TOTAL DIGITAL
IMAGING SYSTEM

Mer subtila detaljer, mer drama
I stämningsfulla sammanhang kan blixtfotografering göra ögonblicket
ännu vackrare. Med hjälp av radiokommunikation kan till och med
komplicerad ljussättning kännas enkel, så att du kan låta kreativiteten
styra.

© Dave Black
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Ta kontroll över ljuset.
Utöka möjligheterna.
Fotografering handlar om att
arbeta med ljus. Om du tar
kontroll över ljuset kan allt
förändras. Tråkiga motiv blir
genast dramatiska. Ett ögonblick
som tycktes vara helt vanligt
blir plötsligt oförglömligt. För
fotografer kan det vara en
befrielse att arbeta med blixt.
Det är ett sätt att låsa upp all
potential i scenen framför sig,
att tänja på, eller till och med skriva om, reglerna.
Med några Nikon Speedlightblixtar i väskan har
du en rad kreativa alternativ till hands varje gång
du fotograferar. Speedlightblixtarna är portabla
och väldigt anpassningsbara, så att du kan skapa
uppfinningsrik ljussättning från flera vinklar så enkelt
som möjligt. Detta tack vare kraften och flexibiliteten
i Nikons Creative Lighting System (CLS), som ger dig
ett intuitivt och mycket exakt mätningssystem för
blixt i kombination med möjligheten att kontrollera

När kameran panorerar samtidigt som
en lång slutartid används förvandlas
bakgrunden med höstlöv i morgonljuset
till en djup, färgrik väggbonad. Cykelstigen
ligger fortfarande i skugga men två
fjärrblixtar belyser cyklisterna när
de passerar. Radiokommunikationen
garanterar en pålitlig, trådlös prestanda
även i tätt lövverk.

flera blixtar trådlöst. Och
det blev precis ännu bättre.
Nya Speedlight SB-5000
är första steget i en ny,
spännande era för CLS
och blixtfotografering i
allmänhet. För första gången
går det att kontrollera
blixtar via radiovågor,
vilket möjliggör pålitlig
kommunikation över mycket
större avstånd (upp till 30 m) utan att man behöver
bekymra sig för fysiska hinder. Nu kan du förverkliga
dina mest ambitiösa ljussättningsidéer tack vare
möjligheten att kontrollera upp till sex grupper med
blixtar samtidigt. Dessutom kan du fånga motiv som
rör sig snabbt på ett helt nytt sätt, tack vare mer exakt
höghastighetssynk och snabbare blixtuppladdning.
Blixtfotografering kan förvandla dina bilder. Och med
Nikons förbättrade Creative Lighting System är det
bara fantasin som sätter gränserna.

Ett par blixtar på stativ fungerar
som huvudbelysning på dansaren
och extra blixtenheter är placerade
i för- och bakgrunden, för att belysa
bladverket bakom henne. Tack vare
radiokommunikationen slipper man problem
med siktlinjen. Exakt höghastighetssynk
fryser ögonblicket samtidigt som ett
högt ISO-tal gör det möjligt att fånga upp
överjordiska omgivningen.

Fotografen tar bilden från bogserbåten
samtidigt som fem blixtar på en annan båt
samarbetar för att kasta ett fokuserat,
hårt ljus på wakeboardåkaren. Ögonblicklig
kommunikation över stora avstånd är
avgörande för att den här bilden ska kunna
tas. Eftersom det naturliga ljuset försvinner
snabbt är även snabb blixtuppladdning
ovärderligt.

Action när den är som bäst
Utmanande, snabbföränderliga miljöer är inga problem för
Speedlightblixtar. Dina ambitioner begränsas inte längre
av din utrustning, inte ens när du tar ögonblicksbilder över
stora avstånd.
© Dave Black
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Mer flexibel ljuskontroll med flera avancerade funktioner

Kreativ multiblixtfotografering med Avancerad trådlös blixt

Nikon Creative Lighting System (CLS) är Nikons eget blixtsystem som använder optimerad datakommunikation mellan blixtar och kameror.
En rad avancerade egenskaper som uppnås med hjälp av en kombination av blixtar och CLS-kompatibla kameror* utökar möjligheterna med
blixtfotografering markant. CLS består av mångsidiga funktioner, vilket visas nedan. (De tillgängliga funktionerna varierar beroende på vilken
kombination av blixtar och kameror som används.)

Genom att kombinera CLS-kompatibla kameror och flera Speedlightblixtar kan du använda dig av trådlös multiblixtfotografering och styra varje grupp med master och
fjärrblixtenheter. Det finns två system: radiostyrt och optiskt styrt.
Grupp F fjärrblixt
(SB-5000)

Grupp C fjärrblixt
(SB-5000)

Färginformation
från blixt

Automatisk
FP med
höghastighetssynk

[Blixt]
[LED-lampa]

AF-hjälplampa
för flerpunkts-AF

Funktioner som har stöd
för kamerafunktioner vid
blixtfotografering

i-TTLblixtkontroll
[i-TTL-balanserad
upplättningsblixt]
[Vanlig i-TTL-blixt]

Nikon Creative
Lighting System
(CLS)

[Radiostyrd]
[Optiskt styrd]

Funktioner kopplade till styrning
och avfyrning av blixtar

Grupp B
fjärrblixt
(SB-5000)

Modelleringsljus

Blixtvärdeslås
(FV)

Funktioner för integration av
kameror, blixtar och datorer

* CLS-kompatibla kameror: Nikons digitala
SLR-kameror i FX-format/DX-format (utom
D1-serien och D100), F6, COOLPIX A.
• Se s. 10–11 för tillgängliga funktioner med en kombination av
blixtar och kameror.

Avancerad trådlös blixt
Om man har flera Speedlightblixtar kan man styra dem trådlöst och
låta motivet lysas upp av blixtar från flera håll. Blixtarnas placering
och inställningar kan anpassas så att man kan få flera olika
ljussättningsalternativ. Det finns två sätt att styra blixtarna: med
radiostyrning eller optiskt.
• Radiostyrt: Om den trådlösa fjärrkontrollen WR-R10 monteras på en
kompatibel kamera (D5, D850, D500, D7500) kan fjärrstyrda
Speedlightblixtar (endast SB-5000) styras via radiovågor. (WR-A10
trådlös fjärrkontrolladapter krävs för D5, D850 och D500.)
• Optiskt styrt: Speedlightblixtarna styrs genom att man avfyrar en
masterblixt.
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Ca 30 m eller kortare

Kamera
+
styrenhet
(WR-R10+WR-A10)
+
masterblixt
(SB-5000)

Grupp A fjärrblixt

Avancerad trådlös blixt med radiostyrning
Med en trådlös WR-R10-fjärrkontroll som styrenhet på kameran (D5, D850, D500,
D7500) kan du använda Avancerad trådlös blixt med radiostyrning och placera
fjärrblixtar på ett mer flexibelt sätt än med ett optiskt styrt system. Det fungerar
även när fjärrblixtarna inte syns från kameran, finns bakom ett hinder eller om
omgivningsljuset är ljust.

Masterblixt

Avancerad trådlös blixt med optisk styrning
Trådlös multiblixtfotografering med optisk styrning av blixtarna kan användas
med alla CLS-kompatibla kameror utom COOLPIX A och Speedlightblixtar. Om
kameran har en inbyggd blixt med styrenhet kan den också användas.
• Upp till tre grupper (A, B, C) med fjärrblixtar kan användas. Det finns ingen gräns för hur många
externa enheter som kan finnas i varje grupp, men upp till tre per grupp rekommenderas.

• WR-A10 trådlös fjärrkontrolladapter krävs när WR-R10 används med D5, D850 och D500.
• Endast SB-5000 kan användas som fjärrblixtar.
• Upp till sex grupper (A–F) med 18 enheter kan användas som fjärrblixtenheter.
• Trådlös multiblixtfotografering utan en masterblixt är också möjligt.

Modelleringsljus
En viss mängd av svag blixtbelysning avfyras i en
följd, så att man kan kontrollera ljussättningen innan
fotograferingen.

Blixtvärdeslås (FV)
Blixten anpassas automatiskt utifrån lämplig
blixtmängd som fastställts med förblixtar, även
när man ändrar komposition, zoomning eller
bländare. Det gör att exponeringen alltid är
idealisk. När blixtmängden har fastställts kan
man fotografera med stabil exponering.

Färginformation från blixt
När kamerans vitbalans är inställd på Auto eller
Blixt väljs en lämplig vitbalans automatiskt utifrån
förhållandena för blixten eller SB-500-blixtens LEDlampa.
• Blixt: Information om färgtemperatur och färgfilter
skickas till kameran.
• LED-lampa: Information om färgtemperatur från
SB-500-blixtens LED-lampa skickas till kameran.

Automatisk FP med
höghastighetssynk
Vid användning av i-TTL-blixtkontroll och manuell
blixtstyrning är det möjligt att använda
blixtfotografering med slutartider som är snabbare
än kamerans egen synkhastighet. Den här funktionen
aktiveras automatiskt när slutartiden överstiger den
normala blixtsynkhastigheten.

AF-hjälplampa för
flerpunkts-AF
När det är svårt att fokusera på ett motiv för att
ljuset är så svagt projicerar den här funktionen en
AF-hjälpbelysning som är kompatibel med kamerans
flerområdes-AF och flerpunkts-AF för att få
autofokus.

Enhetlig blixtstyrning
Den här funktionen kan dela olika blixtinställningar
med Speedlightblixtar och kameror.
Blixtinställningarna kan ändras med hjälp av en
kamera eller Camera Control Pro 2 (tillval).
Inställningar som görs på blixtarna speglas i
kameran och i Camera Control Pro 2.

Fjärrblixt

Masterblixt
Optisk styrning
med en annan
Speedlightblixt
än SB-5000

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Kamera kompatibel med
radiostyrning
+
WR-R10 (med WR-A10)

Fjärrblixt

Masterblixt

(annan än SB-5000)

Radiostyrning
med en kamera

De främsta funktionerna i Nikon Creative Lighting System
En kamerasensor mäter ljuset som reflekteras från motiven med hjälp
av förblixtar innan huvudblixten och analyserar sedan informationen
och anpassar blixteffekten. Antalet förblixtar och deras mängd
optimeras för mer exakt anpassning av blixteffekten. När ett objektiv
av typ G/D/E används fastställs lämplig effekt med hjälp av
avståndsinformationen från motiven.
• i-TTL-balanserad upplättningsblixt: Balanserar huvudmotivets och
bakgrundens ljushet för att optimera blixteffekten. Huvudmotivet
kan exponeras korrekt med naturlig ljushet, mot bakgrundens
omgivningsljus.
• Vanlig i-TTL-blixt: Anpassar blixteffekten så att en lämplig mängd
ljus används på huvudmotivet. Perfekt när man vill fokusera på
huvudmotivet.

Grupp A
fjärrblixt
(SB-5000)

Grupp D fjärrblixt
(SB-5000)

Samtidig användning av optiskt styrda och radiostyrda system

Enhetlig
blixtstyrning

i-TTL-blixtkontroll

Grupp C fjärrblixt

Ca 10 m eller
kortare
Ca 30 m eller
kortare

Avancerad
trådlös blixt

Ca 7 m eller
kortare

Grupp B fjärrblixt

Grupp E fjärrblixt
(SB-5000)

Optisk styrning
med inbyggd
blixt

Grupp D

D7500
+
WR-R10

(endast SB-5000)

• Fjärrblixtarna i grupp A, B och C styrs optiskt medan de i grupp D, E och F radiostyrs.
• SB-5000 kan inte användas som masterblixt i det optiskt styrda systemet.
• Endast SB-5000 kan användas som fjärrblixt i det radiostyrda systemet.

Grupp A

Radiostyrning
med en kamera

Fjärrblixt

Med D5, D850, D500
Ett optiskt styrt system med en masterblixt (annan än SB-5000) monterad på
kameran kan användas samtidigt som ett radiostyrt system med WR-R10.

(Inbyggd blixt)

Grupp B

Grupp E

Grupp F

Fjärrblixt
(endast SB-5000)

Med D7500
Om du använder den inbyggda blixten i D7500 som styrenhet med optisk styrning
kan du använda Avancerad trådlös blixt för upp till två grupper med externa
enheter*. När den inbyggda blixten används tillsammans med en trådlös WR-R10fjärrkontroll från Nikon kan den även styra upp till tre grupper med Speedlightblixt
SB-5000 (tillval) samtidigt via radio. Det går även att använda Avancerad trådlös
blixt med optisk styrning och radiostyrning samtidigt.
*SB-5000, SB-700, SB-500 och SB-R200 (som alla säljs separat).

Övriga funktioner hos Speedlightblixtarna
Vanlig TTL-blixt
En kamera mäter det ljus som reflekteras från
huvudblixten genom objektivet och anpassar sedan
blixteffekten så att motivet exponeras på lämpligt sätt.
Automatisk blixt utan TTL
Blixtsensorn på Speedlightblixten läser av reflekterat
ljus från huvudblixten och kontrollerar det för lämplig
exponering.
Manuell blixt med avståndsprioritet
När fotograferingsavståndet har ställts in kontrollerar
Speedlightblixten automatiskt blixteffekten i
enlighet med bländarinställningen. Det går att ta

bilder med samma blixtexponering även med olika
bländarinställningar.
Automatisk motorzoomfunktion
Med hjälp av den här funktionen kan belysningsvinkeln
anpassas automatiskt när objektivet zoomar in eller ut.
Röda ögon-reducering
En process som tar bort röda ögon, som orsakas av att
ljus reflekteras från kameran vid blixtfotografering. Flera
förblixtar avfyras innan huvudblixten, för att få motivets
pupiller att dra ihop sig, så att röda ögon-effekten
minskar. (Möjligt på kameror med läget Röda ögonreducering)

Repeterande blixt
Blixten avfyras flera gånger under en exponering, för att
ge en stroboskopeffekt med multiexponering.
Indirekt blixt
När blixthuvudet vrids till positionen för indirekt blixt kan du få
blixten att reflekteras mot taket eller en vägg, för att lätta upp
skuggor och få en mer naturlig bild.
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Speedlightblixtar – kompatibilitet
Tillgängliga funktioner med Speedlightblixtar i kombination med CLS-kompatibla kameror

Kombinationer av kamera och Speedlightblixtar med Avancerad trådlös blixt
Radiostyrt system

Nikon Creative Lighting System

SB-5000

SB-700

SB-500

Vissa funktioner kan ställas
in på kameran

SB-300

Alla funktioner kan ställas
in på kameran

SB-R200

Använd med SU-800, kamerans
inbyggda blixt eller
4
SB-5000/700/500*
som styrenhet

Färginformation från blixt

Masterblixt

Rode-ogenreductie

Repeterande blixt









D7500

WR-R10

SB-5000













• Trådlös multiblixtfotografering med fjärrblixtar utan en masterblixt är också tillgängligt.

Optiskt styrt system
Fjärrblixt
Masterblixt/styrenhet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200






SU-800







SB-700





−

SB-500





−

Inbyggd blixt (kommandoläge)*





−



—



















D7500













—





—













D4-serien, Df, D810/D810A, D750, D7200, D7100



—









—





—

 *1











D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200



—



—



—

—



—

 *1

*5









COOLPIX A



—

—





—

—

—

—



—









D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—









—





—

—

—









D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200



—



—

—



—

—



—

—

—









COOLPIX A



—

—

—





—

—

—

—

—

—





—



Samtidig användning av optiskt styrda och radiostyrda system

D5, D850, D500



—













—



—

—

—







Optiskt styrt

D4-serien, Df, D7100



—









—



—

—

—

—

—







D810/D810A, D750, D7500, D7200



—













—

—

—

—

—







D5600, D5500



—



—

—





—

—

—

—

—

—







D5300, D5200, D3300, D3200



—



—

—



—

—

—

—

—

—

—







D3400



—



—

—





—

—

—

—

—

—







COOLPIX A



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—



D5, D850, D500



—

—

—





—

—

—



—

—

—



—

—

D4-serien, Df, D810/D810A, D750, D7500, D7200,
D7100



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200



—

—

—

—



—

—

—

—

—

—

—



—

—

COOLPIX A



—

—

—





—

—

—

—

—

—

—



—

—

D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100



—







—

—





*3

—

—

—

—



—

—



—



—

—

—

—

—



*3

—

—

—

—



—

—

Digitala SLR-kameror i FX-/DX-format
D5, D850, D810, D810A, D750, D500, D7500, D7200, D5600, D5500
D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100

SB-5000, SB-700, SB-R200

SB-5000


D5600* , D5500* , D5300* , D5200* , D3400* ,
D3300* 2, D3200* 2

Grupp F



Kameror

2

Grupp E





2

Grupp D

SB-5000



2

Grupp C

WR-R10 (med WR-A10)



2

Grupp B

D5, D850, D500



2

Grupp A

SB-5000

Manuell blixt

Manuell blixt med avståndsprioritet

Automatisk blixt utan TTL

Autobländarblixt

Enhetlig blixtstyrning

AF-hjälplampa för flerpunkts-AF

Automatisk FP med höghastighetssynk

LED-lampa

Blixtvärdeslås (FV)

Modelleringsljus

Styrenhet

D5, D850, D500

Kompatibel med Nikon Creative Lighting System
Endast tillgänglig med en Speedlightblixt.
 Tillgänglig när den används som en fjärrblixt för avancerad trådlös blixt.
*1 Tillgänglig med D5600, D5500, D5300, D5200, D3300 och D3200 vid montering på ett CPU-objektiv*.
*2 Styrenhetsfunktionen är inte tillgänglig med inbyggd blixt på D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300 och D3200.
*3 När SU-800, SB-5000 eller SB-700 används med AF-hjälplampa för flerpunkts-AF.
*4 Endast tillgängligt vid användning med D5, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500 och D7200.
*5 Med D3400 är automatisk blixt utan TTL tillgängligt när ett objektiv som inte är av E- eller G-typ används.

8

Blixt

Radiostyrd

Kameror

Optiskt styrd

i-TT-blixtstyrning

Speedlightblixtar

Avancerad trådlös blixt

Fjärrblixt
Kameror

• SB-5000, SB-700, SB-500 kan användas som masterblixt (fungerar som en styrenhet utan avfyrning).
• Vi rekommenderar att upp till tre fjärrblixtenheter används samtidigt i varje grupp.
* Med D810/D810A, D750, D7500, D7200, D7100, kan Grupp A/B och Kanal 1–4 ställas in i kommandoläge.

Kameror

Radiostyrt
Fjärrblixt

Masterblixt/styrenhet

Grupp A

Grupp B

SB-5000, SB-700, SB-500, SB-R200
D5, D850, D500
D7500

Fjärrblixt
Grupp C

Styrenhet

Grupp D

SB-5000, SB-700, SB-R200

Grupp E

Grupp F

SB-5000

SU-800







SB-700, SB-500





–

WR-R10
(med WR-A10)







Inbyggd blixt (kommandoläge)*





–

WR-R10







• När optiskt styrda och radiostyrda system används samtidigt kan SB-5000 inte användas som masterblixt i det optiskt styrda systemet.
* Grupp A/B och Kanal 1–4 kan ställas in i kommandoläge.

• Med D7500, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400 , D3300 och D3200 är i-TTL-blixtkontroll tillgänglig när ett CPUobjektiv* används.
* CPU-objektiv: Objektiv av typ G/D/E, AF-objektiv utöver typ G, D, E (utom objektiv till F3AF) och AI-P-objektiv.
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Nikon Creative Lighting System
Speedlightblixtar – sortiment
SB-500

SB-5000

Mångsidig Speedlightblixt med stor rörlighet och flexibilitet

Nikons ledande Speedlightblixt med fullt stöd för nästa generations
Creative Lighting System

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Kompatibel med Avancerad trådlös blixt
• Blixthuvudet kan vinklas upp till 90° och vridas horisontellt 180° i båda riktningarna
• Ledtal på 24 vid 24 mm (FX-format, ISO 100, m)
• LED-lampa (ca 100 lx) med hög prestanda ingår
– Mycket smidigt vid inspelning av film och fotografering av närbilder
– Valbar effektnivå i tre steg (låg, medel, hög)
– Belysning med platt ljuskälla med en diffusor som ger mjukt ljus
– Naturlig extrabelysning med en färgtemperatur på 5 400 K
– Blixtens färginformationsstruktur ställer in optimal vitbalans automatiskt när blixten
ansluts till D810 eller D750
– Utmärkt färgåtergivning som återger motivets färger på ett naturtroget sätt
• Kompatibel med vanliga R6/AA-batterier

• Systemet med avancerad trådlös blixt med radiostyrning gör det möjligt att använda
trådlös multiblixtfotografering för mer flexibel ljussättning även i starkt solljus eller när
optisk styrning inte fungerar på grund av avsaknad av fri siktlinje (endast D5, D850 och
D500)
• Ett kylsystem som minskar genereringen av värme i blixthuvudet är integrerat, vilket
markant ökar antalet bilder man kan ta i en följd
• Med funktionen Enhetlig blixtstyrning kan man ändra inställningarna och använda blixten
med hjälp av kameramenyer eller en dator med Camera Control Pro 2 (med D5, D850 och
D500)
• Funktioner som ofta används kommer man enkelt åt genom att trycka på den vridbara
multiväljaren eller den nya [i]-knappen
• Det finns tre ljusmönster (standard/jämnt/centrumvägt), med ökad ljusspridningsprecision,
för alla fotograferingssituationer
• Avläser automatiskt Nikons FX- och DX-format och väljer lämpliga ljusfördelningsvinklar
• Ett hårt färgfilter används som är mer hållbart och tål värme bättre (medföljer)
• Ledtal 34,5 vid 35 mm eller 55 vid 200 mm
(FX-format, standardljusmönster, ISO 100, m,23 °C)
• Den automatiska zoomfunktionen täcker ett 24–200 mm brett zoomområde (i FX-format)
• AF-hjälpbelysningen, som kan kombineras med flerpunkts-AF-system, täcker en brännvidd
på 24–135 mm
• Lägsta uppladdningstid: ca 1,8 sekunder med Ni-MH-batterier
• Kompatibel med högpresterande batteripack SD-9

SB-300

En kompakt och lätt Speedlightblixt med möjlighet till indirekt
blixtfotografering
för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Kompakt och lätt design – lätt att ta med sig
• Enkel att använda även för nybörjare
• Blixthuvudet kan vinklas upp till 120° uppåt för vackra inomhusporträtt
• Kompatibel med vanliga AAA-batterier

SB-700
Högpresterande, flexibla Speedlightblixtar förenklar fotografering med
blixt på kameran, fjärrblixtar och multiblixtfotografering
för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

• Fungerar som master- eller fjärrblixtenhet i Avancerad trådlös blixt
• Styr ett obegränsat antal Speedlightblixtar för upp till två grupper
• Ger fyra fristående kanaler av trådlös kontroll upp till 10 m för komplicerade
fotograferingssituationer
• Förenklat trådlöst läge för flera blixtenheter ger dig kontroll över blixteffekten från två
grupper av fjärrblixtenheter
• LCD-monitorn och kontrollernas placering har en användarvänlig design
• Motorzoom som täcker ett brett zoomområde på 24–120 mm (även manuell)
• Du kan välja mellan tre ljusmönster (standard/jämnt/centrumvägt)
• Avläser automatiskt Nikons FX- och DX-format för lämplig ljusfördelning
• AF-hjälpbelysning, som kan kombineras med flerpunkts-AF-system, täcker en 24–135 mm
bred brännvidd

D5+SB-5000
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D750+SB-500

© Ray Demski
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Specifikationer
R1C1/R1 Speedlightpaket för närbildsfotografering

SB-R200

Blixtar

Även tillgänglig som separat enhet

Ledtal
(ISO 100, m, 20°C)

SB-5000

Trådlös Speedlightblixt

Det ultimata blixtsystemet för kreativ, trådlös närbildsfotografering

R1C1: Blixtsystem för närbildsfotografering, inklusive kontrollenhet (SU-800, två
SB-R200 och alla tillbehör)
R1: Blixtsystem för närbildsfotografering, exklusive kontrollenhet (två SB-R200
och alla tillbehör)

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200, COOLPIX A
Två SB-R200-enheter medföljer både R1C1 och R1.
Varje enhet har ett ledtal på 10 (ISO 100, m)
eller 14 (ISO 200, m). Vid montering på objektiv via
SX-1 kan blixthuvudet lutas upp till 60° mot
objektivets optiska axel eller upp till 45° bort från
objektivet.

R1C1
• Upp till tre fjärrgrupper och fyra kanaler med SU-800 som kontrollenhet och
SB-R200 som fjärrenheter kan arrangeras för att ge kreativt ljus från vänster, från
höger, ovanifrån eller underifrån motivet.
• Inställningarna görs enkelt och bekräftas på SU-800-enhetens LCD-monitor från
kamerans position.

Speedlight kontrollenhet för trådlös
blixt

*Vissa objektiv kan inte användas.

Även tillgänglig som separat enhet
för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200, COOLPIX A

SX-1 Monteringsring
Kan hålla upp till fyra SB-R200enheter på objektivet eller upp
till åtta utanför kameran.

Med SC-28/SC-29 förenklas och säkras TTLblixtkontrollen. Med digitala systemkameror
från Nikon fungerar SC-29 också som en
extern AF-hjälplampa.
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SB-500

SB-300

28 (vid 35 mm zoomhuvudsposition,
i FX-format, standardljusmönster)

24 (23°C)

18

Motorzoom 24–120 mm, 12 mm med
hjälp av inbyggd vidvinkelblixtadapter

24 mm

27 mm

3 ljusmönster (standard/jämnt/
centrumvägt)

—

—

i-TTL-blixt, manuell blixt med
avståndsprioritet, manuell blixt,
repeterande blixt*1

i-TTL, Manuell

i-TTL, Manuell

—

Minsta uppladdningstid Cirka 1,8 sekunder
(manuellt läge, full effekt) (med Ni-MH-batterier)

Cirka 2,5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Cirka 3,5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Cirka 3,5 sekunder
(med Ni-MH-batterier)

Antal blixtar (manuellt
läge, full effekt)

Cirka 150
(med alkaliska batterier)

Cirka 160
(med alkaliska batterier)

Cirka 100
(med alkaliska batterier)

Cirka 70
(med alkaliska batterier)

Strömkälla

Fyra batterier i R6/AA-storlek,
högpresterande batteripack SD-9
Manuell inställning av ISOkänslighet, indikering av mängden
underexponering på grund av
otillräcklig blixteffekt i i-TTL-läge,
återställning av
standardinställningarna, knapplås,
överhettningsskydd,
firmwareuppdatering
Cirka 73,0 × 137,0 × 103,5 mm
Cirka 420 g

Fyra stycken R6/AA-batterier

Två R6/AA-batterier

Två AAA-batterier

Överhettningsskydd,
firmwareuppdatering

Överhettningsskydd,
firmwareuppdatering

Överhettningsskydd,
firmwareuppdatering*2

Cirka 71,0 x 126,0 x 104,5 mm
Cirka 360 g

Cirka 67,0 x 114,5 x 70,8 mm
Cirka 226 g

Cirka 57,4 × 65,4 × 62,3 mm
Cirka 97 g

Övriga funktioner

Mått (B × H × D)
Vikt (utan batterier)

*1 Vid användning som fjärrenhet
*2 Firmware kan uppdateras från kameran.

Blixtställ AS-20

Adapterringar

IR-panel för inbyggd
blixt SG-3IR

Färgfilterhållare SZ-1

Färgfilterset SJ-R200

Väskor

SW-C1 Flexibelt armfäste

Gör att du kan fästa objektiv, till exempel
en diffusor. Kan fästas i styrskenan på
monteringsringen SX-1.

Blixttillbehör

SC-28/SC-29
TTL-fjärrstyrningskabel (1,5 m)

3 ljusmönster (standard/jämnt/
centrumvägt)
i-TTL, autobländarblixt, icke-TTLautoblixt, manuell blixt med
avståndsprioritet, manuell blixt,
repeterande blixt
Testavfyrning, förblixtar,
AF-hjälplampa för flerpunkts-AF och
modelleringsljus

SB-700

Testavfyrning, förblixtar, AF-hjälplampa Testavfyrning, förblixtar,
för flerpunkts-AF och modelleringsljus modelleringsblixt

R1C1/R1 Tillbehör till

För centrering av ljuset från
SB-R200-blixten till en optisk
axel, vilket är särskilt effektivt vid
närbildsfotografering. Rekommenderas
för fotograferingsavstånd inom 15 cm
(objektiv till motiv).

Denna mjölkvita panel sprider
ljuset från en blixt och mjukar upp
skuggor.

Blixtläge

Monterad på en digital systemkamera från Nikon
fungerar SU-800 som kontrollenhet för så många
Speedlightblixtar som du vill.

SW-11 Positioneringsadapter för extrema närbilder

SW-12 Diffusor

Ljusmönster

Övriga tillgängliga
funktioner

SU-800

• SB-R200-enheter kan vinklas upp till 60 grader för objektiv med kort arbetsavstånd.

Belysningsvinkel
(i FX-format)

34,5 (vid 35 mm zoomhuvudsposition,
i FX-format, standardljusmönster,
23°C)
Motorzoom 24–200 mm, 14 mm med
vidvinkelskiva

AS-15
Synkterminaladapter

AS-15 är kompatibel med kameror som
D750, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300 och D3200 som har
standardtillbehörssko av ISO-typ men saknar
synkroniseringsterminal för stora
studiostrober.

Speedlight kontrollenhet SU-800 för trådlös blixt – specifikationer

Trådlös Speedlightblixt SB-R200 – specifikationer

• Överföringsläge: Infraröd pulskommunikation med blixtutlösartub
• Överföringsräckvidd: Cirka 20 m för SB-5000, SB-700 SB-500 och cirka 4 m för
SB-R200 vid normal inställning
• Antal kanaler: 4
• Antal grupper: 3
• Antal överföringar: Cirka 1 200
• Överföringsintervall: Cirka 1 sekund
• Våglängder för blixt: Cirka 800 till 1 000 nm (infraröd stråle)
• Blixttäckning: Cirka 60° (vertikalt), cirka 78° (horisontellt)
• Monitor: LCD, blixt redo-indikator
• Information om AF-hjälpbelysning för flerpunkts-AF: Cirka 10 m vid mitten
med 50 mm f/1,8-objektiv
• Strömkälla: 1 st 3V CR123A-litiumbatteri
• Mått (B × H × D): Cirka 68 × 96 × 58 mm

• Elektronisk konstruktion: IGBT (Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor) och
seriekopplade kretsar (endast för trådlös fjärrblixtenhet)
• Ledtal: 10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
• Täckningsvinkel: 24 mm
• Blixtläge: i-TTL, D-TTL, M (manuellt läge): full till 1/64 effekt (närbild), full till 1/128
effekt (kontrollenhet)
• Minsta uppladdningstid: Cirka 6,0 sekunder (manuellt läge, full effekt)
• Antal blixtar: Cirka 290 (manuellt läge, full effekt)
• Vinkling av blixthuvudet: Nedåt till 60° eller uppåt till 45°
• Monteringsfot: Sko för monteringsring SX-1 eller Blixtställ AS-20
• Målbelysning: Vit LED
• Monitor: Klar-lampa
• Strömkälla: 1 st 3V CR123A-litiumbatteri
• Mått (B × H × D): Cirka 80 × 75 × 55 mm

• Vikt (utan batteri): Cirka 160 g

• Vikt (utan batteri): Cirka 120 g
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Flerfunktionsbatteripack och extra tillförlitlighet
Mer prestanda och hastighet när du behöver det

EN-EL18
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri

EN-EL18a
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri

EN-EL15
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri

EN-EL15a
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri

för D5, D4-serien, D850

för D5, D4-serien, D850

för D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100,
Nikon 1 V1, UT-1

EN-EL14a
Uppladdningsbart
litiumjonbatteri

för Df, D5600, D5500, D5300, för D5, D4-serien, D850
D5200, D3400, D3300, D3200

De här uppladdningsbara batterierna ger utökad livslängd och konsekvent prestanda, även i kalla miljöer. När batterierna används med en digital
Nikon-systemkamera eller en kamera i Nikon 1-serien visar kameran exakt hur mycket laddning som återstår och antalet bilder som tagits sedan den
senaste uppladdningen.

MH-25
Batteriladdare
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MB-D18 flerfunktionsbatteripack

MB-D17 flerfunktionsbatteripack

MB-D16 Flerfunktionsbatteripack

för D850

för D500

för D750

Drivs med EN-EL15a/EN-EL15 eller EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 uppladdningsbart batteri eller åtta alkaliska,
Ni-MH- eller litiumbatterier i R6/AA-storlek. Detta
vädertåliga och dammtäta flerfunktionsbatteripack är
utrustat med avtryckare, AF-ON- och funktionsknappar, en
multiväljare och primär/sekundär kommandoratt.

Drivs med ett EN-EL15a/EN-EL15, EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 eller åtta batterier i R6/AA-storlek. Flera reglage
för vertikal fotografering används, som avtryckare,
multiväljare, funktionsknapp och primär/sekundär
kommandoratt. Konstruktion i slitstark magnesiumlegering
med skydd mot damm och vattendroppar.

Drivs med ett EN-EL15a/EN-EL15 eller sex alkaliska/
Ni-MH/litium-batterier i R6/AA-storlek. Nätadapter EH-5c/
EH-5b tillsammans med strömkontakten EP-5B är också ett
alternativ för längre tids användning. Ytterhölje i
magnesiumlegering med intuitiva reglage för vertikal
fotografering: AE-L/AF-L-knapp, primär-/sekundärrattar,
avtryckare och multiväljare.

MB-D15 Flerfunktionsbatteripack

MB-D12 Flerfunktionsbatteripack

för D7200, D7100

för D810/D810A

Drivs med ett EN-EL15a/EN-EL15, sex R6/AA alkaliska/
Ni-MH/litiumbatterier eller nätadaptern EH-5c/EH-5b AC
Smidiga kontroller för vertikal fotografering finns
inbyggda. Konstruktion i slitstark magnesiumlegering med
skydd mot regn.

Drivs med ett EN-EL15a/EN-EL15, ett EN-EL18b/EN-EL18a/
EN-EL18 batteri (lucka för batterifack BL-5 krävs) eller åtta alkaliska,
litium-, Ni-MH- eller litiumbatterier i R6/ AA-storlek.
EH-5c/EH-5b räcker längre vilket gör att du kan ta fler bilder. Utrustad
med avtryckare, AF-ON-knapp, multiväljare och två kommandorattar
för vertikal fotografering. Tillverkad i samma magnesiumlegering och
med samma väderskydd som själva kamerahuset.

MH-25a
Batteriladdare

MH-24
Batteriladdare

EH-5b
Nätadapter

MH-26a
Batteriladdare

Ger möjlighet att ladda två
EN-EL18/EN-EL18a batterier.

EH-5c
Nätadapter

EH-6b
Nätadapter

för D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200,
D7100, Nikon 1 V1, UT-1

för Df, D5600, D5500, D5300, för Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5200, D3400, D3300,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, Nikon 1 V1, UT-1
D3200

Laddar det uppladdningsbara litiumjon batteriet
EN-EL15/EN-EL15a.

Laddar det uppladdnings- Förser kameran med ström så att du kanf otografer autan avbrott. För att ansluta EH-5b till kameran
krävs nätströmkontakt EP-5A (för Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) eller
bara litiumjon batteriet
nätströmkontakt EP-5B (för D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, Nikon 1 V1, UT-1).
EN-EL14/EL14a.
Nätströmkontakt EP-6 krävs när EH-6b ansluts till D5, D4-serien.

för D5, D4-serien

Programvara + ett effektivt arbetsflöde
Kraftfulla verktyg för effektivt bildskapande
Capture NX-D

Camera Control Pro 2

ViewNX-i / ViewNX-Movie Editor

Capture NX-D är en programvara som har utvecklats
exklusivt för att framkalla Nikons ursprungliga RAW-filer
(NEF). Med Picture Control kan du anpassa bildens
utseende hur du vill och på så sätt utnyttja ditt
bildskapande med Nikon till fullo. Med Capture NX-D
kan du använda alternativet Jämn och parametern för
klarhet för bilder som tagits med kameror som är äldre
än D810.

Den här programvaran fjärrstyr de flesta funktioner på
Nikons digitala SLR-kameror från en dator som är
ansluten via USB-kabel eller kabelanslutet eller trådlöst
nätverk med hjälp av en trådlös sändare. Den stöder
även arbetsflöden i Capture NX-D, Nikons exklusiva
program för fotobehandling, och
bildhanteringsprogramvaran ViewNX-i.

ViewNX-i är lika praktiskt att använda som den
konventionella programvaran ViewNX 2 och är dessutom
mer användarvänligt vad gäller bläddringsfunktionerna,
som Photo Tray där användarna kan lagra filer från olika
mappar tillfälligt, så att det går snabbare att redigera
filmer eller skriva ut stillbilder. ViewNX-i samarbetar
med både Capture NX-D, som möjliggör detaljerad
anpassning av stillbilder, och ViewNX Movie Editor, som
kan användas för att enkelt redigera filmer.
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Trådlösa sändartillbehör + utökad effektivitet
Snabbare arbetsflöde och nyupptäckt fotoglädje

Trådlösa fjärrkontroller

Ytterligare ökad komfort med radioöverföring

WR-R10

WR-T10

WR-A10

WR-R10/WR-T10 trådlösa fjärrkontroller

WT-6/A/B/C* Trådlös sändare

WT-7/A/B/C* Trådlös sändare

WT-5A/B/C/D* Trådlös sändare

för D5

för D850, D810/D810A, D750, D500, D7200

för D5, D4-serien (Tillsammans med UT-1 datasändare kan
överföringar göras via trådlöst nätverk med
D810/D810A, D750, D7200 och D7100.)

De trådlösa sändarna WT-6/A/B/C och WT-7/A/B/C möjliggör bildöverföring via trådlöst
höghastighetsnätverk*1 till en dator eller FTP-server. När en kompatibel kamera används
tillsammans med en trådlös sändare kan läget ”FTP-överföring”, ”Bildöverföring”*2,
”Kamerakontroll”*2*3, ”HTTP-server”, ”Synkroniserad slutare” (endast med D5 och WT-6/A/
B/C eller WT-5/A/B/C/D, eller D4-serien och WT-5/A/B/C/D) användas.
• I HTTP-serverläget kan man bläddra bland bilder som är lagrade på kamerans minneskort
via en webbläsare på en dator eller smart enhet (Android OS, iPhone och iPad)*4 samt
fjärrfotografera. Det går att ansluta upp till fem enheter*5 samtidigt och det finns stöd för
serietagning. Det går även att redigera IPTC-information, text och information om
upphovsrätt via en webbläsare.
• Lägena för bildöverföring omfattar läget ”Infrastruktur”, där trådlösa accesspunkter till
nätverket används, och ”Accesspunkt”, där en kamera som är ansluten till en trådlös
sändare kan användas som en accesspunkt för direkt anslutning till en dator eller smart
enhet.

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500,
D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX A
De trådlösa fjärrkontrollerna WR-R10 och WR-T10 ger dig utökade möjligheter att fjärrstyra
kameran. Till skillnad från fjärrkontroller som använder infrarött ljus går det att lösa ut
slutaren även om det står träd eller andra hinder i vägen. Kommunikationsavståndet för en
kombination av WR-R10 och WR-T10 är ca 20 m*1 och för WR-R10 med WR-R10 är det
ca 50 m*1. Du kan styra en eller flera kameror med WR-R10 ansluten med WR-T10 som
sändare*2. Med WR-R10 och WR-T10 kan du variera fotograferingen med t.ex. olika objektiv,
använda olika vinklar för varje kamera eller ta stillbilder och filma*3 samtidigt genom att växla
mellan kanalerna. En WR-A10 trådlös fjärrkontrollsadapter krävs för att ansluta WR-R10 till
en SLR-kamera med en 10-polig tillbehörskontakt. Dessutom kan WR-R10 användas som
styrenhet*4 för Avancerad trådlös blixt med radiostyrning vid användning med D5/D850/D500
och SB-5000.

• Läget ”Synkroniserad slutare” kan användas även när D5 (med WT-6/A/B/C eller WT-5/A/
B/C/D) och D4-serien (med WT-5/A/B/C/D) används samtidigt.
• När D500, som inte är utrustad med en kontakt för kabelanslutet nätverk, ansluts med
WT-7/A/B/C, aktiveras bildöverföring via kabelanslutet nätverk med stöd för 1000BASE-T.
*1
*2
*3
*4
*5

WT-6/A/B/C och WT-7/A/B/C baseras på standarden IEEE802.11a/b/g/n/ac.
Wireless Transmitter Utility måste vara installerat på datorerna (kan hämtas från Nikons webbplats).
Camera Control Pro 2 (tillval) måste vara installerat.
För kombinationen WT-5/A/B/C/D och kameran (utom D5) kan endast iPhone användas.
Fotografering och textredigering kan göras med endast en enhet.

*1 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd, varierar beroende på väderförhållandena och eventuella hinder.
*2 WR-T10 och WR-R10 måste vara inställda på samma kanal och ha kopplats ihop i förväg för att kunna utlösas
synkroniserat.
*3 Du kan filma med D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3300, D3200 och COOLPIX A.
*4 Firmwareuppdatering till den senaste versionen krävs.

* Produktnamnet varierar i olika regioner beroende på vilka lokala frekvenser som används.

UT-1 Kommunikationsenhet

WU-1a trådlös mobiladapter

WU-1b trådlös mobiladapter

för D4-serien, D810/D810A, D750, D7200, D7100*1

för Df, D7100, D5200, D3300, D3200, Nikon 1 S2, COOLPIX A

för Nikon 1 J3/V2/S1/AW1*1
WR-1 trådlös fjärrkontroll

När UT-1 monteras på kamerans tillbehörssko och ansluts till
kameran med en USB-kabel, går det snabbt att överföra
bilder till en dator eller FTP-server via nätverkskabel samt att
fjärrstyra kameran från en dator*2. Dessutom kan trådlöst
nätverk*3 användas när enheten används tillsammans med
den trådlösa sändaren WT-5/A/B/C/D*4.
*1 Firmware till UT-1 bör uppdateras till version 1.1 eller senare.
*2 Camera Control Pro 2 (tillval) krävs.
*3 Baserat på IEEE802.11a/b/g/n.
*4 HTTP-serverläge och synkroniserad slutare är endast
tillgängliga med D4-serien.

Bilderna som tagits med kameran kan överföras trådlöst till en smart enhet*2 med Wi-Fi-anslutning, t.ex.en mobiltelefon
eller surfplatta. Du kan enkelt dela dina bilder via sociala nätverkstjänster (SNS), eller skicka dem som e-postbilagor. Med
fjärrfoto-graferingsfunktionen kan du dessutom styra slutaren på kameran och använda en smart enhet som
livevisningsskärm, vilket ger dig en flexibel fotograferingsvinkel. Kompatibel med operativsystemen iOS och Android™.
*1 När WU-1b är ansluten till Nikon 1 AW1 är den inte vattentät eller stöttålig.
*2 Wireless Mobile Adapter Utility som kan hämtas från Google Play Store krävs.
• Google, Android och Google Play är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Google Inc.

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200,
COOLPIX A
WR-1 kan anslutas till kameror med en 10-polig tillbehörskontakt*1. Den här avancerade fjärrkontrollen gör att man kan
utlösa slutaren på kameror med WR-1*2 eller WR-R10*2 fjärrstyrt från WR-1 eller från en huvudkamera med
WR-1/WR-T10. WR-1-enheterna kommunicerar via radiovågor, och räckvidden mellan dem är upp till 120 m*3.
WR-1 erbjuder olika alternativ för fjärrfotografering, till exempel: utlösa flera slutare samtidigt på flera kameror, utlösa
slutare på flera kameror som är synkroniserade med en huvudkamera med monterad WR-1*4, fjärrstyrning av varje
kameragrupp separat samt intervalltimerfotografering. Det går också att fjärrfotografera genom att kombinera WR-R10
med WR-T10*2. När WR-1 är konfigurerad som en sändare och en annan WR-1 eller WR-R10*5 är konfigurerad som en
mottagare som är ansluten till D5, D4S, D4*6, D850, Df, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200 eller D7100, går det att
visa eller ändra kamerainställningarna via displayen på sändaren WR-1. Det går även att spela in film*7.
*1 WR-1 kan inte användas separat.
*2 Kräver att de WR-1-, WR-R10- och WR-T10-enheter som används kopplas ihop. Maximalt antal kontrollenheter som kan kopplas ihop: 20 (WR-1) eller 32
(WR-R10).
*3 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd, varierar beroende på väderförhållandena och eventuella hinder.
*4 Endast en kamera med 10-polig tillbehörskontakt kan användas som huvudkamera i läget synkroniserade slutare. En kamera med en tillbehörskontakt kan inte
vara huvudkamera.
*5 Den fasta programvaran i WR-R10 ska vara uppdaterad till version 2.0.0 eller senare.
*6 Den fasta programvaran i kameran ska vara uppdaterad till den senaste versionen.
*7 Möjligt med D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, COOLPIX A.
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MC-38
Kabel för kameror med tillbehörskontakt
för WR-1 (medföljer)

MC-37
Kabel för kameror med 10-polig tillbehörskontakt
för WR-1 (medföljer)
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Trådutlösare och lång exponering

Vinkelsökare och ditt perspektiv

Få ut det mesta av stabil fotografering med stativ

Tydlig och bekväm visning

Trådutlösare/fjärrkontroll (fjärrkontrolltillbehör med 10 stift)

DR-5/DR-6 Vinkelsökare

DG-2 Sökarlupp

DR-5: för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
DR-6: för D750, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400,
D3300, D3200

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750,
för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D500
D500, D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300,
D5200, D3400, D3300, D3200

Ger en rättvänd bild för vinkelvisning. Passar utmärkt för arbete med stativ
eller när du tar bilder nära marken eller runt ett hörn. Går att justera efter
individuell synförmåga. DR-5/ DR-6 gör att du kan ange
återgivningsförhållandet till 1:1 eller 1:2

DG-2 ger 2× förstoring av det centrala området i
sökarbilden. Går att justera efter synförmåga.
Användbar vid exakt fokusering i närbilder. En
sökaradapter krävs.

DK-22 Sökaradapter

DK-27 Sökaradapter

DK-18 Sökaradapter

För montering av sökarluppen DG-2 på kamerans
sökare. DK-18 är för kameror med runda sökare.

DK-17M Sökarlupp

DK-21M Sökarlupp

för D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
för D5
D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D500

för D750, D7500, D7200, D7100

För montering av sökarluppen DG-2 på
kamerans sökare. DK-22 är för kameror
med rektangulära sökare

När DK-17M är monterad vid kameran
förstoras sökarbilden ungefär 1,2×.
Dioptrijusteringsområdet breddas både på
(+)- och (–)-sidan.

DK-21M förstorar sökarbilden med
ungefär 1,17×.

Detta tillbehör till D5, som medföljer
kameran, möjliggör enkel montering/
borttagning. Om du förbereder adaptern
med ett regnskydd missar du inga
fototillfällen, inte ens under dåliga
väderförhållan- den.

MC-36/36A Trådutlösare (0,85 m)

MC-30/30A Trådutlösare (0,8 m)

MC-22/22A Trådutlösare (1 m)

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Gör att du kan fjärrstyra en kamera och ställa in intervalltid
och lång exponering. Med belyst LCD-monitor.

Gör att du kan fjärrutlösa en kamera med funktion för
utlösningslås genom att hålla avtryckaren nedtryckt. Det är
användbart för bulbfotografering.

Användbar för anslutning till en fjärrslutaranordning som till
exempel har aktiverats av en infraröd sensor för att ta bilder
av vilda djur i mörker.

MC-21/21A Förlängningskabel (3 m)

MC-23/23A Sammankopplingskabel (0,4 m)

MC-25/25A Adapterkabel (0,2 m)

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

Används med MC-22/22A/23/23A/ 25/25A/30/30A/36/
36A eller ML-3.

För anslutning av två kameror för simultan eller
synkroniserad slutarutlösning.

Gör att du kan använda tvåpoliga fjärrtillbehör: MC-4A
trådutlösare och MC-12B trådutlösare.

ML-3 Fjärrkontrollsats med modulerat infrarött ljus
för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D500

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

DK-17C Korrektionslinser

för D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200 D500
Ett användarvänligt hjälpmedel för visning
och fokusering som hjälper närsynta och
långsynta fotografer att se sökarbilden
korrekt utan att bära glasögon.

DK-17F Sökarokular med fluorskikt

DK-17A Imskyddat sökarokular

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D500

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A,
D500

Fem korrektionslinser från –3 till +2 m -1 för Båda sidorna av skyddsglaset har ett
fluorskikt som är lätt att rengöra.
kameror med runda sökare.

Ett transparent optiskt element i plast med
en särskild ytbehandling som minskar
imbildning.

DK-19 Ögonmussla

DK-20 Ögonmussla

DK-21 Ögonmussla

DK-23 Ögonmussla

DK-25 Ögonmussla

DK-28 Ögonmussla

för D5, D4-serien, Df, D810/
D810A, D500

för D5200, D3200

för D750

för D7200, D7100

för D5600, D5500, D5300,
D3400, D3300

för D7500

Med ML-3 kan du fjärrstyra två separata kanaler via ett
infrarött LED-ljus för att aktivera automatisk
kamerafunktion från ett avstånd på upp till 8 m.
Funktionerna är bland annat automatisk slutarutlösning,
fördröjd slutarutlösning, enbildstagning och serietagning.

Trådutlösare/fjärrkontroll

MC-DC2 Trådutlösare (1 m)

ML-L3 Fjärrkontroll

för Df, D750, D7500, D7200, D7100, D5600,
D5500, D5300, D5200, D3300, D3200, COOLPIX A, GP-1A

för D750, D7500, D7200, D7100, D5500,
D5300, D5200, D3400, D3300, D3200, COOLPIX A,
Nikon 1J1/J2/V1/V2/V3

Ger möjlighet att fjärrutlösa.

Ger möjlighet att fotografera trådlöst.

Gör det bekvämare att titta och förhindrar att ströljus kommer in i sökaren och tar bort kontrasten.
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Övriga tillbehör
Filter
Neutrala färgfilter (NC-filter)
Dessa filter skyddar objektivet och påverkar
inte bildens färgbalans. Flerlagerskydd tar bort
interna reflexer och förbättrar färgåtergivningen.
Finns i storlekarna 52, 58, 62, 67, 72 och 77 mm.
Cirkulära polariseringsfilter II
Med de här filtren kan du fotografera genom
fönster och minska reflexer från ytor som vatten
och glas. De förstärker också blå himlar. Kompatibla
med fotografering både i färg och svartvitt. Finns i
storlekarna 52, 58, 62, 67, 72 och 77 mm.

Närbildstillbehör
Mjukfokusfilter
Ger dina bilder en mjuk och vacker suddig effekt. Passar i
många olika fotograferingssituationer, till exempel
porträttbilder. Finns i storlekarna 52, 62, 67, 72 och 77 mm.

Filterhållare i gelatin AF-3, AF-4
Hållarna är avsedda för gelatin- och glasfilter med en
tjocklek på cirka 2 mm. AF-3 används för 3-tums fyrkantiga
gelatinfilter och NIKKOR-objektiv med en filterstorlek på
52, 62, 67, 72 eller 77 mm. AF-4 används med 4-tums
Inskjutningsbara cirkulära polariseringsfilter
fyrkantiga gelatinfilter och NIKKOR-objektiv med en
Utformade för användning med teleobjektiv som utrustats med filterstorlek på 52, 62, 67, 72, 77, 82 eller 95 mm. Nikon
erbjuder också två
en filterhållare för inskjutningsbara filter. Filtren minskar
skyddsalternativ: HN-36 för AF-3
reflexerna från andra ytor än metall, till
och HN-37 för AF-4. Många
exempel glas och vatten. Vrid den
skydd med samma diameter kan
roterande ringen på hållaren för att hitta
staplas, beroende på
den mest effektiva positionen. Filtren
brännvidden för det objektiv som
påverkar inte autofokus eller automatisk
används.
exponering. Både C-PL1L och C-PL3L har
AF-3
AF-4
en diameter på 52 mm.

PK-11A

PS-6 Bildkopieringsadapter
Används med PB-6 och ett
NIKKOR-objektiv för att göra kopior
av diabilder. Det går att beskära
den ursprungliga diabilden.

BR-2A* Makroadapterring
För omvänd montering av
objektiv. BR-2A ökar också
arbetsavståndet för vanliga
objektiv eller vidvinkelobjektiv.
Kompatibel med objektiv med en
tillbehörsstorlek på 52 mm.

BR-3* Adapterring
En praktisk adapter som
konverterar bajonettfattningen
på ett objektiv i omvänt läge till
en 52 mm gänga som används
till filter och motljusskydd.

PK-12

PK-13

PK-11A*/PK-12*/PK-13* Automatiska mellanringar
Använd en eller flera mellanringar för ytterligare kreativa möjligheter. Ett AI
NIKKOR-objektiv har automatiska funktioner för bländaröppning och
mätarkoppling som gör att du kan komponera, fokusera och mäta med
vidöppna bländare. Ringarna kan också användas för manuell
exponeringskontroll (Exponeringsmätaren kan inte användas med kameror
som saknar en spak för exponeringsmätarkoppling).
* Objektiv av typen G/E och PC kan inte användas.

HDMI-kabel

Mikrofoner

HC-E1 HDMI-kabel

ME-1 Stereomikrofon

ME-W1 Trådlös mikrofon

för D5, D4-serien, Df, D850, D810/D810A, D750, D500,
D7500, D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200,
D3400, D3300, D3200 och Nikon 1-serien/ COOLPIX
A-serien med HDMI-mini-kontakt typ C

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200,
Nikon 1 V1/V2/V3

för D5, D4-serien, D850, D810/D810A, D750, D500, D7500,
D7200, D7100, D5600, D5500, D5300, D5200, D3300, D3200,
Nikon 1 V1/V2/V3

Med hjälp av en HC-E1-kabel kan komprimerade filmdata
överföras till en HDMI-ansluten extern videospelare.
Informationen kan också sparas på ett externt minneskort
samtidigt, som en praktisk säkerhetskopiering.

Stereomikrofonen ME-1 är utrustad med ett
vibrationsreduceringssystem som ger ett renare ljud genom
att det minimerar det brus som kan uppstå vid
autofokusering. Dessutom reducerar det inbyggda
högpassfiltret vindbrus och andra lågfrekventa ljud som inte
blockeras av vindskyddet. Väger ca 92 g (enbart ME-1).

Med ME-W1 kan du spela in ljud på ca 50 meters avstånd.
Samtidig inspelning från både mikrofonen och mottagaren är
möjligt. Stereoljudsinmatning är möjligt om du monterar en
ME-1 stereomikrofon på mikrofonenheten. Det finns även
möjlighet till tvåvägskommunikation mellan en person på
avstånd och fotografen.

Kamera
Df
D850
D810

Negativdigitaliserare

Mjukavtryckare
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för D850

för Df

Med MC-35 kan kameran anslutas till GPS-enheter med
stöd för NMEA-O183-protokollet, till exempel GARMIN™
och MAGELLAN™ , för registrering av
GPSpositionsinformation och tidssignaler som är
synkroniserade med UTC (Universal Coordinated Time)
i bilddatafiler under fotografering.

Med ES-2 kan du snabbt och enkelt konvertera film till
digitala data. Montera digitaliseringsadaptern (tillval) på ett
objektiv som AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED på en
D850 och sätt sedan i filmen som ska digitaliseras i en
FH-4-hållare för monterade diabilder eller FH-5-hållare för
monterade diabilder. Sedan är det bara att fotografera.
Kamerans digitaliserings-funktion reverserar automatiskt
färgerna och sparar dem som JPEG-bilder.

AR-11 kan skruvas i avtryckaruttaget på t.ex. Nikon
Df-kameran och ger en mjuk och vibrationsfri avtryckare.
Ebonit som övre material ger en skön känsla för
avtryckarfingret.

R

R

R

R

CF-DC8
CF-DC4
CF-DC8
CF-DC4

CF-DC5
CF-DC4

D610
D600

CF-DC5

R

R

D500

CF-DC8

R

R

D300S
D300

CF-D200

R

R

D7500

CF-DC3

D7200

CF-DC3

R

R

D7100

CF-DC3

R

R

D5300

för D5, D4-serien, D810/D810A, D500

R

CF-DC4

D5500

AR-11 Mjukavtryckare

R

R

CF-DC4

D7000

ES-2 digitaliseringsadapter

R

CF-DC5

D800
D800E

D5600

MC-35 GPS Adapterkabel

CF-DC6

D810A

D750

GPS-adapterkabel

Väska

AF DX Fisheye 10.5/2.8G ED
AF-S DX 35/1.8G
AF-S DX Micro 40/2.8G
AF-S DX Micro 85/3.5G ED VR
AF-P DX 10-20/4.5-5.6G VR
AF-S DX 10-24/3.5-4.5G ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 16-80/2.8-4E ED VR
AF-S DX 16-85/3.5-5.6G ED VR
AF-P DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G VR
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED II
AF-S DX 18-55/3.5-5.6G ED
AF-S DX 18-70/3.5-4.5G IF-ED
AF-S DX 18-105/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-135/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-140/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-200/3.5-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 18-200/3.5-5.6G IF-ED
AF-S DX 18-300/3.5-5.6G ED VR
AF-S DX 18-300/3.5-6.3G ED VR
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED VR II
AF-S DX VR 55-200/4-5.6G IF-ED
AF-S DX 55-200/4-5.6G ED
AF-S DX 55-300/4.5-5.6G ED VR
AF-P DX 70-300/4.5-6.3G ED VR
AF 14/2.8D ED
AF Fisheye 16/2.8D
AF 18/2.8D
AF-S 20/1.8G ED
AF 20/2.8D
AF-S 24/1.4G ED
AF-S 24/1.8G ED
AF 24/2.8D
AF-S 28/1.4E ED
AF 28/1.4D
AF-S 28/1.8G
AF 28/2.8D
AF-S 35/1.4G
AF-S 35/1.8G ED
AF 35/2D
AF-S 50/1.4G
AF 50/1.4D
AF-S 50/1.8G (Special Edition)
AF-S 50/1.8G
AF 50/1.8D
AF-S 58/1.4G
AF-S 85/1.4G
AF 85/1.4D IF
AF-S 85/1.8G
AF 85/1.8D
AF-S 105/1.4E ED
AF-S Micro 60/2.8G ED
AF Micro 60/2.8D
AF-S VR Micro 105/2.8G IF-ED
AF Micro 105/2.8D
AF-S Fisheye 8-15/3.5-4.5E ED
AF-S 16-35/4G ED VR
AF-S 18-35/3.5-4.5G ED
AF 18-35/3.5-4.5D IF-ED
AF 24-50/3.3-4.5D
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED VR
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED
AF 24-85/2.8-4D IF
AF-S VR 24-120/3.5-5.6G IF-ED
AF-S 24-120/4G ED VR
AF 24-120/3.5-5.6D IF
AF 28-80/3.3-5.6G
AF 28-100/3.5-5.6G
AF 28-105/3.5-4.5D IF
AF 28-200/3.5-5.6G IF-ED
AF 28-200/3.5-5.6D IF
AF-S 28-300/3.5-5.6G ED VR
AF 35-70/2.8D
AF 35-105/3.5-4.5D IF
AF-S 70-200/4G ED VR
AF-P 70-300/4.5-5.6E ED VR
PC-E 24/3.5D ED
PC-E Micro 45/2.8D ED
PC-E Micro 85/2.8D
PC 19/4E ED

Kameraväskor – kompatibilitet

CF-DC3

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC2

R

R

D5200

CF-DC2

D5100

CF-DC2

R

R

CF-DC7

R

R

D3400
D3300

CF-DC1

R

R

CF-DC7

R

R

CF-DC1

R

R

D3200

CF-DC1

R

R

D3100

CF-DC1

R

R

R

R

CF-DC8
F6

CF-DC4
CF-64

Kan förvaras med filter, lock, motljusskydd med snäppfäste (HS), motljusskydd med bajonettfäste (HB) (omvänt läge) eller motljusskydd av gummi som skruvas fast (HR) (vikt). <R: endast motljusskydd av gummi>

Aktuellt i september 2017

Kan förvaras med lock.
Kan förvaras med filter, motljusskydd som skruvas fast (HN) eller motljusskydd som skjuts på (HK) (normal position).
Kan förvaras med filter och lock.
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Systemkompatibilitet
D5

Df

D850

D810/D810A

D750

D500

D7500

D7200

D7100

D5600

D5500

D5300

D5200

D3400

D3300

D3200

Nikon 1- serien

Blixt
Blixtar

SB-5000/SB-700/SB-500/
SB-300 SU-800/SB-R200

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Blixttillbehör

SC-28/SC-29
AS-15

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

ML-3
MC-DC2
MC-21/21A/22/22A/23/23A/
25/25A/30/30A/36/36A

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

Fjärrkontrolltillbehör
●
●

●
●

●

●

ML-L3

●
●

●

●
(J1/J2/V1/V2/V3)

Mikrofon
Stereomikrofon
Trådlös mikrofon

ME-1
ME-W1

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● (V1/V2/V3) *1
● (V1/V2/V3)

Strömförsörjning
Batterier

Batteriladdare

Flerfunktionsbatteripack

Nätadaptrar

EN-EL14a
EN-EL15/15a
EN-EL18a/18
MH-24
MH-25/25a
MH-26a
MB-D12
MB-D15
MB-D16
MB-D17
MB-D18
EH-5c/5b*2
EH-6b*3

●
●
●
●

●

● (V1)
●

●

●

●

●

●

●
● (V1)

●
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● (V1)

●

●

● (S2)

●

GPS-tillbehör
MC-35

●

WT-7/A/B/C
WT-6/A/B/C
WT-5/A/B/C/D
WU-1a

●
●

●

●

Trådlösa sändare/trådlösa mobiladaptrar
●

●

●

●*4

●*4

●

●
●*4

●

●*4
●

●

●

WU-1b

(J3/V2/S1/AW1)

UT-1

●

●

●

●

Trådlösa fjärrkontroller
WR-1
WR-R10/WR-T10

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●*5

●
●

●
●*5

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

HC-E1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

HDMI-kabel

●
●

●
●

●

●

●

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●
●*7

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●*7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Negativdigitaliserare
Digitaliseringsadapter

ES-2

●

Vinkelsökare

Adaptrar/
okular/
ögonmusslor

DR-5
DR-6
DG-2
DK-17A/DK-17C/DK-17F/DK-17M/
DK-18/DK-19
DK-22
DK-21M
DK-20C
DK-20
DK-21
DK-23
DK-25
DK-27
DK-28

●

●*6

●*6

●*6

●*6

●

●

●

●

●
●
●*7

●*6
●

●
●
●
●

●
●

Kamerahuslock
BF-1B

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Skydd för LCD-skärm
BM-12

●

CF-DC8
CF-DC7
CF-DC6
CF-DC5
CF-DC4
CF-DC3
CF-DC2
CF-DC1

●

Kamerafodral

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
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●
●
●

●

●
●
●

●
●
●

Adapter för multitillbehörsport AS-N1000 krävs.
För att ansluta EH-5c/5b till kameran krävs EP-5A nätadapterkoppling (för Df, D5600, D5500, D5300, D5200, D3400, D3300, D3200) eller EP-5B (för D850, D810/D810A, D750, D500, D7500, D7200, D7100, Nikon 1 V1, UT-1).
Strömkontakter EP-6 krävs för att ansluta EH-6b till D5, D4-serien.
Datasändare UT-1 krävs.
Kräver WR-A10 trådlös fjärrkontrollsadapter.
Sökaradapter DK-18 krävs.
Sökaradapter DK-22 krävs.
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• Google Maps TM är ett varumärke som tillhör Google Inc.
• Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Tillverkaren kan ändra specifikationer och utrustning utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet.
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