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Inspirerande prestanda i ett format du gärna bär med dig
Får vi lov att presentera nya Nikon D7000, en kamera för allt du vill fotografera eller filma, när som helt och var
som helst. Upplev fantastiska bilder med hög upplösning och fina graderingar tack vare CMOS-bildsensorn

16,2 megapixel i DX-format och det kraftfulla bildbehandlingssystemet EXPEED 2. Upplev
fördelarna med generösa ISO-värden, 100–6 400, och den otroligt låga brusnivån. Tack vare kamerans
39-punkters AF-system och avancerade system för motividentifiering med en RGB-matris
mätningssensor på 2 016 pixlar kan du förvänta dig knivskarpa och välexponerade bilder. Och med
en tidsfördröjning på avtryckaren på cirka 0,052 sekunder och fotografering med cirka
6 bilder per sekund behöver du inte vara rädd att missa ett enda ögonblick. Sökaren, som har i stort sett
med

100 % täckning, visar exakt det du fotograferar, och för den som vill fotografera både stillbilder och rörliga
bilder har D7000 D-filmfunktioner i full HD-kvalitet (1080p), aktiv autofokus och manuell
exponering. All den här avancerade tekniken skyddas av ett kompakt kamerahus med överdel och bakstycke av
en magnesiumlegering, och med fogar som har genomgått tuffa tester mot väta och damm. D7000 är redo
att användas både utomhus och inomhus. Avtryckaren har testats med 150 000 bildtagningar, så du kan
vara säker på att den håller för många fina bilder. Lägg därtill de enastående NIKKOR-objektiven och Creative Lighting
System så har du allt som behövs för att kunna göra allt det du drömmer om. Vart kan en sådan kreativ frihet ta dig?
Ta reda på det med D7000.

16,2 megapixels och EXPEED 2
EXPEED för mjuka toner, fylliga färger och fina detaljer
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/160 sekund, f/4,5 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 640 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Utmärkt detaljskärpa: 16,2 effektiva
megapixel
Oavsett om du vill göra stora utskrifter
eller beskära en bild hårt levererar D7000
den upplösning du behöver. Grunden
utgörs av en CMOS-bildsensor i DXformat med 16,2 effektiva megapixel,
optimerad för att fånga ljuset på ett
kvalitativt sätt genom de skarpa NIKKORobjektiven. Tillsammans med 14- bitars
A/D-omvandling (12 bitar kan också
väljas), skapar D7000 fantastiska bilder
med rikare toner och bilddetaljer än vad
som tidigare varit möjligt i DX-formatet.
A/D-omvandlingen sker inne i sensorn,
vilket gör att bildens integritet bibehålls
utan att man behöver kompromissa med
bildhastighet eller energieffektivitet.
Kombinera CMOS-sensorn och A/Domvandligen med det smidiga DX-formatet och dess typiska telefotofunktion med
1,5 gånger brännvidden, så börjar du
kanske ana vart de här kraftfulla funktionerna kan ta dig.
Förbättrad bildkvalitet och hastighet:
bildbehandlingssystemet EXPEED 2
Ibland vill du fånga de subtila färgtonerna i
solnedgången. Andra gånger vill du frysa
en snabb rörelse. Med D7000 kan du göra
båda, tack vare den senaste generationens
bildbehandlingssystem EXPEED 2, som
löser flera uppgifter
samtidigt, snabbare
och mer kraftfullt. Du
kommer att få uppleva
mjukare toningar, även
i svåra skuggor och
högdagrar, så att dina
bilder får ett större djup. Seriebildtagningen
med cirka 6 bilder per sekund gör att
kameran kan fånga händelseförloppet som
du själv missade.

Filma D-film i full HD (1080p) med aktiv
autofokus och manuell exponering
D7000 tar dig in i en ny era av filminspelning: Med full HD (1080p) och filmredigeringsfunktioner som ger en exceptionell
filmupplevelse. Förutom att du får mjuka
rörelser i bilden kan kameran kompensera
för förvrängning och annan försämring av
bilden. D7000 har både automatisk och
manuell exponering, som låser exponeringsvärdet när du filmar scener som har
olika konstrastnivåer, till exempel när du
panorerar från ett ljust fönster till en
mörkare interiör. Kameran har en inbyggt
monomikrofon, men kan också utrustas
med en extern stereomikrofon för bättre
ljudkvalitet.
ISO 100 till 6 400 som standard, kan
utökas till motsvarande 25 600
Med förbättrad pixelkvalitet i bildsensorn
följer också ett större ISO-omfång i DXformatet – ISO 100 till 6 400 är nu standard i D7000, vilket gör att du kan hantera
fler ljussituationer: från ljusa utomhusbilder till svagt belysta kvälls- och inomhusbilder. Nikons välkända brusreduceringssystem har uppgraderats ytterligare. I hela
inställningsområdet ger D7000 skarpa
bilder med minimalt färgbrus. Och tack
vare den förbättrade bildbehandlingshastigheten kan du fortsätta fotografera utan
stress även när brusreduceringen vid höga
ISO-tal är aktiverad. Bra prestanda vid
höga ISO-tal kan också förbättra filminspelningen avsevärt, så att du kan fånga
känslan i det befintliga ljuset.

Förbättrad kvalitet i högdagrar och
skuggor: Aktiv D-Lighting
Nikons exklusiva Aktiv D-Lighting-funktion
bevarar detaljer i både skuggor och högdagrar på motiv med höga kontraster.
Oavsett om du fotograferar en ljus himmel
och en mörk förgrund eller mörka skuggor i
en miljö där du inte kan använda blixt visar
EXPEED 2 bilderna med mjuka färgtoner
– även vid de högsta inställningarna. Det är
bara att välja Auto-läget i Aktiv D-Lighting
så anpassar sig kameran till motivets
kontrastnivåer. Du kan också ta tre alternativexponeringar med olika styrkenivåer.
Även när Aktiv D-Lighting är aktiverad kan
du använda serietagning med samma
hastighet som annars.

Aktiv D-Lighting av

ISO 100

ISO 6 400

Aktiv D-Lighting Extra hög
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39-punkters AF och 2 016-pixlars RGB-sensor
Fokusera på det som är viktigast
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 600 sekund, f/4,5 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Nu är det ännu mer exakt: systemet
för motividentifiering
D7000 har en inbyggd sensor för
exponeringsmätning som har många fler
pixlar än någon annan digital system
kamera någonsin har haft. RGB-sensorn
med 2 016 pixlar läser noggrant av motivets ljushet
och färger och tillämpar
sedan det värdet, inte bara
för att optimera auto
exponeringen utan även autofokuseringen,
den automatiska vitbalansen och i-TTL-blixt
beräkningen – allt på några få millisekunder – före själva exponeringen. Med fler
pixlar kan D7000 upptäcka ännu mindre
motivdelar – både rörliga och stillastående.
Det nya förbättrade systemetför motiv
identifiering ger bättre bilder i alla avseenden.
Brett täckningsområde med
39 AF‑punkter
De 39 strategiskt placerade AF-punkterna
hos D7000 täcker en stor del av bilden,
vilket ger dig många möjligheter till
flexibel bildkomposition. De nio AF-punkterna i mitten är kraftfulla sensorer av
korstyp – speciellt användbara när du behöver knivskarpa bilder, vid exempelvis porträtt och makrofoto.
Och till skillnad från andra
tillverkares system fungerar sensorerna i
D7000 med alla AF NIKKOR-objektiv på
f/5,6 eller snabbare. D7000 har ett antal
AF-områdeslägen – bland annat dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 39
punkter. Du kan växla mellan de tre
beroende på hur förutsebara rörelserna
hos ditt motiv är. Sedan kommer den valda
AF-punkten och de omgivande punkterna
att följa motivets rörelser automatiskt.
Det finns även 3D-följning, som kontinuerligt följer motivet
mellan 39 AFpunkter och visar i
sökaren vilken AFpunkt som är

Behåll varma
ljusfärger

Normal

källor återger D7000s intelligenta AWB-
algoritm vitt som verkligt vitt – även i det
svåra ljuset från kvicksilverlampor. D7000
har även ett AWB-läge som återger det
varma ljuset från glödlampsbelysning korrekt.
aktiverad. Med hjälp av Nikons system för
motividentifiering bedömer det automatiska
AF-området huvudmotivet inom de
39 AF-punkterna och fokuserar på det.
Så oavsett vad situationen kräver är AFsystemet i D7000 redo för ditt sätt att
arbeta med skärpeinställningen.
Sofistikerad AE med RGB-sensor med
2 016 pixlar
När den extremt noggranna RGB-sensorn
med 2 016 pixlar har läst av informationen
om motivet, som ljushet och färg, jämför
D7000 vad den ser med bilddata från en
stor mängd verkliga fotograferingssitua
tioner. På så sätt levererar kamerans
berömda 3D-färgmatrixmätning II
exponeringsresultat som följer ditt eget
sätt att se ljus och skuggor samverka,
även i svåra ljussituationer. Den här intelligenta mättekniken ger också extremt
noggranna exponeringar med i-TTL-blixt,
och allt händer på några millisekunder.
Välgrundad automatisk vitbalans
(AWB)
Baserat på den stora mängd fotograferingsdata som samlats in från olika ljus-

Kontrastdetekterande AF för livevisning
och D-film
De som använder livevisning och D-film
kan glädjas över att D7000 nu har fått en
ännu snabbare kontrast-AF. Dessutom
kan ansiktsprioriterande AF känna av upp
till 35 ansikten. För rörliga motiv, till
exempel husdjur, finns AF-spårning som
låser fokus på motivet. Normalt auto
fokusområde rekommenderas för att
uppnå exakt fokusering medan brett autofokusområde rekommenderas vid fotografering med handhållen kamera. Båda
är effektiva för såväl fotografering med
livevisning som för filminspelning.
Snabbare respons
Inga fler missade tillfällen. D7000 har en
ny drivmekanik som styr de otroligt
snabba och precisa spegelrörelserna,
vilket ger dig cirka 0,052 sekunders
slutarfördröjning och en starttid på cirka
0,13 sekunder*. Dessutom kan du använda
serietagning med cirka 6 bilder per
sekund vid både 14-bitars och 12-bitars
A/D-konvertering när du tar RAW-bilder.
* Baserat på CIPA:s standard.
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Sökare med nästan 100 % bildtäckning
och kamerahus av magnesiumlegering
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 000 sekund, f/8 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 320 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

En perfekt sökarbild i ett stabilt hölje

Robust och skyddad: kamerahus av magnesiumlegering,
kapslat mot damm och fukt
Med överdel och bakstycke av en slitstark magnesiumlegering är
D7000 redo för alla slags utomhusaktiviteter. Nikons tekniker har
varit ytterst noga med att placera kamerans yttre delar så att de
skyddas mot damm och fukt på bästa sätt. Pålitligheten hos det
kompakta kamerahuset har testats i tuffa miljöer.

7,5 cm (3-tums) LCD-monitor med
ca 921 000 punkter och 170 graders
betraktningsvinkel
D7000 har en stor 7,5 cm (3 tums) VGA
LCD-monitor med härdat skyddsglas.
Upplösningen på ca 920 000 punkter
garanterar en tydlig och detaljerad bildvisning, vilket är ovärderligt när du vill kontrollera fokusering och bildskärpa. Den breda betraktningsvinkeln på 170° och den tydliga
visningen gör det enkelt att granska bilder eller bekräfta
menyinställningar när du fotograferar utomhus.

Sökare med cirka 100 % bildtäckning
Med praktiskt taget 100 % sökartäckning
är det du ser i sökaren precis det du fångar
på bild. Det specialbehandlade penta
prismat och precisionsskärmen i sökaren
ger inte bara en ljus och klar sökarbild, det
blir också lättare att avgöra när motivet är i
fokus.

Elektronisk virtuell horisont
Den virtuella horisonten som visas på
LCD-skärmen är särskilt användbar vid
landskapsfotografering och gör det enkelt
att kontrollera att du håller kameran helt
rak. Den kan också visas i livevisningsläget
eller i sökaren.

Precision och hållbarhet: Avtryckare
som testats med 150 000 exponeringar
D7000 har slutartider mellan 1/8000 sekund
och 30 sekunder med en snabbaste blixtsynkroniseringshastighet på 1/250 sekund.
Och precis som med proffsmodellerna är
slutaren testad med 150 000 exponeringar
i tuff miljö för att kontrollera precision och hållbarhet.

Dubbla SD-kortfack
Två minneskortsfack ger mängder av
fördelar: lagring på först det ena och sedan
det andra, lagring av samma bild samtidigt
på två kort, lagring av RAW och JPEG
samtidigt på olika kort och överföring av
data från ett kort till ett annat. Det går
också att ha ett specifikt kort med mer minne för användning vid
filminspelning.

Intuitiv användning: strategiskt placerade funktionsrattar och knappar
Varenda knapp på D7000 har placerats på
den mest strategiska platsen för att de ska
vara lätta att komma åt. Funktionsratten
och ratten för utlösarläge sitter på samma
axel för att de ska vara lätta att nå. Två nya
användardefinierade inställningar kan sparas på funktionsratten.
Utlösarlägesratten har nu ett tyst läge så att kameran blir nästan helt
ljudlös. Den intuitivt utformade knapp- och reglagestrukturen gör
det även smidigare att filma – livevisning aktiveras med en enda
knapptryckning.

Intelligent energihantering
Efter att noggrant ha undersökt alla aspekter av kamerans elektroniska kretsar har
Nikons tekniker konstruerat D7000 för
bästa prestanda med minsta möjliga
energiåtgång. Med det nya litiumjonbatteriet
EN-EL15 kan du ta upp till 1 050 bilder per
laddning*.
*Med EN-EL15, baserat på CIPA:s standard.
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/200 sekund, f/7,1
• Vitbalans: Molnigt • Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]/läge, 1/800 sekund, f/6,3
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/1 000 sekund, f/6,3 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 800 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Blixt: SB-900 • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/160 sekund, f/5,6
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/100 sekund, f/3,5
• Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 6 400 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis
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NIKKOR och Nikon Creative Lighting System
Skarpa, exakta och inspirerande:
NIKKOR-objektiv
Världens bästa fotografer väljer NIKKORobjektivför de ojämförligt skarpa och precisa
bilder de skapar. NIKKOR är optik i världsklass.
Från vidvinkel till teleobjektiv, från normaloptik
till mikrofotografering finns ett passande
NIKKOR-objektiv som gör att du kan se världen
ur ditt alldeles egna perspektiv.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5 ED
Det här ultravidvinkelobjektivet,
som är speciellt framtaget för
Nikons DX-format, ger dig en
mångsidig vidvinkelzoom med
minimal förvrängning även på de
kortaste brännvidderna.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Micro NIKKOR är ett medellångt
DX-teleobjektiv som är idealiskt för
närbildsfotografering och allmän
fotografering med kontinuerlig
autofokus från oändlighet till verklig
storlek (1×). Det har bra arbetsavstånd och är stabilt
vid handhållen fotografering tack vare VR II.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Det här supertelet med ca 5,5×
zoom är kompakt och lätt tack vare
NIKKOR:s exklusiva HRI-optik
(High Refractive Index: högt
brytningsindex) som har bättre
optiska prestanda i ett enda linselement än vad
som är möjligt med flera vanliga glaselement. Det
har dessutom utmärkta komprimeringseffekter och
är stabilt vid handhållen fotografering tack vare VR II.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Blixt: SB-900
• Bildkvalitet: 12-bitars RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/60 sekund, f/2,8
• Vitbalans: Molnigt • Känslighet: ISO 1 000 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Nikon Creative Lighting System
D7000 har en inbyggd uppfällbar blixt som täcker
in perspektivet från ett 16 mm objektiv utan
vinjettering. Blixten är helt kompatibel med
Nikons Creative Lighting System (CLS) och ger
välbalanserade blixtexponeringar tack vare den
innovativa i-TTL-blixtkontrollen. Den inbyggda
blixten kan också användas som styrenhet för
fjärrblixtenheter när funktionen Avancerad trådlös
blixt används. De dubbla fördelarna med i-TTLtekniken och fjärrstyrningsmöjligheterna gör
sofistikerad fjärrblixtstyrning enkel och inspirerande.
En enda fjärrblixt från sidan med
SB-910 eller SB-700 skapar mer
struktur, fler dimensioner och mer
stämning än befintligt ljus kan göra.
För mer sofistikerade kreativa effekter
finns den intelligenta SB-700 som gör
fjärrstyrningen av flera blixtar ännu
enklare.

SB-700

Picture Control-system och tillbehör
Gör mer med dina bilder

Picture Control-system
Du kan enkelt förändra en bild genom att välja en inställning från
kamerans Picture Control-meny. Välj bland följande inställningar:
Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Landskap och Porträtt. Du kan
till och med justera parametrar som skärpa och mättnad och sedan
spara dem som anpassade
Picture Control-inställningar.

Capture NX 2 – kraftfulla verktyg
för snabb och enkel fotoredigering

ViewNX 2 – Din verktygslåda för
fotografier

Nikons bildbehandlingsprogram
Capture NX 2 ger dig en helt ny
kreativ frihet, speciellt när du jobbar i
NEF, Nikons eget bildfilsformat.
NEF-formatet ger dig största möjliga
kreativa frihet, så att du får ut det
mesta av dina digitala filer. Den
exklusiva U Point® -tekniken från Nik Software förenklar bildoptimeringen
och ger dig fantastiskt kreativa möjligheter. I stället för komplicerade lager
och memorering kan du använda Capture NX 2 för att helt enkelt placera en
färgkontrollpunkt där du vill omarbeta bilden. Med skjutreglage kan du
justera nyans, färgmättnad, ljushet, kontrast, röd ton, grön ton, blå ton och
bildvärme. De värden du har valt kan användas på ett utvalt område för
den ärg du behöver. Klicka, dra och justera: En fantastisk visuell upplevelse
som kan åstadkomma både subtila och radikala förändringar snabbt.
Använd autoretuscheringspenseln för att ta bort fläckar och andra
oönskade element i dina bilder. Klicka och dra över störande element i
bilden så försvinner de. Alla dessa förändringar är icke-destruktiva så att du
kan experimentera utan att behöva oroa dig för att förstöra originalbilden.

Att bläddra mellan bilder och sortera
dem är enkelt med ViewNX 2. Det här
programpaketet, som följer med kameran,
hjälper dig att granska, redigera, lagra
och dela med dig av stillbilder och filmer.
Sätt etiketter på bilderna så blir det
enklare att söka och bläddra, eller välj
mellan en mängd redigeringsfunktioner som att ändra storlek, beskära,
rotera, räta upp och automatiskt korrigera röda ögon. Filmredigerings
funktioner motsvarande dem som finns i D7000 är också tillgängliga.
ViewNX 2 fungerar också smidigt tillsammans med Nikons fotowebbplats, my Picturetown, så det blir roligare än någonsin att överföra och
titta på dina bilder.
Camera Control Pro 2 – Ta kontrollen över din fotografering –
med fjärrstyrning
Med en USB-anslutning kan du fjärrstyra din D7000 via Camera Control
Pro 2, och ställa in till exempel exponeringsläge, slutartid och bländare.
Du kan till och med filma med hjälp av fjärrkontrollen. Integreringen med
livevisningsfunktionen i D7000 gör den idealisk både i studion och på
fältet. Om du har den trådlösa sändaren WT-4A/B/C/D/E* (säljs separat)
kan du ansluta kameran till datorn via ett trådlöst nätverk (Wi-Fi) eller en
Ethernet-anslutning via kabel.
* Produktnamnet varierar i olika geografiska områden beroende på vilka lokala frekvenser/kanaler
som används.

Capture NX 2 – systemkrav
Porträtt

Windows
Macintosh
Förinstallerade versioner av Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/		
Mac OS X (version 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)
Professional/Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/ Home Premium/Business/ 		
Enterprise/Ultimate (Service Pack 2)*, Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**			
Processor
Pentium 4 eller snabbare		
Power PC G4/G5, Intel Core-serien/Xeon-serien
Internminne (RAM)		
Minst 768 MB (minst 1 GB rekommenderas)
Hårddiskutrymme		
200 MB krävs för att installationen ska kunna genomföras
Monitorupplösning Minst 1 024 × 768 pixlar (minst 1 280 × 1 024 pixlar rekommenderas) och 16-bitars färg 		
Minst 1 024 × 768 pixlar (minst 1 280 × 1 024 pixlar rekommenderas) med 64 000 färger eller mer
(32 bitar rekommenderas)		
(16,7 miljoner färger eller mer rekommenderas)
Övriga
• En cd-rom-enhet krävs för att installationen ska kunna genomföras.
• En Internetanslutning krävs om Nikon Message Center 2 ska användas.
• En miljö där tillhörande minneskort kan hanteras krävs om anpassade Picture Control-inställningar ska importeras/exporteras.
Information om systemkrav och kompatibla funktioner finns i användarhandboken.
Operativsystem
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Monokrom

Landskap

* 32- och 64-bitarsversionerna stöds. Med 64-bitarsversionerna fungerar programmet dock som ett 32-bitarsprogram. ** Endast 32-bitarsversioner av Windows XP stöds.

SYSTEMTABELL
SÖKARTILLBEHÖR

BLIXTAR

Sökarlupp
DG-2

Standard

Livfull

Sökaradapter DK-22

Neutral

Speedlight
SB-910

Speedlight
SB-700

Flerfunktionsbatteripack MB-D11
Det särskilda batteripacket MB-D11 ger
längre batterilivslängd. Du kan ta upp till
2 100 bilder*. På MB-D11 finns en
avtryckare, kommandorattar och en
multiväljare för vertikal fotografering.
Det ger också kameran bättre balans när
du använder långa teleobjektiv.
*Med två EN-EL15-batterier (ett i kameran och ett i MB-D11)
baserat på CIPA-standard.

GPS-enhet GP-1
När GP-1-enheten är ansluten kan du lägga
till geotaggar i dina bilder, med information
om latitud, longitud, altitud och UTC
(Universal Coordinated Time) i EXIF-data
för varje bild. GP-1 ställer också automatiskt
in kamerans inbyggda klocka. Enheten kan
monteras på kamerans tillbehörssko eller
på kameraremmen.

Vinkelsökare
DR-6

TTL-fjärrstyrningskabel
SC-28, 29

Ögonmussla
DK-21*

TV-TILLBEHÖR

TV-monitor**

DIGISCOPINGTILLBEHÖR

HDMI-kabel**

FJÄRRSTYRNINGS- OCH GPS-TILLBEHÖR

Fieldscope-fäste till digital
SLR-kamera FSA-L1

AV-kabel EG-D2*

DATORRELATERADE TILLBEHÖR
GPS-enhet
GP-1

Trådutlösare
MC-DC2

Fjärrkontroll
ML-L3

VÄSKA

USB Cable UC-E4*
Halvmjuk väska
CF-DC3

Litiumjonbatteri
EN-EL15

Strömkontakt
EP-5B

Capture NX 2

TRÅDLÖS SÄNDARE
Uppladdningsbart
Li-jonbatteri

MIKROFON
Stereomikrofon
ME-1
Nätadapter EH-5b

Persondator**

PC card-adapter**
SD-minneskortläsare**

SD-minneskort**

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH LADDARE

Batteriladdare MH-25*

[Efter]

Blixtsystem för
närbildsfotografering
(Speedlight), inklusive
kontrollenhet
R1C1/R1

NIKKOROBJEKTIV

Sökarlock DK-5*

Flerfunktionsbatteripack
MB-D11

[Före]

Blixtar från Nikon
SB-900/700/400

Speedlight
SB-400

Sökarlupp
DK-21M

Inbyggd bildretuschering
Välj bland ett stort antal retuscherings
alternativ direkt i kamerans retuscheringsmenyer. Reparera dåliga bilder, justera
färger eller använd kraftfulla och roliga filter för att få ut det bästa ur dina bilder, helt
utan datorns hjälp. Kameran skapar alltid
en dubblettbild med dina filterinställningar,
vilket innebär att originalbilden alltid finns
kvar i oförändrat skick. Filmredigeringsfunktionerna gör att du kan justera filmens
längd och extrahera stillbilder.

Färgteckning

Batteripackskena
SK-6/6A

Högpresterande
batteripack SD-9

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

USB-kabel
UC-E4*

EN-EL3e
Nätadapter
EH-6a/EH-6b

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Trådlös sändare WT-4A/B/C/D/E
*Medföljande tillbehör

**Produkter som inte kommer från Nikon
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Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D7000
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Bildsensor
Dammreduceringssystem
Bildstorlek (pixlar)
Filformat

Digital systemkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Cirka 1,5× objektivets brännvidd (Nikon DX-format)
16,2 miljoner
23,6 × 15,6 mm CMOS-sensor, pixlar totalt: 16,9 miljoner
Funktion för rengöring av bildsensorn, referensbilddata för borttagning av damm i bilden
(programmet Capture NX 2 krävs (säljs separat))
4 928 × 3 264 [Large], 3 696 × 2 448 [Medium], 2 464 × 1 632 [Small]
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfritt komprimerad eller okomprimerad,• JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med hög (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller låg (ca 1:16) komprimering
(liten filstorlek); komprimering med optimal bildkvalitet är tillgänglig • NEF (RAW) + JPEG:
Varje fotografi lagras i båda formaten, NEF (RAW) och JPEG
Picture Control-system Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Porträtt och Landskap. Picture Control-inställningarna
kan ändras och sparas
Lagringsmedier
SD- (Secure Digital), SDHC- och SDXC-minneskort
Dubbla fack
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 (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning
Ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
Förstoring
Ca 0,94× (50 mm f/1,4-objektiv vid oändlighet, –1,0 m-1 )
Ögonpunkt
19,5 mm (–1,0 m-1 )
Dioptrijustering
–3 till +1 m -1
Mattskiva
Typ B BriteView Clear Matte screen Mark II med fokuseringsramar för AF (kompositionsrutnät kan visas)
Reflekterande spegel
Snabbt återgående
Skärpedjupskontroll
När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
värde som väljs av användaren (lägena A och M) eller av kameran (övriga lägen)
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv
• DX AF NIKKOR: Alla funktioner stöds • AF Nikkor typ G eller D: Alla funktioner stöds (PC
Micro-NIKKOR har inte stöd för alla funktioner); IX-NIKKOR-objektiv stöds inte •Andra NIKKOR AF-objektiv: Alla funktioner stöds förutom 3D-färgmatrixmätning II; objektiv för F3AF
stöds inte •AI-P NIKKOR: Alla funktioner stöds utom 3D-färgmatrixmätning II • Icke-CPU:
Kan användas i exponeringsläge A och M; färgmatrismätning och bländarvärdesvisning
stöds om användaren anger objektivinformation (endast AI-objektiv) Elektronisk avståndsmätare kan användas om maximal bländare är f/5,6 eller snabbare
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid
1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV; bulb, tid (trådlös fjärrkontroll ML-L3 krävs, säljs
separat), X250
Blixtsynkhastighet
X = 1/250 sek., synkroniserar med slutaren vid 1/320 sek. eller långsammare (blixtens effekt
sjunker vid tider mellan 1/250 och 1/320 sek.)
Utlösarläge
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge), V (självutlö(fjärrkontroll), MUP (uppfälld spegel)
sare),
Bildmatningshastighet Cirka 1 till 5 bps (CL) eller cirka 6 bps (CH) (CIPA:s riktlinjer)
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med 0,5, 1, 2, eller 3 sek. intervall
Fjärrutlösarläge
Fördröjd fjärrstyrning, snabb fjärrstyrning utan fördröjning, uppfälld spegel, fjärrstyrd
Exponeringsmätning
TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 2 016 pixlar
Mätmetod
• Matris: 3D-färgmatrixmätning II (objektivtyp G och D), färgmatrixmätning II (övriga CPUobjektiv) och färgmatrixmätning tillgängligt med icke-CPU-objektiv om användaren anger
information om objektivet • Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel med 8 mm diameter i
mitten av bildramen; cirkelns diameter kan ändras till 6, 10 eller 13 mm. Mätningen kan också
baseras på ett genomsnitt av hela bildrutan (cirkeln har ett fast mått på 8 mm när icke-CPUobjektiv används) • Spot: Mäter 3,5 mm cirkel (ca 2,5 % av bilden) centrerad på vald fokuspunkt (på mittfokuspunkt när icke-CPU-objektiv används)
Mätområde
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV (ISO 100,
f/1,4-objektiv, 20°C)
Koppling av
exponeringsmätare
Kombinerad CPU och AI
Exponeringsläge
Autolägen (Auto, Auto [avstängd blixt]) Scen (porträtt, landskap, barn, sport, närbild, nattporträtt, nattlandskap, party/inomhus, strand/snö, solnedgång, gryning/skymning, husdjurporträtt, levande ljus, blommor, höstfärger, mat, silhuett, högdagerbild, lågdagerbild), flexibel programautomatik (P), slutartidsstyrd automatik (S), bländarstyrd automatik (A), manuell
(M), U1 (användarinställning 1), U2 (användarinställning 2)
Exponeringskompensation –5 till +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Exponeringsgaffling
2 till 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Exponeringslås
Ljusstyrkan låses vid avläst värde med AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100 till 6 400 i steg om 1/3 eller 1/2 EV; kan också ställas in på cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2
EV (motsvarande ISO 25 600) över ISO 6 400; automatisk ISO-känslighet kan också användas
(Rekommenderat exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
Värdena Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg eller Av kan väljas
ADL-gaffling
Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre bilder som använder förinställda
värden för alla bilder
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800DX autofokussensormodul med TTL-fasidentifiering, finjustering, 39
fokuspunkter (inklusive 9 korssensorer) och AF-hjälplampa (räckvidd omkring 0,5 till 3 m)
Observationsintervall –1 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-C), automatiskt val
av AF-S/AF-C (AF-A); förutsägande fokusföljning som aktiveras automatiskt utifrån motivets
position,• Manuell fokusering (M): Elektronisk avståndsmätare kan användas
Fokuspunkt
Kan väljas från 39 eller 11 fokuspunkter
AF-områdesläge
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21, eller 39 punkter, 3D-följning, automatiskt AFområde
Fokuslås
Fokuseringen kan låsas med knappen AE-L/AF-L eller genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enpunkts servo-AF)

Inbyggd blixt

• i,k,p,n,o,s,w: Automatisk blixt med automatisk uppfällning i lägena. P, S, A, M, 0:
Manuell uppfällning med låsknapp
Ledtal
Ca 12, 12 med manuell blixt (m, ISO 100, 20 °C)
Blixtstyrning
• TTL: i-TTL-balanserad upplättningsblixt och standard i-TTL-blixt för digitala systemkameror, med styrning via kamerans 2 016-pixlars RGB-sensor, är tillgängliga med den inbyggda
blixten, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400 (i kombination med matris
mätning eller centrumvägd mätning) • Automatisk bländare: Tillgänglig med SB-910, SB-900/
SB-800 och CPU-objektiv. • Icke-TTL automatisk: Blixtenheter som stöds är SB-910, SB-900,
SB-800, SB-28, SB-27 och SB-22S • Manuell med avståndsprioritering: Tillgänglig med
SB-910, SB-900, SB-800 och SB-700
Blixtläge
• i,k,p,n,s,w:Auto, automatisk med röda ögon-reducering, av, upplättningsblixt och
röda ögon-reducering tillgängligt med extra blixt • o: Automatisk långsam synk, automatisk
långsam synk med röda ögon-reducering, av, långsam synk och långsam synk med röda ögonreducering tillgängligt med extra blixt •l,m,r, ,u,v,x,y,z,1,2,3: Upplättningsblixt
och röda ögon-reducering tillgängligt med extra blixt • 0: Upplättningsblixt •P, A: Upplättningsblixt, långsam synk, röda ögon-reducering, långsam synk med röda ögon-reducering,
långsam synk på bakre ridå • S, M: Upplättningsblixt, röda ögon-reducering, synk på bakre
ridå
Blixtkompensation
–3 till +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Blixtgaffling
2 till 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Blixt klar-indikator
Tänds när den inbyggda blixten eller en extra blixt som SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX har laddats upp helt, blinkar i tre sekunder
när blixten har utlösts med full styrka
Tillbehörssko
ISO 518 tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting Avancerad trådlös blixt stöds med inbyggd blixt eller SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller
System (CLS)
SU-800 som kontrollenhet och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 som
fjärrblixtar; automatisk FP med höghastighetssynk och modelleringsljus stöds med alla CLSkompatibla blixtenheter utom SB-400; färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla
CLS-kompatibla blixtenheter
Synkterminal
Synkterminaladapter AS-15 (säljs separat)
Vitbalans
Auto (2 typer), glödlampa, lysrör (7 alternativ), direkt solljus, blixt, moln, skugga, manuellt
förinställd (upp till 5 inställningar kan sparas) och inställning av färgtemperatur
(2 500–10 000 K); samtliga inställningar kan finjusteras, vitbalansgaffling: 2 till 3 bilder i steg
om 1, 2 eller 3
Objektivservo med
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo/AF (AF-F), manuell
livevisning
fokusering (M)
AF-områdesläge
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Autofokus
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätning
TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensor
Mätmetod
Matris
Bildstorlek (pixlar)
[NTSC] • 1 920 × 1 080 (24p); 24 (23,976) bps • 1 280 × 720 (30p); 30 (29,97) bps
och bildhastighet
• 1 280 × 720 (24p); 24 (23,976) bps • 640 × 424 (30p); 30 (29,97) bps
[PAL] • 1 920 × 1 080 (24p); 24 (23,976) bps • 1 280 × 720 (25p); 25 bps
• 1 280 × 720 (24p); 24 (23,976) fps • 640 × 424 (25p); 25 bps
Välj mellan normal och hög kvalitet
Maxlängd
Cirka 20 minuter
Filformat
MOV
Video-komprimering
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Ljud kan spelas in via en inbyggd eller extern mikrofon och känsligheten kan justeras
Monitor
7,5 cm (3-tums) TFT-LCD-polykiselmonitor av lågtemperaturtyp med ca 921 000 punkter
(VGA), 170 graders betraktningsvinkel, 100 % sökartäckning och ljusstyrkejustering
Visning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med visningszoom,
filmvisning, bildspel, histogramvisning, högdagrar, automatisk bildrotering och bildkommentar (upp till 36 tecken)
USB
USB Hi-Speed
Videoformat
NTSC eller PAL kan visas på extern enhet när kameramonitorn är på
HDMI-utdata
HDMI-kontakt av typ C mini-pin, kamerans monitor stängs av när HDMI-kabeln är ansluten
Tillbehörskontakt
Trådutlösare MC-DC2 (säljs separat), GPS-enhet GP-1 (säljs separat)
Ljudingång
Ministereokontakt (3,5 mm diameter)
Språk som stöds
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15
Batteripack
MB-D11-flerfunktionsbatteripack med ett Nikon-batteri av typen EN-EL15 eller sex R6/AA
alkaliska, NiMH-, litium-, eller nickel-manganbatterier
Nätadapter
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (B × H × D)
Cirka 132 × 105 × 77 mm
Vikt
Ca 780 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock; omkring 690 g utan batteri,
endast kamerahuset;
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, fuktighet: mindre än 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör (kan variera efter land och område)
Litiumjonbatteri
EN-EL15, batteriladdare MH-25, sökarlock DK-5, ögonmussla DK-21, USB-kabel UC-E4, AVkabel EG-D2, kamerarem AN-DC1, skydd för LCD-monitor BM-11, kamerahuslock BF-1B, lock
till tillbehörssko BS-1, cd-rom med ViewNX 2
• Microsoft, Windows och Windows 7 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft
Corporation i USA och/eller i andra länder. • Macintosh och QuickTime är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och/eller i andra länder. • SD- SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken
som tillhör SD Card Association. • PictBridge är ett varumärke. • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC. • Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCDmonitorer och monitorer i den här broschyren är simulerade. • Copyright för alla exempelbilder tillhör Chase Jarvis.
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