 200

ISO 12 800

91K-pixlars RGB-sensor

ISO 25 600

Exakt automatisk vitbalans för friska hudtoner.

Vinnande bildkvalitet när  
snabbheten avgör affären

• Enastående skärpa, verklighetstrogna hudtoner och utökat djup i JPEG-bilder direkt från kameran
• Kraftfullt EXPEED 4-bildhanteringssystem för klara bilder med minimalt med brus, från ISO 100 till 25 600

• Mångsidig automatisk vitbalans och smidig spotmätning av vitbalans kombinerar precision med hastighet – ovärderligt för proffsfotografer
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JPEG-bilder direkt från kameran är skarpa nog att publicera, även efter omfattande beskärning.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Bildkvalitet: JPEG hög • Exponering: [M]-läge, 1/2 000 sekund, f/4,5 • Vitbalans: Molnigt • Känslighet: ISO 320 • Picture Control: Standard   © Robert Beck

Originalkomposition för ovanstående bild, före beskärning.
© Robert Beck



Nikon Creative Lighting System: ljussättning med 
ateljékvalitet, i princip var som helst

Att överlista det tillgängliga ljuset är enkelt med Nikons oslagbara 
Creative Lighting System (CLS). Portabla Nikon-blixtar (tillval) kan 
förvandla vilken plats som helst till din egen personliga ateljé, med 
hjälp av en stor uppsättning CLS-blixtfunktioner för ökat djup och 
dynamik i dina bilder. Avancerad trådlös blixt ger dig exakt kontroll 
över fjärrblixtenheterna: styr upp till tre grupper med blixtar med 
ett obegränsat antal enheter i varje grupp. Det enkla, lättanvända 
gränssnittet gör det lika intuitivt att använda det här systemet som  
att kontrollera en kameramonterad blixt. Tack vare Nikons exklusiva  
i-TTL-blixtkontroll blir resultaten nästan kusligt precisa. D4S har 
dessutom ett alternativ för exponeringskompensation som endast 
påverkar bakgrunden i bilden. Till skillnad från kompensationen för hela 
kompositionen som ändrar både blixt- och bakgrundsexponeringar, 
ger den här funktionen fotografer möjlighet att betona önskade delar 
av kompositionen utan komplicerade beräkningar.

Aktiv D-Lighting med alternativet ”Extra hög 2”

När du fotograferar i miljöer med 
extremt höga kontraster mellan ljus 
och mörker, till exempel i motljus, 
där kamerans redan stora dynamiska 
omfång inte räcker till, har D4S Aktiv 
D-Lighting den unika förmågan att 
bevara detaljerna i både högdagrar 
och skuggor. Detta gör kameran 
utan att kompromissa med lämplig kontrastnivå och det naturliga 
uttrycket. Det kraftfulla bildhanteringssystemet EXPEED 4 ger hög 
färgöverensstämmelse med kortare bearbetningstid – det fungerar 
i realtid när du fotograferar. I de svåraste ljusförhållanden kan du 
testa alternativen ”Extra hög 1” och ”Extra hög 2”. Aktiv D-Lighting 
fungerar med ett enda tryck på avtryckaren och kan vara mycket 
effektivt när det finns mycket rörelser i din bild. 

HDR (stort dynamiskt omfång)

I HDR-läget kombinerar D4S två bilder tagna 
med olika exponering (skillnaden kan vara upp till 
3 EV), som tas vid ett enda tryck på avtryckaren, 
för att skapa en enda bild som täcker in ett 
större område än kamerans egna dynamiska 
omfång. Övergången i skarven mellan de två 
exponeringarna kan jämnas ut. Läget passar bäst 
för landskap, interiörer och studiofotografering 
och resultatet blir en bild med mättade färger 
och stort tonomfång med minimalt brus.
Obs! Vi rekommenderar att man använder ett stativ.

Ange längsta slutartid för att undvika bildoskärpa med 
automatisk ISO-känslighet

I läget för automatisk ISO-känslighet 
justerar kameran ISO-känsligheten 
automatiskt om det inte går att få 
korrekt exponering med valt värde. 
Högsta känslighet kan anges från 
ISO 200 till Hög 4. I P- eller A-läge 
kan längsta slutartid för att aktivera 
automatisk ISO-känslighet väljas från 1/4 000 till 30 sek. Om motivets 
ljushet hela tiden ändras, till exempel när moln rör sig snabbt över 
himlen eller vid fotografering i delvis skuggade sporthallar, kan du välja 
en kort slutartid som längsta slutartid för att undvika oskärpa. Om 
du väljer det automatiska alternativet när du anger längsta slutartid, 
kommer D4S automatiskt att välja den slutartid som aktiverar 
automatisk ISO-känslighet baserat på det använda objektivets 
brännvidd – mycket användbart när du fotograferar med ett NIKKOR-
zoomobjektiv.

Fyra alternativa bildområden

Kombinationen D4S och NIKKOR-objektiven ger dig oöverträffad 
mångsidighet. Utöver FX-format (36,0 × 23,9 mm), fotograferar D4S 
även i 5:4-beskärning (29,9 × 23,9 mm) och 1,2×-beskärning  
(29,9 × 19,9 mm) samt DX-format (23,4 × 15,5 mm). De två senaste 
är cirka 1,2× och 1,5× och kan vara mycket användbara för att skapa 
en telefotoeffekt med ett befintligt objektiv.

Större artistisk frihet – Nikons Picture 
Control-system

D4S levererar enastående bildkvalitet i JPEG-bilder tagna med 
standardinställningar, direkt från kameran. Men det finns mer än 
så. Den överlägsna formbarheten hos kamerans bildfiler innebär att 
proffsfotografer enkelt kan skapa mer konstnärliga bilder genom 
att utnyttja Nikons unika Picture Control-system. Välj helt enkelt 
ett förinställt Picture Control-alternativ och njut av bilder som står 
ut. Justera skjutreglagen för parametrarna något för att ytterligare 
förstärka stilen. Du kan även skapa dina egna, anpassade Picture 
Controls genom att ändra i förinställda alternativ med hjälp av 
Picture Control Utility* på en dator. Picture Control-systemet ger 
dig möjlighet att fullt utforska varje bilds fotografiska potential utan 
att kompromissa med bildens äkthet. 
*Programvaran finns tillgänglig i ViewNX 2 (levereras med D4S) eller Capture NX 2 (tillval). 

Förbättrade svarstider för exponeringar med  
en i-TTL-blixt

D4S ger förbättrade svarstider för i-TTL blixt-
exponeringar med en blixt tack vare ytterligare 
optimerade förblixtar. Kameran genomför snabbt en 
i-TTL-blixtkontroll för att ge dig optimala resultat utan 
att missa viktiga ögonblick – en fördel som visar sig 
bäst vid serietagning.

Originalbilden tagen med 
Picture Control-alternativet 
”Landskap”

Ingen exponeringskompensation för motivet 
eller bakgrunden

Exponeringskompensation  
”Hela kompositionen” (-2 EV) 

Exponeringskompensation  
”Endast bakgrunden” (-2 EV)

FX-format 5:4-beskärning 1,2×-beskärning DX-format

Ta kontroll över konstnärskapet
• Den smidiga filhanteringen och Nikons Picture Control-system bibehåller bildens äkthet samtidigt som kreativiteten släpps fri

• Nikon Creative Lighting System med exponeringskompensationsalternativet “Endast bakgrunden” separerat från blixtkompensationen 
• Aktiv D-Lighting behåller mer detaljer i högdagrar och skuggor vid svåra ljusförhållanden, för naturtrogna resultat – unikt för Nikon

14 15

Extra hög 1

Genom att justera Picture Control-inställningarna kan du göra antingen diskreta eller betydande förbättringar av bilderna, med bibehållen äkthet.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [S]-läge, 1/3 200 sekund, f/11 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 3 200 • Picture Control: Ändrad till ”Mättade färger” och justerad vid efterbehandling     
© George Karbus

Automatisk FP med höghastighetssynk har uppnåtts med fyra fjärrstyrda SB-910 Nikon-blixtar, 
trådlöst kontrollerade från kontrollenheten SU-800 fäst vid en D4S.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge,  
1/2 500 sekund, f/6,3 • Vitbalans Auto 2 • Känslighet: ISO 160 • Picture Control: Standard    © Dave Black

Originalbildens utseende förändrades betydligt i efterbehandlingen 
genom att byta Picture Control till ”Mättade färger” och finjustera 
parametrarna i Picture Control Utility. Därefter förbättrades 
bilden ytterligare med färgkontrollpunkterna i Capture NX 2. Den 
modifierade bilden visas längst upp på den här sidan.

Exponeringsskillnad: 3 EV, 
Utjämning: normal

Tagen med ”Landskap” och finjusterade 
parametrar

”Landskap” ger mer imponerande kontraster i porträtt

Gör dina bilder mer fördelaktiga genom att experimentera med 
Picture Controls
Prova att använda förinställda Picture Controls på helt andra motiv och 
upptäck en annan look eller stil för fotograferingen.

”Porträtt” lyfter fram den mjuka framtoningen i landskapsbilder

Tagen med 
”Porträtt”

Tagen med 
”Landskap”

Tagen med ”Porträtt” och finjusterade 
parametrar 



Strategiska förberedelser före tagning ger effektiva 
resultat

• Anpassa AF-funktionerna för bättre kontroll
Autofokusfunktionerna i D4S kan anpassas för att passa just dina 
behov. Utöver att du kan lagra separata val av fokuspunkter för 
horisontella och vertikala kompositioner, kan du nu göra detta med 
olika AF-områdeslägen som anges av kamerans riktning. Genom 
att anpassa de förinställda fokuspunkterna kan du återgå till vald 
fokuspunkt med ett knapptryck. För att undvika att du råkar välja 
kombinationer av objektivservo och AF-områdesläge du inte vill ha, 
kan du i D4S anpassa och hålla dig till de lägen du önskar.

• Färganpassning av LCD-monitorn
Noggranna förberedelser ger bättre resultat. 
LCD-monitorn på D4S har omsorgsfullt 
kalibrerats för att visa korrekta färger. Utöver 
detta kan du själv justera färgbalansen hos 
LCD-monitorn som du önskar.

Utökade professionella funktioner och tillförlitlighet vid 
själva fotograferingen 

• Små ändringar i kamerahusets konturer, knapparnas placering 
och texturer

Så fort en professionell fotograf får hålla i en D4S märker denne vilka 
förbättringar som gjorts. De finjusterade konturerna hos greppet 
gör att det känns ännu säkrare att hålla kameran, både liggande och 
stående. AF-ON-knapparna för horisontell och vertikal fotografering 
har justerats något för bättre placering och bättre motstånd. 
Sekundärväljaren är nu i ett nytt material och ytan har ändrats för 
bättre hanterbarhet. Varje detalj har tänkts igenom noga för att du ska 
få bästa möjliga hastighet och prestanda.

•  Snabbare bildbearbetning med EXPEED 4 och storleken S i 
RAW-format

D4S innehåller en mängd snabba och effektiva sätt att leverera 
högkvalitativa bilder till din redaktör eller annan publik. Om ditt 

uppdrag är att skicka JPEG-bilder utan efterbehandling kan du lita på 
EXPEED 4 för 30 % snabbare bearbetning samtidigt som du behåller 
en oöverträffad bildkvalitet. Om du behöver både efterbehandling  
och snabbhet, kan du med D4S fotografera i storleken S* (12 bitar, 
okomprimerad) i RAW-formatet, med en fjärdedel av den upp-
lösningen som används i RAW storlek L (12 bitar, okomprimerad; 
filstorleken för storlek S blir ungefär hälften) med bibehållen skärpa 
och brusnivå motsvarande storlek S i JPEG-format.
*Vissa retuscheringsalternativ som NEF (RAW)-bearbetning och bildöverlägg kan inte användas.

• Omfattande professionell tillförlitlighet
Som man ska kunna förvänta sig hos en proffskamera har vi inte på 
något sätt kompromissat med hållbarheten. Från det lätta och tåliga 
kamerahuset i magnesiumlegering som är fukt- och dammsäkrat, till 
slutaren som testats till över 400 000 exponeringar i fullt monterade 
modeller, är D4S redo för alla möjliga krävande tillämpningar. 
Dessutom har den dubbla kortfack för snabba minneskort (ett för 
XQD och ett för CF) för att kunna ta vinnande bilder, om och om igen. 
Du kan till och med fotografera i mörker med belysta knappar som gör 
det enkelt att hantera kameran. Den klara optiska sökaren ger cirka 
100 % sökartäckning. 

Snabbare bildöverföring som är nästintill samtidig med 
fotograferingsögonblicket

•  Inbyggd kontakt för kabelanslutet nätverk kompatibel med 
1000BASE-T

Ett professionellt arbetsflöde är inte klart förrän bilden har levererats. 
För att du ska kunna nå dina mål när det gäller snabbheten ger D4S 
dig tillgång till snabb dataöverföring (överföringshastigheten för en  
bild i storleken L i JPEG-formatet är tre gånger så snabb som med 
D4) med inbyggd kontakt för kabelanslutet nätverk (1000BASE-T) 
som skickar bilder i önskat format (JPEG, NEF [RAW] eller TIFF)  
till din redaktör på bråkdelar av en sekund. För att fotografen ska 
slippa den tidskrävande sysslan att ange attribut för varje bild  
(d.v.s. upphovsman, tema, plats o.s.v.) kan du med D4S registrera 
IPTC-information innan du fotograferar.

• WT-5A/B/C/D trådlös sändare som tillval
WT-5A/B/C/D är liten och lätt och ansluts till D4S för snabb och 
kraftfull överföring helt trådlöst. Den är kompatibel med IEEE802.11n 
(1x1 HT40: max 150 Mbit/s.) och med IEEE802.11a/b/g för högre 
hastigheter.

•  Nätverksfunktioner för kabelanslutet nätverk och  
WT-5A/B/C/D

Med kabelanslutet nätverk eller den trådlösa sändaren WT-5A/B/C/D, 
kan du skicka stillbilder och filmer från kamerans minneskort eller 
stillbilder du precis tagit till en FTP-server eller en dator. Dessutom 
kan du använda fjärrfotografering från en dator via programvaran 
Camera Control 2 (tillval) och överföra och lagra stillbilderna och 
filmerna på en dator. I HTTP-serverläget kan du visa stillbilderna som 
finns lagrade på kamerans minneskort och använda fjärrfotografering 
via en webbläsare på en dator eller en iPhone. Med WT-5A/B/C/D 
 kopplad till D4S eller D4, konfigurerad som huvudkamera, kan du 
synkroniserat utlösa slutarna hos upp till 10 fjärranslutna D4S- eller 
D4-kameror, alla med WT-5-enheter anslutna.

Ny spegelmekanism för bättre sikt genom 
sökaren när du följer motiv vid snabb 
serietagning

För att kunna utnyttja bildkvaliteten och AF-prestandan  
hos D4S måste fotografen ha klar sikt till motivet. Även 
när du använder serietagning och fotograferar snabba 
motiv som rör sig oregelbundet, ger D4S dig klar sikt 
till motivet så att det blir lättare för dig att följa det. För 
att uppnå detta använder Nikons nya spegelmekanism 
sig av dubbel spegelbalansering för huvudspegeln, 
vilket effektivt absorberar spegelns rörelser. 
Dessutom finns dedikerade mottagarstift på båda 
sidor av sekundärspegeln som snabbt och precist stoppar 
rörelsen. Båda dessa tekniker ger exakt AF-motivföljning vid snabb 
serietagning med 11 bps. Detta är kompatibelt med aktiv AF och 
automatisk exponering där sökaren stabiliseras med minimal blackout 
och behåller klar sikt i upp till 200 JPEG-bilder* nonstop. Dessutom 

lyser en vald fokuspunkt konstant i sökaren utan att blinka varje 
gång slutaren utlöses vid snabb serietagning. Detta hjälper dig att 
koncentrera dig när du följer snabba motiv som rör sig oregelbundet.
*När du använder ett Sony XQD-minneskort i S-serien QD-S32E med kapacitet på 32 GB.

Liggande format

Mottagarstift för 
sekundärspegel

Kameran roterad 90° 
medsols

Kameran roterad 90° 
motsols

Olika fokuspunkter kan väljas beroende på hur du håller kameran.

Minimerad blackout i sökaren i kombination med en konstant 
tänd fokuspunkt underlättar koncentrationen vid snabb 
serietagning.  © Dave Black

Teknik i yttersta framkant
• Klar sikt till motivet med minimal oskärpa från spegelrörelserna ger bättre motivföljning under snabb serietagning

• En mängd praktiska anpassningar finns tillgängliga för att hantera proffsens behov
• Inbyggd kontakt för kabelanslutet nätverk (1000BASE-T) för snabba dataöverföringar
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Klar sikt genom sökaren under snabb serietagning ger dig bättre möjligheter att följa motivet.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II  • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 600 sekund, f/4,5 • Vitbalans Auto 2 • Känslighet: ISO 3 200 • Picture Control: Standard     © Dave Black

Med D4S kan du ta 11 bilder i sekunden med full autofokus och automatisk exponering och dessutom klarar den 
höga hastigheter vid alla bländare.   © Dave Black

Snabbt totalt arbetsflöde håller dig på topp

Spegelbalanser



Indexmarkeringar kan registreras 
vid inspelningen för mer effektiv 
redigering
Spara värdefull tid med indexmarkerings-
funktionen som ger dig möjlighet att 
markera viktiga bildrutor medan du filmar. 
Detta gör det enkelt att hitta viktiga delar 

i filmsekvensen senare vid redigering i kameran. Markeringarna visas 
längs med förloppsindikatorn och är enkla att avläsa. 

Okomprimerad utdata i HDMI-format 
med 1 920 × 1 080/60p till en extern 
inspelare
För bästa videokvalitet erbjuder D4S direkt 
utmatning av okomprimerade filer via HDMI. 
Utdata kan redigeras i ProRes-formatet* 
för ett effektivt redigeringsflöde. En nyhet 
hos D4S är funktionen att spela in video till 

kameran (komprimerat i formatet H.264/MPEG-4 AVC) samtidigt som 
den matar ut okomprimerade filer. Med hjälp av HDMI-kabeln HC-E1 
som finns som tillval och den medföljande HDMI-kabelklämman, kan 
du förvänta dig en stabil användning utan att kabeln riskerar att åka ut. 
Kabelklämman förhindrar även skador på kabelanslutningen.
* ProRes är en kodek som tillhör Apple Inc. och är ett registrerat varumärke tillhörande 

företaget.

Jämnare exponeringsövergångar 
vid timelapse- och intervall-
timerfotografering
Att skapa fantastiska timelapse-filmer är 
ännu enklare med D4S. I en timelapse-
film där ljusheten ändras gradvis, t.ex. 
i gryning eller skymning, kan även en 
minimal exponeringsskillnad i varje bild 
leda till ett irriterande blinkande. D4S mäter 
intelligent exponeringsvariationer och skapar 
övergångar med en jämnhet som hittills 
varit omöjlig. Sådana motiv har tidigare varit 
mycket svåra att fånga, men nu kan du lita 

till den automatiska 
exponeringen för att 
producera professionella 
timelapse- och 

intervalltimersekvenser. Det maximala antalet exponeringar som kan 
användas i intervalltimerfotografering är 9 999, utökat från 999 i D4. 

Motorbländare ger jämn kontroll av bländaren vid inspelning 
på en extern HDMI-enhet
Istället för att skruva på sekundärratten kan du använda motorbländare* 
för att finjustera bländarinställningarna vid livevisning av filmen. Använd 
granskningsknappen och en funktionsknapp som du kan ställa in via 
anpassningsmenyn. Motorbländaren är kompatibel med inspelning på en 
extern HDMI-enhet.
*Tillgänglig i A- och M-läge.

Automatisk ISO-styrning med fast 
slutartid och bländare
Tänk dig att du fotograferar en lång 
sekvens som börjar i en mörk korridor 
och slutar i ljuset utomhus. Med D4S 
kan du upprätthålla manuell exponering 
för kontrollerade slutartider och 

bländarinställningar medan kameran automatiskt sköter känsligheten för 
korrekt exponering. Högsta känslighet kan anges från ISO 400 till Hög 4. 
För uppdrag med dramatiska förändringar av belysningen kan detta vara 
ett fantastiskt användbart verktyg.

Hi-Fi-ljudkontroll före och under 
inspelningen via stereohörlurar och 
övervakning av ljudnivån
D4S har konstruerats för inspelning av 
kristallklart ljud med en inbyggd kontakt 
för extern stereomikrofon. Koppla in den 
kompakta stereomikrofonen ME-1 (tillval) i 

kameran och få hög ljudkvalitet samtidigt som du minskar det mekaniska 
bruset. Kameran har även en kontakt för hörlurar så att du effektivt kan 
kontrollera ljudet utan störande ljud från omgivningen. Indikatorerna för 
ljudnivån ger dig visuell bekräftelse av ljudnivån och mikrofonkänsligheten 
kan styras exakt i 20 steg. Du kan även välja ”Brett omfång” (för att spela 
in musikaliska framträdanden eller bakgrundsljudet på en stadsgata) 
eller ”Röstomfång” (för att spela in mänskliga röster). Du kan använda 
reducering av vindbrus när du spelar in med den inbyggda mikrofonen.

Avtryckaren kan anpassas till att 
starta/avsluta filminspelning 
Anpassningsfunktionerna hos D4S ger dig 
möjlighet att anpassa avtryckarens funktion 
till att starta/avsluta filminspelningen.  
Detta innebär att du kan filma fjärrstyrt med 
antingen en trådutlösare eller den trådlösa 

fjärrkontrollen WR-1, även om kameran är placerad på en avlägsen 
eller svåråtkomlig plats, som till exempel på en fjärrstyrd helikopter för 
flygbilder.

1 080/60p video i full HD med helt manuell 
kontroll och ett brett ISO-omfång på 200 till  
25 600 som standard

Professionella uppdrag äger sällan rum under ideala förhållanden, 
oavsett om du tar stillbilder, filmar eller både och. Fotojournalister 
som filmar ofta måste röra sig snabbt, med så lite utrustning som 
möjligt. Du kan lita på att D4S levererar fantastisk video med  
högsta kvalitet i alla miljöer, med 1 080/60p full HD-upplösning i  
ett tåligt kamerahus. Tack vare den optimerade bildbearbetningen 
kan kameran producera video med enastående skärpa och djup – 
även de små detaljerna är befriade från moaréeffekter och pixliga 
kanter. Det breda ISO-omfånget – från 200 till 25 600 som stan- 
dard – hjälper proffsfotografer att uppnå sina mål med endast en D4S, 
utan att behöva släpa runt ytterligare tung belysningsutrustning.  
När du arbetar i mycket mörka situationer kan ISO-känsligheten 
utökas till motsvarande ISO 409 600. Välj en bildhastighet som 
passar ditt syfte. Du kan välja mellan 60p, 50p, 30p, 25p och 24p. 
60p är en ideal bildhastighet för att fånga jämna rörelser.

Kraftfulla EXPEED 4 för mjuka exponeringar, 
livfulla toner och minimalt brus

Utöver jämna rörelser, uppvisar D4S även jämna exponerings-
övergångar. När motivets exponering ändras drastiskt, t.ex. när du 
filmar i gryningen eller panorerar kameran från en ljusnivå till en 
annan, arbetar bildsensorn och EXPEED 4 i D4S tillsammans för 
att skapa en naturlig övergång mellan ljusa och mörka motiv, med 
bibehållna livfulla toner, skarpa kanter och minimalt brus, även vid 
hög ISO-känslighet.

Video i flerområdesläge och full HD med det fantastiskt 
skarpa 1 920 × 1 080-beskärningsläget

Professionella fotografer behöver lätt packning men även gott om 
kreativa alternativ. När du arbetar med multimedia kan fler alternativ 
för att bearbeta dina filmsekvenser vara nyckeln till framgång, men 
det kan även innebära att du behöver bära runt på mängder av extra 
utrustning. D4S tar hand om detta åt dig och fungerar i princip som 
tre kameror i en. I flerområdeslägena kan du fotografera med tre  
olika områden på bildsensorn: FX-baserat format, DX-baserat format 
och 1 920 × 1 080-beskärningsformat. Medan det FX-baserade 
formatet ger ett kortare skärpedjup och bättre brusprestanda, ger  
det DX-baserade formatet och 1 920 × 1 080-beskärningsformatet  
ett längre skärpedjup och ytterligare utökad brännvidd för objektivet  
– 1,5× med det DX-baserade formatet och 2,7× med 1 920 ×  
1 080-beskärning. För video med utomordentlig skärpa använder  
1 920 × 1 080-beskärningsformatet exakt 1 920 × 1 080 pixlar för 
att uppnå 1 080p full HD. Resultatet är helt enkelt fantastisk skärpa 

i bilden. Genom att ändra 
läge, kan dina NIKKOR-
objektiv, inklusive DX 
NIKKOR-objektiven, 
dubbla eller tredubbla sitt 
användningsområde, något 
som kan vara till stor hjälp 
när det är svårt eller rent av 
omöjligt att bära med sig 
ytterligare objektiv. 

Professionell användning

Avancerade videofunktioner,  
fantastisk multimedia

• 1 080/60p video i full HD med EXPEED 4 ger livfulla, jämna toner med minimalt brus, från ISO 200 till 25 600
• 1 920 × 1 080 beskärning ger enastående skärpa utan omskalning, med cirka 2,7× ökad brännvidd

• Jämna exponeringsövergångar vid timelapse- och intervalltimerfotografering av motiv som gradvis ändrar ljushet
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Tack vare D4S med sin höga ISO-känslighet 
kan filmaren röra sig snabbt med minimalt 
med utrustning.

Bildsensorn och EXPEED 4 i D4S 
garanterar jämna exponeringsövergångar 
i filmsekvenser som rör sig mellan mörka 
och ljusa miljöer, något som tidigare varit 
omöjligt.

Ovanstående bild visar tre bildområdesalternativ (bildförhållande 16:9) i ett 
bildområde i FX-formatet för fotografering med sökaren eller med livevisning. 

     HDMI-kabelhållare

FX-baserat format 

DX-baserat format 

1 920 × 1 080-beskärning

1 080/60p video i full HD kombinerat med hög ISO-känslighet ger följsamma rörelser med minimalt brus.



AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Ett snabbt vidvinkelobjektiv som ger fantastisk skärpa 
och bokeh med en bildvinkel på 84°. Perfekt för 
fotografering utan stativ av nattlandskap eller dåligt 
upplysta interiörer. Nano Crystal Coat-beläggningen 
bidrar till skarpa bilder och minskar förekomsten av 
spökbilder och linsöverstrålning.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Detta prisbelönta vidvinkelobjektiv med zoom är ett 
exempel på NIKKOR-kvalitet, med skärpa från kant 
till kant. Nano Crystal Coat och asfäriska PGM-linser 
med stor diameter ger enastående bildkvalitet, även 
i motljus. Ett oumbärligt objektiv för alla situationer 
som en professionell fotograf kan stöta på.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II
Detta zoomobjektiv för supertelefoto håller 
vikten nere vid supertelefotouppdrag som kräver 
enastående bildkvalitet. Nano Crystal Coat och 
vibrationsreducering (VR) (upp till 3,0 steg*) ger 
skarpare bilder under krävande förhållanden.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
Ett superteleobjektiv som ger otroligt skarpa  
bilder och vacker bokeh med en snabb maximal 
bländare på f/2,8, vibrationsreducering (upp till  
3,0 steg*) och Nano Crystal Coat. Det lätta och 
tåliga objektivhuset i formgjuten magnesium är 
verkligen tåligt.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Det här vidvinkelobjektivet med fast brännvidd 
ger enastående bilder med naturlig bokeh och en 
fantastisk nivå av komakorrigering, även vid maximal 
bländare. Nano Crystal Coat minskar förekomsten av 
spökeffekter och linsöverstrålning i svår belysning. 
Det bästa objektivet för naturbilder, landskap och 
stjärnhimlar.

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED
Det här standardzoomobjektivet ger naturlig optisk 
återgivning och fin skärpa i hela zoomomfånget 
med maximal bländare på f/2,8. Prisat inte bara 
för bildkvaliteten utan även tillförlitligheten. Ett 
mångsidigt objektiv för förvånansvärt många olika 
motiv.

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
Ett superteleobjektiv som ger kristallklara bilder. 
Med ED- och Super ED-glas som minskar kromatisk 
aberration och Nano Crystal Coat som minimerar 
linsöverstrålning och spökbilder. Fotografering utan 
stativ är möjlig tack vare vibrationsreducering (upp till 
3,0 steg*) och en snabb maximal bländare på f/2.

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
Det här kraftfulla superteleobjektivet ger fantastisk 
bildåtergivning. Vibrationsreducering (upp till  
3,0 steg*) och Nano Crystal Coat ger större trygg-
het ute på fältet med detta lätta och tåliga objektiv. 
Perfekt för naturfotografering och för fotografering 
av motorsporter och andra utomhussporter.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Ett snabbt standardobjektiv med fast brännvidd som 
ger hög upplösning, en vacker, kontinuerlig bokeh 
och naturligt djup. Vid nattlandskapsfotografering 
avbildar objektivet punktljuskällor som punkter även 
längst ut i kanterna vid maximal bländare. Utsökt 
bokeh avbildar motiven ännu bättre vid porträtt och 
stilleben.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Ett telefotozoomobjektiv med imponerande 
vibrationsreducering (VR) på upp till 3,5 steg*, 
vilket ger ökade möjligheter att fotografera utan 
stativ. Utsökt bokeh från oändlighet till minsta 
fokusavstånd på 1,4 m och Nano Crystal Coat  
som minimerar linsöverstrålning och spökbilder.

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
Detta teleobjektiv med stor bländare är välkänt  
hos proffsen och ger dig möjlighet att fotografera  
utan stativ med vibrationsreducering (upp till  
3,0 steg*). Nano Crystal Coat minskar spökbilder och 
linsöverstrålning och skapar fantastiskt skarpa och 
klara bilder. Bästa valet för inomhus- och actionsporter.

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR
Det längsta av alla NIKKOR-objektiven är inhyst 
i ett mycket lätt hus med fluorit, ED-glas och 
Nano Crystal Coat för att du ska kunna ta otroligt 
klara supertelefotobilder. Vibrationsreduceringen 
ger en stabilitet motsvarande en slutartid som 
är 4,5 steg* snabbare. Den elektromagnetiska 
bländaröppningsmekanismen garanterar stabil 
bländarkontroll även när objektivet används 
tillsammans med den dedikerade 1,25×-telekonvertern 
(medföljer) som utökar räckvidden till 1 000 mm.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering:  
[M]-läge, 1/8 sekund, f/18 • Vitbalans: Färgtemperatur (3 030 K) • Känslighet: Låg 1 • Picture 
Control: Standard     © Dave Black

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge,  
1/640 sekund, f/1,8 • Vitbalans Auto 2 • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard      
© Dave Black

NIKKOR-objektiv: Den avgörande styrkan 
bakom vinnande fotografier och filmer

• Exceptionell skärpa – från bildens mitt ut till kanterna  • Skarp upplösning som visar punktljuskällor som punkter
• Jämna övergångar från skarp fokus till mjuk bokeh som troget återger den tredimensionella rymden i dina bilder

• Bilderna är fria från spökbilder och linsöverstrålning vid svår belysning
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NIKKOR-objektiv: Optiska mästerverk för 
Nikons D-SLR-kameror

Oavsett om de använder Nikons kameror eller inte är proffsen eniga 
om NIKKOR-objektivens exceptionella optik. NIKKOR-objektiven 
utnyttjar den fulla professionella kvaliteten och prestandan i Nikons 
senaste flaggskepp och är en tydlig fördel med att använda Nikons 
system. Så länge som professionella fotografer strävar efter 
bättre bildkvalitet kommer Nikons designers att fortsätta förfina 
vår objektivteknik för att skapa så bra bilder som möjligt. Även 
om NIKKOR-objektiven fortsätter att förbättras, behåller de alltid 
grunderna för Nikons tidlösa objektivkonstruktioner: punktljuskällor 
visas som punkter, hög upplösning även ut i kanterna, naturlig 
bokeh med naturligt djup samt reducerade spökbilder och 
linsöverstrålning. NIKKOR-objektiv är konstruerade enligt Nikons 
strikta kriterier och når upp till kraven hos proffs som både tar 
stillbilder och spelar in filmer. Det är en nivå av optisk prestanda 
som ingen annan objektivtillverkare kan matcha. NIKKOR-objektiv 
har ett högt anseende i branschen och både stillbildsfotografer 
och filmare förlitar sig på dem. Den otroliga mängd olika NIKKOR-
objektiv som finns tillgängliga ger dig oslagbara möjligheter för att 
välja de objektiv som passar bäst till både stillbilder och video, för 
att du ska kunna uppnå högsta möjliga bildkvalitet i alla situationer. 

* Enligt CIPA-standard. Detta värde uppnås när objektivet monteras på en digital SLR-kamera i FX-format, med zoomen inställd på maximalt 

telefotoläge.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/2 500 sekund, f/5,6 • Vitbalans Auto 1 • Känslighet: ISO 500 • Picture Control: Standard     © Dave Black



Nikon Professional Services:  
Hjälper fotografer att fotografera
Nikon Professional Services (NPS) hjälper professionella 
fotografer som använder utrustning från Nikon för sin 
försörjning. Med specialiserad, individuell hjälp, ser NPS till 
varje fotografs specifika behov och tillhandahåller verkliga 
lösningar på tekniska eller logistiska problem som kan uppstå. 
Oavsett om du behöver reparationer, underhåll av utrustningen 
eller en rengöring av bildsensorn finns NPS till hands. Om 
reparationerna tar tid och ett uppdrag hänger över dig, har NPS 
låneutrustning redo för att du ska kunna fortsätta fotografera 
och klara din deadline. Stora sport- eller kulturevenemang 
kan ofta vara kritiska för professionella fotografer. Därför 
finns Nikons service på plats vid stora evenemang över hela 
världen för att se till att Nikons fotografer har det som krävs 
för att vinna. Nikon är ett sant bildföretag och NPS är inte bara 
tillgängligt för stillbildsfotografer utan även för filmare och 
filmproduktioner.

Trådlösa fjärrkontroller (tillval)

De trådlösa fjärrkontrollerna WR-1 och WR-R10/ 
WR-T10 gör det möjligt att fjärrkontrollera kameran  
över långa avstånd med hjälp av radiofrekvensbandet 
2,4 GHz. WR-1-enheten utökar dessutom antalet  
möjliga fotograferingsscenarier med flera fjärrkontroll-
salternativ. WR-1-enheterna kan kommunicera upp 
till 120 m.* Det finns 15 kanaler tillgängliga. Om du 
använder WR-1-enheter på flera kameror kan du testa 
samtidig fotografering eller synkronisera avtryckarna 
med en huvudkamera som också är utrustad med en WR-1. 
Dessutom kan du fjärrstyra alla kameragrupper separat eller testa 
intervalltimerfotografering.
* Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende på väderförhållandena och eventuella 

hinder.

GPS-enhet GP-1A (säljs separat)

Med GPS-enheten GP-1A (tillval) kan du spara platsinformation 
såsom latitud, longitud, höjd och UTC-tid (Universal Coordinated 
Time) som Exif-data i bilder som tas med D4S. Dessa bilder kan visas 
på arbetsytan GeoTag i ViewNX 2 (medföljer). 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.

Tillbehör/Systemtabell/Terminologi

WR-1

Systemtabell
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BLIXTAR

FJÄRRKONTROLL OCH  
GPS-TILLBEHÖR

SÖKARTILLBEHÖR

DATORTILLBEHÖR MIKROFON

HÖRLURAR

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

SB-910-blixt

SB-700-blixt

SB-300-blixt

SU-800 kontrollenhet för trådlös blixt 

R1C1 blixtsystem för närbildsfotografering, inklusive kontrollenhet

ML-3 
fjärrkontrollsats 
med modulerat 
infrarött ljus

MC-36A 
trådutlösare

MC-36A trådutlösare

MC-30A trådutlösare

MC-22A trådutlösare

ML-3 fjärrkontrollsats med modulerat 
infrarött ljus

MC-23A sammankopplingskabel

MC-25/25A adapterkabel

WR-A10  
adapter

WR-R10  
trådlös fjärrkontroll

WR-T10  
trådlös fjärrkontroll

WR-1  
trådlös fjärrkontroll

WR-T10  
trådlös fjärrkontroll

WR-1  
trådlös fjärrkontroll

MC-30A 
trådutlösare

MC-22A 
trådutlösare

MC-21A 
förlängningskabel

MC-23A 
sammankopplingskabel

MC-25/25A 
adapterkabel

2-poliga 
fjärrtillbehör

MC-35  
GPS-adapterkabel

Hörlurar**

GPS-enhet**

TV-monitor** HDMI-
kabelklämma*

HDMI-ingång för 
video**

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

DK-17  
okular*

DK-17C  
korrektionslins 

(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

DK-19  
ögonmussla

DK-18 
sökaradapter

DG-2 
sökarlupp

DK-17M  
sökarlupp

DR-5  
vinkelsökare

DK-17A  
imskyddat 

sökarokular

PC card-adapter** 
CF-kortläsare**
XQD-minneskortsläsare**

CompactFlash-kort** 

XQD-minneskort**

Persondator**

Skrivare**

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

EH-6b  
nätadapter 

EN-EL18a  
uppladdningsbart litiumjonbatteri*

EP-6 
strömkontakt

ME-1 stereomikrofon

WT-4A/B/C/D/E 
trådlös sändare

WT-5A/B/C/D  
trådlös 
sändare

UT-1 
kommunikationsenhet

EN-EL3e 
uppladdningsbart 
litiumjonbatteri

EH-6b 
nätadapter

UC-E15 USB-kabel*

USB-kabelklämma*

*Medföljande tillbehör   **Produkter från andra tillverkare än Nikon  

LAN-kabel**

EN-EL15 uppladdningsbart litiumjonbatteri

EP-5B strömkontakt EH-5b nätadapter

MH-26a 
batteriladdare*

GP-1A  
GPS-enhet

SD-9  
högpresterande 

batteripack

SB-910-blixt

SB-700-blixt

SB-300-blixt

SC-28/29 TTL-
fjärrstyrningskabel

MC-DC2 trådutlösare
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Sekundärratt

Granskningsknapp för skärpedjup (Pv)

Spegel

Ljusmätarkoppling

Mikrofon (för film)

Lampa för självutlösare

Blixtsynkkontakt (under lock)

10-polig tillbehörskontakt (under lock)

Objektivets monteringsmarkering

Objektivlåsknapp

AF-lägesknapp

Knapp för val av fokusläge

Fn-knapp (vertikal)

Avtryckare för vertikal fotografering

Lås för avtryckare för vertikal fotografering

Sekundärratt för vertikal fotografering

Fn-knapp

Stativgänga

Bildvisningsknapp

Knapp för att radera foton/formatera minneskort

Sökardisplay

Övre kontrollpanel

Bakre kontrollpanel

Terminologi

23

- 

. 

/ 

: 

; 

< 

= 

> 

? 

@ 

  
[ 

\�
 

] 

^ 

_ 

{ 

|  

} 

* 

a

b

c

d

e

f

g 

 
h

i 

j 

k 

l

m

n 

 
o

p

q

r

s

t

u

v

w

x 

y 

z

< 

= 

> 

? 

@ 

[ 

\ 

Spak för att täcka för okularet

Sökarokular

Monitor

AF-ON-knapp

Primär kommandoratt

Ögla för kamerarem

Sekundärväljare

Multiväljare

Lucka till minneskortsfack

Sensor för omgivningsljus för automatisk 
reglering av monitorns ljusstyrka

Fokusväljarlås

Låsknapp för lock till minneskortfack  
(under lock)

Åtkomstlampa för minneskort

AF-ON-knapp för vertikal fotografering

Primär kommandoratt (vertikal)/högtalare

Bakre kontrollpanel

Knapp för ISO-känslighet/knapp för  
automatisk ISO-känslighet/tvåknappsåter-
ställningsknapp

Bildkvalitetsknapp/bildstorlek

Knapp för vitbalans/tvåknappsåterställning

Mikrofonknapp

Knapp för livevisning

Val av livevisning

Mikrofon (för röstmeddelanden)

Multiväljare (vertikal)

Menyknapp

Skyddsknapp/Picture Control-knapp/ 
hjälpknapp

Knapp för att zooma in

Knapp för att visa miniatyrbilder/zooma ut

OK-knapp

Infoknapp

Upplåsningsknapp för ratt för utlösarläge

Gafflingsknapp

Knapp för exponeringsläge/formatering av 
minneskort

Filminspelningsknapp

Strömbrytare

Avtryckare

Knapp för exponeringskompensation

Knapp för blixtläge/blixtkompensation

Ljusmätningsknapp

Ratt för utlösarläge

Tillbehörssko (för extra blixtenhet)

Skärpeplansmarkering

Dioptrijusteringskontroll

Övre kontrollpanel

Kontakt för kringutrustning

Anslutning för hörlurar

Ethernet-kontakt

USB-kontakt

Anslutning för extern mikrofon

HDMI-kontakt typ C

Batteriluckans spärr

Batterifack (under lock)
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Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D4S
Kameratyp  Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste  Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel Nikons FX-format
Effektiva pixlar  16,2 miljoner
Bildsensor  36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
Totalt antal pixlar  16,6 miljoner
System för dammreducering Funktion för rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (kräver 

programvaran Capture NX 2 (säljs separat))
Bildstorlek (pixlar)  • FX-format (36×24): 4 928 × 3 280 (L), 3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • 1,2× (30×20): 

4 096 × 2 720 (L), 3 072 × 2 040 (M), 2 048 × 1 360 (S) • DX-format (24×16): 3 200 × 2 128 
(L), 2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 (S) • 5:4 (30×24): 4 096 × 3 280 (L), 3 072 × 2 456 (M), 
2 048 × 1 640 (S) • FX-format-bilder tagna i filmlivevisning (16:9): 4 928 × 2 768 (L), 3 696 × 
2 072 (M), 2 464 × 1 384 (S) • DX-format-bilder tagna i filmlivevisning (16:9): 3 200 × 1 792 
(L), 2 400 × 1 344 (M), 1 600 × 896 (S) • FX-format-bilder tagna i filmlivevisning (3:2): 4 928 
× 3 280 (L), 3 696 × 2 456 (M), 2 464 × 1 640 (S) • DX-format-bilder tagna i filmlivevisning 
(3:2): 3 200 × 2 128 (L), 2 400 × 1 592 (M), 1 600 × 1 064 (S) 
Ett DX-baserat format används för bilder som är tagna i DX-bildområdet 1,5× (24 × 16). Ett FX-baserat format 
används för övriga bilder

Filformat • NEF (RAW): 12- eller 14-bitars, förlustfri komprimering, komprimerad eller okomprimerad; 
liten storlek finns (endast 12-bitars okomprimerad) • TIFF (RGB), JPEG: kompatibel med 
JPEG-Baseline med låg (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering (liten filstor-
lek); komprimering med optimal kvalitet finns • NEF (RAW) + JPEG: varje fotografi lagras i 
både NEF-format (RAW) och JPEG-format

Picture Control-system  Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och Landskap. Vald Picture Control 
kan ändras, anpassad Picture Control kan sparas

Lagringsmedier XQD och Typ I CompactFlash-minneskort (UDMA-kompatibla)
Dubbla kortfack  Korten kan användas för lagring eller säkerhetskopiering, eller för separat lagring av NEF 

(RAW)- och JPEG-bilder; bilder kan kopieras mellan korten
Filsystem  DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Sökare  Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning  • FX (36 × 24): ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt • 1,2× (30 × 20): ca 97 % horison-

tellt och 97 % vertikalt • DX (24 × 16): ca 97 % horisontellt och 97 % vertikalt • 5:4 (30 × 24): 
ca 97 % horisontellt och 100 % vertikalt

Förstoring  Ungefär 0,7× (50 mm f/1.4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt  18 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarlinsens yta)
Dioptrijustering  -3 till +1 m-1

Mattskiva  Type B BriteView Clear Matte Mark VIII-skärm med AF-områdesmarkeringar  
(kompositionsrutnät kan visas)

Spegel Snabbt återgående
Förhandsgranskning av När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett 
skärpedjup  värde som väljs av användaren (läge A och M) eller av kameran (läge P och S)
Objektivbländare  Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv  Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, bl.a. typ G-, E och D-objektiv (vissa begränsningar 

gäller för PC-objektiv), DX-objektiv (använder bildområdet DX 24×16 1,5×), AI-P NIKKOR-
objektiv och icke-CPU AI-objektiv (endast exponeringslägena A och M); IX-NIKKOR-
objektiv, objektiv för F3AF och icke-AI-objektiv kan inte användas: den elektroniska 
avståndsmätaren kan användas med objektiv som har en maximal bländaröppning på f/5.6 
eller större (den elektroniska avståndsmätaren stöder de 11 fokuspunkterna hos objektiv 
som har en maximal bländaröppning på f/8 eller större)

Slutartyp  Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid  1/8 000 till 30 s i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
Blixtsynkhastighet  X = 1/250 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/250 sek. eller längre
Utlösarlägen  S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge),  

E (självutlösare), MUP (uppfälld spegel)

Bildmatningshastighet upp till ca 10 bps (CL) eller ca 10–11 bps (CH)
Självutlösare  2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.
Exponeringsmätning  TTL-system för exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 91 000 pixlar
Mätningsmetod  • Matris: 3D-färgmatrismätning III (typ G-, E- och D-objektiv) eller färgmatrismätning III (andra 

CPU-objektiv). Färgmatrismätning finns även för icke-CPU-objektiv om användaren anger 
information om objektivet • Centrumvägd: 75 % av mätningen görs i den 12 mm stora cirkeln 
i mitten av bildrutan. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm. Alternativt kan 
mätningen baseras på hela bildrutans genomsnitt (när det gäller icke-CPU-objektiv används 
en 12 mm stor cirkel) • Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (ca 1,5 % av bildytan) centrerad kring 
den aktiva fokuspunkten (fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används)

Mätområde • Matrismätning eller centrumvägd mätning: -1 till +20 EV  
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Spotmätning: 2 till 20 EV
Koppling av Kombinerad CPU och AI 
exponeringsmätare
Exponeringslägen Programautomatik med flexibelt program (P), slutartidsstyrd automatik (S); bländarstyrd 

automatik (A), manuell (M)
Exponeringskompensation Exponeringsvärde –5 till +5 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
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 Ljusstyrkan låst vid avkänt värde med centrum på sekundärväljaren
ISO-känslighet ISO 100 till 25 600 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, med möjlighet att även välja värden på cirka 
(rekommenderat exponeringsindex)  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, 2, 3 eller 4 

EV-steg (motsvarande ISO 409 600) över ISO 25 600. Även automatisk ISO-känslighet kan användas
Aktiv D-Lighting Värdena Auto, Extra hög +2/+1, Hög, Normal, Låg eller Av kan väljas
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 Nikons autofokusmodul Advanced Multi-CAM 3500FX med TTL-fasdetektion, finjustering 

och 51 fokuspunkter (inklusive 15 sensorer av korstyp; f/8 som stöds av 11 sensorer)
Arbetsområde -2 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), förutsägande 

fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets position • Manuell fokusering (M): 
elektronisk avståndsmätare kan användas

Fokuspunkt Kan väljas från 11 eller 51 fokuspunkter
AF-områdeslägen  Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-följning, grupperat  

AF-område, automatiskt AF-område
Fokuslås Du kan låsa fokuseringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (enpunkts servo-AF) 

eller genom att trycka ned mitten av sekundärväljaren
Blixtstyrning TTL: i-TTL-blixtkontroll med 91 000-pixlars RGB-sensor finns med SB-910, SB-900, SB-800, 

SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300. i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala SLR-
kameror i kombination med matrismätning eller centrumvägd mätning samt standard i-TTL-
blixt för D-SLR-kameror med spotmätning

Blixtlägen Synk på främre ridån, långsam synk, synk på bakre ridån, röda ögon-reducering, röda ögon-reducering 
med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, av; stöd för automatisk FP med höghastighetssynk

Blixtkompensation Exponeringsvärde –3 till +1 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
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 den extra blixtenheten är helt laddad; blinkar när blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative  Avancerad trådlös blixt stöds med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som masterblixtenhet och   
Lighting System (CLS)  SB-600 eller SB-R200 som fjärrblixtar, eller SU-800 som kontrollenhet; automatisk FP med 

höghastighetssynk och modelleringsljus stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter utom SB-400 
och SB-300; färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter

Synkterminal  ISO 519-synkterminal med låsgänga
Vitbalans  Auto (2 alternativ), glödlampa, fluorescerande (7 alternativ), direkt solljus, blixt, molnigt, 

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

Vitbalansgaffling  2 till 9 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Livevisningslägen  Livevisning vid fotografering av stillbilder (tyst eller ljudlös) och livevisning vid filmning
Objektivservo med livevisning • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-F) • manuell fokusering (M)
AF-områdeslägen  Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Autofokus  Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när 

ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätning  TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Bildstorlek (pixlar)   • 1 920 × 1 080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p • 1 920 × 1 080-beskärning; 30p, 25p,  
och Bildhastighet 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p • 640 × 424; 30p, 25p 

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 H hög och normal bildkvalitet

Filformat  MOV
Videokomprimering  Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat  Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet  Ljud kan spelas in via en inbyggd eller extern stereomikrofon och känsligheten kan justeras
ISO-känslighet  • Exponeringslägen P, S och A: Övre gräns för automatisk ISO-känslighet kan väljas mellan 

ISO 400 och Hög 4 • Exponeringsläge M: automatisk ISO-känslighet (ISO 200 till Hi 4) finns 
med valbar övre gräns (ISO 400 till Hög 4); manuell inställning (ISO 200 till 25 600 i steg om 
1/3, 1/2 eller 1 EV) med ytterligare valbara alternativ motsvarande ca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 eller 
4 EV (motsvarande ISO 409 600) över ISO 25 600.

Maxlängd  Ca 29 minuter 59 sekunder (10 eller 20 minuter beroende på bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet)
Övriga filmalternativ  Indexmarkering, timelapse-fotografering
Monitor  8 cm (3,2 tum) TFT-LCD-monitor med cirka 921 000 punkter (VGA), ca 170° betraktnings-

vinkel, ca 100 % sökartäckning, manuell reglering av monitorns ljusstyrka och automatisk 
reglering av monitorns ljusstyrka via sensorn för omgivningsljus

Visning  Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder) med visningszoom, filmvisning, bild-/
filmspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, visning av platsdata, automatisk bild-
rotering, inspelning/uppspelning av röstmemo samt inbäddning och visning av IPTC-information

USB Hi-Speed USB
HDMI-utgång  HDMI-kontakt typ C
Ljudingång  Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via plug-in stöds)
Ljudutgång  Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
10-polig tillbehörskontakt  Kan användas för att ansluta fjärrkontrollen, den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 (kräver 

adaptern WR-A10) eller trådlös fjärrkontroll WR-1, GPS-enheten GP-1/GP-1A eller en GPS-
enhet som är kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kräver GPS-adapterkabeln 
MC-35 (tillval) och en kabel med 9-polig kontakt av D-sub-typ)

Ethernet  RJ-45-kontaktdon • Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/
IEEE 802.3 (10BASE-T) • Datahastigheter: 10/100/1 000 Mbit/s. med automatisk identi-
fiering (maximala logiska datahastigheter enligt IEEE standard; faktiska hastigheter kan vara 
annorlunda) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)

Kontakt för kringutrustning  För WT-5A/B/C/D trådlös sändare 
Språk som stöds  Arabiska, danska, engelska, finska, franska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska 

(förenklad och traditionell), koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska (portugisisk 
och brasiliansk), rumänska, ryska, spanska, svenska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska

Batteri  Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL18a
Nätadapter  Nätadapter EH-6b, kräver strömkontakt EP-6 (säljs separat)
Stativgänga  1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)  Ca 160 × 156,5 × 90,5 mm
Vikt  Ca 1 350 g med batteri och XQD-minneskort men utan kamerahuslock och lock till tillbehörs-

sko, ca 1 180 g (endast kamerahuset)
Driftmiljö  Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör  Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18a, batteriladdare MH-26a, USB-kabel UC-E15,
(kan variera efter land och områd) kamerarem AN-DC11, kamerahuslock BF-1B, lock till tillbehörssko BS-2, okular DK-17, lucka 

för batterifack BL-6, UF-2, lock med hål för stereoingång för mikrofon, USB-kabelklämma, 
HDMI-kabelklämma, CD:n ViewNX 2 

• XQD är ett varumärke som tillhör SONY Corporation. • iPhone® är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA 
och i andra länder. • PictBridge är ett varumärke. • CompactFlash är ett registrerat varumärke som tillhör SanDisk 
Corporation. • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC. • 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. 


