I AM EASY FOR EVERYONE

iamnikon.se

• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Exponering [A]-läge, 1/200 sekunder, f/5,6 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 200 • Picture Control: Porträtt

Hög upplösning med 24,2
effektiva megapixlar och ett
matchande kvalitetsobjektiv

24,2
effektiva megapixlar

Upplev en otroligt hög bildkvalitet
som du bara kunnat drömma
om. Nya Nikon D3200 ger dig
enastående bilder med jämna färg
övergångar och filmer i full HD-

kvalitet genom att kombinera 24,2 effektiva
megapixlar med Nikons helt nya bildsensor i DX-for
mat och NIKKOR-objektivens överlägsna prestanda.
Den här spännande och perfekt balanserade kom
binationen av objektiv och kamera är grepp- och
användarvänlig och är ett lättillgängligt alternativ för
alla som vill ta snygga bilder med en digital
systemkamera.

Välj mellan två färger: svart och röd.

Hemligheten bakom vackra bilder: Nikons innovationskraft
mjuka färger och fantastiska detaljer. Exempel
på andra fördelar är en RGB-sensor med 420
pixlar som förser Nikons exklusiva system för
motividentifiering med data. Vid fotografering
analyseras alla bilder och fokuseringen, expone
ringen och vitbalansen justeras automatiskt för
att säkerställa bästa möjliga resultat. Sist men
inte minst så krävs det kvalitetsobjektiv för att
kunna ta kvalitetsbilder: Nikon D3200 kan använ
das med en rad olika NIKKOR-objektiv – sam
ma objektiv som rutinerade fotografer över hela
världen använder för att utnyttja sina digitala
Nikon-systemkameror på bästa sätt. Lägg ihop
alla fördelar så förstår du varför Nikon D3200 är
ett utmärkt val för dig som vill prova på foto
grafering med digitala systemkameror.
* ISO-intervallet kan ökas ända upp till Hi 1 (motsvarar ISO 12 800),
vilket ger dig ökad flexibilitet i extremt ljusfattiga situationer.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Exponering: [M]-läge, 1/50 sekund, f/5 • Vitbalans: Auto
• Känslighet: ISO 1 600 • Picture Control: Standard

Hjärtat i D3200 är Nikons nya

sträcker sig ända upp till ISO 6 400* vilket gör att

CMOS-bildsensor i DX-format

du kan ta fantastiska bilder även i svagt ljus. Den

som tillsammans med 24,2 ef

drivande kraften bakom dessa framsteg är det

fektiva megapixlar producerar

snabba, högpresterande bildhanteringssystemet

bilder med otrolig detaljrikedom,

EXPEED 3 – som också används i

vilket ger dig stor frihet att förstora eller beskära

Nikons flaggskeppskamera D4. Det

dina bilder efter egna önskemål. Kamerans bild

omvandlar digital information till

sensor har ett brett dynamiskt omfång som

bilder med enastående kvalitet,

CMOS sensor
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Exponering: [A]-läge, 1/250 sekund, f/8 • Vitbalans: Moln • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Landskap

EXPEED 3
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Utförliga anvisningar för otroliga bilder: Guideläge
Är du nybörjare inom fotografering med digital system-

Avancerad användning för mer kreativa alternativ, t.ex.

kamera? Med D3200 är det lätt att ta de bilder du alltid

Göra bakgrunder mjuka eller Frysa rörelser. De använd-

velat ta. Nikons Guideläge vägleder dig genom inställnin-

bara hjälpbilderna låter dig förhandsgranska resultaten

gar, fotografering, bildvisning och visar dig hur man rad-

visuellt vilket hjälper dig att bättre förstå hur du ska göra

erar bilder. Välj Enkel användning om du vill ha hjälp med

för att uppnå önskat resultat.

att ta vanliga bilder, t.ex. Närbilder eller Porträtt. Välj
Guideläget ger dig utförlig vägledning när du ska fotografera.

1 Välj ett läge

2 Välj fotograferingsmetod

3 Välj och bekräfta motivet

4 Visa förklaringar av olika
fototekniker

Enkel användning

Närbilder

Sovande ansikten

I det här läget optimerar kameran
inställningarna automatiskt efter
närbilder, t.ex. av blommor och andra
mindre motiv.

Enkel använd
ningsmeny
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Med den här inställningen kan du
fotografera små barn utan att väcka
dem eftersom ljudet från slutaren
dämpas och blixten stängs av.

• Auto • Ingen blixt • Avlägsna motiv • Närbilder
• Sovande ansikten • Motiv i rörelse • Landskap
• Porträtt • Nattporträtt

5 En illustrerande hjälpbild
visas med de aktuella
inställningarna

6 Välj mellan: Använd
sökaren, Använd livevisning eller Filma

Advanced Operation

Avancerad användning
Fånga röda toner i solnedgången
Välj det här alternativet för dramatiska
bilder av solnedgångar. Vitbalansen
justeras så att de varma färgtonerna i
solnedgången framhävs.

Avancerad an
vändningsmeny

Frysa rörelser (människor)
Om motivet rör sig föreslår kameran
vilken snabbare slutartid som är bäst
för att undvika rörelseoskärpa.

• Göra bakgrunder mjuka • Skapa djupskärpa i bilden • Frysa
rörelser (människor) • Frysa rörelser (fordon) • Avbilda vatten i
rörelse • Fånga röda toner i solnedgången • Take bright photos
• Ta ljusa bilder • Ta dunkla bilder (lågdager) • Minska oskärpa
Göra bakgrunder mjuka

• Objektiv: AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR • Exponering: [A]-läge, 1/250 sekund, f/3.5 • Vitbalans: Auto • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard
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Resultatet blir fantastiskt vid nästan alla typer av motiv

Även när de befinner sig i händelsernas centrum

Ansiktsprioriterande AF

Live view för enkel användning och
skarp fokusering

Motivtyper och andra kreativa al
ternativ: uppnå bästa resultat för
alla motiv.

k

Porträtt

l

Landskap

p

m

n

o

Sport

Närbild

Smidig fotografering med Live
view: Läget Automatisk motivtyp
väljer omedelbart inställningarna
till det aktuella motivet

Barn

Nattporträtt

Förutom hjälpen i form av Guideläget
erbjuder D3200 även välkända motiv
typer. Välj någon av de sex ikonerna
på funktionsratten: Porträtt, Land
skap, Barn, Sport, Närbild, Natt
porträtt. Kamerans inställningar op
timeras nu ögonblickligen efter den
aktuella fotograferingssituationen. Fler
kreativa systemkameraalternativ ger
dig ännu mer kontroll över bländare
och slutartid antingen i kombination –
P (Programautomatik), S (Slutartids
styrd automatik), A (Bländarstyrd
automatik), eller individuellt – M
(Manuell).

Brett AF-område

r

p

Auto*

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Motivtyp: Barn, 1/160 sekund, f/5 • Vitbalans: Auto
• Känslighet: Automatisk (ISO 200) • Picture Control: Standard

s

Auto (avstängd blixt)*

k n
m o

t

Porträtt

v

Närbild

u

Landskap

w

Live view gör det enkelt att foto
grafera med digitala systemkameror.
Både när du tar stillbilder och filmar
har du fyra smidiga AF-områdeslä
gen att välja mellan: ansiktsprio
riterande AF, brett AF-område, nor
malt AF-område och motivföljande
AF. Med kombinationen motivföl
jande AF och kontinuerlig servo-AF
(AF-F) bibehålls fokuspunkten under
hela händelseförloppet.

Försäkra dig om att fånga viktiga
händelser: serietagning med cirka
4 bilder per sekund

Pålitlig, exakt och snabb autofoku
sering: 11-punkters AF-system

Nattporträtt

Om du tar stillbilder med hjälp av
D3200:ans monitor med Live view
och använder någon av funktionerna
Auto eller Auto (avstängd blixt) kan
Automatisk motivtyp** automatiskt
välja den mest lämpliga inställningen
bland följande motivtyper: Porträtt,
Landskap, Närbild och Nattporträtt.
D3200 optimerar automatiskt inställ
ningarna för bästa resultat så att du
kan koncentrera dig på själva foto
graferandet.

Enpunkts-AF

Stillbildsfotografering med snab
bare respons: den optiska sökaren
Digitala systemkameror är kända för
sin förmåga att återge exakt den bild
objektivet ser. Sökaren ger mer
stabilitet, tydligare bild och större

pre
cision när du komponerar lans
kapsbilder, porträtt och fotograferar
stil
leben - egenskaper som hjälper
dig att ta bättre bilder i rätt ögonblick.

När du fotograferar via sökaren hittar
AF-systemet med 11 punkter motiv
et snabbt och med precision. För att
säkerställa snabb och korrekt auto
fokusering väljer du automatiskt AFområde och låter systemet för mo
tividentifiering automatiskt justera
skärpan för motivet. Välj dynamiskt

AF-område* eller 3D-följning (11
punkter)* för att fotografera motiv
som rör sig snabbt eller för att smi
digt kunna ändra kompositionen och
samtidigt behålla fokus på motivet.
Om du vill behålla skärpan på ett
specifikt område i motivet väljer du
enpunkts-AF.
*
När fokuseringsläget är Kontinuerlig servo-AF (AF-C)
eller automatiskt AF-S/AF-C val (AF-A).

Det kan vara svårt att förutse moti
vets rörelsemönster, position och an
siktsuttryck och man kan aldrig vara
säker på när det rätta ögonblicket in
finner sig. Vid sådana tillfällen har du
nytta av D3200:ans bildhastighetska
pacitet på cirka 4 bilder per sekund
som gör att du kan fånga viktiga ögon
blick vid idrottsevenemang eller foto
grafera livliga husdjur eller barn som
leker med bibehållen autofokusering.

* Väljs i de situationer när kameran identifierar motiv som
inte passar någon av motivtyperna Porträtt, Landskap,
Närbild eller Nattporträtt eller för bilder som lämpar sig för
Auto eller Auto (avstängd blixt).
** När du använder autofokusering (AF).
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Allt du behöver för att skapa ett mästerverk

Finjustera dina kreativa visioner
innan du tar bilder

Nikons intelligenta inbyggda blixt fälls
upp automatiskt när den behövs*
* När fotograferingslägena Auto, Porträtt,
Barn, Närbild eller Nattporträtt används.

Kompakt och lätt
design som gör att
kameran är bekväm att
bära med sig

Extremt enkel hantering
utan stress med intelligenta
autolägen

Lättare att ta självporträtt
och närbilder –
infrarödmottagare för
fjärrkontroll finns
placerade både på
kamerans framoch baksida

Ge bilderna en kreativ känsla i
efterhand

Optisk sökare för snabbare
respons vid fotografering
Live view-läget aktiveras med
en enda knapptryckning
Användarvänlig
placering av knappar
och rattar

Med Aktiv D-Lighting

Miniatyreffekt

Aktiv D-Lighting: fler
detaljer vid extrema
ljusförhållanden

ML-L3 fjärrkontroll (säljs
separat)

Låt automatiken ta fram de
taljer i de mörka och ljusa par
tierna hos motiv med hög kon

Utan Aktiv D-Lighting

Färgteckning

Selektiv färg

Räta upp

Bildöverlägg

trast och ta bilder som bättre
motsvarar det dina ögon faktiskt ser. Lämna Aktiv
D-Lighting på för automatisk manövrering.

Dina bilder, din smak: Picture Control
Justera tonomfånget och karaktären på dina bilder och

Fler sätt att ha kul med bilder: retuscheringsmenyn

filmer i full HD-kvalitet för att skapa en personlig känsla.

D3200 har en rad olika funktioner du kan använda för att

Du kan välja mellan sex olika inställningar: Standard, Neu

ge dina bilder en personlig känsla.

tral, Livfull, Monokrom, Porträtt och Landskap. Dessutom
kan du manuellt justera skärpan, kontrasten, ljusheten,
mättnaden och nyanserna för att finjustera bilderna ytter
ligare efter dina egna önskemål.
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Monokrom

Det bekväma
greppet
gör att kameran
sitter som
gjuten i handen

Mättade färger

Nikons integrerade
dammborttagningssystem
ser till att bilderna alltid är
rena och klara
NIKKOR-objektiv av ypperlig kvalitet
med inbyggd VR (vibrationsreducering)

Populära alternativ som Ändra stor

Flera olika alternativ för
visning

lek, Färgteckning och Selektiv färg

Låg energiförbrukning
gör att batteriet räcker
till cirka 540 bilder per
laddning*
Ljusstark och exakt
LCD-monitor på 7,5 cm (3 tum)
med cirka 921 000 punkter

*Enligt CIPA-standarderna.

EN-EL14 uppladdningsbart
litiumjonbatteri (medföljer)

har nu lagts till i menyn.
Övriga alternativ på retuscheringsmenyn:
• D-Lighting • Korrigering av röda ögon • Beskär • Monokrom (Svartvitt,
Sepia och Blåton) • Filtereffekter (Skylight, Varmfilter, Intensifiering av
röda färger, Intensifiering av gröna färger, Intensifiering av blåa färger,
Stjärnfilter och Mjukt filter) • Färgbalans • Bildöverlägg • NEF (RAW)bildbehandling • Snabbretuschering • Räta upp • Förvrängningskontroll
• Fisheye • Färgläggningsbild • Perspektivkontroll • Miniatyreffekt
• Redigera film
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Förmedla ditt budskap – Upplev med egna ögon skillnaden med film i full HD-kvalitet

Fantastiska bilder och filmer skapas av fantastiska NIKKOR-objektiv

Stereomikrofonen ME-1
(säljs separat)
låter dig spela in dynamiskt stereoljud
samtidigt som ljudet från de objektivrörelser som uppstår vid autofokuseringen dämpas.

Full HD

1,920 x 1,080/30p

Tryck bara på den
här knappen för
att börja filma

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8 G

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.55.6G ED VR

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

Kompakta och fasta objektiv som det här skapar

Den här kraftfulla supertelezoomen

maximal bländaröppning på f/2,8 som kon

vacker bakgrundsoskärpa i porträtt och ger skär

med vibrationsreducering (VRII) låter

pa åt handhållna bilder som tas utan stativ – även i svagt ljus.

®

Lätt att filma med hög upplösning: Film i full HD-kvalitet
(1 920 × 1 080/30p)
D3200 kan mer än att ta enastående stillbilder. Den kan
också filma med full HD‑kvalitet i D-Movie format.
Tillsammans
med
konventionella
systemkamera
egenskaper som bokeh (bakgrundsoskärpa), bra prestan
da i svagt ljus och en omfattande kom
patibilitet med det rika utbudet av
NIKKOR-objektiv, har det nu blivit enklare än
någonsin att skapa egna kreativa filmer.

Autofokuseringsfunktionerna med Live view, t.ex.
kontinuerlig servo-AF (AF-F) och motivföljande AF kan an
vändas fullt ut även när du filmar, vilket gör att motivet
förblir i fokus även om det rör sig. Även Ansiktspriori
terande AF kan användas när du spelar in filmer, vilket
innebär att du kan koncentrera dig på att filma och slipper
tänka på att hålla ansikten i fokus. D3200
kan dessutom spela in ljud och har en in
byggd redigeringsfunktion som gör att du
kan producera riktiga filmer.

Smidiga filmredigeringsfunktioner
för efterbearbetning direkt i kameran

Ett kompakt mikroobjektiv med en stor
struerats för att fotografera små motiv på

dig komma nära avlägsna motiv och fotografera handhållet

nära håll. Det här objektivet är idealiskt för att ta närbilder av

utan stativ. Den kraftfulla komprimeringseffekten skapar

motiv i naturlig storlek (1×) men kan också användas som

dynamiska bilder. Idealiskt för sport och natur.

normalobjektiv vid porträtt- och landskapsfotografering.

NIKKORS objektiv har fått
mycket beröm för sin höga
skärpa, tillförlitlighet och förmågan att tillfredsställa
hängivna fotografers behov. Nikons exklusiva objektiv
märke NIKKOR har blivit en symbol för den bästa op
tiken i världen. Välkommen in i gemenskapen och dela
din kärlek till fotografering med många andra foto
grafer över hela världen.

VR (Vibrationsreduceringsteknik) som minimerar
effekterna av kameraskakningar

VR

NIKKOR har byggt in VR-funktionen i
objektiven istället för i kamerahuset. Detta
gör att oskärpa som orsakas av kamerarörelser
korrigeras i optiken innan den når sensorn, vilket
ger klarare bilder och snabbare respons. Dessutom
stabiliseras bilden i sökaren vilket ger enklare och mer
exakt komposition.

Motivföljande AF fungerar med D-Movie
12
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Upptäck hur kul man kan ha med en digital systemkamera
Trådlös dataöverföring via smarta
enheter
Genom att ansluta den trådlösa
mobiladaptern WU-1a (säljs
separat) till D3200 kan du ta
bilder och skicka dem trådlöst till
WU-1a
en enhet*, t.ex. en smartphone
eller en surfplatta – ett smidigt sätt att dela
med dig av dina bilder via sociala nätverk eller
e-post. Dessutom kan du fjärrstyra avtryckaren
på D3200 från den smarta enheten.

SNS
e-post, osv…

Knapparnas placering har justerats för bästa
möjliga komfort
9
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Nikons blixtar – Fullkomligt lysande

I nedanstående tabell visas hur många bilder som kan lagras på ett SanDisk Extreme
Pro SDHC UHS-I-kort med 8 GB beroende på vilka inställningar för bildkvalitet och
bildstorlek som används. Antalet är ungefärligt. Observera att buffertkapaciteten
minskar vid ISO-tal på 1 600 eller högre.

D3200 har en inbyggd uppfällbar blixt, men om du kompletterar
den med en extra blixt blir det ännu lättare att ägna sig åt kreativ
blixtfotografering. Den kompakta och lätta blixtenheten SB-400 är
ultraportabel och försedd med intelligent blixtstyr
ning (i-TTL) genom objektivet och indirekt blixt som
ger en mer naturlig blixteffekt utan skarpa skuggor.
Flerfunktionsblixten SB-700 erbjuder spännande
möjligheter att fotografera med flera trådlösa blixtar
SB-700 monterad
via Nikon Creative Lighting
på D3200
System.

* Kräver en särskild app. Appen kan hämtas på Google Play Store
(gratis). Kompatibla operativsystem: Android 2.3 (smart telefon);
Android 3.x series (pekdator).

Bildkvalitet

ViewNX 2 (medföljer) – Ditt
bildbehandlingsverktyg

my Picturetown – smart tjänst för att
lagra och dela med dig av foton

ViewNX 2 är ett smidigt verktyg för bildhantering
i datorn, med användbara funktioner för att lagra,
visa, redigera och dela med sig av både bilder
och filmer. Du kan förse dina bilder med etiketter
vilket underlättar framtida bildsökningar. Den
medföljande programvaran innehåller även flera
olika redigeringsfunktioner och ger dig bland annat
möjlighet att rotera, storleksändra, beskära och
räta upp dina bilder
samt korrigera
röda ögon.

Nikons egen webbplats för delning, my
Picturetown, är ett smidigt sätt att spara,
organisera och dela dina bilder med familj och
vänner över hela världen. Det kostar ingenting
att bli medlem och du kan lagra bilder och filmer
med en sammanlagd storlek av upp till 2 GB. För
en extra avgift kan du öka ditt lagringsutrymme
online till 200 GB*. Fungerar även med vissa
smartenheter.
* Avgifter och tillgänglighet kan variera
mellan olika länder.
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1 Funktionsratt
2 Filminspelningsknapp
3 Informationsknapp
4 Knapp för exponerings
kompensation/Bländar
justeringsknappen/knapp
för blixtkompensation
5 Avtryckare
6 Strömbrytare

# Knapp för blixtläge/blixtkompensation

/ Monitor

$ Mikrofon

; Dioptrijusteringskontroll

Sökarlupp DG-2

% Funktionsknapp

+ Menyknapp

@ Lucka till minneskortsfack
[ OK-knapp

Blixt
SB-700
Blixt
SB-400

Vinkelsökare DR-6

, Knapp för att zooma in
9 Tillbehörssko (för t ex. blixtar) - Knapp för miniatyrbild/knapp
] Åtkomstlampa för
för att zooma ut/hjälpknapp
! Inbyggd blixt
 inneskort
m
" Högtalare
. Informationsredigerings
^ Raderingsknapp
knapp

FJÄRRKONTROLL, GPS-TILLBEHÖR OCH
STEREOMIKROFON

Blixtar för
studiofotografering**

Nikon blixtar
SB-910/700/400

TTL-fjärrkod
SC-28, 29

Synkterminaladapter
för tillbehörssko
AS-15

NIKKOR-OBJEKTIV
D3200 är endast avsedd
att användas med de
NIKKOR-objektiv av
typerna AF-S och AF-I
som har inbyggda
autofokusmotorer.

Stor

11,9 MB

509

80

Mellan

7,4 MB

853

100

		

Liten

3,8 MB

1600

100

		

Stor

6,2 MB

1000

100

JPEG normal

Mellan

3,7 MB

1600

100

Liten

1,9 MB

3200

100
100

Stor

3,0 MB

1900

Mellan

1,9 MB

3200

100

Liten

1,0 MB

6300

100

Stereomikrofon Trådlös fjärrkontroll
ME-1
ML-L3

Fieldscope-fäste till
digital systemkamera
FSA-L1
TV-monitor**

†

AV-kabel EG-CP14*

Fieldscope-fäste till
digital systemkamera
FSA-L2

DATORTILLBEHÖR
TILLBEHÖR TILL
SMARTENHETER
Wireless Mobile
Adapter Utility††
Nätadapter EH-5b

3 Bildstorleken gäller bara JPEG-bilder. Filstorlek för NEF (RAW)-bilder kan inte ändras.
Total filstorlek för NEF (RAW)- och JPEG-bilder.

Godkända minneskort

		

SDminneskort

SDHCminneskort2

SDXCminneskort3

SanDisk		

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Toshiba		

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

Panasonic
2 GB1
			

4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB,
16 GB, 24 GB, 32 GB

48 GB, 64 GB

Lexar Media

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

—

2 GB1

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

—

Professional
2 GB1
			

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB,
64 GB, 128 GB

—

4 GB, 8 GB, 16 GB

—

		

Platinum II

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH BATTERIPACK

Uppladdningsbart
litiumjonbatteri
EN-EL14*

2 Maximala antalet bilder som kan lagras i minnesbufferten vid ISO 100. Antalet sjunker om
brusreduceringen för lång exponering eller den automatiska distortionskontrollen är aktiverad.

Följande SD-minneskort har testats och godkänts för användning med D3200.
Kort med skrivhastigheten 6 eller snabbare rekommenderas för inspelning
av film. Inspelningar kan avbrytas utan förvarning om kort med lägre
skrivhastigheter används.

DIGISCOPINGTILLBEHÖR

TV-TILLBEHÖR

HDMI-kabel**†

Batteriladdare
MH-24*
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Gummiögonmussla DK-20*

\ Knapp för utlösarläget/
Självutlösare/Fjärr
kontrollknappen

10

259

		

Blixtsystem R1C1 för
närbildsfotografering,
inklusive
kontrollenhet

: Sökare

< AE-L/AF-L-knapp/skydds
knapp
& Anslutningslock (tillbehörs
kontakt, USB- och AV-kontakt,
= Kommandoratt
HDMI-minikontakt, anslut> Omkopplare för Live view
ning för extern mikrofon)
? Multiväljare
( Objektivlåsknapp

Infrarödmottagare (baksida)
7 Infrarödmottagare (framsida) )
Visningsknapp
~
8 AF-hjälplampa/lampa för

Blixt
SB-910

Sökaradapter DK-22

Trådutlösare
MC-DC2

171

20,4 MB

JPEG låg

Direkt blixt

Sökarlock DK-5*

GPS-enhet
GP-1

31,9 MB

—

		

BLIXTAR
Korrektionslinser DK-20C
(-5 till +3 m1)

\
]

/

självutlösare/lampa för röda
ögon-reducering

http://mypicturetown.com

>
?

Stor

1 Alla värden är ungefärliga. Resultaten varierar mellan olika korttyper, kamerainställningar och
motiv.

SÖKARTILLBEHÖR

)

NEF (RAW)+JPEG hög
		

Indirekt blixt med SB-700

Filstorlek1 Antal bilder1 Buffertkapacitet2

NEF (RAW)
JPEG hög

Systemtabell

=

Bildstorlek
3

SB-400
:
;
<
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Minneskortets kapacitet

SD-minneskort**

VÄSKA
PC card-adapter**
SD-minneskortsläsare**

USB-kabel UC-E17*/UC-E6

Strömkontakt
EP-5A

Persondator**

Smartenheter
(Android-baserade)**

Full HD-video

WU-1a trådlös
mobiladapter

†	Om en film som är inspelad med stereoljud från en stereomikrofon ME-1 (säljs separat) visas på en tv och kameran
är ansluten till tv:n med AV-kabel återges ljudet som monoljud. HDMI-kontakter har stöd för stereoljud.
†† Kan hämtas på Google Play Store (gratis).

Capture NX 2

—

1 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du
kontrollera att enheten har stöd för 2 GB-kort.
Halvmjuk väska
CF-DC1

2 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du
kontrollera att enheten är SDHC-kompatibel. Kameran stödjer UHS-I.
3 Om kortet ska användas med en kortläsare eller annan enhet bör du
kontrollera att enheten är SDXC-kompatibel. Kameran stödjer UHS-I.

ViewNX 2*
*Medföljande tillbehör
**Produkter som inte kommer från Nikon

Obs! Inga andra kort har testats. Kontakta tillverkaren om du vill veta mer om
ovanstående kort.
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Specifikationer för digitala systemkameran Nikon D3200
Typ
Typ
Objektivfäste
Effektiv bildvinkel
Effektiva pixlar
Effektiva pixlar
Bildsensor
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem
Lagring
Bildstorlek (pixlar)
Filformat

Digitalkamera med spegelreflex
Nikon F-fattning (med AF-kontakter)
Cirka 1,5× objektivbrännvidden (motsvarande småbildsformat); Nikon DX-format
24,2 miljoner
23,2 × 15,4 mm CMOS-sensor
24,7 miljoner
Funktion för rengöring av bildsensorn, referensbilddata för borttagning
av damm i bilden (programmet Capture NX 2 krävs (säljs separat))

6 016 × 4 000 (Stor), 4 512 × 3 000 (Mellan), 3 008 × 2 000 (Liten)
• NEF (RAW): 12 bitars, komprimerad • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med
hög (cirka 1:4), normal (cirka 1:8) eller låg (cirka 1:16) komprimering
• NEF (RAW) + JPEG: Varje fotografi lagras i båda formaten, NEF (RAW) och JPEG
Picture Control-system Kan väljas bland alternativen Standard, Neutral, Livfull, Monokrom, Porträtt
och Landskap. Vald Picture Control kan anpassas.
Medier
SD-minneskort (Secure Digital) och UHS-I-kompatibla SDHC- och SDXC-minneskort
Filsystem
DCF (ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror 2.0,
DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (överförbara bildformat för digitalkameror), PictBridge
Sökare
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaspegel i ögonnivå
Sökartäckning
cirka 95 % horisontellt och 95 % vertikalt
Förstoring
cirka 0,8× (50 mm f/1,4-objektiv vid fokusering på oändlighet; -1,0 m-1)
Ögonpunkt
18 mm (– 1,0 m-1; från mitten av sökarlinsens yta)
Dioptrijustering
–1,7 till +0,5 m-1
Mattskiva
BriteView Clear Matte screen Mark VII typ B
Reflekterande spegel Snabbt återgående
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Objektiv
Kompatibla objektiv
Autofokus finns på AF-S- och AF-I-objektiv; Autofokus finns inte på andra typer av Goch D- objektiv, AF-objektiv (IX-NIKKOR och objektiv till F3AF stöds inte) och AI-Pobjektiv; Icke-CPU-objektiv kan användas i läget M men kamerans exponeringsmätare
fungerar inte då Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv som
har en maximal bländare på f/5,6 eller snabbare
Slutare
Typ
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartider
1/4 000 till 30 sek. i steg om 1/3 EV; bulb, tid (trådlös fjärrkontroll ML-L3 krävs,
säljs separat)
Blixtsynkhastighet
X = 1/200 sek.; synkroniseras med slutaren vid 1/200 sek. eller längre
Avtryckare
Utlösarlägen
8 (enkelbild), s (serietagning), E (självutlösare), " (fördröjd fjärrstyrning),
# (fjärrstyrning utan fördröjning), J (tyst läge)
Bildmatningshastighet Upp till 4 bps (manuell fokusering, läge M eller S, slutartid på 1/250 eller snabbare, och standardvärden för alla andra inställningar)
Självutlösare
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 till 9 exponeringar
Exponering
Mätning
TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 420 segment
Mätningsmetod
• Matrismätning: 3D-färgmatrixmätning II (objektiv av typ G och D); färgmatrixmätning II (övriga CPU-objektiv)• Centrumvägd mätning: 75 % vikt ges åt 8
mm cirkel mitt i bilden • Spotmätning: Mäter i en cirkel på 3,5 mm (cirka 2,5 %
av bildens yta), centrerad på aktiv fokuspunkt
Område
• Matrismätning eller centrumvägd mätning: 0 till 20 EV • Spotmätning: 2 till 20 EV
(ISO 100, f/1,4 objektiv, 20 °C)
Koppling av
Processor
exponeringsmätare

Läge

Autolägen (i auto, j auto [avstängd blixt], motivtyper (k porträtt, u landskap, p barn, m sport, n närbild, o nattporträtt), programautomatik med flexibelt program (P ), slutartidsstyrd automatik (S ), bländarstyrd automatik (A ),
manuell (M )
Exponeringskompensation –5 till +5 EV i steg om 1/3 EV
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde med AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100 till 6 400 i steg om 1 EV; kan även ställas in på cirka 1 EV över ISO
(rekommenderat exponeringsindex) 6 400 (motsvarar ISO 12 800); automatisk ISO-känslighet tillgänglig
Aktiv D-Lighting
På, av
Fokus
Autofokus
Nikon Multi-CAM 1000 autofokussensormodul med TTL-fasdetektering, 11 fokuspunkter (inklusive en sensor av korstyp) och AF-hjälplampa (räckvidd cirka 0,5–3 m)
Arbetsområde
–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 (MF): Elektronisk
avståndsmätare kan användas
Fokuspunkt
Kan väljas från 11 fokuspunkter
AF-områdesläge
Enpunkts-AF, dynamiskt AF-område, automatiskt AF-område, 3D-följning (11 punkter)
Fokuslås
Fokus kan låsas genom att avtryckaren trycks ned halvvägs (Enpunkts servoAF) eller genom att A/L-knappen trycks ned
Blixt
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o: automatisk blixt som fälls upp automatiskt; P, S, A, M: manuell
uppfällning med låsknapp
Ledtal
cirka 12/39, 13/43 med manuell blixt (m, ISO 100, 20°C)
Blixtstyrning
• TTL: i-TTL-blixtkontroll med 420 000-pixlars RGB-sensor finns med den
inbyggda blixten och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400,
i-TTL-balanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror i kombination
med matrismätning eller centrumvägd mätning samt standard i-TTL-blixt för
digitala systemkameror med spotmätning
Blixtläge
Auto, automatisk med röda ögon-reducering, automatisk långsam synk, auto
matisk långsam synk med röda ögon-reducering, upplättningsblixt, röda ögonreducering, långsam synk, långsam synk med röda ögon-reducering, långsam
synk på bakre ridå, synk på bakre ridå, av
Blixtkompensation
-3 till +1 EV i steg om 1/3 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
Avancerad trådlös blixt stöds med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som
Lighting System (CLS) masterblixt och SB-600 eller SB-R200 som fjärrenheter; eller SU-800 som
kontrollenhet; färginformation från blixt stöds med alla CLS-kompatibla
blixtenheter
Synkterminal
Synkterminaladapter för tillbehörssko AS-15 (säljs separat)
Vitbalans
Vitbalans
Automatisk, glödlampa, lysrör (7 typer), direkt solljus, blixt, molnigt, skugga,
manuellt förinställt värde. Alla med finjustering utom manuellt förinställt värde
Livevisning
Objektivservo
• Autofokus (AF): Enpunkts servo-AF (AF-S), aktiv servo-AF (AF-F), manuell
fokusering (MF)
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)
Automatisk
Finns i lägei och j
motividentifiering
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Film
Mätning
Mätningsmetod
Bildstorlek (pixlar)
och bildhastighet

Filformat
Video-komprimering
Ljudinspelningsformat
Ljudinspelningsenhet
ISO-känslighet
Monitor
Monitor
Visning
Visning
Gränssnitt
USB-alternativ
Bildformat
HDMI-utdata
Tillbehörskontakt
Ljudingång
Språk som stöds
Språk som stöds

Strömkälla
Batteri
Nätadapter
Stativgänga
Stativgänga
Mått/vikt
Mått (b × d × h)
Vikt
Driftmiljö
Temperatur
Luftfuktighet

TTL-exponeringsmätning med huvudbildsensor
Matris
• 1 920 × 1 080, 30p (progressiv)/25p/24p, ★ hög/normal • 1 280 × 720
60p/50p, ★ hög/normal • 640 × 424, 30p/25p, ★ hög/normal
Bildhastigheter på 30p (faktisk bildhastighet 29,97 bps) och 60p (faktisk bildhastighet 59,94 bps) när NTSC väljs i videoläget; 25p och 50p när PAL väljs i
videoläget; faktisk bildhastighet när 24p väljs är 23,976 bps
MOV
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Linjär PCM
Ljud kan spelas in via en inbyggd eller extern stereomikrofon och känsligheten
kan justeras
ISO 200 till 6 400; kan även ställas in till cirka 1 EV över ISO 6 400 (motsvarande
ISO 12 800)
7,5 cm (3-tums) TFT-LCD-monitor med cirka 921 000 punkter (VGA), 160 °
betraktningsvinkel, cirka 100 % sökartäckning och ljushetsjustering
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med visningszoom, filmvisning, foto och/eller bildspel, högdagrar, histogramvisning,
automatisk bildrotering och bildkommentar (upp till 36 tecken)
USB Hi-Speed
NTSC, PAL
HDMI-minikontakt (typ C)
MC-DC2 trådutlösare (säljs separat), GP-1 GPS-enhet (säljs separat)
Ministereokontakt (3,5 mm diameter)
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska,
italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska (Portugal och Brasilien), rumänska, ryska,
spanska, svenska, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL14
Nätadapter EH-5b, kräver strömkontakt EP-5A (säljs separat)
1/4 tum (ISO 1 222)
cirka 125 × 96 × 76,5 mm
cirka 505 g utan batteri (med batteri och minneskort men utan kamerahuslock);
cirka 455 g (endast kamerahus)
0 till 40 °C
Mindre än 85 % (ingen kondensation)

Tillbehör
Medföljande tillbehör Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL14, batteriladdare MH-24, sökarlock
(kan variera efter land och område) DK-5, ögonmussla DK-20, USB-kabel UC-E17, AV-kabel EG-CP14, kamerarem
AN-DC3, 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-, SDHCoch 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, Android och Google Play Store är antingen
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 monitorer i den här broschyren är simulerade.

