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Med långsamma steg
Efter många timmar i dalen har vinden och bergsluften blåst bort vardagens bekymmer.
Jag tar djupa andetag på min väg uppför stigen. När jag lämnat vardagen bakom mig kommer
jag närmare mitt verkliga kreativa jag för varje steg jag tar och varje bild jag knäpper.
Plötsligt ser jag en kvinna. Vinden har rufsat till hennes hår och hon står orörlig som om hon
har väntat på att jag ska komma.
Jag är observant, jag överväger och tolkar motivet, och jag ställer in kameran så att den
förverkligar min personliga tolkning av den värld jag ser.
Jag är fotografen, kameran är mitt verktyg.
När jag placerar fingrarna på reglagen får mina idéer och mitt fotograferande kontakt på ett
mer meningsfullt sätt.
Jag går nu vidare, långsamt, och njuter än en gång av möjligheterna i varje bild.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G specialutgåva • Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/320 sekund, f/7,1
• Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 250 • Picture Control: Monokrom
©Jeremy Walker

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [M]-läge, 1/125 sekund, f/8
• Vitbalans: Auto 1
• Känslighet: ISO 2500
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Vinden blev allt starkare vartefter solljuset bleknade för dagen. Jag gick omkring och bara tog in känslan på den här platsen och funderade över hur
slottet kunde ha sett ut under sin storhetstid. När jag kom längst upp på kullen lekte vinden med kilten på en gammal man i närheten.
Just då vände han sig om och det kändes som om motivet förvandlades till en tavla.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [A]-läge, 1/640 sekund, f/11
• Vitbalans: Auto 1
• Känslighet: ISO 400
• Picture Control: Landskap
©Jeremy Walker

När regnet till slut upphörde tog jag en promenad runt sjön och såg resterna av den här båten.
Himlen klarnade när jag närmade mig den och molnen reflekterades i det lugna, stilla vattnet, vilket fick mig att agera och ta den här bilden.
Just där, när jag stod ensam i landskapet med min kamera, kändes det som om tiden stod still.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [M]-läge, 1/125 sekund, f/2
• Vitbalans: Auto 2
• Känslighet: ISO 3200
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Det finns ingen stress och inget som stör, utan whiskyn får utvecklas i fred i dessa tunnor, där den mognar med tiden.
Jag rörde mig långsamt genom det svagt upplysta destilleriet och letade i tysthet efter ögonblick som när jag såg
dessa två whiskytillverkare i ett lågmält samtal. Tid och tysthet samarbetar väl.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [A]-läge, 1/1 250 sekund, f/5,6
• Vitbalans: Auto 1
• Känslighet: ISO 1600
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker

Vart jag än reser leder min kamera mig till nya platser.
Med ny energi och utan bördor tog jag mig vidare med en ny känsla av frihet för att söka efter fler möjligheter.
Ju längre jag gick, desto fler fotografier upptäckte jag. Det fanns ett nytt ögonblick att fånga runt varje hörn.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G specialutgåva
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [A]-läge, 1/1 250 sekund, f/8
• Vitbalans: Direkt solljus
• Känslighet: Automatisk ISO-känslighet (100)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa
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Från den här utsiktspunkten kändes det som om färgerna och stämningen ändrades för varje minut
som gryningen närmade sig. Ett enormt hav av moln som rörde sig i sakta mak dolde världen
nedanför och dämpade alla ljud utom vinden.

• Objektiv: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Bildkvalitet: 14-bitars RAW (NEF)
• Exponering: [A]-läge, 1/800 sekund, f/8
• Vitbalans: Direkt solljus
• Känslighet: Automatisk ISO-känslighet (800)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa

Det regnade lätt när jag tog mig uppför stigen och i duggregnet fångades min blick av en klar färg längre bort.
Jag vek av från stigen och gick längs bäcken tills jag kom till en samling vilda blommor.
Jag njöt av detta tysta ögonblick i skogen, där det enda jag hörde var regnet.
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Känslan av kreativ potential:
Renodla din vision med intuitiva kontroller
Precisionsmekanik med rätt känsla: unika bilder som du har full kontroll över
Med de stora mekaniska rattarna på ovansidan av Dfkameran kommer du som fotograf att återupptäcka glädjen
i kamerahantering och hela fotograferingsprocessen. Genom
instrumentpanelen på kamerans ovansida kan du hela tiden se
och lätt komma åt att ändra slutartiden, ISO-känsligheten och
exponeringskompensationsvärdet, vilket gör att du känner dig
tryggare och kan arbeta mer fysiskt med kamerans inställningar.
Samspelet mellan kameran och dig som fotograf blir mer givande än någonsin när
du förverkligar dina bildidéer med hjälp av Df-kamerans reglage. I vardagssituationer
kan du strunta i reglagen och låta Df-kamerans programautomatik sköta alla
exponeringsberäkningar. När man håller Df i handen är det dock svårt att låta bli att fingra
på de mekaniska rattarna som inspirerar till experiment med egna bildinställningar.
Intuitiv enkelhet: nyckeln till din kreativitet
Att ställa in Df på avsedd exponering är otroligt enkelt och intuitivt. Varje ratt har en egen
funktion: ISO-känslighet, slutartid och exponeringskompensation. Bländaren kan ställas
in via bländarringen på vissa NIKKOR-objektiv eller via sekundärratten*. Med ett snabbt
ögonkast kan du kontrollera alla befintliga inställningar och se hur mycket du kan justera
dem. Inställningarna kan ändras direkt från reglagen och med denna känsla av trygghet
kan du koncentrera dig på kompositionen och exponeringen. Slutartidsratten kan ställas
in på 1/3-steg och styras med den primära kommandoratten om du vill kunna finjustera
slutartiden mer än i hela EV-steg.
*När du använder NIKKOR-objektiv som inte har någon bländarring kan bländaren endast ställas in via sekundärratten
eller autolägen. Detta gäller NIKKOR-objektiv av G-typ och NIKKOR-objektiv av E-typ (förutom för PC-E NIKKOR-objektiv,
vars objektiv har bländarringar som är helt kompatibla).

Kvalitetshantverk: känslan av förstklassig funktion
För att Df ska kännas helt rätt i handen har inget lämnats åt
slumpen. Den robusta konstruktionen är utformad för att
du ska kunna ta med dig kameran överallt. Kamerahuset är
tillverkat av delar av magnesiumlegering. Komplexa former som
handgreppet omsluts av en finish med känsla av kvalitetsläder.
Var och en av de mekaniska rattarna är tillverkad i massiv
metall med de olika indikatorerna graverade och målade på
ovansidan. Rattens tunna skåror ger dig ett säkert grepp. Varje steg i vridningen känns
rätt i fingrarna och bekräftas genom ett tydligt klick. Alla kamerans funktioner bjuder på
den fina användarkänsla som är kännetecknet för Nikons kvalitetshantverk.
Kom nära motivet: optisk pentaprismasökare i glas med närmare 100 %
sökartäckning
En viktig del av upplevelsen när man fotograferar med systemkamera är att titta genom
den klara optiska sökaren och på så sätt komma närmare motivet. Den stora sökarbilden
i FX-format med ca 100 % täckning gör det möjligt att placera alla visuella delar i bilden
exakt där du vill ha dem. Förstoringen på cirka 0,7×* gör det lättare att identifiera alla
synliga objekt i bilden, inklusive sökarens informationsdisplay. Den stora mattskivan
med sin ljusa sökarbild är noggrant utformad för att underlätta bedömningen av exakt
fokusering vare sig du använder manuell fokusering eller autofokuslägena. Dessutom
kan du lägga till ett rutnät av linjer i sökaren för att se till att du håller kameran precis
rakt.
*50 mm f/1,4-objektiv vid oändlighet, -1,0m-1

I 1/3-stegsläget kan slutartiden kontrolleras via den primära kommandoratten utan
att du behöver ta blicken från sökaren

Objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G specialutgåva
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Kreativitet i ny skala: Bildkvalitet från D4 tillsammans
med låg vikt för ultimat rörlighet
Genuin SLR-design från Nikon: den minsta av våra digitala systemkameror i FX-format
Till det yttre signalerar Df autenticitet och tradition. Hos vissa leder kanske
kamerahusets mindre storlek och skarpare hörn tankarna till Nikons
tidigare filmbaserade systemkameror, speciellt när kameran används
tillsammans med den nya specialutgåvan av AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G
som går i samma stil. Andra ser däremot den unika hybridkameran som
en helt ny skapelse. Håll den i handen och känn hur välbalanserad och
stadig den är, den minsta och lättaste av Nikons spegelreflexkameror i
FX-format. Föreställ dig att i högre grad än tidigare kunna variera valet
av plats och att kunna fotografera flera timmar längre än vanligt, utan den ansträngning som
ofta är förknippad med större och tyngre kameror. Det här är vad Df kan göra för dig.
Oändliga möjligheter i tre steg: NIKKOR-objektiv, Nikon D4-bildsensorn i
FX-format och bildhanteringssystemet EXPEED 3
Fördelarna med Df ligger inte bara på ytan. När det gäller bildkvalitet
tävlar Df-kameran med Nikons professionella och beprövade
flaggskeppskamera D4. Precis som hos D4 är kärnan i Df den
kraftfulla bildsensorn i FX-format (drygt 2 gånger större än den för
DX-formatet) och bildhanteringssystemet EXPEED 3. Df använder
samma bildsensor som D4 och har ett stort pixelavstånd på
7,3 μm, vilket gör att varje pixel kan fånga maximal mängd ljus från
alla situationer, vilket ger ett högt signal-/brusförhållande
och ett stort dynamiskt omfång. Tillsammans med skarpa
och innovativa NIKKOR-objektiv levererar Df bilder med
16,2 effektiva megapixlar – bilder som både är fantastiskt
mångsidiga och enkla att arbeta med. Varje bild har mjuka
toner, fylliga och exakta färger och djupet i varje bild motsvarar det man kan förvänta sig av FX-formatet. Tidigare har D4 imponerat på världens främsta yrkesfotografer. Nu är det DF-kamerans tur att imponera med sin hypermoderna bildsensor, som kan användas tillsammans med bildhanteringssystemet för
att minimera brus genom hela ISO-omfånget. Df-kameran har
både komprimerat och okomprimerat RAW-format, utöver
JPEG- och TIFF-filformaten. Med en bildkvalitet i klass med
D4-kamerans och ett nytt, mer bärbart FX-format öppnar
Df upp för helt nya fotograferingsmöjligheter.
Faktisk storlek

Inspiration och förnyelsekraft: bildkvalitet och ISO-omfång som i D4 men i en
smidigare storlek
Df-kamerans potential ligger i den exceptionella
mångsidigheten. Oavsett rådande ljusförhållanden är
Df redo och gör dig inte besviken. I situationer med
svagt ljus då du inte har tillgång till stativ kan du, tack
vare kamerans enastående resultat vid höga ISO-tal,
använda kortare slutartider och ändå ta rena, skarpa
och detaljerade bilder med mättade färger och lite
Bilden är tagen med ISO 6 400
brus. Dessutom har Df ett utmärkt dynamiskt omfång
©Jeremy Walker
vid lägre ISO-inställningar, vilket ger subtila nyanser,
skarpa kanter och fina detaljer i både högdagrar och skuggor, även vid fotografering i
mycket ljusa miljöer eller i hårt ljus med starka kontraster. Kamerans smidiga format och
förmågan att klara olika ljusförhållanden gör att du kan släppa loss och få nya idéer,
både inom kamerans vanliga ISO-omfång på 100 till 12 800 och när det utökas till
motsvarande ISO 50 och ISO 204 800.
Flexibel fotografering: Picture Control-system, Aktiv D-Lighting och HDR
Med Nikons Picture Control-system blir bilderna så som du föreställt dig. Df har sex
inbyggda alternativ: Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och
Landskap. Välj en Picture Control som passar din idé eller motivets förhållanden och
återge en unik men naturlig bildkänsla. För varje alternativ kan du göra ytterligare
justeringar av parametrarna, till exempel skärpa, kontrast och ljusstyrka. Det går även
att spara parametrarna för en justerad Anpassad Picture Control som en fil så att du kan
använda exakt samma fotostil igen. När du fotograferar motiv med hög kontrast bevarar
Aktiv D-Lighting detaljer i både högdagrar och skuggor
och bibehåller samtidigt bildens naturliga utseende.
HDR (High Dynamic Range)* kombinerar två bilder som
tagits samtidigt med olika exponering med en skillnad
på upp till 3 EV för att skapa en enda bild med ett
bredare dynamiskt omfång.
*Stativ rekommenderas vid fotografering med HDR
Aktiv D-Lighting: Extra hög 2
©Takeshi Fukazawa
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Prestanda som uppmuntrar till kreativitet: utvecklad för att väcka din fotoinstinkt
Ren fotograferingskraft
Den innovativa Df-kameran har utformats för att hålla
inspirationen på topp. Multi-CAM 4800-sensormodulen
för autofokus har 39 tätt och strategiskt placerade fokus
punkter som samarbetar likt ett nät för att spåra motivet
och låsa det med skarpt fokus. De nio korsensorerna
i mitten ger ytterligare exakthet, oavsett vilken riktning
motivets struktur har. Till och med när den största effektiva
bländaröppningen för teleobjektivet är så liten som f/8 när
du använder en telekonverter
kan du fortfarande förlita dig
på Df-kamerans AF-prestanda
med sju aktiva fokuspunkter.
När snabbhet krävs kan Df i
serietagningsläget ta upp till
5,5 bilder i sekunden*1 (och
Alla 39 AF-punkter används med
f/5,6 eller kortare
då maximalt 100 bilder per
gång)*2. Nikons exklusiva
system för motividentifiering
använder en bildsensor och
RGB-sensorn på 2 016 pixlar
för att göra en exakt analys
av fotograferingssituationen
33 AF-punkter används med
innan bilden tas. Informationen
bländare under f/5,6 och över f/8
används sedan för att fin
justera autofokus, automatisk
exponering, i-TTL-balanserad
upplättningsblixt och auto
matisk vitbalans. Det ger
enastående precision och
skärpa.
Sju AF-punkter används med f/8
Fungerar som korssensor

*1 Enligt CIPA-riktlinjerna
*2 Vid fotografering i JPEG

Kraftfull visning och redigering
Oavsett om man fotograferar i starkt solljus eller dämpad
inomhusbelysning är det viktigt att enkelt kunna kontrollera
bilderna och kamerans information via kamerans LCDmonitor. Df har en 8 cm (3,2 tum) stor LCD-monitor med
ca 921 000 punkter och HD-upplösning (jämförbar med
monitorn i D4). Monitorn har bred betraktningsvinkel,
klar och tydlig bild och ger mindre ytreflektion tack vare
en integrerad glas- och panelstruktur. Och det utökade
färgåtergivningsomfånget
säkerställer bättre granskning
av bilder. Visningszoomen kan
förstora stora FX-formatsbilder
upp till ca 30 gånger för
snabb och korrekt kontroll av
skärpan. LCD-monitorn ändrar
Under fotografering genom den
optiska sökaren:
färg på text och bakgrund
Inställningar kan snabbt ändras
på informationsdisplayen även
beroende på ljusförhållandena
när LCD-monitorn är avstängd
så att du alltid kan se kamerans
information så tydligt som
möjligt. Den smidiga P-knappen
på baksidan av kamerahuset
ger dig direktåtkomst till
menyinställningarna. Du behöver
inte leta dig långt ned i menyn
Under fotografering med
utan kan bara trycka på knappen
livevisning: Inställningar kan
ändras på LCD-monitorn
om du vill ändra inställningar och
lägen, både vid fotografering
genom den optiska sökaren och
vid livevisning. Om du trycker på
samma knapp under bildvisning
visas ett antal alternativ för
retuscheringsmenyn på monitorn.
Under bildvisning: Snabbåtkomst
till retuscheringsmenyn
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Kraften att anpassa
Df har ett nytt kompositionsrutnät som används vid
fotografering med livevisning. Rutnätet har 9 segment
utöver kompositionsrutnätet med 16 segment för bättre
komponeringsmöjligheter i såväl bildförhållandet 3:2 som
16:9 och 1:1 (de två sistnämnda beskärs till rätt format efter
bildtagning). Den virtuella horisonten visar kamerans lutning
horisontellt i sidled och framåt/bakåt på LCD-monitorn, och
lutningen i sidled kan även ses i sökaren. Med Spotmätning
av vitbalans kan du enkelt hämta manuellt förinställda
värden baserat på ett specifikt område i bildrutan som
du väljer under livevisningen. Du hittar snabbt en mycket
verklighetstrogen vitbalansinställning för det valda motivet
genom att med multiväljaren flytta målområdet inom hela
bildrutan. Detta gör att du inte behöver använda gråkort,
och du kan snabbt hämta förinställda värden till och med
från avlägsna motiv. Det är praktiskt vid fotografering
inomhus där ljuskällorna
ofta är mycket blandade.

Virtuell horisont visar kamerans lutning
i sidled och framåt/bakåt

Motståndskraft
Df-kameran har utformats för att både ha låg vikt och
vara välbalanserad, i synnerhet när den används med
fasta NIKKOR-objektiv. Denna fördel, som är viktig när
man ger sig ut för att fotografera, har tagits fram utan
att göra avkall på tillförlitligheten. Kamerans ovansida,
baksida och undersida är tillverkade i lätt och robust
magnesiumlegering, medan delar av kamerahuset är
ordentligt förseglade i syfte att uppnå hög dammsäkerhet
och vädertålighet, i likhet med D800-serien. Df har
en snabb och exakt mekanism för
serietagning som styr slutaren, spegeln
och bländaren var för sig. Slutaren
har testats för 150 000 cykler med
slutarenheten och drivmekanismen på
plats i kameran för att bekräfta den
Kompakt och kraftfullt
höga slitstyrkan.
uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL14a
Slutarenheten har även
en kompakt själv
diagnostiserande slutar
monitor för att uppnå
största möjliga precision.
Tack vare den energisnåla
strömhanteringen och
det kompakta upp
Lätt och tålig utformning med
laddningsbara litium
överdel, bakstycke och undersida i
jonbatteriet EN-EL14a
magnesiumlegering
går det att ta upp till
ca 1 400 bilder* per
laddning.
*Enligt CIPA-standarderna.

1:1-bildförhållande visas under livevisningen för beskärning efter bildtagning

Kompositionsrutnät med 9 segment
förenklar komponering vid livevisning

Effektiv tätning som skyddar mot
damm och fukt
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Förstora dina kreativa visioner: NIKKOR-objektiven och Nikon-systemet

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G specialutgåva

©Jeremy Walker

Det här objektivet bygger på AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G och har
utformats särskilt för Df, med matchande estetisk utformning,
inklusive en silverfärgad aluminiumring. Det är perfekt för
porträtt, stilleben, resor med mera och ger utmärkt skärpa
och bakgrundsoskärpa med hög kvalitet tack vare den optiska
utformningen, som omfattar ett asfäriskt linselement. Du får tyst
och jämn AF i ett lätt och kompakt hölje.

Nikon F-fattning – ger nytt liv till gamla
NIKKOR-objektiv
Förutom den stora
tillfredsställelsen i att
kunna ta bilder med
de senaste moderna
NIKKOR-objektiven
erbjuder Df något mer
som är glädjande:
kompatibilitet med
äldre NIKKOR-objektiv.
Objektivfästet har
utformats med en infällbar ljusmätarkoppling så att
det kan användas med nästan alla NIKKOR-objektiv,
inklusive icke-AI-objektiv. Genom att passa ihop det
inställda bländarvärdet med bländarringen på kameran
via kommandoratten kan du mäta exponeringen med
maximalt öppen bländare med gamla NIKKOR-objektiv
och du kan få mer exakta resultat (endast kompatibelt
med exponeringslägena A eller M). Njut av de kreativa
möjligheterna i att kunna kombinera gamla objektiv
med den senaste digitala tekniken.

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Det här objektivet ger enastående skärpa och klarhet och är
ett utmärkt val för en mängd olika motiv, inklusive porträtt i
naturliga miljöer, landskap, interiörer och spontana bilder. Den
snabba, öppna bländaren ger vacker naturlig bakgrundsoskärpa,
medan Nano Crystal Coat minskar förekomsten av spökeffekter
och linsöverstrålning för att ytterligare förbättra bildkvaliteten.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Detta objektiv ger en mer naturlig återgivning av djup genom en jämn övergång i bakgrundsoskärpan:
från skarpt fokus till helt suddigt. Objektivet har utformats för smidig manuell fokusering och
utsökt skärpa även vid maximal bländare, vilket gör det till ett utmärkt val både för porträtt- och
landskapsfotografering.

NIKKOR-objektiv – skarpa, exakta, mångsidiga och tillförlitliga
Endast ett objektiv med hög kvalitet och hög prestanda kan hjälpa dig att
utnyttja hela potentialen i Df. Objektiven i NIKKOR-familjen har överlägsen
optisk prestanda och en tillförlitlighet som hyllas av proffs världen över. Nikons
egna tekniker som Nano Crystal Coat, som effektivt minskar förekomsten
av spökeffekter och linsöverstrålning även under svåra ljusförhållanden, och
vibrationsreduceringen som kompenserar för kameraskakningar, bevarar den
höga bildkvaliteten i Df-kameran. Det enorma urvalet av NIKKOR-objektiv växer
hela tiden och ger allt större möjligheter för alla
användare av digitala systemkameror från Nikon.
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AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Det här objektivet är ett mycket bra val för natur, landskap
och nattbilder, och det korrigerar koma-förvrängningar på
ett mycket bra sätt vilket ger dig fantastiska bilder även vid
vidöppen bländare. Nano Crystal Coat minskar dramatiskt
förekomsten av spökeffekter och linsöverstrålning som annars
ofta förekommer när man fotograferar med vidvinkel.

©Takeshi Fkazawa

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
Det här objektivet har inbyggd vibrationsreducering för enkel
makrofotografering utan stativ. Ett objektiv för skarpa men ändå
naturliga bilder inom många fotograferingsområden, inklusive
porträtt. Det ger ett bekvämt arbetsavstånd för att fotografera
närbilder på blommor, insekter och andra smådjur. Nano
Crystal Coat minskar effektivt förekomsten av spökeffekter och
linsöverstrålning.

Ett prisvärt fast porträttobjektiv med en särskild optisk utformning
som gör att det ger både fantastiska detaljer och bakgrundsoskärpa
med hög kvalitet utifrån ett förvånansvärt lätt och kompakt hölje.
Du kan förvänta dig otroligt skarpa och naturliga porträtt under olika
ljusförhållanden.

©Jeremy Walker

Nikon Speedlight-blixtar och Creative
Lighting System – släpp fram konstnären i dig
Vill du få belysning med studiokvalitet var som
helst? Det kan du med Df, Creative Lighting
SB-700 monterad
System och Nikon Speedlight-blixtar. Både
på Df
den bärbara och kraftfulla toppklassmodellen SB-910 och den
kompakta och intuitiva modellen SB-700 använder innovativ i-TTLblixtkontroll som gör användningen enkel och resultatet exakt.
Slipp skuggor i motivet med hjälp av en direkt blixt ansluten till
kamerans tillbehörssko eller skapa ljus från sidorna på ett enkelt
sätt för mer djup och mjuka, rundade toner. En Speedlight-blixt
och en TTL-fjärrstyrningskabel gör det möjligt. Genom att lägga
till flera Speedlight-blixtar, kompatibla med systemet Avancerad
trådlös blixt, kan du förändra stämningen i bilden på sätt som
inte är möjliga med det befintliga
ljuset. Df och Creative Lighting
System gör det enkelt.
Tillbehörsskons SU-800-styrenhet styr
trådlöst två fjärranslutna SB-700-enheter –
en för att belysa huvudmotivet från sidan
och den andra för att belysa tunnornas
ovansida bakifrån.
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Fler användningsområden – GPS-enhet, trådlös mobiladapter,
trådlösa fjärrkontroller
GP-1/GP-1A GPS-enhet (tillval)
Gör det möjligt att registrera
information som latitud, longitud,
altitud och UTC (Universal
Coordinated Time) som Exif-data.
Bilder med sådan platsinformation
kan visas på kartorna i ViewNX 2 (medföljer).
Informationen kan också användas på NIKON
IMAGE SPACE, Nikons tjänst för delning och
lagring av bilder, och på andra bilddelningstjänster
online eller i programvara med digitala kartor.
Trådlös mobiladapter WU-1a (tillval)
Möjliggör kommunikation via trådlöst nätverk
mellan kameran och smarta
enheter som smarta telefoner och
surfplattor. Du kan också använda
en smart enhet som fjärrkontroll
med livevisning för att kontrollera
bilden och fotografera. Bilderna överförs direkt
till din smarta enhet så att du kan dela dem.
Adaptern är kompatibel med smarta enheter som
använder operativsystemen iOS eller Android™.
Obs! För att du ska kunna använda WU-1a och ansluta till en smart
enhet måste Wireless Mobile Utility (som kan hämtas kostnadsfritt
från den smarta enhetens appbutik) vara installerat på enheten.

WR-1 trådlös fjärrkontroll (tillval)
Genom att ställa in en WR-1 som
sändare och en annan som mottagare
monterad på Df, går det att visa
eller ändra kamerainställningarna
via sändarens display. Genom att
sändningen sker via radiofrekvens kan
kommunikationsavståndet mellan
WR-1-enheter nå upp till 120 m. Det finns flera
olika användningsområden och möjligheter
med 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,
fjärrstyrning av varje kameragrupp separat samt
intervalltimerfotografering. Det går också att
fjärrfotografera genom att kombinera WR-1 med
WR-R10/WR-T10.
Trådlösa fjärrkontroller
WR-R10/WR-T10 (tillval)
Du kan styra en eller flera
kameror med en WR-R10
monterad (obegränsat
antal kameror) genom att använda WR-T10 som
sändare. Maximalt kommunikationsavstånd mellan
WR-R10 och WR-T10 är 20 m.

Nikons programvara – få ut så mycket som möjligt av dina RAW-filer
Nikons programvara ViewNX 2 medföljer kameran
och med hjälp av detta program är det enkelt att
importera och bläddra bland bilder. Här finns vanliga
bildredigeringsfunktioner som att ändra storlek, räta
upp och justera ljusstyrka. Som proffs och hängivna
entusiaster världen över känner till innehåller Nikons RAWbildformat, som kallas NEF (Nikon Electronic Format),
en extremt stor datauppsättning, som det går att utföra
enkel RAW-bearbetning på med ViewNX 2. Om du vill
utnyttja alla möjligheterna i RAW-bilder rekommenderar
vi tillvalet Capture NX 2, som har ett brett urval intuitiva
redigeringsverktyg som autoretuscheringspensel,
bearbetning av flera filer i grupp, snabbfix, räta upp,
vinjetteringskontroll, automatisk korrigering av kromatisk
aberration och distortionskontroll.
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Capture NX 2

ViewNX 2

Kamerans delar

Tillbehör som säljs separat
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CF-DC6 halvmjuk väska (svart)
SB-910/700/400/300
Speedlight-blixtar
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SB-400
Speedlight-blixt
SB-300
Speedlight-blixt
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DR-5 vinkelsökare
DK-17 okular*

SB-700
Speedlight-blixt

5
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SÖKARTILLBEHÖR

NIKKOR-OBJEKTIV

/

DIGISCOPINGTILLBEHÖR

DK-17A imskyddat
sökarokular

FSA-L1 Fieldscope-fäste
för digital systemkamera

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

FSA-L2 Fieldscope-fäste
för DSLR

DK-26
sökarlock*

SC-28/29
TTL-fjärrstyrningskablar
?

@ [

DK-19
ögonmussla

SU-800 kontrollenhet för trådlös
blixt (Speedlight)

*ab

CF-DC6 halvmjuk väska (brun)

DK-18
sökaradapter

R1C1 blixtsystem för
närbildsfotografering (Speedlight),
inklusive kontrollenhet

s

DG-2
sökarlupp
DK-17M
sökarlupp

FJÄRRKONTROLL, GPS-TILLBEHÖR OCH
KABELUTLÖSARE

c
d

ANVÄNDNING AV SMARTA ENHETER
e f g

h

ij k l m n

1. Ögla för kamerarem
2. Sekundärratt
3. Knapp för förhandsgranskning av
skärpedjup
4. Fn-knapp
5. Lampa för självutlösare
6. Ljusmätarkoppling (infällbar)
7. Lock för blixtsynkkontakt/blixtsynkkontakt
8. Objektivlåsknapp
9. Objektivfäste
10. Spegel
11. Menyknapp
12. Hjälpknapp/skyddsknapp/vitbalans
knapp
13. Inzoomningsknapp/knapp för
bildkvalitet/-storlek
14. Utzoomningsknapp/visa miniatyrbilder/knapp för blixtläge/knapp för
blixtkompensation/tvåknappsåterställning

o pq

15. P-knappen
16. Visningsknapp
17. Radera-knapp
18. Sökarokular
19. Sökare
20. Dioptrijusteringskontroll
21. AE/AF-låsknapp
22. AF-ON-knapp
23. Primär kommandoratt
24. Ljusmätarväljare
25. Multiväljare
26. OK-knappen
27. Fokusväljarlås
28. Åtkomstlampa för minneskort
29. Monitor
30. Knapp för livevisning
31. Infoknapp
32. Gafflingsknapp
33. Objektivets monteringsmarkering
34. AF-lägesknapp
35. Knapp för val av fokusläge

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

r

36. USB-anslutningslock/USB-kontakt
37. HDMI-anslutningslock/HDMIminikontakt
38. Lock för tillbehörskontakt/tillbehörs
kontakt
39. Strömbrytare
40. Hål för kabelutlösare
41. Avtryckare
42. Upplåsningsknapp för exponerings
kompensationsratten
43. Exponeringskompensationsratt
44. Upplåsningsknapp för ISO-känslighetsratten
45. ISO-känslighetsratt
46. Skärpeplansmarkering
47. Tillbehörssko (för extra blixt)
48. Slutartidsratt
49. Upplåsningsknapp för slutartids
ratten
50. Ratt för utlösarläge
51. Kontrollpanel

AR-3 kabelutlösare

52. Ratt för exponeringsläge
53. Knapp för LCD-belysning/
tvåknappsåterställningsknapp
54. Lock för strömkontakt
55. Lucka för batterifack/
minneskortsfack
56. Batteriluckans spärr/
minneskortsfackluckans spärr
57. Stativgänga
58. Kontrollpanel (hela displayen)

AN-SPL001 rem i premiumläder
(svart/brun)

WR-1

WR-T10

GP-1A
GPS-enhet
MC-DC2
trådutlösare
WR-R10 trådlös
fjärrkontroll

VÄSKA

WU-1a trådlös
mobiladapter

CF-DC6
halvmjuk väska
(svart/brun)

TV-TILLBEHÖR
CF-DC5
halvmjuk väska

HDMI-kabel**

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH
LADDARE

Medföljande tillbehör

Smart enhet**
(iOS/Android)
Wireless Mobile Utility†

TV-monitor**

DATORTILLBEHÖR
Skrivare**
UC-E6 USB-kabel*

MH-24
batteriladdare*

EN-EL14a uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

SD-minneskort**

PC card-adapter**
SD-minneskortsläsare**
Persondator**

EH-5b nätadapter

AN-DC9 kamerarem

EP-5A strömkontakt

† Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis).

Camera Control Pro 2
Capture NX 2
ViewNX 2*
Camera Control Pro 2-uppgradering Capture NX 2-uppgradering
*Medföljande tillbehör. **Produkter som inte är från Nikon.
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Specifikationer
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Bildsensor
Totalt antal pixlar
System för
dammreducering
Bildstorlek (pixlar)

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikons FX-format
16,2 miljoner
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor
16,6 miljoner
Funktion för rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i
bilden (programvaran Capture NX 2 krävs (säljs separat))
FX-format (36 × 24): 4 928 × 3 280 [L], 3 696 × 2 456 [M], 2 464 × 1 640 [S]
DX-format (24 × 16): 3 200 × 2 128 [L], 2 400 × 1 592 [M], 1 600 × 1 064 [S]
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering, komprimerad eller
okomprimerad • TIFF (RGB) • JPEG: Kompatibel med JPEG-Baseline med
låg (cirka 1:4), n ormal (cirka 1:8) eller hög (cirka 1:16) komprimering (liten
filstorlek). Komprimering med optimal bildkvalitet är tillgänglig. • NEF (RAW) +
JPEG: varje bild sparas både i NEF-format (RAW) och i JPEG-format
Picture Control-system Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och Landskap. Vald
Picture Control kan ändras, anpassad Picture Control kan sparas
SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Lagringsmedier
Filsystem
DCF 2.0 ((ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror),
DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (överförbart bildformat för digital
kameror), PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonhöjd
Sökartäckning
FX (36 × 24): ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
DX (24 × 16): ca 97 % horisontellt och 97 % vertikalt
Förstoring
Ca 0,7x (50 mm f/1,4-objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1 )
Ögonpunkt
15 mm (-1,0 m-1, från mitten av sökarokularet)
Dioptrijustering
-3 till +1 m -1
Mattskiva
Type B BriteView Clear Matte Mark VIII-skärm med AF-områdesmarkeringar
(kompositionsrutnät kan visas)
Spegel
Snabbt återgående
Förhandsgranskning När granskningsknappen för skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till
av skärpedjup
ett värde som väljs av användaren (exponeringsläge A och M) eller av kameran
(exponeringsläge P och S)
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, bl.a. objektiv av typ G, E och D (vissa
begränsningar gäller PC-objektiv) och DX-objektiv (med bildområdet DX 24 × 16
1,5x), AI-P NIKKOR-objektiv och icke-CPU-objektiv, inklusive icke-AI-objektiv.
IX NIKKOR-objektiv och objektiv till F3AF kan inte användas. Den elektroniska
avståndsmätaren kan användas tillsammans med objektiv vars största bländare
är f/5,6 eller större (den elektroniska avståndsmätaren stödjer de 7 fokuspunkterna i mitten med objektiv vars största bländare är f/8 eller större och de 33
fokuspunkterna i mitten med objektiv vars största bländare är f/7,1 eller större)
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid
1/4 000 till 4 sek. i steg om 1 EV (1/4 000 sek. till 30 sek. i steg om 1/3 EV med
den primära kommandoratten), X200 (endast slutartidsratten), bulb, tid
Blixtsynkhastighet
X=1/200 sek.; synkroniseras med slutare vid 1/250 sek. eller långsammare
(blixtområdet minskar vid hastigheter mellan 1/200 och 1/250 sek.)
Utlösarlägen
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge),
E (självutlösare), Mup (uppfälld spegel)
Bildmatningshastighet 1 till 5 bps (CL) eller 5,5 bps (CH )
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med 0,5, 1, 2, eller 3 sek. intervall

Exponeringsmätning
Mätningsmetod

Mätområde (ISO 100,
f/1.4 objektiv, 20 °C)
Koppling av
exponeringsmätare
Exponeringslägen
Exponeringskompensation
Exponeringsgaffling
Blixtgaffling
Exponeringslås
ISO-känslighet
(rekommenderat
exponeringsindex)
Aktiv D-Lighting
ADL-gaffling
Autofokus

Arbetsområde
Objektivservo

Fokuspunkt
AF-områdeslägen
Fokuslås
Blixtstyrning

Blixtlägen
Blixtkompensation
Blixt klar-indikator

TTL-exponeringsmätning med 2016-pixlars RGB-sensor
• Matris: 3D-färgmatrismätning II (typ G-, E- och D-objektiv) eller Färg
matrismätning II (andra CPU-objektiv). Färgmatrismätning finns även för
icke-CPU-objektiv om användaren anger information om objektivet
• Centrumvägd: 75% av mätningen görs i den 12 mm stora cirkeln i mitten av
bildrutan. Cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm. Alternativt kan
mätningen baseras på hela bildrutans genomsnitt (när det gäller icke-CPUobjektiv används en 12 mm stor cirkel)
• Spot: Mäter en cirkel på 4 mm (ca 1,5 % av bildytan) centrerad kring den
aktiva fokuspunkten (fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används).
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV
• Spotmätning: 2 till 20 EV
Kombinerad CPU och AI (infällbar ljusmätarkoppling)
Programautomatik med flexibelt program (P), slutartidsstyrd automatik (S),
bländarstyrd automatik (A) och manuell (M)
-3 till +3 EV i steg om 1/3 EV
2 till 5 bilder i steg om 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
2 till 5 bilder i steg om 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Ljusstyrka låst vid avläst värde med AE-L/AF-L-knappen
ISO 100 till 12 800 i steg om 1/3 eller 1/2 EV, med möjlighet att även välja värden på
cirka 0,3, 0,7 eller 1 EV-steg (motsvarande ISO 50) under ISO 100, eller cirka 0,3, 0,7, 1,
2, 3 eller 4 EV-steg (motsvarande ISO 204 800) över ISO 12 800. Även automatisk ISO-känslighet kan användas
Värdena auto, extra hög +2/+1, hög, normal, låg eller av kan väljas
Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre till fem bilder som använder
förinställda värden för alla bilder
Nikon Multi-CAM 4800 sensormodul för autofokus med TTL-fasdetektering, finjus
tering och 39 fokuspunkter (inklusive 9 sensorer av korstyp; de 33 punkterna i mitten
är tillgängliga med bländare som är mindre än f/5,6 och större än f/8, medan de
7 fokuspunkterna i mitten är tillgängliga vid f/8)
-1 till +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• 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
Kan väljas bland 39 eller 11 fokuspunkter
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-följning,
automatiskt AF-område
Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enpunkts servo-AF)
eller genom att AE-L/AF-L-knappen trycks ned
TTL: i-TTL-blixtkontroll med RGB-sensor med 2 016 pixlar finns med SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 och SB-300. i-TTL-balanserad
upplättningsblixt för digitala systemkameror används i kombination med
matrismätning eller centrumvägd mätning. Standard-i-TTL-blixt används för
digitala systemkameror med spotmätning
Synk på främre ridå, långsam synk, synk på bakre ridå, röda ögon-reducering,
röda ögon-reducering med långsam synk, långsam synk på bakre ridå, stöd för
automatisk FP med höghastighetssynk
-3 till +1 EV i steg om 1/3
Tänds när den extra blixtenheten är helt laddad; blinkar när blixten har utlösts
med full styrka

Specifikationerna och utrustningen kan komma att ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren. Januari 2014

VARNING!

• PictBridge är ett varumärke. • SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing, LLC. • Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag. • Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer
i den här broschyren är simulerade.
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Tillbehörssko
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting Avancerad trådlös blixt stöds med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700
System (CLS)
(SB-600 och SB-R200 endast som fjärrblixtar, SU-800 endast som kontrollenhet); automatisk FP med höghastighetssynk och modelleringsljus stöds med
alla CLS-kompatibla blixtenheter utom SB-400 och SB-300; färginformation från
blixt och FV-lås stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter
Synkterminal
ISO 519-synkterminal med låsgänga
Vitbalans
Auto (2 alternativ), glödlampa, fluorescerande (7 alternativ), direkt solljus,
blixt, molnigt, skugga, manuellt förinställt värde (upp till 4 värden kan sparas,
spotmätning av vitbalans tillgänglig under livevisning), välj färgtemperatur
(2 500 K–10 000 K), samtliga med finjustering
Vitbalansgaffling
2 till 3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Objektivservo med
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F)
livevisning
• Manuell fokusering (M)
AF-områdeslägen vid Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
livevisning
Autofokus vid
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt
livevisning
automatiskt när ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Monitor
8 cm/3,2 tums TFT-LCD-polykiselmonitor av lågtemperaturtyp med ca 921 000
punkter (VGA), ca 170 graders betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och
ljusstyrkejustering
Visning
Helskärms- och miniatyrbildvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med
visningszoom, bildspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation,
platsdatavisning och automatisk bildrotering
USB
Hi-Speed USB
HDMI-utgång
HDMI-minikontakt typ C
Tillbehörskontakt
• Trådlösa fjärrkontroller: WR-R10 och WR-1 (säljs separat) • Trådutlösare:
MC-DC2 (säljs separat) • GPS-enheter: GP-1/GP-1A (säljs separat)
Språk som stöds
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, nederländska,
norska, polska, portugisiska (portugisisk och brasiliansk), rumänska, ryska,
spanska, svenska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14a
Nätadapter
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5A (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1222)
Mått (B × H × D)
Cirka 143,5 × 110 × 66,5 mm
Vikt
Ca 765 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock, ca 710 g endast
kamerahuset
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14a, batteriladdare MH-24, sökarlock
(kan variera efter land DK-26, rem för sökarlock, USB-kabel UC-E6, kamerarem AN-DC9, kamerahusoch område)
lock BF-1B, lock till tillbehörssko BS-1, CD-ROM med ViewNX 2

Tryckt i Holland. Kodnr. 6CQ13100(1401/A)K

