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KRAFT OCH FLEXIBILITET
SOM TAR DIG FRAMÅT
Dra nytta av Nikons DX-format som ger mer rörelsefrihet till hela kamerasystemet, även objektiven.
Det kompakta och lätta D7100-systemet har enastående prestanda och många innovativa funktioner.
Detaljåtergivningen är fantastisk tack vare kombinationen av NIKKOR-objektiv, en kraftfull CMOS-sensor utan
optiskt lågpassfilter och bildhanteringssystemet EXPEED 3. Med det smidiga Nikon DX-formatet får du den
kraft du behöver för att komma nära motivet och ta utsökt vackra bilder. Dessutom ger det dig möjlighet att
återge små, fina detaljer.
D7100 är redo att följa med dit inspirationen tar dig, bortom gränserna.
Jakten på fantastiska bilder börjar här.

■ Nikons CMOS-bildsensor i DX-format med 24,1 effektiva
megapixlar och snabb avläsning
■ Bildsensor utan optiskt lågpassfilter ger utmärkt
detaljåtergivning
■	Det högpresterande bildhanteringssystemet EXPEED 3
■ 51-punkters AF-system med hög densitet och 15 korsformade
sensorer, kompatibelt med f/8
■ Med 1,3× DX-beskärning kan du komma närmare avlägsna motiv,
och de 51 fokuspunkterna täcker nästan hela bilden
■ Snabb seriebildtagning med ca 7 bps (i läget 1,3×-beskärning av
DX med JPEG/12-bitars NEF [RAW])
■ Optisk glaspentaprismasökare med ca 100 % sökartäckning

■ 8 cm/3,2-tums LCD-monitor med ca 1 229 000 punkter och
RGBW-konstruktion
■ D-film i full HD med olika bildvinklar och två bildområden
baserade på DX och 1,3×-beskärning av DX
■ Spotmätning av vitbalans som mäter ett valt område i bilden
under livevisning
■ Ett kompakt, tåligt och lätt kamerahus i magnesiumlegering som
ger enastående skydd mot väder och damm
■ Exakt slutarenhet som testats i 150 000 cykler
■ P-knapp för att snabbt komma åt funktioner som används ofta
■ Dubbla SD-kortfack, kompatibla med SDXC UHS-I

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

• Bildkvalitet: 12 bitar NEF (RAW) • Exponering: [S]-läge, 1/2 000 sekund, f/5,6 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 200 • Picture Control:

Standard ©Robert Bösch

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

• Bildkvalitet: 12 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M] -läge, 1/500 sekund, f/11 • Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 100

• Picture Control: Standard ©Koji Nakano
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1,3×

Verkligt bekväm optisk sökare av
professionell kvalitet

1,3x

AF-

Den optiska sökaren med
glaspentaprisma som ger ca
100 % sökartäckning och ca 0,94x
förstoring* är verkligt bekväm att
titta i och tillfredsställer även proffsens behov.
Det organiska EL-displayelementet, en nyhet som
används i sökarens informationsdisplay under
bildområdet, bidrar också till att ge en klar bild.

PUNKTER

BESKÄRNING AV DX

*50 mm f/1,4-objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1.

DX-format

1,3×-beskärning av DX

• Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [A] -läge, 1/25 sekund, f/11 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 100
• Picture Control: Standard ©Moose Peterson

51-punkters AF-system med hög
densitet och bred sökartäckning
AF-systemet med 51 punkter är försett
med den nyutvecklade, avancerade
autofokussensorn Multi-CAM 3500DX, vilket
ger fantastiska fotograferingsmöjligheter.
Femton korsformade sensorer täcker området
i mitten som används mest. AF-detektering
är möjligt ner till -2 EV (ISO 100, 20 ºF),
en ljusstyrka som motsvarar ett motiv i
månsken. Med en algoritm som motsvarar
den på D4 har kameran snabbare start av
AF-detektering. Den hastighet du behöver
för att kunna fånga avgörande ögonblick har
förbättrats avsevärt.

AF-fotografering möjlig även med
en effektiv bländare på f/8
Fokuspunkten i mitten är kompatibel med f/8
eller större bländare. Det ger tillförlitlig
AF-fotografering med en effektiv bländare på
f/8, vid användning av en 2,0x telekonverter
på ett NIKKOR-teleobjektiv som har maximal
bländare på f/4. Du får tillgång till AF-fotografering med supertelefoto, utan otymplig
utrustning.
Med 1,3× beskärning av DX-formatet
kommer du närmare avlägsna motiv och
kan använda snabb serietagning med
upp till ca 7 bps*1
D7100 har ett läge för 1,3×-beskärning
av DX-formatet. Det gör att du kan
fokusera exakt på avlägsna motiv med det
högpresterande AF-systemet, samtidigt
som det låter dig fånga avgörande ögonblick
med hjälp av läget snabb serietagning med
upp till ca 7 bps.*1 I DX-format motsvarar
bildvinkeln ca 1,5x objektivets brännvidd.*2
I läget 1,3×-beskärning av DX motsvarar
det ett objektiv med ca 1,3 gånger längre
brännvidd*2 än i DX-format, vilket
gör att bildvinkeln motsvarar
ca 2,0× objektivets brännvidd.*2
I det här läget kan du komma
nära avlägsna motiv även när du
använder relativt kompakta, lätta

KRAFT ATT
FOKUSERA
PÅ MOTIVET
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S telekonverter TC-20E III (maximal effektiv bländare: f/8)

Snabb serietagning med ca 7 bps (bildområde: 1,3x-beskärning av DX)

Med snabb serietagning, upp till
7 bps*1, 2 och snabb respons missar
du aldrig ett ögonblick

Bilden togs i läget 1,3×-beskärning av DX med ett 500
mm-objektiv (bildvinkel: motsvarande en brännvidd på
1 000 mm*)
* Vid konvertering till 35 mm-format.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
• Bildkvalitet: 12 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M] -läge,
1/1 000 sekund, f/8 • Vitbalans: Direkt solljus
• Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Standard
©Koji Nakano

telezoomobjektiv. Dessutom täcker
de 51 fokuspunkterna nästan hela bilden
i läget 1,3×-beskärning av DX. Det ger
fantastiska fotograferingsmöjligheter som
gör att du även kan fokusera på motiv
som rör sig oregelbundet i bilden. I läget
1,3×-beskärning av DX får du en bildstorlek
på ca 15,4 megapixlar, vilket räcker bra för
normal användning och genererar bilder
med hög upplösning.
*1 Med JPEG/12 bitar NEF (RAW).
*2 Vid konvertering till 35 mm-format.

D7100 har en snabb och exakt mekanism för
serietagning som styr spegeln och bländaren
var för sig. I kombination med CMOSsensorn, och sensorns snabba avläsning,
samt den snabbare bildbearbetningen hos
EXPEED 3, klarar kameran snabb serietagning
med upp till ca 7 bps*1, 2 för högst 100 bilder.*3
Slutarfördröjningen är ca 0,052 sekunder.*2
Kamerans enastående snabbhet gör att du
bekvämt kan fotografera rörliga motiv.
*1 I läget 1,3×-beskärning av DX med JPEG/12 bitar NEF (RAW).
Högst ca 6 bps i DX-läge med samma bildkvalitet.
*2 Enligt CIPA-riktlinjerna.
*3 När du valt JPEG normal och bildformatet Stor. När JPEG hög
och bildformatet Stor är valt går det att ta högst 33 bilder i
DX-format och 73 i läget 1,3×-beskärning av DX.

Sökarens informationsdisplay med organiskt
EL-displayelement (markerad med röd kontur)

Mycket klarare bild i starkt dagsljus med
RGBW-konstruktion – ny, stor LCD-monitor
Den nya, stora 8 cm/3,2-tums LCD-monitorn med
bred betraktningsvinkel och hög upplösning (ca
1 229 000 punkter) har fått bättre ljusstyrka med
hjälp av en RGBW-konstruktion. I kombination
med den integrerade glas- och panelstrukturen*
ger detta mycket klarare bild även i skarpt ljus.
Färgåtergivningen är på samma nivå som i D4och D800-serierna. Skarp och fin bild på displayen
ger en behaglig livevisning, filminspelning och
granskning av bilder. Vid bildvisning kan bilderna
förstoras upp till ca 38x (bildstorlek Stor i DX
[24 x 16]) så att du snabbt och exakt kan kontrollera skärpan. Monitorns yta av förstärkt glas
skyddar mot repor och stötar.
*Motsvarar den som används i D4- och D800-serierna
samt i D600.

Ytterligare funktioner som
ger dig bättre fotografier
• Många olika AF-områdeslägen som passar
olika motiv: enpunkts-AF, dynamiskt AFområde (med 9, 21 eller 51 punkter), 3D-följning
och automatiskt AF-område
• System för motivigenkänning ger exakt
automatik med hjälp av en 2 016-pixlars
RGB-sensor

R

G

B

RGB-konstruktion

R G B W
RGBW-konstruktion

RGBW-konstruktion med förbättrad ljushet tack vare
tillägg av vita punkter.
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AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

• Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [A] -läge, 1/ 320 sekund, f/ 8 • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 100

• Picture Control: Landskap ©Robert Bösch

24,1

Aktiv D-Lighting: Av

Inställningsskärm för spotmätning av vitbalans
( Mål för spotmätning av vitbalans för att hämta manuellt
förinställda data)

Spotmätning av vitbalans som
möjliggör förinställning av vitbalansen
under livevisning

MEGAPIXLAR

UTAN

D7100 har en ny funktion för spotmätning
av vitbalans som gör att du enkelt kan få
fram manuellt förinställda data baserat på
ett visst område i bilden som du väljer under
livevisning. Det innebär att du kan ställa in
vitbalansen exakt beroende på det valda
motivet, eller en del av det, under livevisning.
Målet för spotmätning av vitbalans, som
används för att hämta förinställda data, kan
flyttas runt i bilden med hjälp av multiväljaren.
Eftersom du inte behöver använda något
gråkort, och snabbt kan hämta förinställda
data baserat även på avlägsna motiv, kan du
förinställa vitbalansen och vara säker på att
inte missa några avgörande ögonblick. Det går
att använda spotmätning av vitbalans med ett
superteleobjektiv monterat. Det är praktiskt
vid sportfotografering inomhus eller på en
idrottsarena med flera olika typer av ljus.

OLPF
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [M] -läge, 1/180 sekund, f/8
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Landskap ©Koji Nakano

Utmärkt detaljåtergivning tack vare en
bildsensor utan optiskt lågpassfilter
D7100 har en CMOS-sensor i DX-format med ca
24,1 effektiva megapixlar och snabb avläsning.
En bildsensor utan optiskt lågpassfilter (OLPF)
utnyttjar hela potentialen i bildsensorns stora
pixelantal och NIKKOR-objektivens skärpa,
vilket ger fantastisk detaljåtergivning. Bilderna
bevarar sin enastående höga upplösning även
om de beskärs eller förstoras.

ENASTÅENDE
DETALJÅTERGIVNING
MED ÖVERLÄGSEN
SKÄRPA
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Aktiv D-Lighting: Extra hög

Det högpresterande
bildhanteringssystemet EXPEED 3
Nikons exklusiva
bildhanteringssystem
EXPEED 3 hanterar
flera uppgifter snabbt med
hög precision för att utnyttja
hela potentialen i 24,1 megapixlar i
stillbilder och filmer. Resultatet är överlägsen
färgåtergivning, rika tonövergångar och hög
bildkvalitet vid högt ISO.

ISO-känslighetsomfånget kan utökas till
motsvarande ISO 25 600
D7100 har en ISO-känslighet på mellan
100 och 6 400 som standard, och den kan
utökas till motsvarande ISO 25 600 (Hög 2).
Vid höga ISO-tal reduceras dessutom
bruset effektivt tack vare den överlägsna
brusreduceringsfunktionen. Den reducerar
brus även i motiv med låg kontrast, som hår
och gräs, samtidigt som färgmättnad och
upplösning bevaras så mycket som möjligt.
Brusreduceringen är även
optimerad för filmer.
Den kommer allra mest till
sin rätt vid fotografering
i svagt ljus, då den ger
enastående skarpa bilder.

Tagen med ISO 6 400

HDR: Extra hög

HDR: Av

HDR: Normal

Picture Control: Porträtt

Picture Control: Landskap

Olika tekniker som väcker
kreativiteten till liv
• Funktionen Aktiv D-Lighting ger enastående
bildkvalitet genom att bevara detaljerna i
både högdagrar och skuggor. Den bibehåller
medelhög kontrast och återger ljuset som du
ser det, även i motiv med hög kontrast
• HDR (stort dynamiskt omfång) skapar en
enda bild med större dynamiskt omfång genom
att ta två bilder med olika exponering under ett
och samma tryck på avtryckaren, och sedan
sätta ihop dem automatiskt

Tagen i läge Hög 2 (motsvarar ISO 25 600)

• Picture Control-systemet har sex alternativ
som ger perfekta bilder genom möjligheten
att finjustera färg och färgton i stillbilder och
filmer: Standard, Neutral, Livfull, Monokrom,
Porträtt och Landskap
• Skärpa över hela bilden uppnås genom
reducering av lateral kromatisk aberration och
automatisk distorsionskontroll
• Med sexton motivtyper kan kameran
automatiskt välja de inställningar som passar
ett visst motiv bäst: Porträtt, Landskap, Barn,
Sport, Närbild, Nattporträtt, Nattlandskap,
Party/inomhus, Strand/snö, Solnedgång,
Skymning/gryning, Husdjursporträtt, Levande
ljus, Blommor, Höstfärger och Mat
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FLERA BILDVINKLAR
D-FILM I FULL HD

1080/
60i

Video i full HD – stöd för 1 920 × 1 080
med 30p/60i/50i
Bildsensorenheten utan optiskt lågpassfilter
ger optimal bearbetning av data genom
EXPEED 3, vilket gör att D7100 kan spela in
video i full HD med utmärkt detaljåtergivning
och mindre moaréeffekter och ”blockighet”.
Du kan skapa snygg oskärpa av den typ som
endast är möjlig med digitala systemkameror
och får många möjligheter för filminspelning
med ett stort utbud av NIKKOR-objektiv.
D7100 har stöd för 1 920 × 1 080; 30p.
Välj 1 280 × 720; 60p för jämn återgivning
av motiv som rör sig snabbt. I bildområdet
för film baserat på 1,3×-beskärning av DXformatet kan du även välja 1 920 × 1 080;
60i/50i. En brusreduceringsfunktion som är
optimerad för filmer ger mindre brus med
samma höga upplösning. Dessutom finns
en funktion för flimmerreducering som ger
rätt exponeringskontroll för att minimera
flimmer vid filminspelning eller livevisning.
Filminspelningsknappen sitter bredvid
avtryckaren så att du enkelt kan starta och
avsluta inspelningen och hålla kameran stabil.
Det fungerar likadant som när du tar stillbilder,
med minimal oskärpa från kameraskakning.
Filmerna komprimeras i H.264/MPEG-4 AVCformat. Maximal inspelningslängd är 29 min.
59 sek.*

D-film i full HD med olika bildvinklar.
Två bildområden baserade på DX och
1,3×-beskärning av DX
Förutom filmformatet, som baseras på DXformatet, har D7100 ett bildområde för film
som är baserat på 1,3×-beskärning av DX.
I det här bildområdet motsvarar bildvinkeln
ca 2,0x objektivets brännvidd*, vilket gör att
du kan komma nära motivet och spela in mäktiga filmer. Eftersom det kompakta och lätta
DX-formatet är så flexibelt kan du komma
närmare mindre och mer avlägsna motiv.
*Vid konvertering till 35 mm-format.

Tillförlitlig fokusering med
kontrastdetekterande AF för rörliga
motiv och ansikten
Kontrastdetekterande AF, som används vid
filminspelning och livevisning, har betydligt
snabbare fokusering än på D300S. Om du
ställer in objektivservo på aktiv servo-AF
(AF-F) och AF-områdesläget på motivföljande
AF följer kameran ett rörligt motiv i bilden
och fortsätter att fokusera. Dessutom finns
funktionen ansiktsprioriterande AF som
automatiskt känner igen och fokuserar
på ansikten.

Specialeffekter ger fler
kreativa möjligheter
Genom att tillämpa specialeffekter kan du
enkelt ge uttryck för din kreativitet i både
stillbilder och filmer. Eftersom resultatet av en
specialeffekt visas i realtid på LCD-monitorn
kan du se hur det kommer att se ut medan du
ställer in effekten.
Specialeffekter i D7100:
Mörkerseende, Färgteckning, Miniatyreffekt, Selektiv färg,
Silhuett, Högdagerbild och Lågdagerbild.

*När [Filmkvalitet] är inställd på [Normal]. 20 min. med
[Hög kvalitet].

Samtidig livevisning på en extern
skärm via HDMI
Eftersom D7100 har en HDMI-minikontakt
(Typ C) går det att spela upp video på LCDmonitorn och på en extern skärm samtidigt.*
Under filminspelning eller livevisning av film
kan du välja att inte visa LCD-monitorns
inställningsinformation på utrustningen som
ansluts via HDMI. Det är praktiskt om du
vill se hela bilden på en stor HDMI-ansluten
skärm medan du filmar. Det går också att
spara okomprimerade livevisningsdata
direkt på en extern enhet (videospelare med
HDMI-ingång). På så sätt kan man redigera
okomprimerade filmsekvenser av hög kvalitet
på ansluten utrustning.
* Om [Bildstorlek/bildfrekvens] är inställt på 1 920 × 1 080;
60i, 1 920 × 1 080; 50i, 1 280 × 720; 60p eller 1 280 × 720;
50p stängs monitorn av när kameran ansluts till en HDMIvideoenhet. Vid filminspelning via HDMI-gränssnitt kan
filmernas bildstorlek vara mindre än den som valts för
[Bildstorlek/bildfrekvens].

Redigering av filmer direkt i kameran
Det går att redigera filmer enkelt direkt i
kameran utan att behöva använda en dator.
När du klipper bort oönskade sekvenser kan
du ställa in start- och slutpunkten genom att
justera bildruta för bildruta. Du kan också
välja en bildruta och spara den som en
JPEG-stillbild.
Omfattande Hi-Fi-ljudkontroll
• Inbyggd stereomikrofon med
känslighet som kan justeras i 20 steg
• Uttag för hörlurar för att
kontrollera ljudet när stereohörlurar
används (säljs separat)
• Ljudnivåindikator på LCDmonitorn så att du kan kontrollera
ljudnivån visuellt och justera
mikrofonens känslighet under
livevisning av film

Inbyggd
stereomikrofon

KOM NÄRMARE
MOTIVET
MED VIDEO
I FULL HD

Specialeffekter: Färgteckning (stillbild)

Under filminspelning

DX-baserat filmformat
14

Bildområde baserat på 1,3x-beskärning av DX

Specialeffekter: Mörkerseende (stillbild)

D7100 är kompatibel med HDMI, vilket gör att du kan visa stillbilder och filmer på en HD-TV (för anslutning till HD-TV krävs en
HDMI-kabel med HDMI-minikontakt [Typ C] som säljs separat).
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TILLFÖRLITLIGHET OCH FUNKTIONALITET SOM GER SMIDIG FOTOGRAFERING

NIKKOR-OBJEKTIV

Den senaste tekniken i ett lätt och kompakt system

NIKKOR-objektiven med sin höga upplösning utnyttjar hela potentialen i D7100,
med en bildsensor utan optiskt lågpassfilter

4

5

1
Dubbla SD-kortfack,
kompatibla med
SDXC UHS-I

2
3

©Moose Peterson

6
1. Sökardisplay med organiskt
EL-displayelement
D7100 har ett nytt, energibesparande organiskt
EL-displayelement med hög intensitet
och hög kontrast som används i sökarens
informationsdisplay under bildområdet. Det ger en skarp bild och
bidrar dessutom till snabbare respons vid låga temperaturer. Det går
att visa ett rutnät i sökaren (vid fotografering i DX-format), vilket är
praktiskt om du fotograferar landskap eller arkitektur.

2. Kontrollmekanism för serietagning ger
snabbare användning
Kameran har en exakt kontrollmekanism för
serietagning som styr bländaren och spegeln
var för sig. Den ger snabb seriebildtagning med
upp till ca 7 bps* 1, 2 , en slutarfördröjning på ca 0,052 sek.* 2 och smidig
fotografering med livevisning med spegeln uppfälld.
*1 I läget 1,3x-beskärning av DX med JPEG/12 bitar NEF (RAW). Högst ca 6 bps i DX-läge
med samma bildkvalitet. *2 Enligt CIPA-riktlinjerna.

3. Slitstark slutarenhet med stor precision
D7100 har slutartider från 1/8 000 sek. till
30 sek., vilket motsvarar dem på D4. Slutartiden
för blixtsynkronisering kan ökas till 1/250 sek.
Den slitstarka slutarenheten har testats i
150 000 cykler med belastning på kameran.

4. Optisk glasprismasökare med ca 100 %
sökartäckning ger exakt komposition och
bekväm visning
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7
5. Funktionsratt och ratt för utlösarläge
Funktionsratten och ratten för utlösarläge sitter
på samma axel för att underlätta användningen.
Båda har en låsfunktion för att förhindra
oönskade ändringar av inställningarna.

©Koji Nakano

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

Monterat på D7100 (DX-format): Bildvinkeln motsvarar den på ett 105–300 mm-objektiv
(i FX-/35 mm-format).

Monterat på D7100 (DX-format): Bildvinkeln motsvarar ett 120–600 mm-objektiv
(i FX-/35 mm-format).

Det här objektivet är kompakt och lätt men har ändå en brännvidd på 70 till 200 mm
med en fast maximal bländare på f/4. Nano Crystal Coat-beläggningen ger skarpa
bilder och minskar förekomsten av spökbilder och linsöverstrålning. Objektivet har
också en kraftfull funktion för vibrationsreducering som ger en effekt motsvarande en
slutartid som är ca fem steg kortare. Detta i kombination med D7100-kamerans läge för
1,3×-beskärning av DX och det f/8-kompatibla AF-systemet samt en 2,0x telekonverter,
AF-S Teleconverter TC-20E III, gör att du kan använda det här kompakta och lätta
systemet för AF-fotografering med supertelefoto med en bildvinkel som ungefär
motsvarar ett 800 mm-objektiv.*

Det här teleobjektivet med 5x zoom har ett brett omfång på upp till 400 mm och
rekommenderas särskilt för fotografering av sport, fåglar, flygplan, tåg och landskap.
Den nyutvecklade optiska konstruktionen med Nano Crystal Coat, ett Super EDglas och fyra ED-glaselement ger enastående prestanda genom hela zoomområdet.
Vibrationsreduceringen ger en effekt motsvarande en slutartid som är 4,0 steg
kortare*1 och AF-hastigheten är på högsta nivån i den här klassen. När det används
med D7100 i läget 1,3×-beskärning av DX motsvarar bildvinkeln ungefär ett 800 mmobjektiv*2 och kamerans 51 fokuspunkter täcker nästan hela bilden. Det här objektivet
ger bekväm och tillförlitlig AF-fotografering med supertelefoto som utökar dina
fotograferingsmöjligheter.

*Vid konvertering till FX-/35 mm-format.

*1 Vid 400 mm; baserat på CIPA-standarder. *2 Vid konvertering till FX-/35 mm-format.

6. P-knappen, genvägen till de inställningar du
använder mest
Med P-knappen kommer du direkt till de
menyinställningar du vill ändra. Den visar en lista
med inställningar på monitorn vid fotografering
med sökaren och med livevisning samt retuscheringsmenyn vid
bildvisning.

7. Virtuell horisont för att kontrollera
horisontell lutning
Med en virtuell horisont kan du kontrollera
kamerans horisontella lutning. Vid fotografering
med hjälp av sökaren visas indikatorn både vid
horisontell och vertikal fotografering. Den virtuella horisonten visas på
monitorn vid fotografering med livevisning eller vid filminspelning.

Lättare än D7000 – tåligt och lätt
kamerahus i magnesiumlegering
med skydd mot väder och damm
D7100 väger ca 675 g (endast
kamerahuset), mindre än D7000, men har ändå enastående prestanda.
Magnesiumlegering på överdelen och det bakre skyddet gör den tålig,
och tack vare effektiva tätningar på kamerahuset är den dessutom
skyddad mot väder och damm.*
*Motsvarar D800-serien och D300S.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm
f/3.5-4.5G ED

AF-S Micro NIKKOR 60mm
f/2.8G ED

Monterat på D7100 (DX-format):
Bildvinkeln motsvarar ett 15–36 mmobjektiv (i FX-/35 mm-format).

Monterat på D7100 (DX-format):
Bildvinkeln motsvarar ett 90 mm-objektiv
(i FX-/35 mm-format).

©Koji Nakano

©Moose Peterson

Ett zoomobjektiv med ultravidvinkel från 109º bildvinkel. Det här objektivet
passar perfekt för fotografering i trånga inomhusmiljöer, för arkitektur- och
landskapsfotografering samt för att skapa bilder som framhäver perspektivet.
Eftersom det täcker bildvinklar från 109º till 61º, vilket passar bra för ögonblicksbilder, kan det med fördel användas som standardobjektiv. Med ett
kort minsta fokusavstånd kan det dessutom användas för att ta närbilder
i telefotoläget.

Du kan använda flera olika avbildningsskalor, från oändlighet till minsta fokusavstånd
(1x). Det här objektivet ger skarp återgivning från maximal bländare, även vid
fotografering med 1x. Tack vare Nano Crystal Coat-beläggningen, som minskar
förekomsten av spökbilder och linsöverstrålning, blir bilden skarp även i motljus.
Eftersom det dessutom kan skapa vacker bakgrundsoskärpa är det oumbärligt för allt
från porträtt till landskapsfoton.

AF-S DX NIKKOR 16-85mm
f/3.5-5.6G ED VR

AF-S DX NIKKOR 18-300mm
f/3.5-5.6G ED VR

Monterat på D7100 (DX-format):
Bildvinkeln motsvarar ett 24–127,5 mmobjektiv (i FX-/35 mm-format).

Monterat på D7100 (DX-format):
Bildvinkeln motsvarar ett 27–450 mmobjektiv (i FX-/35 mm-format).

©Robert Bösch

Med det här mångsidiga zoomobjektivet av standardtyp, med en bildvinkel från
83° i maximalt vidvinkelläge, kan du ta många olika vidvinkelbilder. Det har två
ED-glaselement och tre asfäriska linselement. Objektivet ger fantastiskt skarp
återgivning och dynamisk ändring av bildvinklar.

©Moose Peterson

Ett kraftfullt zoomobjektiv med ca 16,7x zoom. Det täcker en mängd bildvinklar
och har en maximal bländare på f/5,6 vid telefotoläget på 300 mm, vilket gör
att du enkelt kan fotografera många olika motiv.
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ETT SUVERÄNT SYSTEM SOM GER ÖKAD KOMFORT VID FOTOGRAFERING
Tillbehör som ger fler möjligheter och utnyttjar DX-formatets flexibilitet fullt ut

Inbyggd blixt med kontrollfunktion/Nikon Creative Lighting System
D7100 har en inbyggd uppfällbar blixt med ett ledtal på
ca 12 (m, ISO 100, 20 ºC) som täcker bildvinkeln på
ett 16 mm vidvinkelobjektiv. Den inbyggda blixten
har en kommandofunktion som är kompatibel
med Avancerad trådlös blixt och kan styra upp
till två grupper med Speedlight-blixtar (tillval) trådlöst som
masterblixtenhet. När den inbyggda blixten eller en separat
Speedlight-blixt från Nikon används är D7100 kompatibel med
olika funktioner i Nikon Creative Lighting System, till exempel
i-TTL-blixtkontroll som har hyllats för sin precision.

Trådlösa tillbehör/kommunikationsenhet
WR-1 trådlös fjärrkontroll (tillval)

Trådlösa fjärrkontroller WR-R10/WR-T10 (tillval)

WR-1 är en avancerad fjärrkontroll med flera funktioner. När en WR-1
är konfigurerad som sändare och en annan som mottagare, monterad på
D7100, går det att visa eller ändra kamerainställningarna*1 via sändarens
display. WR-1-enheterna kommunicerar via radiovågor, och räckvidden
mellan dem är upp till 120 m.* 2 Det finns 15 kanaler tillgängliga. Förutom möjligheten
att styra en kamera med en monterad WR-1 (som mottagare) med hjälp av en annan
WR-1 (som sändare)*3 finns 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-1 med WR-R10/WR-T10.*3

Maximalt kommunikationsavstånd mellan WR-R10 och
WR-T10 är 20 m.*1 Du kan styra en eller flera kameror med en
WR-R10 monterad (obegränsat antal kameror) genom att
använda WR-T10 som sändare. De här fjärrkontrollerna kommunicerar via radiovågor
vilket gör att du kan fjärrfotografera även om det står träd eller andra hinder i vägen.
Du kan styra autofokusen genom att trycka ner fjärrkontrollens avtryckare halvvägs
och du kan trycka ner den längre för serietagning. Dessutom kan du använda fjärrkontrollerna för att styra olika funktioner på D7100, till exempel filminspelning.* 2
*1 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende på väderförhållandena och eventuella hinder.
*2 Filminspelning är tillgänglig vid användning med D4, D800-serien, D600, D7100 och D5200.

*1 Begränsade funktioner. Exponeringslägen (går att visa, men inte ändra), slutartid/bländarvärde
(möjlighet att visa och ändra inställningar beror på vilket exponeringsläge som används), ISO-känslighet
osv. *2 Ungefärlig räckvidd på ca 1,2 m höjd; varierar beroende på väderförhållandena och eventuella
hinder. *3 Kräver att de WR-1-, WR-R10- och WR-T10-enheter som används kopplas ihop. Högsta antal
kontrollenheter som kan kopplas ihop: 20 (WR-1) eller 64 (WR-R10). *4 Endast en kamera med 10-polig
tillbehörskontakt kan användas som huvudkamera för synkroniserad slutare.

UT-1 kommunikationsenhet (tillval)
Kommunikationsenheten UT-1 kan monteras på tillbehörsskon
på D7100 och anslutas till kameran via USB-kabel. Det gör att
du kan överföra bilddata i hög hastighet från kameran till en
dator eller FTP-server och fjärrstyra kameran från en dator via
kabelanslutet nätverk. Dessutom kan enheten användas via
trådlöst nätverk*1 när den används tillsammans med den trådlösa sändaren WT-5A/
B/C/D.*2 När UT-1 används med D7100 går det att överföra stillbilder och filmer till en
dator eller FTP-server och fjärrstyra kameran från en dator (kamerastyrning och lagring
av bilder och filmer på en dator med hjälp av programvaran Camera Control Pro 2 som
säljs separat).

Trådlös mobiladapter WU-1a (tillval)

Använda den inbyggda blixtens
kommandofunktion
Två SB-700 (den ena med reflekterande
paraply) placerades på vardera sidan av
motivet och utlöstes trådlöst med den
inbyggda blixtens kommandofunktion.

Motivet återges mjukare i naturtroget ljus.
• O bjek tiv : A F - S N IK KO R 8 5 mm f / 1. 8 G
• Bildk valitet : 14 - bitars N EF ( R AW )
• E xponering : [ M ] - läge, 1/ 8 0 sekund, f / 4 , 5
• V itbalans : Auto 1 • K änslighet : IS O 4 0 0
• Picture C ontrol : Por trät t © Rober t Bösch

SB-700

SB-910

Nikons Speedlight-blixtar, kompatibla
med Avancerad trådlös blixt

Batteripack och GPS-enhet
MB-D15 flerfunktionsbatteripack (tillval)
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15, sex
AA-batterier (alkaliska, Ni-MH eller litium) eller
nätadapter EH-5b (kräver strömkontakt EP-5B) kan
användas. Med ett fulladdat EN-EL15-batteri i D7100
och ett i MB-D15 kan du ta upp till ca 1 900 bilder.*
Det här batteripacket är dessutom försett med en
AE-L/AF-L-knapp, primär/sekundär kommandoratt,
avtryckare och multiväljare, vilket är praktiskt vid
vertikal fotografering. Höljet i magnesiumlegering har samma tätning som
kamerahuset på D7100 och ger överlägset skydd mot damm och väder.
*Enligt CIPA-standarderna.

Med GPS-enheten GP-1/GP-1A (tillval) kan du spara
platsinformation såsom latitud, longitud, höjd och
UTC-tid (Universal Coordinated Time) som Exif-data i
GP-1A
bilder som tas med D7100. Bilder med platsinformation
kan visas på arbetsytan GeoTag i ViewNX 2 (medföljer). Informationen kan
också användas på NIKON IMAGE SPACE, Nikons tjänst för delning och
lagring av bilder, och på andra bilddelningstjänster online eller i programvara
med digitala kartor.

Nikons RAW-bilder lagras i formatet NEF
(Nikon Electronic Format) som innehåller
otroligt mycket data. Du kan bara utnyttja
den här informationen fullt ut med Nikons
exklusiva programvara, ViewNX 2 (medföljer)
och Capture NX 2 (tillval), som är optimerad
för filformatet. NEF bevarar ursprungliga data
och ser till att bilderna inte försämras ens
efter att ha redigerats upprepade gånger,
vilket gör att du kan koncentrera dig på
redigeringen. Den här programvaran hjälper
dig att skapa de bilder du vill ha så att du får
ut mer av dina digitala foton.

Obs! För att du ska kunna använda WU-1a ansluten till en smart enhet måste Wireless Mobile Utility (som
kan hämtas kostnadsfritt från den smarta enhetens appbutik) vara installerat på enheten.

SÖKARTILLBEHÖR

SPEEDLIGHT-BLIXTAR

NIKKOR-OBJEKTIV

SD-9 högpresterande batteripack

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

DG-2
sökarlupp

SB-910
Speedlight-blixt

DK-22 sökaradapter

SB-700
Speedlight-blixt

SB-400
Speedlight-blixt

R1C1 blixtsystem för
närbildsfotografering
(Speedlight), inklusive
kontrollenhet

DK-21M sökarlupp

ViewNX 2

SB-910/700/400
Speedlight-blixtar

SC-28/29 TTLfjärrstyrningskabel

AS-15
synkterminaladapter

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll

HDMI-kabel med HDMIminikontakt (Typ C) för
anslutning till kameran**

ME-1
stereomikrofon

SD-minneskort**

ML-L3
fjärrkontroll

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll

WR-R10 trådlös
fjärrkontroll

Persondator**

PC card-adapter**
SD-minneskortsläsare**

VÄSKA
MC-DC2
trådutlösare

TV-monitor**

HÖRLURAR
Hörlurar**

DATORTILLBEHÖR

NIKON IMAGE SPACE
GP-1/GP-1A
GPS-enhet

FSA-L2 Fieldscopefäste för digital
systemkamera

HDMI-ingång för video**

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

DIGISCOPINGTILLBEHÖR
FSA-L1 Fieldscopefäste för digital
systemkamera

TV- OCH VIDEOTILLBEHÖR

STEREOMIKROFON

DK-23 ögonmussla*

FJÄRRSTYRNINGS- OCH GPS-TILLBEHÖR

NIKON IMAGE SPACE är en kostnadsfri onlinetjänst för delning och lagring av
bilder. Det snabba och praktiska användargränssnittet är enkelt att använda,
och du kan ladda upp/hämta, bläddra igenom, organisera och dela bilder och
filmer. Dessutom kan du smidigt och enkelt synkronisera med sociala nätverk.
Ett ”basic”-konto med upp till 2 GB lagringsutrymme är tillgängligt för alla
registrerade användare. Ett ”special”-konto finns tillgängligt för ägare av en
Nikon digitalkamera, med upp till 20 GB lagringsutrymme och en rad praktiska
funktioner, till exempel möjlighet att ange ett lösenord för bilddelning och
begränsa hämtning av bilder.

Speedlight-blixtar
för studiofotografering**

DK-5 sökarlock*
DR-6
vinkelsökare

nikonimagespace.com
18

*1 Baserat på IEEE802.11a/b/g/n. *2 HTTP-serverläget och läget Synkroniserade slutare som är
tillgängliga när D4 används tillsammans med WT-5A/B/C/D kan inte användas när UT-1 används i
kombination med WT-5A/B/C/D.

Exklusiv Nikonprogramvara

Capture NX 2

GP-1/GP-1A GPS-enhet (tillval)

Kameran kan kommunicera via trådlöst nätverk med en
smart enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta,
om du ansluter den trådlösa mobiladaptern WU-1a (tillval)
till USB-kontakten på D7100. Med funktionen fjärrfotografering, som gör att
du kan släppa avtryckaren på avstånd, kan du använda din smarta enhet som
fjärrmonitor för livevisning för att kontrollera bilden och sedan ta en bild. När
bilderna har överförts till den smarta enheten kan du enkelt ladda upp dem till
sociala nätverk eller bifoga dem i ett e-postmeddelande. Adaptern är kompatibel
med smarta enheter som använder iOS eller Android ™.

CF-DC3
halvmjuk väska

Capture NX 2
Camera Control
Pro 2
ViewNX 2*

UC-E6* USB-kabel

TILLBEHÖR TILL
SMARTA ENHETER

NÄTADAPTRAR, BATTERIER, LADDARE
EN-EL15 uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

MH-25
batteriladdare*

EP-5B strömkontakt
MB-D15
flerfunktionsbatteripack
Sex batterier i
AA-storlek**

WU-1a trådlös
mobiladapter

TRÅDLÖS SÄNDARE,
KOMMUNIKATIONSENHET
UT-1 kommunikationsenhet

Smart enhet**
(iOS/Android)
EH-5b nätadapter

Wireless Mobile
Utility†

EN-EL15
uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

EP-5B
strömkontakt

WT-5A/B/C/D
trådlös sändare

EH-5b nätadapter

*Medföljande tillbehör **Produkter som inte kommer från Nikon † Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis).
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Specifikationer för Nikons digitala systemkamera D7100
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
Nikon DX-format, brännvidden i 35 mm-format [135] motsvarar ca 1,5x brännvidden hos
objektiv med bildvinkel i FX-format
Effektiva pixlar
24,1 miljoner
Bildsensor
23,5 × 15,6 mm CMOS-sensor
Totalt antal pixlar
24,71 miljoner
Dammreduceringssystem Funktion för rengöring av bildsensorn, referensbilddata för borttagning av damm i bilden
(programmet Capture NX 2 krävs (säljs separat))
Bildstorlek (pixlar)
• DX (24×16) bildområde: 6000 × 4000 [Large], 4496 × 3000 [Medium], 2992 × 2000 [Small]
• 1,3× (18×12) bildområde: 4800 × 3200 [Large], 3600 × 2400 [Medium], 2400 × 1600 [Small]
• Fotografier med bildområde i DX-format (24×16) tagna i filmlivevisning: 6000 × 3368
[Large], 4496 × 2528 [Medium], 2992 × 1680 [Small] • Fotografier med bildområde i 1,3×
(18×12) tagna i filmlivevisning: 4800 × 2696 [Large], 3600 × 2024 [Medium], 2400 × 1344
[Small]
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering eller komprimerad • 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 kvalitet är tillgänglig • NEF (RAW)
11_SE
+ JPEG: Varje fotografi lagras i både NEF-format (RAW) och JPEG-format
Picture Control-system Standard, Neutral, Mättade färger, Monokrom, Porträtt och Landskap. Vald Picture Control
kan ändras, anpassad Picture Control kan sparas
Lagringsmedier
SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Två kortplatser
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 ((ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror) 2.0, DPOF (Digital
Print Order Format), Exif (överförbara bildformat för digitalkameror) 2.3, PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
Sökartäckning
Ca 100 % horisontellt och 100 % vertikalt
Förstoring
Ca 0,94x (50 mm f/1,4-objektiv fokuserat på oändlighet; -1,0 m-1)
Ögonpunkt
19,5 mm (-1,0 m-1, från sökarokularets mitt)
Dioptrijustering
–2 till +1 m-1
Mattskiva
BriteView Clear Matte Mark II-skärm av typ B med fokuseringsramar för AF
(kompositionsrutnät kan visas)
Spegel
Snabbt återgående
Förhandsgranskning
När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
av skärpedjup
värde som väljs av användaren (lägena A och M) eller av kameran (övriga lägen)
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibla objektiv
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, inklusive G- och D-objektiv (begränsningar gäller vissa
PC-objektiv) och DX-objektiv, AI-P NIKKOR-objektiv och icke-CPU-Al-objektiv (endast lägena
A och M), IX-NIKKOR-objektiv. Objektiv för F3AF och icke-Al-objektiv kan inte användas
Den elektroniska avståndsmätaren kan användas tillsammans med objektiv vars största
bländare är f/5,6 eller större (den elektroniska avståndsmätaren har stöd för fokuspunkten
i mitten med objektiv vars största bländare är f/8 eller större)
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid
1/8 000 till 30 sek. i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid, X250
Blixtsynkhastighet
X=1/250 s; synkroniseras med slutare vid 1/320 s eller långsammare (blixtområdet minskar
vid hastigheter mellan 1/250 och 1/320 s)
Utlösarlägen
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge), E (självutlösare),
MUP (uppfälld spegel); intervalltimerfotografering stöds
Ungefärlig bildmatnings- • JPEG-bilder och 12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med DX (24×16) valt för bildområde:
hastighet
CL 1 till 6 bps, CH 6 bps • JPEG-bilder och 12-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med 1,3× (18×12)
valt för bildområde: C L 1 till 6 bps, C H 7 bps • 14-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med DX
(24×16) valt för bildområde: C L 1 till 5 bps, C H 5 bps • 14-bitars NEF-bilder (RAW) tagna med
1,3× (18×12) valt för bildområde: C L 1 till 6 bps, C H 6 bps
Självutlösare
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek.; 1–9 exponeringar med 0,5, 1, 2 eller 3 sek. intervall
Fjärrstyrningslägen
Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan fördröjning, fjärrstyrd spegeluppfällning
(ML-L3)
Läge för exponeringsTTL-exponeringsmätning via RGB-sensor med 2 016 pixlar
mätning
Mätningsmetod
• Matris: 3D-färgmatrixmätning II (objektiv av typ G och D), färgmatrixmätning II (övriga CPUobjektiv), färgmatrixmätning med icke-CPU-objektiv om användaren anger objektivinformation
• Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel med 8 mm diameter i bildens mitt (6, 10 eller
13 mm cirkel kan även användas), eller viktning efter hela bildytans genomsnitt (när
icke-CPU-objektiv används: 8 mm cirkel)
• Spot: Mäter en cirkel på 3,5 mm (ca 2,5 % av bildytan) i mitten av den valda fokuspunkten
(i fokuspunkten i mitten om icke-CPU-objektiv används)
Mätområde
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C) • Spotmätning: 2 till 20 EV
Koppling av
Kombinerad CPU och AI
exponeringsmätare
Exponeringslägen
Autolägen (i auto, j auto [avstängd blixt]), programautomatik med flexibelt program
(P), slutartidsstyrd automatik (S), bländarstyrd automatik (A), manuell (M), motivtyper
(k porträtt, l landskap, p barn, m sport, n närbild, o nattporträtt, r nattlandskap,
s fest/inomhus, t strand/snö, u solnedgång, v skymning/gryning, w husdjursporträtt,
x levande ljus, y blommor, z höstfärger, 0 mat), specialeffektlägen (% mörkerseende,
g färgläggning, i miniatyreffekt, u selektiv färg, 1 silhuett, 2 högdagerbild,
3 lågdagerbild), U1 (användarinställningar 1), U2 (användarinställningar 2)
Exponeringskompensation Kan justeras från -5 till +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena P, S, A och M
Exponeringsgaffling
2 till 5 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde med A AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100 till 6 400 i steg om 1/3 eller 1/2 EV, kan även ställas in på ca 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2
(rekommenderat exponeringsindex) EV (motsvarar ISO 25 600) över ISO 6 400. Automatisk ISO-känslighet tillgänglig
Aktiv D-Lighting
Auto, extra hög, hög, normal, låg, av
ADL-gaffling
Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre bilder som använder förinställda
värden för alla bilder
Autofokus
Nikons avancerade sensormodul Multi-CAM 3500DX för autofokus med TTL-fasdetektering,
finjustering, 51 fokuspunkter (inklusive 15 korsformade sensorer, fokuspunkten i mitten är
tillgänglig vid bländartal under f/5,6 och över f/8 eller vid f/8) och AF-hjälplampa (räckvidd
ca 0,5–3 meter)
Arbetsområde
-2 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 bland 51 eller 11 fokuspunkter
AF-områdeslägen
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-följning, automatiskt AFområde
Fokuslås
Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (enpunkts servo-AF) eller genom
att A AE-L/AF-L-knappen trycks ned
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o, s, w, g: automatisk blixt med automatisk uppfällning
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-blixtstyrning med RGB-sensor med 2 016 pixlar finns med den inbyggda blixten och
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 och SB-400. 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.
Blixtlägen
Auto, automatisk med röda ögon-reducering, automatisk långsam synk, automatisk långsam
synk med röda ögon-reducering, upplättningsblixt, röda ögon-reducering, långsam synk,
långsam synk med röda ögon-reducering, långsam synk på bakre ridå, synk på bakre ridå,
av, stöd för automatisk FP med höghastighetssynk
Blixtkompensation
-3 till +1 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV
Blixtgaffling
2 till 5 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Blixt klar-indikator
Tänds när inbyggd blixt eller den extra blixtenheten är helt laddad; blinkar när blixten har
utlösts med full styrka
Tillbehörssko
ISO 518-tillbehörssko med synkroniserings- och datakontakter samt säkerhetslås
Nikon Creative Lighting • Avancerad trådlös blixt stöds med: SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som masterblixt
System (CLS)
och SB-600 eller SB-R200 som fjärrenheter, eller SU-800 som kontrollenhet; inbyggd blixt
kan fungera som masterblixt i kommandoläge
• Automatisk FP med höghastighetssynk och modelleringsljus stöds med alla CLS-kompatibla
blixtenheter utom SB-400; färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla CLS-kompatibla
blixtenheter
Synkterminal
Synkterminaladapter för tillbehörssko AS-15 (säljs separat)
Vitbalans
Auto (2 typer), glödlampa, lysrör (7 alternativ), direkt solljus, blixt, moln, skugga, manuellt
förinställt värde (upp till 6 värden kan sparas, spotmätning av vitbalan tillgänglig under
livevisning), välj färgtemperatur (2 500 till 10 000 K), samtliga med finjustering
Vitbalansgaffling
2 till 5 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Livevisningslägen
Val av livevisning för stillbilder och filmer
Objektivservo med
• Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F) • Manuell fokusering (M)
livevisning
AF-områdeslägen
Ansiktsprioriterande AF, brett AF-område, normalt AF-område, motivföljande AF
Autofokus
Kontrastdetekterande AF var som helst i bilden (kameran väljer fokuspunkt automatiskt när
ansiktsprioriterande AF eller motivföljande AF har valts)
Filmmätning
TTL-exponeringsmätning via huvudbildsensorn
Filmmätningsmetod
Matris
Bildstorlek (pixlar)
• 1 920 × 1 080; 60i (59,94 fält/s)/50i (50 fält/s)* • 1 920 × 1 080; 30p (progressiv), 25p,
och bildhastighet
24p • 1 280 × 720; 60p, 50p
Faktisk bildhastighet för 60p, 50p, 30p, 25p och 24p är 59,94; 50; 29,97; 25 och 23,976 bps. Alternativen har stöd för både
H hög och normal bildkvalitet
*Endast tillgängligt när 1,3× (18×12) är valt för bildområde; sensorutdata är ca 60 eller 50 bps

Filformat
Videokomprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
Maxlängd
Monitor

MOV
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Linjär PCM
Inbyggd eller extern stereomikrofon, justerbar känslighet
29 min. 59 sek.
8 cm/3,2 tum, ca 1 229 000 punkter (VGA, 640 × 480 × 4 = 1 228 800 punkter), TFT-monitor
med ca 170° betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och justering av ljusstyrka
Bildvisning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med visningszoom,
filmuppspelning, foto och/eller bildspel, histogramvisning, högdagrar, fotoinformation,
visning av GPS-data och automatisk bildrotering
USB
Hi-Speed USB
HDMI-utgång
HDMI-minikontakt (typ C)
Tillbehörskontakt
Trådlös fjärrkontroll: WR-1 och WR-R10 (säljs separat), trådutlösare: MC-DC2 (säljs separat),
GPS-enhet: GP-1, GP-1A (säljs separat)
Ljudingång
Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via plug-in stöds)
Ljudutgång
Ministereokontakt (3,5 mm i diameter)
Språk som stöds
Arabiska, bengali, danska, engelska, farsi, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska,
italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, nederländska, norska,
polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, spanska, svenska, tamil,
thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska
Batteri
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL15
Batteripack
MB-D15-flerfunktionsbatteripack med ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen
EN-EL15 eller sex alkaliska AA-, Ni-MH- eller litiumbatterier
Nätadapter
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5B (säljs separat)
Stativgänga
1/4 tum (ISO 1 222)
Mått (b × h × d)
Ca 135,5 × 106,5 × 76 mm
Vikt
Ca 765 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock; ca 675 g (endast kamerahuset)
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Medföljande tillbehör Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15, batteriladdare MH-25, sökarlock DK-5,
(kan variera efter land och område) ögonmussla DK-23, USB-kabel UC-E6, kamerarem AN-DC1 BK, kamerahuslock BF-1B, lock
till tillbehörssko BS-1, CD-ROM med ViewNX 2
• 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.
• Google och Android™ är registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Google Inc.
• Produkter och varunamn är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör respektive företag.
• Sökarbilder och bilder på LCD-monitorer och andra monitorer i den här
broschyren är simulerade.

Specifikationerna och utrustningen kan komma att ändras utan någon förvarning eller förpliktelse från tillverkaren. Maj 2013

VARNING!

LÄS HANDBÖCKERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER UTRUSTNINGEN FÖR ATT FÖRSÄKRA DIG OM ATT
DU ANVÄNDER DEN PÅ RÄTT SÄTT. EN DEL DOKUMENTATION TILLHANDAHÅLLS ENBART PÅ CD-ROM.

Besök Nikon Europes webbplats på www.europe-nikon.com
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