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• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Dyn. AF-omr. (25 punkter) • Exponering: [S]-läge, 1/2 500 sekund, f/7,1 • Vitbalans: Auto 0 • Känslighet: ISO 160 • Picture Control: Standard ©Mirco Lazzari

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600 mm f/4E FL ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Grupperat AF-område. • Exponering: [M]-läge, 1/1 000 sekund, f/6,3 • Vitbalans: Färgtemperatur (7 140 K) • Känslighet: ISO 1 000 • Picture Control: Standard ©Ole Jørgen Liodden

ETT MÄSTERVERK VARJE
MILLISEKUND
Ta ett steg framåt. D5 är fullt utrustad för att ge liv åt dina ambitioner och levererar

vinnande kraft och precision. Nikons otroliga banbrytande AF-system med 153 punkter
hjälper dig att fokusera rätt, vare sig du fotograferar Formel 1 eller kändisfester. Du kan
ta serietagningar med upp till 12 bilder per sekund med aktiv AF och AE, och den nya
bufferten gör att du kan ta upp till 200 NEF-bilder (RAW) i en enda snabb bildserie. Nya
ljusmätnings- och bildsensorer ger precis motividentifiering och skarpa detaljer, även under
extrema ljusförhållanden. Nikon har aldrig testat gränserna för känslighet så här långt
(ISO på makalösa 3 280 000) – nu kan du fotografera i både starkt solljus och stjärnklar
skymning. Och Nikons bredaste omfång för ISO-känslighet hittills ger enastående
bildkvalitet upp till ISO 102 400. För filmskapare som inte nöjer sig med mindre än det
extrema gör D-Movie det nu möjligt att spela in högdefinierade 4K/UHD-filmer direkt i
kameran med punkt-för-punkt-avläsning för maximal bildkvalitet. Hur långt dina visioner
än tar dig är den här kameran redo att ta dig ännu längre.

Välj mellan XQD-kort och CF-kort.
Båda typerna använder dubbla kortfack för två
minneskort med samma media.

Autofokus kan användas ned till -4 EV
fantastiska bilder även i svagt ljus
D5:ans sensormodul för autofokus, Multi-CAM 20K, är
nyutvecklad för att minimera brus. Den fokuserar vid
-4 EV2 med punkten i mitten, och vid -3 EV2 med alla
fokuspunkter. AF-prestandan är fantastisk, även vid
svaga ljusförhållanden eller förhållanden med låg
kontrast. I kombination med kamerans fenomenala ISOomfång, och den nya RGB-mätsensorn på 180 000
pixlar, ökar D5 dina fotograferingsmöjligheter avsevärt.
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Vid ISO 100 och 20 °C.

Förbättrade AF-lägen

Justerbar AF-låsning

Det nya AF-systemet förbättrar alla de sju AFområdeslägena. Enpunkts-AF drar nytta av mindre
fokuspunkter för att ge exakt precision. I dynamiskt AFområde 3 , grupperat AF-område, 3D-följning och
automatiskt AF-område förstärker det ökade antalet
totala fokuspunkter motividentifieringen eftersom varje
AF-område är väl täckt. Även när du tar bilder i hög
hastighet kan du fotografera motiv som rör sig snabbt
och oförutsägbart med otrolig skärpa.

I läget AF-C aktiverar
kameran förutsägande
fokusföljning om ett
motiv rör sig mot eller
bort från kameran. Det
finns två sätt att justera
AF-låsning eller
fokusföljning med låsning.5 AF-reaktion vid dolt motiv är
optimalt när ett föremål passerar mellan motivet och
kameran. Välj ”Snabb” om du enkelt vill skifta fokus
mellan det störande objektet och det ursprungliga
motivet. Välj ”Fördröjd” om du vill behålla fokus på det
ursprungliga motivet. Välj ”Ojämn” om motivet tenderar
att stanna och starta. Välj ”Jämn” om motivet rör sig med
konstant hastighet.
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Särskild AF-motor –
kraft och precision

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Dyn. AF-omr. (25 punkter) • Exponering: [M].läge, 1/3 200 sekund, f/2,8
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 125 • Picture Control: Standard ©Matthias Hangst

Klara uppgiften galant med det banbrytande AF-systemet
med 153 fokuspunkter, 99 korssensorer och en särskild AF-motor
Hitta motiven och håll hårt i dem –
bredare och tätare täckning

Fokuspunkter:
Valbara fokuspunkter:
Korssensorer:

/
/
/

Dynamiskt AF-områdesläge (25, 72 och
153 punkter)
Om du använder fokusläget AF-C fokuserar kameran
med hjälp av information från de omgivande
fokuspunkterna om motivet tillfälligt lämnar den valda
fokuspunkten. Antalet fokuspunkter varierar beroende
på vilket läge du väljer:
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Tillgänglig i objektivservoläget AF-C.

• Dynamiskt AF-område med 25 punkter4: Välj det
här alternativet om du har tid att komponera
fotografiet eller om motivet rör sig förutsägbart. Till
exempel när du fotograferar löpare eller Formel 1-bilar
på en bana.
• Dynamiskt AF-område med 72 punkter4: Välj det
här alternativet när du fotograferar motiv som rör sig
oförutsägbart, t.ex. fotbollsspelare.
• Dynamiskt AF-område med 153 punkter: Välj
det här alternativet när du fotograferar motiv som rör
sig snabbt och gör det svårt att använda sökaren, t.ex
fåglar.

Motivrörelse: ojämn

Grupperat AF-område
Följ snabbrörliga motiv över stora avstånd med fantastisk
precision. Kameran känner igen motivet som ett område
och använder den valda punkten och kringliggande
punkter som en grupp. Om ansikten identifieras i
fokusläget AF-S prioriterar kameran porträttmotiven.

D5 är utrustad med ett helt nytt AF-system med 153 tätt
packade fokuspunkter (55 valbara punkter) och 99
korssensorer1. Detta ger en total täckning som är 130 %
större än täckningen som erbjuds av D4S. Alla
fokuspunkterna är kompatibla med AF NIKKORobjektiv med en öppen bländare på f/5,6 eller större och
de 15 fokuspunkterna i mitten fungerar med effektiv
bländare på f/8. De 99 korssensorerna1 i centrala och
perifera områden ger överlägsen motividentifiering: små
motiv som rör sig i hög hastighet kan spåras med en ny
nivå av precision. Motiv i utkanten av bilden upptäcks
enkelt och vertikal fotografering fungerar ännu bättre.
1

Tack vare en ny AF ASIC-enhet har autofokusen alltid
tillgång till maximalt med resurser. Den här nya enheten
är utrustad med ett särskilt AF-motorchip som kan
göra snabba beräkningar och en mikrodator för
sekvenskontroll. Det ger överlägsen AF-respons,
avancerad motividentifiering och detaljerad scenanalys.
Du behöver aldrig göra avkall på kvaliteten, oavsett hur
snabbt allting händer. Fotografera i upp till 12 bps med
AE/AF-spårning eller i upp till 14 bps med uppfälld
spegel. Du kommer att märka hur mycket vi har förbättrat
AF-spårningen och sikten genom sökaren när du
fotograferar sport eller andra tillfällen när motiven
snabbt byter riktning. Snabbare serieslutar- och
spegelmekanismer minskar blackouten i sökaren
avsevärt vid snabb serietagning.

I dynamiskt AF-område med 25 eller 72 punkter kan antalet fokuspunkter
som används vara färre än 25 eller 72, beroende på vilken primär
fokuspunkt som är vald.

3D-följning
Om du använder fokusläget AF-C följer kameran motiv
som lämnar den valda fokuspunkten och väljer nya
fokuspunkter efter behov. Välj det här alternativet för att
snabbt kunna komponera bilder på motiv som rör sig på
ett oförutsägbart sätt från sida till sida, t.ex. tennisspelare.
Automatiskt AF-område
Kameran identifierar automatiskt motivet och väljer en
fokuspunkt. Om ett ansikte identifieras prioriterar
kameran porträttmotivet. De aktiva fokuspunkterna
markeras kort efter att kameran fokuserar – i läget AF-C
visas de huvudsakliga fokuspunkterna efter att de andra
fokuspunkterna har inaktiverats.

Antalet fokuspunkter som fungerar som korssensorer kan variera beroende
på vilken bländare som används.

/ /
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D5: ans AF-system identifierar motiv med låg kontrast.

I dynamiskt AF-område med 25 eller 72 punkter kan antalet fokuspunkter
som används vara färre än 25 eller 72, beroende på vilken primär
fokuspunkt som är vald.

Motivrörelse: jämn

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Bildkvalitet: JPEG fine ★ (optimal kvalitet) • AF-läge inställning: Singel punkt AF • Exponering: [A] läge, 1/400 sekund, f/6.3 • Vitbalans: Färgtemperatur (6250 K) • Ljuskänslighet: ISO 3600 • Bild kontroll: Standard ©Ole Jørgen Liodden

En helt ny nivå av hög känslighet:
fotografera mer än vad ögat kan se
ISO 3 280 000 (expanderad) × 20,8 megapixlar × EXPEED 5
ISO-omfång på 100 till 102 400 –
det bredaste i Nikons historia
Med D5 får du helt nya möjligheter att fotografera i svag
belysning. Tack vara den nya bildsensorn och EXPEED 5
har kameran ett fenomenalt brett ISO-omfång på 100 till
102 400. Känsligheten kan minskas till motsvarande ISO
50 (Lo 1) och, genom att våra tekniker överträffat sig
själva, utökas till motsvarande ISO 3 280 000 (Hög 5).
Dessa otroligt höga ISO-tal är utformade för
specialanvändning och gör det möjligt att ta färgbilder
utan blixt i stjärnklar skymning, vilket motsvarar det
mycket låga 0,001 lux.
Ny CMOS-sensor med FX-format och
EXPEED 5 – en befriande upplevelse
D5:s helt nya CMOS-bildsensor med FX-format, 20,8
megapixlar och RGB-mätsensor på 180 000 pixlar ger
precis motividentifiering och skarpa detaljer. De nya
sensorerna är egenutvecklade och garanterar fylligare
tonövergångar och förbättrar precisionen avsevärt när
du använder automatisk vitbalans. Det har du nytta av
även när du fotograferar snabb sport inomhus eller
motiv med mycket mättade färger. För att matcha de
nya sensorerna har Nikons nya bildbearbetningsenhet
nya bildbearbetningsenhet EXPEED 5 fått kraftfulla
beräkningsfunktioner som enkelt hanterar bildsensorns
stora datamängder och snabba skrivhastigheter. Ett
signalbearbetningssystem som är optimerat för den nya
sensorns 25 % högre pixelantal garanterar en
enastående bildkvalitet mellan ISO 3 200 och 12 800 –
just det omfång som sportfotografer oftast använder.
Fint brus reduceras avsevärt och även beskärda bilder
som tagits med högt ISO bibehåller sin kvalitet.
Dessutom kan du ta upp till 12 bilder per sekund med
AE/AF-följning, eller upp till 14 bilder per sekund med
uppfälld spegel och spela in filmer i 4K/UHD
(3 840 × 2 160)/30p.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Enpunkts-AF • Exponering: [M]-läge, 1/250 sekund, f/7,1 • Vitbalans: Auto 0 • Känslighet: ISO
100 • Picture Control: Standard ©Dixie Dixon

Tre automatiska lägen för vitbalans
D5:ans vitbalans har tre automatiska lägen för att du ska
få precisa atmosfäriska resultat. Auto 0 ”Behåll vit
(minska varma färger)” motsvarar läget Auto 1 ”Normal”
på D4S. Det här läget visar vitt som vitt, även under en
ljuskälla med en låg (rödaktig) färgtemperatur. D5:ans
läge Auto 1 ”Normal” bibehåller en balans mellan den
ursprungliga motivfärgen och bakgrundsbelysningen.
Och läget Auto 2 ”Behåll varma färger” bevarar färgen
på glödlampor eller annan belysning för bilder med en
naturlig känsla av värme.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög ★
(optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Dyn. AF-omr. (25 punkter) • Exponering:
[M]-läge,1/1 600 sekund, f/2,8 • Vitbalans: Auto 0 • Känslighet: ISO 10000
• Picture Control: Standard
©Matthias Hangst
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1 Auto 0 ”Behåll vit

(minska varma färger)”

2 Auto 1 ”Normal”

Bilden ovan är beskuren ur den här JPEG-bilden och förstorad.
JPEG-bilder som tas med hög känslighet bibehåller sin höga
kvalitet även vid hård beskärning, vilket ger lämplig kvalitet för
användning i media.

3 Auto 2 ”Behåll varma färger”

Picture Control-system –
skapa din optimala bild

Förstärk ditt arbetsflöde med
anpassad Picture Control

Med sju förinställda alternativ gör Nikons
Picture Control-system det enkelt att
definiera parametrar som skärpa,
mättnad och nyans, oavsett om du tar
stillbilder eller spelar in video. Du kan
finjustera detaljer med Klarhet. Eller använda alternativet
Jämn för enkel efterproduktion. Med en tonkurva som är
närmast en rak linje gör Jämn det möjligt att hämta så
mycket information som möjligt gällande dina motivs
färger, ljushet och textur. Det här Picture Controlalternativet är perfekt när du filmar material där du
tänker skapa färgövergångar i efterhand, eftersom det
förhindrar utfrätta högdagrar, hopflutna skuggor och
färgmättnad även efter justering eller redigering.

Genom att skapa anpassad Picture Control för specifika
motiv eller scener kan du ta JPEG-bilder som inte
behöver någon efterbearbetning. Upp till nio anpassade
alternativ kan sparas i kamerans förinställda lägen. Och
med Nikons Picture Control Utility 2 (kan hämtas utan
kostnad från Nikons webbplatser) kan du finjustera
anpassad Picture Control på en dator innan du för över
inställningarna tillbaka till din kamera via minneskort.

12 bilder per sekund med aktiv AF/AE
x-buffert för 200 NEF-bilder (RAW)

Avtagbar sökaradapter och okular med
fluorskikt

D5 ger fotografer kraften och precisionen att ta upp till
12 bilder per sekund6 med aktiv AF/AE, med vilken
bildkvalitet eller känslighet som helst, inklusive Hög 5.
Den nya blixtsnabba bildbearbetningsenheten med
EXPEED-5 hanterar snabb dataavläsning från
bildsensorn, medan kamerans stora buffert gör det
möjligt att ta upp till 200 NEF-bilder (RAW) eller stora
JPEG-bilder i en serietagning: tillräckligt mycket för att
täcka ett helt 100-meterslopp ytan att ta fingret från
avtryckaren.

D5:s avtagbara DK-27-sökaradapter gör det enkelt att
montera ett regnskydd i dåligt väder. Montera en till DK27-sökaradapter på regnskyddet så kan du växla mellan
adaptrarna om vädret slår om. Sökarokularet är
behandlat med Nikons unika fluorskikt som stöter bort
vatten, damm och smuts utan att påverka bildkvaliteten.
Skiktet gör det också enklare att rengöra okularet.
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Tåligt kamerahus –
skydd i proffsklass

Slitstark slutare med hög precision
D5 har testats i 400 000 cykler med slutarenheten
monterad i en fullmonterad kamera och är redo att ta sig
an de tuffa krav som professionella fotografer
ställer. Slutarenheten har även en självkalibrerande
slutarmonitor som ser till att den avfyras med största
möjliga precision och med den avsedda slutartiden.

D5:ans hållbara kamerahus är tillverkat av en
magnesiumlegering för enastående styrka utan extra
vikt. Det här lätta och tåliga kamerahuset är pålitligt
utformat efter de högsta standarderna och har dessutom
ett omfattande skydd mot väder och damm.

Förutsätter en slutartid på 1/250 s eller snabbare i utlösarläget CH (snabb
serietagning).

Minskad blackout i sökaren under snabba
bildserier
D5:ans snabbare serieslutar- och spegelmekanismer
minskar blackouten i sökaren avsevärt vid snabb
serietagning. Slutarladdningen och sekvenstiderna för
spegel minimeras för att ge en stabil och tydlig sökarbild
med minimal oskärpa. Till och med motiv med ojämna
rörelser kan identifieras och följas enkelt under
serietagning.
Sport VR-läget förbättrar sikten genom
sökaren ytterligare
SPORT VR-läget ger en otroligt stabil sökarbild när du
följer snabba rörelser. För ännu större precision kan du
para ihop D5 med ett NIKKOR superteleobjektiv som
AF-S NIKKOR 600 mm f/4E eller AF-S NIKKOR 500 mm
f/4E, så kan du fota motiv som rör sig snabbt och
oförutsägbart med enastående skärpa.
Serietagning med 14 bilder per sekund –
fånga avgörande ögonblick
• Objektiv: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge:
Grupperat AF-område • Exponering: [M]-läge, 1/3 200 sekund, f/2 • Vitbalans: Manuellt förinställd
• Känslighet: ISO 10000 • Picture Control: Standard
©Matthias Hangst

Med D5 kan du ta upp till 14 bilder per sekund7 med
spegeluppfällning 8 , med vilken bildkvalitet eller
känslighet som helst upp till Hög 5. Tack vare kamerans
stora buffert kan du ta upp till 200 bilder i en serie, till
och med i RAW-formatet för förlustfri komprimering i 14
bitar9.
7
8
9

Förutsätter en slutartid på 1/250 sek. eller snabbare i utlösarläget CH (snabb
serietagning).
Tillvalsbara blixtar avfyras inte när läget 14 bilder per sekund (uppfälld
spegel) är valt.
Vid användning av ett Lexar Professional 2933x XQD 2.0-minneskort.

Energieffektiv design –
större batterikapacitet
D5 uppvisar exceptionell energieffektivitet, så att du kan
koncentrera dig på att fotografera utan att behöva oroa
dig för batterikapaciteten10. Den interna strömkretsen
har optimerats och viktiga komponenter som
bearbetningsenheten EXPEED 5 har utformats för att
minimera energiförbrukningen. Det uppladdningsbara
litiumjonbatteriet EN-EL18a gör det möjligt att ta
ungefär 3 780 bilder per laddning i enkelbildsläget
(baserat på CIPA-standarder), eller ungefär 8 160 bilder
i kontinuerligt utlösarläge (under testförhållanden som
upprättats av Nikon). Det här högkapacitetsbatteriet gör
det även möjligt att filma i ungefär 110 minuter (CIPAstandarder).
10 Batteriets

hållbarhet varierar beroende på användningsförhållanden,
inklusive batteriladdning, fotograferingscykler och menyinställningar

D-filmer i flerfältsformat:
valbara bildområden

Automatisk ISO-kontroll: filma med fast
slutartid och bländare i M-läge

D5 erbjuder fyra valbara bildområden11, vilket gör det
möjligt att fotografera i olika stilar med ett minimalt
antal objektiv. Det FX-baserade bildområdet drar nytta
av kamerans stora bildsensor för att ge dig video med
vacker bokeh. Både det DX-baserade filmformatet och
bildområdet för 4K/UHD-film (3 840 × 2 160) har en
bildvinkel som motsvarar ungefär 1,5 gånger objektivets
brännvidd. Bildområdet för Full-HD med ursprunglig
punkt-för-punkt-beskärning (1 920 × 1 080) motsvarar
ungefär 3 gånger objektivets brännvidd.

Om du filmar en scen där ljusheten ändras under en
tagning ger D5 dig exakt kontroll över skärpedjup och
rörelseoskärpa. För att bibehålla lämplig exponering
ställer du bara in slutartiden och bländaren
i exponeringsläge M när du använder automatisk
ISO-känslighet. För att undvika att gå för högt kan du
ställa in en högsta känslighetsgräns mellan ISO 200 och
Hög 5.

11 Bildförhållandet

är 16:9 i alla bildområden för film.

HiFi-ljudkontroll

3 840 × 2 160:
Kompatibelt med 4K UHD (3 840 × 2 160)
1 920 × 1 080-beskärning:
Kompatibelt med Full HD (1 920 × 1 080)

4K/UH-video ISO 102 400 × NIKKOR × tåligt kamerahus

DX-baserat filmformat:
Kompatibelt med Full HD (1 920 × 1 080) och HD (1 280 × 720)
FX-baserat filmformat:
Kompatibelt med Full HD (1 920 × 1 080) och HD (1 280 × 720)

4K/UHD-video (3 840 × 2 160)
D5 är Nikons första Nikon
D-SLR-kamera som spelar in
4K/UHD-filmer i kameran och
den överträffar D4S enormt
när det gäller flexibel filmning.
4K-filmer (3 840 × 2 160
pixlar) kan spelas in i 30p/
25p/24p med ursprunglig
pixelbeskärning, vilket ser till
att bildkvaliteten blir så hög som möjligt. JPEG-bilder på
ungefär 8 megapixlar kan extraheras från 4K/UHDvideofilmerna genom att spara valda bildrutor. Kameran
erbjuder ren HDMI-utdata: även 4K-filmer kan skickas
okomprimerade till HDMI med 8-bitars 4:2:2 YCbCr.
HDMI-överföring kan användas för alla filmupplösningar
vid fjärrfotografering.

■■4K/UHD-video × Punkt-för-punkt-avläsning ×
EXPEED 5
Punkt-för-punkt-avläsning innebär att information från
varje pixel på bildsensorn registreras. Och tack vare
EXPEED 5:s avancerade videobearbetningsfunktioner
genomgår filmsekvenserna mindre bearbetning direkt i
kameran, vilket totalt leder till detaljrika och högupplösta
filmer.

■■4K/UHD-video × Picture Control Jämn
Av de sju Picture Control-lägena kan Jämn spara
värdefull tid i efterbearbetningen. Picture Control Jämn
möjliggör registrering av så mycket bildinformation som
möjligt, vilket gör det enkelt att producera högupplöst
videomaterial som är lämpligt för efterproduktionsarbete.

■■4K/UHD-video × Hög ISO-prestanda
Tack vare D5:ans maximala standardkänslighet på ISO
102 400, som går att utöka upp till Hög 5 (ISO 3 280 000),
behöver inte ens extremt svag belysning utgöra ett hinder
för videoproduktion av hög kvalitet. När du filmar i
M-läget kan känsligheten ställas in från ISO 100 ända upp
till Hög 5. Auto ISO möjliggör ISO 200 upp till Hög 5.
■■4K/UHD-video × NIKKOR-objektiv
NIKKOR-objektiven lovordas av filmskapare för deras
skärpa och exceptionella återgivningsförmåga.
Tillsammans med NIKKOR-optiken blir D5:an ett unikt
snabbt filmsystem. 4K/UHD-bildområdet (3 840 × 2 160)
är nästa samma som filmformatet super-35.

Före

Efter efterbehandling

Exponeringskompensation och motorbländare:
konstruerat för filminspelning
Om du filmar en scen med drastiska exponeringsförändringar gör D5:ans känsliga och
automatiska exponeringskontroll det möjligt att göra en
jämn övergång från svagt ljus till starkt ljus, eller vice
versa. Även vid höga ISO-inställningar återger kameran
förändringar naturligt, samtidigt som den bibehåller rika
tonövergångar och detaljer. Exponeringskompensation
är nu möjligt 12 genom att använda Pv-knappen
(för pluskompensation) och Fn1-knappen (för
minuskompensation). Motorbländarkontrollen12, 13 kan
också tilldelas Pv-knappen (motorbländare [öppna]) och
Fn1-knappen (motorbländare [stäng]), vilket gör det
möjligt att kontinuerligt ändra ljushet och skärpedjup
när du filmar.
12 Du

kan tilldela Pv-knappen och Fn1-knappen funktioner i förväg för enkel
och i stort sett steglös justering under livevisning och inspelning av film.
i exponeringslägen A och M.

13 Tillgängligt

Filminspelningsmeny
En särskild filmmeny som är praktisk när du växlar
mellan att ta stillbilder och spela in filmer. Dessutom blir
det smidigare att filma eftersom alla filminställningar
sparas på ett ställe.

Funktion för timelapse-film direkt i kameran:
kompatibel med 4K/UHD
Med D5 kan du spela in fantastisk timelapse-film i 4K/
UHD-format, direkt i kameran. Den här funktionen är
kompatibel med alla sensorbeskärningsformat,
bildhastigheter och videokvaliteter. För att minska
oönskat flimmer i timelapse-filmer där ljusheten kan
ändras avsevärt, till exempel vid solnedgång eller
soluppgång, kan du använda kamerans funktion för
exponeringsutjämning. Den här funktionen är utformad
för att minska den lilla exponeringsskillnaden mellan
varje bild när du fotograferar i automatiska lägen och
den finns även tillgänglig för intervalltimerfotografering.

Gör det extrema: D-filmer i Ultra HD

Smidigare arbetsflöde för filmskapande

D5 har en inbyggd stereomikrofon och är kompatibel
med Nikons externa ME-1 stereomikrofon och ME-W1
trådlös mikrofon. En stereomikrofoningång och en
ljudutgång gör det möjligt att finjustera ljudnivåerna
isolerat både före och under inspelning. Mikrofonens
känslighetsnivå kan justeras i 20 steg och du kan visuellt
bekräfta justeringen på kamerans LCD-skärm. (När du
använder hörlurar från tredje part kan ljudet justeras i 30
steg). Det går också att välja ljudomfånget (brett/röst).
Vindbrus kan reduceras när du spelar in med den
inbyggda mikrofonen.

Stereomikrofon ME-1

Ställa in ändringar via P knappen
Tryck på P-knappen när du filmar i livevisningsläget för
att snabbt öppna och ändra viktiga inställningar,
inklusive bildstorlek/bildfrekvens och filmkvalitet.
HDMI-utmatning under fjärrstyrd filmning
med Camera Control Pro 2
Anslut D5 till en dator med Nikons programvara Camera
Control Pro 2 installerad så kan du föra över filmsekvenser
(inklusive 4K/UHD-video) direkt till externa HDMIinspelare under fjärrstyrd filmning. Ändrade inställningar
för exponering och känslighet kan bekräftas via
livevisningsbilden, både på D5 och på den externa
datorskärmen. Camera Control Pro 2 erbjuder även
start- och stoppfunktioner för inspelning av video i 4K/
UHD-format och Full HD-format till det inbyggda
minneskortet, samt överföring av filmer till en dator efter
filmning. 4K/UHD-filmer inspelade med Camera Control
Pro 2 stöds också av programvaran ViewNX-i.

Trådlös mikrofon ME-W1

Högupplöst pekskärm på 8 cm/3,2 tum med 2 359 000 punkter

Raketfart i arbetsflödet: dataöverföring i mycket hög hastighet

Vi har tagit hänsyn till feedback från användare och utformat D5 för att minska stressfaktorer under en hel
dags fotografering. Förbättrad ergonomi och en utökad, upplyst knapplayout gör de viktigaste kontrollerna
lättåtkomliga. En högupplöst XGA LCD-pekskärm med ett gränssnitt som liknar en smartphones gör det
enkelt att välja AF-punkter eller utföra spotmätning av vitbalans i livevisningsläge, svepa för att bläddra
genom bilder, nypa för att zooma, redigera filnamn etc. Tangentbordet på pekskärmen gör det mycket
lättare att skriva in text, vilket gör att du snabbare kan registrera information om upphovsrätt eller IPTC,
samt namn på filer, mappar, grupper och nätverk.

En ny USB 3.0-port möjliggör överföring av stora datamängder i hög hastighet.
Trådlös överföring går fyra gånger snabbare och Ethernet-anslutningen är nu
dubbelt så snabb jämfört med D4s. Du kan föra över filer via ett trådlöst
nätverk i mycket hög hastighet med den nya trådlösa sändaren WT-6 (säljs
separat) 15 , som har stöd för standarden IEEE802.11ac och utökar
anslutningsavståndet till ungefär 200 m16. Nu kan du snabbt skicka bilder
direkt till redaktörers datorer när du är ute och fotograferar, eller från studion
till servar för lagring/granskning. Den tillvalsbara trådlösa sändaren WT-5 är
också kompatibel med D5. Och den nytillagda Fn3-knappen, som sitter under
OK-knappen, har kommandot ”Anslut till nätverk” tilldelat till sig som
standardinställning, vilket möjliggör snabb åtkomst till menyskärmen för
nätverk.
15 Programmet Wireless Transmitter
16 Med

Utility (kan hämtas från Nikons webbplatser) måste vara installerat.
stor antenn och accesspunkt för trådlöst nätverk. Räckvidden varierar beroende på signalstyrka och eventuella hinder.

Praktiskt HTTP-serverläge med flera funktioner

Spotvitbalans

Skriva in text

Kompromisslös prestanda med XQD

Accesspunktsläge för enkel anslutning till trådlöst nätverk

Kamerans dubbla kortfack har plats för två XQD-kort eller två CF-kort (typ I, UDMA-kompatibelt) och du
kan välja mellan två D5-modeller beroende på vilket minneskort du föredrar.14 För fotografer som
fotograferar sport eller andra fartfyllda händelser eller filmar i 4K/UHD är XQD-minneskort som enkelt
hanterar kamerans bildhastighet mycket viktiga.
14 Enheten

med dubbla minneskortsfack kan även bytas ut i efterhand vid Nikons serviceanläggningar (en avgift tillkommer).

XQD-kort

HTTP-serverläget möjliggör kontinuerlig fotografering med fjärrkameror via en webbläsare på en dator,
smartphone eller surfplatta. Med D5 kan du även skriva in text via webbläsare, så att du kan kontrollera
och redigera information om IPTC, upphovsrätt och kommentarer direkt i kameran.

CF-kort

Valbara alternativ för RAW-storlek
Med D5 kan du ta bilder i två mindre RAW-filstorlekar, för ännu snabbare prestanda. Både RAW-storlek S och
RAW-storlek M (båda med förlustfri komprimering med 12 bitar) bibehåller exceptionell skärpa och detaljer
för flexibel redigering. De är också kompatibla med NEF (RAW)-bearbetning direkt i kameran.

D5 kan användas som en accesspunkt för trådlöst nätverk med den trådlösa sändaren WT-6 (eller den
tillvalsbara trådlösa sändaren WT-5) monterad. Upp till fem trådlösa enheter kan anslutas samtidigt i HTTPserverläget. Jämfört med bara en enhet i lägena för FTP-överföring, bildöverföring, Camera Control.

Kommentarer från

PROFFSEN

Motorsport

Mirco Lazzari
(Italien)

Bilden på föraren precis när han tagit kurvan och hamnat mitt framför mig – du måste
ta 12 bilder per sekund för att ta en bild som den! Sättet som D5:ans autofokus följde
och tog bilden på, och sökarens klara sikt, är två stora steg framåt som gjorde den här
bilden möjlig.

Sport

Mode/skönhet/livsstil

Matthias Hangst

Dixie Dixon

(Tyskland)

(USA)

D5 tar verkligen saker och ting till en ny nivå. Bättre ISO-prestanda ger mig chansen
att fotografera med snabbare slutartider och föreviga alla sorters händelser. En
gång, när solen stod lågt, fotograferade vi en spelare i en vit matchtröja för se hur
D5 klarar av föremål med låg kontrast och bakgrundsbelysning. Vi tog ungefär
20 eller 30 bilder i rad och AF-motivföljningen var verkligen imponerande.

Jag älskade att arbeta med D5. Hudtoner är extremt viktiga inom mitt yrke, och jag
känner att den här kameran verkligen är överlägsen där. Tack vare bildhastigheten
vid serietagning och autofokusen kan du också fotografera det du inte kunde förut:
ansiktsuttryck som bara varar någon tiondels sekund blir oftast de bästa bilderna. Jag
tyckte även att den nya pekskärmen var väldigt praktisk när jag snabbt ville zooma in
för att kontrollera skärpa, hår/smink och många andra detaljer.

Fotojournalism/sport/
filmskapande

Natur/vilda djur

Bill Frakes

Ole Jørgen Liodden

(USA)

(Norge)

Det här är en fantastisk kamera. Den har otroligt precisa autofokussystem, ISO
högre än vad jag nånsin kunnat föreställa mig och enastående ergonomi. Jag är
otroligt glad över att kunna filma i 4K med en Nikonkamera. 4K är superviktigt för
mig, eftersom jag vill visa varenda detalj i ett filformat som förblir användbart och
modernt långt in i framtiden. Jag har vigt mitt liv åt att berätta historier, och jag
kan definitivt förlita mig på Nikon.

Det faktum att D5:ans autofokus kan detektera motiv även vid -4 EV är en jättebra
uppdatering. En gång såg vi två unga grizzlybjörnar som slogs eller lekte i vattnet.
Det var mörkt ute och jag fotograferade vid ISO 102 400, men bildkvaliteten var ändå
imponerande. Det regnade nästa varje dag den gången i Alaska och kameran var oftast
blöt, men fungerade ändå perfekt. Det är extremt viktigt för mig. Det innebär att jag har
ett verktyg som fungerar under alla sorters förhållanden.

Nya möjligheter:
Nikon Creative Lighting System

Systemtabell
BLIXTAR

Avancerad trådlös blixt med radiostyrning × Enhetlig blixtstyrning

SÖKARTILLBEHÖR
Sökarlupp DK-17M

Högpresterande
batteripack SD-9
Speedlight SB-5000

Vinkelsökare DR-5

Speedlight SB-910

Enhetlig blixtstyrning:
styr blixtarna från en dator
Enhetlig blixtstyrning ger extra systemkontroll. Nu kan
du styra SB-5000 eller ändra inställningarna från
kameramenyn eller från en dator med Camera Control
Pro 2 när blixten sitter på kamerahuset.
Alla inställningsändringar som görs från kameran,
datorn eller på själva blixten delas med varje enhet. Du
kan också använda kamerans meny ”Spara/
ladda inställningar” för att spara blixtinställningar på ett
minneskort för användning på flera D5-kameror.

Sökarokular med fluorskikt
DK-17F*

Sökarlupp DG-2

Dimskyddat
sökarokular DK-17A

Sökaradapter DK-18

Okular DK-17

Korrektionslins (-3, -2, 0, +1,
+2 m-1) DK-17C

Ögonmussla av gummi DK-19

Speedlight
SB-5000
Speedlight SB-700

Speedlight
SB-910

Sökaradapter* DK-27

Speedlight
SB-700
Speedlight SB-500

Speedlight
SB-500
Speedlight
SB-300

NIKKOR-OBJEKTIV

FJÄRRKONTROLL OCH GPS-TILLBEHÖR

Speedlight SB-300
Fjärrkontrollsats med
modulerat infrarött ljus
ML-3

TTL-fjärrstyrningskabel
SC-28/29
Kontrollenhet för trådlös
blixt (Speedlight) SU-800

Kamerans monitor

Dator (Camera Control Pro 2)

Trådlös fjärrkontroll
WR-R10

WR-adapter
WR-A10

Trådlös fjärrkontroll
WR-1
Trådlös fjärrkontroll
WR-T10

Trådutlösare MC-36A
Trådlös fjärrkontroll
WR-R10

DIGISCOPING-TILLBEHÖR
Blixtsystem för
närbildsfotografering (Speedlight)
Speedlight inklusive kontrollenhet R1C1
SB-5000

Trådlös fjärrkontroll
WR-1

Trådutlösare MC-30A

Trådutlösare MC-36A
Trådutlösare MC-30A

Fieldscope-fäste för digital
SLR-kamera FSA-L2

Trådutlösare MC-22A

Trådutlösare MC-22A

Fjärrkontrollsats med
modulerat infrarött ljus
ML-3

Förlängningskabel
MC-21A

WR-adapter
WR-A10

Konfiguration

Sammankopplingskabel
MC-23A

Sammankopplingskabel
MC-23A

MIKROFONER

Adapterkabel MC-25A

Trådlös mikrofon ME-W1

Adapterkabel MC-25A
2-poliga
fjärrtillbehör

GPS-enhet GP-1A
Trådutlösare MC-DC2

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: JPEG hög ★ (optimal kvalitet) • AF-områdesläge: Grupperat
AF-område • Exponering: [M]-läge, 1/1 250 sekund, f/7,1 • Vitbalans: Färgtemperatur (5 000 K) • Känslighet: ISO 10 000 • Picture
Control: Standard • Speedlight: SB-5000 (radiostyrd AWL och automatisk FP med höghastighetssynk)
©Dave Black

Bättre ljussättning med SB-5000 –
kraftfull radiostyrd blixt
SB-5000 är vår första radiostyrda blixt och den ger dig
precis det ljus du behöver ute på fältet och inne i studion.
Radiosignalerna klarar avstånd på 30 m och gör att du
kan skapa avancerade kombinationer av externa blixtar
och blixtar på kameran. Nu kan du arbeta obehindrat i
miljöer där sikten inte är fri eller där en optisk signal
skulle försvagas av starkt solljus. Dessutom förhindrar
det nya inbyggda kylsystemet att blixtpanelen överhettas.
Du kan ta fler än 100 bilder i snabb följd när blixten körs
med full effekt.

Full kontroll i krävande situationer:
avancerad trådlös blixt med radiostyrning
D5 har fullt stöd för den nya radiostyrningsfunktionen i
Nikons Creative Lighting System. Avfyra en eller flera
blixtenheter med hjälp av den trådlösa fjärrkontrollen
WR-R10 (säljs separat)17 och upp till sex grupper av
fjärrstyrda SB-5000-enheter. Optisk styrning stöds också,
vilket innebär att äldre blixtar kan användas när du
behöver flera samtidigt.
17 Kräver WR-A10 WR-adapter

(tillval). WR-R10:s firmware måste vara ver.

GPS-adapterkabel
MC-35

Stereomikrofon ME-1

SB-5000

Automatisk ISO-kontroll:
få exponeringarna du behöver
Välj målexponeringsområden och kontrollera ISO
automatiskt under fotografering med blixt. Välj ”Motiv
och bakgrund” för att skapa jämvikt mellan bakgrunden
och huvudmotivet, till exempel när du fotograferar en
nattscen. Välj ”Endast motiv” för att få en optimal
exponering av bara huvudmotivet. Maximal ISOkänslighet för fotografering med blixt kan ställas in från
ISO 200 och hela vägen upp till Hög 5.

GPS-enhet**

DATORTILLBEHÖR

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

Uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL18a*/
EN-EL18

XQD-minneskort**
CompactFlash-kort**

TV- OCH
VIDEOTILLBEHÖR
Strömkontakt
EP-6

HDMI-kabelklämma*

XQD-minneskortsläsare**
CF-kortläsare**

USB-kabelklämma*
Skrivare**

Nätadapter EH-6b
Batteriladdare* MH-26a

ViewNX-i†

USB-kabel* UC-E22

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

Capture NX-D†
LAN-kabel**
Smart enhet** (iOS/AndroidTM OS)

Persondator**

Camera Control Pro 2

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Trådlös sändare

3.00 eller senare.

HÖRLURAR

TV monitor**
Hörlurar**

HDMI ingång för
video**

FTP server**

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

Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D5
Kameratyp
Digital spegelreflexkamera
Objektivfäste
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Effektiv bildvinkel
Nikons FX-format
Effektiva pixlar
20,8 miljoner
Bildsensor
35,9 × 23,9 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
21,33 miljoner
System för dammreducering Rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden (programvaran
Capture NX-D krävs)
Bildstorlek (pixlar)
• FX (36 × 24) bildområde: 5 568 × 3 712 (L), 4 176 × 2 784 (M), 2 784 × 1 856 (S) • 1,2× (30 × 20)
bildområde: 4 640 × 3 088 (L), 3 472 × 2 312 (M), 2 320 × 1 544 (S) • DX (24 × 16) bildområde: 3
648 × 2 432 (L), 2 736 × 1 824 (M), 1 824 × 1 216 (S) • 5:4 (30 × 24) bildområde: 4 640 × 3 712 (L),
3 472 × 2 784 (M), 2 320 × 1 856 (S) • Bilder tagna under filminspelning med en bildstorlek på
3 840 × 2 160: 3 840 × 2 160 • Bilder i FX-format tagna under filminspelning med en bildstorlek
på 1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720: 5 568 × 3 128 (L), 4 176 × 2 344 (M), 2 784 × 1 560 (S) • Bilder
i DX-format tagna under filminspelning med en bildstorlek på 1 920 × 1 080 eller 1 280 × 720:
3 648 × 2 048 (L), 2 736 × 1 536 (M), 1 824 × 1 024 (S) • Bilder tagna under filminspelning med
11_SE
en bildstorlek på 1 920 × 1 080-beskärning: 1 920 × 1 080
Lagring - filformat
• NEF (RAW): 12- eller 14-bitars, förlustfri komprimering, komprimerad eller okomprimerad;
stor, medelstor och liten storlek finns (medelstora och stora bilder spelas in med ett bitdjup
på 12 bitar okomprimerad) • TIFF (RGB), JPEG: kompatibel med JPEG-Baseline med låg (ca 1:4),
normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16) komprimering; 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, Landskap och Jämn; valda Picture
Control-inställningar kan ändras, anpassad Picture Control kan sparas
Lagringsmedier
• XQD-typ (modeller för användning med XQD-kort): XQD-kort
• CF-typ (modeller för användning med CompactFlash-kort): Typ I CompactFlash-minneskorts
(UDMA7-kompatibla)
Dubbla kortfack
Två XQD-kort eller två CompactFlash-kort (CF), 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, 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 % horisontellt
och 97 % vertikalt • DX (24 × 16): ca 97 % horisontellt och 97 % vertikalt • 5:4 (30 × 24): ca 97 %
horisontellt och 100 % vertikalt
Förstoring
Ungefär 0,72× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m -1)
Ögonpunkt
17 mm (-1,0 m -1, från mitten av sökarokularet)
Dioptrijustering
-3 till +1 m -1
Mattskiva
BriteView Clear Matte Mark IX-skärm av typ B med fokuseringsramar för AF-område
(kompositionsrutnät kan visas)
Spegel
Snabbt återgående
Förhandsgranskning av
När Pv-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, inklusive G-, E- och D-objektiv (begränsningar gäller vissa
PC-objektiv), DX-objektiv (med bildområde DX [24 × 16] 1,5×), AI-P-NIKKOR-objektiv och ickeCPU-Al-objektiv (endast exponeringsläge 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 15 fokuspunkter med objektiv med maximal bländare på f/8
eller större, av vilka 9 punkter kan väljas)

Slutartyp
Slutartid
Blixtsynkhastighet
Utlösarlägen
Bildmatningshastighet
Självutlösare
Exponeringsmätning
Mätmetod

Mätområde (ISO 100,
f/1,4-objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringslägen

Elektroniskt kontrollerad, vertikalt rörlig, mekanisk skärpeplansslutare; elektronisk slutare för
främre ridå tillgänglig i utlösarläge med uppfälld spegel
1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, tid, X250
X = 1/250 sek., synkroniseras med slutaren vid 1/250 sek. eller längre
S (enkelbild), Cl (långsam serietagning), Ch (snabb serietagning),
Q (tyst läge), E (självutlösare), M up (uppfälld spegel)
Upp till 10 bps (Cl); 10 till 12 bps, eller 14 bps med uppfälld spegel (Ch); eller 3 bps (tyst läge)
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 sek.
TTL-system för exponeringsmätning med en RGB-sensor som har cirka 180 000 pixlar
• 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) • Högdagervägd:
tillgänglig med objektiv av typerna G, E och D
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: -3 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
• Högdagervägd mätning: 0 till 20 EV
Kombinerad CPU och AI

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
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde
ISO 100 till 102 400 i steg om 1/3, 1/2 eller 1 EV, med möjlighet att även välja värden på cirka 0,3,
ISO-känslighet
(rekommenderat
0,5, 0,7 eller 1 EV-steg (motsvarande ISO 50) under ISO 100, eller ca 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5
exponeringsindex)
EV-steg (motsvarande ISO 3 280 000) över ISO 102 400, automatisk ISO-känslighet kan användas
Aktiv D-Lighting
Värdena Auto, Extra hög +2/+1, Hög, Normal, Låg eller Av kan väljas
Autofokus
Multi-CAM 20K sensormodul för autofokus med TTL-fasdetektering, finjustering och
153 fokuspunkter (inklusive 99 sensorer av korstyp och 15 sensorer som stöder f/8),
55 av dessa (35 sensor av korstyp och 9 sensorer som stöder f/8) kan väljas
Arbetsområde
-4 till 20 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

Fokuspunkter
AF-områdeslägen
Fokuslås
Blixtstyrning
Blixtlägen
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator
Tillbehörssko
Nikon Creative Lighting
System (CLS)
Avancerad trådlös blixt
med radiostyrning
Enhetlig blixtstyrning
Synkterminal
Vitbalans
Gafflingstyper
Livevisningslägen
Objektivservo med
livevisning
Livevisning –
AF-områdesläge
Livevisning – autofokus
Film – mätning
Filmmätningsmetod
Film – bildstorlek (pixlar)
och bildfrekvens

153 fokuspunkter, av dessa kan 55 eller 15 väljas
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 25, 72 eller 153 punkter, 3D-följning, grupperat
AF-område, automatiskt AF-område
Du kan låsa fokuseringen genom att trycka ned avtryckaren halvvägs (enpunkts servo-AF) eller
genom att trycka ned mitten av sekundärväljaren
TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensor på ca 180 000 pixlar; i-TTL-balanserad upplättningsblixt
för digitala SLR-kameror används med matrismätning, centrumvägd mätning och högdagervägd
mätning, i-TTL-standardupplättningsblixt för digitala SLR-kameror med spotmätning
Synk på främre ridån, långsam synk, synk på bakre ridån, röda ögon-reducering, röda ögonreducering med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, av; stöd för automatisk FP med
höghastighetssynk
Exponeringsvärde –3 till +1 i 1/3, 1/2 eller 1 exponeringssteg
Tänds när den extra blixtenheten är helt laddad; blinkar när blixten har utlösts med full styrka
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Stöds
Stöds

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm

Stöds
ISO 519-synkterminal med låsgänga
Auto (3 typer), 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 till 10 000 K), samtliga med finjustering
Exponering, blixt, vitbalans och ADL
C (livevisningsläge för bilder) med tillgängligt ljudlöst läge, 1 (livevisning för filmer)
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Matrismätning, centrumvägd mätning eller högdagervägd mätning
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiv), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080-beskärning; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p
Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94; 50; 29,97; 25 och 23,976 bps; ★ hög kvalitet
tillgänglig i alla bildstorlekar, normal kvalitet tillgänglig i alla storlekar utom 3 840 × 2 160

Film – filformat
MOV
Film – videokomprimering Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Film – ljudinspelningsformatLinjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
ISO-känslighet för film
• Exponeringslägen P, S och A: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till Hög 5) med valbar övre
gräns • Exponeringsläge M: Automatisk ISO-känslighet (ISO 100 till Hög 5) tillgänglig med
valbar övre gräns; manuellt val (ISO 100 till 102 400 i steg om 1/3, 1/2, eller 1 EV) med ytterligare
alternativ tillgängliga till ungefär 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (motsvarande ISO 3 280 000)
över ISO 102 400
Övriga filmalternativ
Indexmarkering, timelapse-filmer
Monitor
8 cm (3,2 tum) tryckkänslig TFT-LCD-monitor med ca 2 359 000 punkter (XGA), 170 graders
betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och manuell reglering av monitorns ljusstyrka
Visning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder) med visningszoom, filmvisning, bild-/
filmspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation, visning av platsdata, automatisk
bildrotering, bildklassning, inspelning/uppspelning av röstmemo samt inbäddning och visning
av IPTC-information
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-kontakt), anslutning till inbyggd USB-port rekommenderas
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 identifiering (maximala logiska datahastigheter enligt
IEEE standard; faktiska hastigheter kan vara annorlunda) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Kontakt för kringutrustning För trådlös sändare WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
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-EL18a
Nätadapter
Nätadapter EH-6b, kräver strömkontakt EP-6 (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)
Cirka 160 × 158,5 × 92 mm
Vik
• XQD-typ (modeller för användning med XQD-kort): cirka 1 405 g med batteri och två XQDminneskort, men utan kamerahuslock och lock till tillbehörssko; cirka 1 235 g (endast kamerahus)
• CF-typ (modeller för användning med CompactFlash-kort): cirka 1 415 g med batteri och två
CompactFlash-minneskort, men utan kamerahuslock och lock till tillbehörssko; cirka 1 240 g
(endast kamerahus)
Driftmiljö
Temperatur 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL18a, batteriladdare MH-26a, USB-kabel UC-E22,
Medföljande tillbehör
(kan variera efter land och
kamerarem AN-DC15, kamerahuslock BF-1B, lock till tillbehörssko BS-3, USB-kabelklämma, HDMIområde)
kabelklämma, sökaradapter DK-27, fluorbelagt sökarokular DK-17F, lucka för batterifack BL-6
• XQD är ett varumärke som tillhör SONY Corporation. • 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. • Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder. • Google och Android™ är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc. • Produkter och varunamn är varumärken
eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i den här broschyren
är simulerade. • Trådlös sändare WT-6/A/B/C, blixt SB-5000 och trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10
omfattas av United States Export Administration Regulations (EAR). Tillstånd från USA:s regering krävs
endast för att exportera till följande länder som det råder handelsförbud mot eller som kräver särskilda
kontroller, i skrivande stund: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien (listan kan komma att ändras).
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