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UPPLEV SKILLNADEN MED FULLSKALIGT FX -FORMAT
Gör dig redo för fotografering på en helt ny nivå. Med D610 öppnar du dörren till fotografering i FX-format. Bildkvaliteten som du får med den stora bildsensorn i FX-format kommer att slå dig med häpnad. Den höga upplösningen
på 24,3 megapixlar kompletteras bäst med snabba NIKKOR-objektiv som ger ett jämnt och naturligt färgtonsomfång
och skarpa detaljer med minimalt brus vid fotografering med höga ISO-tal. Allt detta ryms i ett förvånansvärt kompakt
och lätt kamerahus med en förbättrad serietagning på 6 bps så att du kan fånga exakt de bilder du hade tänkt dig. Den
här kameran kan du ta med dig överallt där du behöver den – låt kreativiteten flöda.

”D610 ger motivet ett subtilare uttryck och fångar
rika färgtoner som skapar mer uttalade högdagrar
och skuggor.”

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR • Bildkvalitet:
14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/10 sekunder, f/11
• Vitbalans: Direkt solljus • Känslighet: ISO 100
• Picture Control: Standard © Takashi Yamaguchi

Skillnaden med FX-format: skarpare, renare, mer
nyanserade bilder, även i svåra ljusförhållanden
FX24,3
format

Bildsensor i FX-format med 24,3 effektiva
megapixlar: ren bildkraft

D610-kamerans CMOS-bildsensor med FX-format
tar dina foton och filmer till nya höjder. Stora
megapixlar bildsensorer kan ta emot mer ljus vilket ger en
märkbart högre bildkvalitet. I D610:s
kompakta systemkamerahus finns
en bildsensor i FX-format som är hela
35,9 × 24,0 mm – mer än 2× så stor
som dess motsvarighet i DX-format. De
24,3 effektiva megapixlarna ger otroligt
skarpa bilder medan den vackra bokeh-effekten – ännu en fördel
med FX-formatet – innebär att bilderna får en ny djupkänsla,
där motivet står i skarpt fokus mot en mjuk för- och bakgrund.
Och tack vare FX-formatets egenskaper gör det höga antalet
megapixlar att bilderna inte blir brusiga vid höga ISO-inställningar.
Det ger dig friheten att fotografera även
när det börjar bli mörkt. D610:s bildsensor
har ett mycket stort dynamiskt omfång,
DX-format
en viktig faktor vid landskapsfotografering
FX-format
där mjuka övergångar och detaljrikedom
i skuggor och högdagrar kan vara avgörande för resultatet. Du
får även bättre färgdjup vilket starkt bidrar till naturliga, varma
hudtoner när du tar porträttbilder. Dina bilder blir vackra i bra
ljus, men blir ännu mer imponerande när du fotograferar i
utmanande, svåra ljusförhållanden. Se efter själv vad D610:s
bildsensor i FX-format kan göra för dina bilder.

AWB

Exaktare automatisk vitbalans

Du kan lita på att D610 ger dig rätt automatisk
vitbalans. I de vanligaste fotograferingssituationerna,
både inomhus och utomhus, återger kamerans automatiska
vitbalans (AWB) färgerna så som vi faktiskt upplever dem. Det gör
att du kan lägga mindre tid på efterbehandlingen. Med D610 kan
du dessutom välja mellan Auto 1 (Normal), som kompenserar för
färgstick i det omgivande ljuset, eller Auto 2 (Behåll varma färger),
som behåller det varma ljuset när du
fotar i skenet av glödlampor.

Auto 1 (Normal)
© Hideki Kono
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En imponerande kombination: bildsensor i
FX-format, bildhanteringssystemet EXPEED 3,
fördelar Picture Control och NIKKOR

4 viktiga

Gör dig redo för skarpa, rena
stillbilder och filmer med mättade
färger som inte ens den mest
krävande kan hitta fel på. D610:s
bildsensor i FX-format kommer
verkligen till sin fulla rätt när den
kombineras med andra viktiga
bildkomponenter. NIKKORobjektiven är kända för sin oslagbara skärpa och exakthet.
De förmedlar ljus till sensorn på ett naturtroget sätt med
minimala inre reflexer, vilket är grunden i bildkvaliteten. Ljuset
som sensorn tar emot konverteras till
digitala data utan att brus läggs till i bilden.
Bildinformationen skickas genom EXPEED
3-systemets bildbearbetningskanal med
16 bitar – samma snabba, kraftfulla motor
som används i flaggskeppskameran D4 och
som hanterar det höga megapixelantalet i D800. Dessutom
kan du lätt få rätt stil och känsla i stillbilder och film genom att
finjustera parametrar med Nikons unika Picture Control-system
under bildbearbetningen. Tänk dig att dessa
avancerade funktioner kan appliceras direkt på alla
dina bilder för en fullödad finish. Du når perfekta
resultat när en rad exklusiva Nikon-tekniker
kombineras.

ISO

Rena bilder, från standard-ISO 100 till 6 400

Att fotografera i svagt gryningsljus eller
solnedgångens dunkel, i mörka inomhusmiljöer
eller på natten blir ännu roligare med D610. D610 är utformad
för att göra bra ifrån sig i både starkt ljus och mycket svagt ljus.
Den kan som standard använda ISO från 100 till 6 400 med
minskat brus i hela omfånget. Om det behövs kan du utöka
känsligheten till motsvarade ISO 50 (Låg 1) eller ISO 25 600
(Hög 2). Vid höga ISO-inställningar
kan brus börja dyka upp i bilderna,
men Nikons proffsteknik för brus
reducering ser till att bruset är
minimalt medan detaljrikedomen
och skärpan bibehålls i både
stillbilder och filmer.

Motsvarande ISO 6 400
© Sergey Gorshkov

”Motivet är skarpt porträtterat i en bild med grunt skärpedjup, med fjädermjuk
förgrund och spektakulär bokeh i bakgrunden. ”

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/4G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF)
• Exponering: [M]-läge, 1/125 sekund, f/2,8 • Vitbalans: Färgtemperatur (5 000 K)
• Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Skräddarsy ditt fotograferande utan att förlora i integritet
Picture Control: fånga bilder som ser ut som du tänker dig
D610:s kombination av NIKKOR-objektiv, bildsensor i FX-format och bildhanteringssystemet EXPEED 3 ger
dataintensiva bilder i FX-format. Men det är bara början. Med kamerans lättanvända Picture Control-system
får du till den rätta stilen och känslan i både stillbilder och videoklipp med en enkel knapptryckning.

STANDARD: Ger balanserade bilder utan
inkonsekvens i skärpa, kontrast, ljushet,
mättnad eller färgsättning. Innan du vet ordet
av tar du vackra, minnesvärda bilder.

NEUTRAL: Skapar bilder som återger det
ursprungliga motivet så exakt som möjligt.
Undviker extrema förbättringar och avbildar
motivets egna färger och tonövergångar på ett
verklighetstroget sätt.

MÄTTADE FÄRGER: Jämfört med Standard ger
Mättade färger ett mer glamoröst intryck för
distinkta, färgglada, fräscha bilder. Utmärkt för
situationer där du vill få omättade färger att
synas mer.

Nikons exklusiva programvara ger dig den fulla
potentialen i NEF, Nikons RAW-format

ViewNX 2 (medföljande)
Allt i ett-programvara med
användarvänligt gränssnitt.
Med ViewNX 2 kan du bläddra bland och redigera bilder
och filmer, samt dela dem
med hjälp av Nikons tjänst för
lagring och delning av foton,
NIKON IMAGE SPACE, med
mera.

Vill du ha full kontroll över alla detaljer i dina bilder under
efterbehandlingen är det mycket givande att fotografera med NEF,
Nikons RAW-format, tack vare den stora mängden data som skapas
av bildsensorn i FX-format. Fina detaljer i skuggor och högdagrar,
som kan gå förlorade när JPEG-filer komprimeras, bevaras i NEFformat och därmed i dina bildresultat. Nikon erbjuder två exklusiva
programvaror som tar fram den fulla potentialen i NEF-filer. Med
programvaran ViewNX 2 (ingår) kan du importera och bläddra bland
dina bilder samt använda vanliga bildredigeringsfunktioner. Behöver
du mer heltäckande efterbehandling kan du använda Capture NX
2 som låter dig fokusera på redigeringen med hjälp av enkla men
intuitiva färgkontrollpunkter som styr kraftfulla funktioner. Hur du
än redigerar kan du lita på att alla data i din originalbild i NEF-format
är intakta under hela processen. Nikons programvara kan använda
kamerainformationen till fullo där andra program kan missa något.
Den kan hantera alla egenskaper hos D610:s bildsensor samt läsa
av inställningarna för NIKKOR-objektiven och Speedlight-blixtarna, så
att du kan förvänta dig bästa möjliga resultat.

Aktiv D-Lighting: bevarar detaljerna i högdagrar och
skuggor
Nikons Aktiv D-Lighting är den bästa lösningen när du fotograferar
i ljus med höga kontraster som överstiger kamerans dynamiska
omfång, även när motivet eller bakgrunderna rör sig. Du kan bevara
detaljerna i högdagrarna utan att förlora dem i skuggorna. Välj bara
en intensitet som motsvarar kontrastnivån i din bild.

Capture NX 2 (tillval)
Ett kraftfullt verktyg för mer
avancerad och detaljerad
fotoredigering. Capture NX 2
har en intuitiv teknik för färgkontrollpunkter som avsevärt
förenklar många bildopti
meringsåtgärder. Programvaran är nu kompatibel med
64-bitarsoperativsystem.

HDR för kontrastrika landskap
D610:s HDR-funktion (stort dynamiskt omfång) är ett kraftfullt verktyg
för utomhusfotografer som ofta står inför krävande ljusförhållanden
med hög kontrast. Den tar två bilder under samma slutarutlösning:
en ljusare och en mörkare. Kameran kombinerar sedan automatiskt
bilderna och skapar en bild som täcker ett bredare dynamiskt omfång
samtidigt som hela mättnaden och tonomfånget bibehålls.
Obs! Ett stativ rekommenderas.

MONOKROM: Begränsar tonomfånget med
effekter som svartvitt eller sepia och skapar
eller förstärker känslan. Filtereffekter
återskapar resultaten du får när du använder
ett färgfilter på svartvita bilder.

PORTRÄTT: Bygger på inställningen Neutral
och ger mer naturliga hudtoner. Huden ser
mer verklighetstrogen ut och ger en riktig
djupkänsla vilket avrundar på ett tydligt,
autentiskt sätt.

Välj stilen du vill ha och börja fota. Du får automatiskt
välbalanserade resultat som passar ditt motiv. Har du mer
specifika önskemål eller vill göra subtila ändringar kan du anpassa
inställningarna genom att finjustera parametrarna. När du
använder Standard, Mättade färger, Porträtt och Landskap kan
du använda Snabbjustering för att ändra skjutreglagen som styr
skärpa, kontrast, ljushet, mättnad och nyans*. Du kan också spara
justeringar som anpassade Picture Controls med ett namn du
själv väljer för särskilda fotograferingsscenarion. Fotar du i RAWformat (NEF) kan du lägga till Picture Control när bilden redan är
tagen – Standard till Monokrom, Monokrom till Porträtt – med
hjälp av programvara som Nikon ViewNX 2 eller Capture NX 2.
I Livevisningen kan du visuellt bekräfta hur dina stillbilder eller
videoklipp kommer att se ut med en viss inställning.
*I läget Neutral går det inte att använda Snabbjustering, men varje enskild parameter
(skärpa, kontrast, ljushet, mättnad och nyans) kan ställas in. I läget Monokrom
kompletteras de första tre parametrarna i Neutral med Filtereffekter, toning och
toningsmättnad.
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LANDSKAP: Jämfört med Mättade färger
ger Landskap mjukare, lugna färger. Rika
tonövergångar fångar ögat och gör landskap,
naturbilder och till och med gatumotiv mer
livfulla.

Ljusare bild

Extra hög

Visning av snabbjusteringar

Läget Neutral återger
effektivt detaljer i motivet
Motiv med hög mättnad
har en tendens att förlora
i detalj när konturer och
kontrast förstärks. Med läget
Neutral kan motivets detaljer
återskapas exakt.

Via den särskilda Picture Controlknappen får du direkttillgång till menyn

Av

Lyckad HDR-bild

Mörkare bild

Reducering av lateral kromatisk aberration

Effektivare automatisk ISO-funktion

Nikons intelligenta bearbetning minskar effektivt risken för lateral
kromatisk aberration som kan orsakas av objektiv. Till skillnad från
konventionella metoder, som endast eliminerar den kromatiska
aberrationen, kompenserar Nikons metod för skillnaderna i
de uppkomna brytningsindexen för olika färger, vilket ger en
mycket effektiv lösning som både reducerar den distorsion som
uppkommer längs kanterna i en bild och ökar skärpan över hela
bildytan. Då funktionen korrigerar för aberration oberoende av
vilka NIKKOR-objektiv som används får du bra bilder med hela din
samling NIKKOR-objektiv.

När du fotograferar med funktionen Auto ISO* styr D610 den
längsta slutartiden automatiskt, baserat på brännvidden hos det
objektiv som används. Detta kan minska kameraskakningar effektivt
genom att öka ISO så att slutartiden
blir kortare. Det kan framför allt vara
en fördel när du fotograferar i svagt
ljus med ett zoomobjektiv.
* Endast lägena P, S, A och M.
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”D610 har serietagning på 6 bps och ett överlägset AF-system så att du kan
föreviga även de mest svårfångade motiven.”

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF)
• Exponering: [M]-läge, 1/1 250 sekund, f/7,1 • Vitbalans Auto 1 • Känslighet: ISO 100
• Picture Control: Standard © Robert Bösch

Överst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [A]-läge, 1/2 500 sekund, f/5, • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 1 600 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
Nederst: • Objektiv: AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR • Bildkvalitet: 14 bitar NEF (RAW) • Exponering: [A]-läge, 1/2 000 sekund, f/5,6, • Vitbalans: Auto 1 • Känslighet: ISO 400 • Picture Control: Standard © Sergey Gorshkov
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Innovativa grundfunktioner ger dig mer mångsidigt fotograferande i FX-format
6

Fånga ögonblicket i FX-format

Flyktiga ögonblick kommer inte igen. Nikons tekniker
har gjort det ännu lättare att fånga den där viktiga bilden
genom att öka D610:s serietagningshastighet, även när du tar
bilder i FX-format med 24,3 megapixlar. Kameran kan nu ta upp till
cirka 6 bps*1, upp till 100 bilder*2 i följd. Detta tack vare det snabba
EXPEED 3-bildhanteringssystemet och en exklusiv mekanism som
styr spegeln separat. Det går lika snabbt oavsett om du använder
FX- eller DX-format. Hastigheterna gör att kamerans dynamiska
AF-område följer motiv mer effektivt. Vare sig du fotograferar
actionsporter eller djur i flykt ger D610 dig fler bra bilder per
sekund.

bps

*1 Enligt CIPA-riktlinjerna.
*2 Endast i JPEG-format, gäller ej Hög/Stor i
FX-format (max 51 bilder) eller Normal/Stor i
FX-format (max 90 bilder).

Qc

Det tysta serietagningsläget ger dig tystare
bildserier [NYHET]

Med nya Qc-läget (tyst
serietagning) i D610 kan du vara
diskret när du fotograferar försiktiga,
svårfångade motiv eller tar konsertbilder,
där slutarljudet stör. Utlösarläget som
reducerar spegelljudet men ändå ger dig
3 bps* visas på funktionsratten.
*Enligt CIPA-riktlinjerna.

Reagerar på dina reflexer
Ditt finger är på rätt plats så snart du slår på kameran tack vare
strömbrytarens smarta placering vid avtryckaren. D610 är startklar
inom cirka 0,13 s* och slutarfördröjningen har minimerats till cirka
0,052 s*, vilket är i närheten av Nikons flaggskepp D4 som
har en slutarfördröjning på cirka 0,042 s*. Greppet är
stadigt så att du snabbt och enkelt är redo att ta den
perfekta bilden.
*Enligt CIPA-riktlinjerna.

Serietagning med 6 bps

39

Mångsidigt AF-system

Du kan förvänta dig fantastiska autofokusresultat
fokuspunkter av D610:s 39 tättsittande fokuspunkter. Nio kors
formade sensorer ger avkänningen ytterligare precision och styrka.
Du kan välja bland en rad AF-områdeslägen beroende på vilket
motiv du fotograferar. Dynamiskt AF-område är ett kraftfullt verktyg
för att spåra rörliga motiv med hjälp av en prioriterad fokuspunkt
och stödpunkterna omkring den. Byt mellan 9, 21 och 39 punkters
täckning beroende på motivets storlek, hastighet och rörelsetyp.
Kamerans intelligenta 3D-följningsfunktion ger mer frihet i
komponeringen genom att den hela tiden följer motiv som håller
sig inom de 39 fokuspunkterna. Prova enpunkts-AF när du måste
fästa fokus på stillastående motiv som landskap och stilleben.
D610 har även automatiskt AF-område som automatiskt känner
av motiv som ansikten med hjälp av samtliga 39 fokuspunkter –
idealiskt för snabba porträtt.

f/8-

använder ett objektiv med 70–200 mm och f/4 tillsammans med
en 2×-telekonverter kan du ta bilder med motsvarande 400 mm
brännvidd. Det är en stor fördel när du fotograferar sport, vilda djur
eller i andra lägen när du kan behöva supertelefoto.
Tillgängliga fokuspunkter efter bländare

39 punkter: Kompatibel
med maximala bländare på
f/5,6 eller lägre
(

Fungerar som korssensorer)

33 punkter: Kompatibel
med maximal bländare
lägre än f/5,6 och högre
än f/8

7 punkter: Kompatibel
med maximala bländare
på f/8

Sju fokuspunkter går att använda med stora
bländare

kompatibilitet Med D610 kan du använda de mittersta sju fokus
punkterna för autofokus med effektivt bländartal ned
till f/8, t.ex. när du behöver en telekonverter för längre räckvidd eller
om du vill markera telefotokomprimeringen. Om du exempelvis

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR + AF-S Telekonverter TC-20E III
Med ett effektivt bländarvärde på f/8 går det att fota med telefoto eller supertelefoto
och AF vid en brännvidd på 140–400 mm i FX-format (210–600 mm i DX-format).

© Junichi Noguchi

Cirka

100

Korrekt sökarkomponering på ett enkelt sätt

Alternativa bildområden

Det du ser i sökaren är vad du fångar i bilden. Den

D610 kan fotografera i två olika bildområden: FX-format
(35,9 × 24,0 mm) och DX-format (23,5 × 15,7 mm). När du behöver
extra räckvidd kan du fotografera
i DX-format och dra nytta av tele
fotoeffekten på cirka 1,5×. Tack
vare D610:s höga pixelantal får du
ändå en hög bildkvalitet på cirka
10,4 megapixlar i DX-format.

% optiska glaspentaprismasökaren i D610 ger cirka

täckning

100 % täckning så att du får ett korrekt synfält
där du ser varje element i bildrutan. Då kan du skapa exakt den
komposition du föreställer dig. Du ser motivet klart och tydligt i
sökaren tack vare den stora FX-formatsensorn och en mattskiva
som har utformats noggrant för att hitta skarpt fokus snabbt och
intuitivt, både vid autofokus och
manuell fokus. Eftersom det går
så fort att fotografera med sökaren
får du även en fördel när du måste
fatta snabba beslut, vilket kan
vara avgörande när du tar porträtt,
ögonblicksbilder eller fartfyllda
bilder.

FX-format

DX-format
10

System Nikons exklusiva system ger bättre precision
för motiv- för en mängd automatiska funktioner
identifiering Nikons automatiska system för motividentifiering är

Identifiering av ljuskälla gör den automatiska vitbalansen mer precis
och hjälper till att räkna ut rätt exponering tillsammans med analys
av högdagrar, även med i-TTL-blixtkontroll. Ansiktsavkänning på
bildplanet gör det dessutom möjligt att använda ansiktsprioriterande
AF i Livevisning eller vid inspelning av film.

ett heltäckande sätt att öka precisionen för kamerans
automatiska funktioner, t.ex. exponering, fokus och vitbalans. Innan
du trycker ned avtryckaren analyserar D610 noggrant motivet med
hjälp av sin högupplösa bildsensor och RGB-mätsensorn på 2 016
pixlar. Systemet kan inte bara tolka motivets
RGB-sensor med
ljushet, färg och positionsinformation utan kan
2 016 pixlar
även avgöra om människor och ansikten syns
på bilden. Kameran använder informationen
blixtsnabbt innan exponeringen görs för ytterligare
Följ rörligt
Motividentifiering
motiv
automatisk precision. När sökaren används kan
motividentifieringen t.ex. hjälpa automatiskt
AF-område att hitta en person i bilden medan
Fassökande autofokus
Aktiv
informationen från motivföljningen hjälper
Automatiskt AF-område
D-Lighting
3D-följning
3D-följningen att följa rörliga motiv med precision.

Bildsensor

Analys av
högdagrar

Exponeringskontroll
Matrismätning
i-TTL-balanserad upplättningsblixt
Flimmerreducering

Identifiering
av ljuskälla

Ansiktsavkänning
på bildplanet

Automatisk
vitbalans

Visning
Visningszoom
för ansikten

Följ rörligt
motiv

Kontrastdetekterande AF
Ansiktsprioriterande AF
Motivföljande AF
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Jämn och pålitlig med enastående resultat

Meny för kommandoläge

Dubbla SD-kortfack för pålitlig
datahantering

Avancerad trådlös blixt: en Speedlight-blixt, oräkneliga möjligheter
Använd ljussättningens magi och ta dina porträtt till en ny nivå. D610 har utformats för att
fungera tillsammans med Nikon Creative Lighting System, ett blixtsystem med oöverträffad
precision, mångsidighet och bärbarhet. Fördelarna med samarbetet kommer bäst till sin rätt
med systemet Avancerad trådlös blixt. Genom att använda den inbyggda blixten i D610 som
kontrollenhet kan du lösa ut fjärranslutna externa Speedlight-blixtar (SB-700 eller SB-910)
trådlöst på ett enkelt sätt, vilket gör blixtanvändningen lika kreativ och omfattande som din
fantasi kräver. En viktig faktor för att skapa snygga porträtt och fånga många andra motiv.

En SB-700 placerades i en bärbar softbox för att sprida
ut ljuset jämt och löstes ut trådlöst med den inbyggda
blixten i D610.

SB-300

SB-700

Säker och snabb kortläsning och -inspelning
är viktiga faktorer för enkelt och produktivt
fotograferande, särskilt i de viktigaste
ögonblicken. D610:s dubbla SD-kortfack ger
flera avancerade inspelningsmöjligheter.
Du kan spara RAW- och JPEG-data på olika
kort samtidigt, föra över från det ena
kortet till det andra och välja fack efter
hur mycket kapacitet som finns kvar
under videoinspelning. Kortfacken är
UHS-I-kompatibla för snabbare data
överföringshastighet. Dessutom har de
stöd för SDXC, standarden för SD-kort med
stor kapacitet.

Ergonomi för bekväm hantering
För att det ska vara bekvämt att hålla i
D610:s kompakta kamerahus i FX-format
oavsett handstorlek har Nikons designer
gått igenom kamerans högerhandsgrepp
ordentligt. Den plattare strömbrytaren och
avtryckarens justerade vinkel bidrar båda
till naturligare fingerrörelser och minskar
ansträngningen vid längre tids användning.
Den halkfria ytan på kamerans undersida
ger extra grepp vid vertikal fotografering
med stativ. När funktionsratten och ratten
för utlösarläge sitter på samma axel får du
snabb tillgång till lägen och funktioner som
du använder ofta.

Virtuell horisont visar kamerans
lutning i sidled och framåt/bakåt
Den virtuella horisonten i D610 gör det
enklare att få till din komposition. Den
känner av både kamerans lutning i sidled
samt framåt- eller bakåtlutning och visar
detta i LCD-monitorn. Information om
lutningen i sidled kan även fås i sökaren.
Funktionen är särskilt användbar när du
fotograferar motiv som stilleben, landskap
och arkitektur.

SB-910

Obs! SB-300 kan inte användas med Avancerad trådlös blixt.

Sensor för omgivningsljus för automatisk
reglering av monitorns ljusstyrka

Den inbyggda blixten har en
kontrollfunktion med stöd för
Avancerad trådlös blixt

Intelligent energihantering och
batteri med lång livslängd
D610 har en effektiv energihantering.
Den energisnåla EXPEED 3 och andra
funktioner gör att kameran använder
mindre ström. Kameran använder det upp
laddningsbara litiumjonbatteriet EN-EL15,
samma batteri som i D800-serien och i
D7100. En batteriladdning räcker till cirka
900 stillbilder*, även om du använder blixt
varannan gång du fotograferar. EN-EL15,
nätadapter EH-5b (med strömkontakt EP-5B)
och flerfunktionsbatteripack MB-D14 kan
användas som strömkällor.

Stor innovativ LCD-monitor
Den stora LCD-monitorn på 8 cm/
3,2 tum med cirka 921 000 punkter
ger klar, detaljerad bildvisning.
Antireflexbehandlingen ger en tydlig
bild utan blänk, även i starkt ljus. Ställ in
monitorns ljusstyrka på Auto så justerar
kameran automatiskt LCD-monitorns
ljusstyrka efter det befintliga ljuset i den
omgivande miljön när monitorn startas.
Detta gör det lättare att granska bilder
både i ljusa och mörka miljöer.

Robust kamerahus och slutare av
magnesiumlegering som testats i
150 000 cykler

Slutaren har utformats för slutartider från
1/4 000 sekund upp till 30 sekunder med
en självdiagnostiserande slutarmonitor
som övervakar slutarhastigheten och
korrigerar möjliga avvikelser under
slutarmekanismens livslängd. Separata
drivenheter för slutare, spegel
och bländare bidrar till den snabba
serietagningen på upp till 6 bps. Nu kan
du fotografera problemfritt även i de mest
krävande miljöer.

Den lätta, slitstarka magnesiumlegeringen
upptill och på baksidan skyddar all
känslig teknik i D610 från oavsiktliga
stötar. Dessutom skyddar den ordentliga
vädertätningen kameran, inklusive de
viktiga polskydden, mot damm och fukt
på ett lika tillförlitligt sätt som dess mer
avancerade släktingar i Nikon D800-serien.
D610:s slutarenhet har testats i 150 000
cykler på fullt utrustade kameror för att
visa hur tålig och exakt den är.

*Enligt CIPA-standarderna.
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Spela in D-film i full HD med högkvalitativt ljud
Vacker timelapse-film på ett enkelt sätt
Timelapse-film är en unik teknik som skiljer sig från stillbilder och
filmer. Den tar automatiskt bilder vid angivna intervall och sparar
stillbildsserien som en film där långsamma händelser visas i hög
fart. För att skapa timelapse-filmer krävdes tidigare invecklade
beräkningar och redigeringar. Nu är det bara att ange intervallet
och tiden på menyn, så skapas en film i kameran som spelar upp

Stereomikrofonen
ME-1 (tillval)

händelserna mellan 24 och 36 000 gånger fortare än vanligt.
Du kan spela in en dramatisk serie med naturfenomen som moln
som flyger förbi, stjärnornas rörelser eller blommor som slår ut,
eller bilar och människor som kommer och går i en stadsvy.
Obs! Filmfiler från timelapse-film sparas i bildförhållandet 16:9.

Om du vill ha en bättre
ljudkvalitet väljer du
stereomikrofonen ME-1
som tillval. Den spelar
in hi-fi-stereoljud med
minimalt brus från
autofokussystemet.

Det totala antalet bildrutor i slutfilmen beräknas automatiskt
genom att fotograferingstiden delas med intervallet (t.ex.
25 minuter × 60 ÷ 5 sekunder = 300 bildrutor)
Spela in en timelapse-film med standardintervallet
5 s och inspelningstid 25 minuter.

Samtidig livevisning av utdata för film och livevisning av
film på externa monitorer via HDMI

Hörlurarna som visas på den här sidan
kommer från en annan tillverkare.

Full HD-kvalitet som använder 24,3 effektiva megapixlar

Alternativ för ljudkontroll ger konsekvent filmkvalitet

D610 har stöd för full HD, 1 920 × 1 080; 30p. EXPEED 3 behandlar
det stora antalet pixlar – ca 24,3 megapixlar – på ett optimalt
sätt så att du får högupplösta filmer med färre pixliga kanter
och moaréeffekter. Brusreduceringsfunktionen är optimerad för
filminspelning och minskar bruset effektivt utan att upplösningen
blir lägre. Kameran klarar både mjuka tonövergångar (med
minimalt blockbrus som orsakas av komprimering) och minskat
slumpmässigt brus vid höga ISO-inställningar. Filstorleken
komprimeras i formatet H.264/MPEG-4 AVC vilket ger en maximal
inspelningslängd på 29 minuter och 59 sekunder*. Du kan även
välja 1 280 × 720, 60p, vilket är lämpligt för att fånga snabba
rörelser. Filminspelningsknappen sitter bredvid avtryckaren så att du
enkelt kan starta och avsluta inspelningen lika enkelt som när du tar
stillbilder.

Via D610:s hörlursanslutning kan du lyssna på filmljudet med
stereohörlurar (tillval). Ljudnivåindikatorerna på LCD-monitorn ger
visuell kontroll över ljudnivån under livevisning. Hörlursvolymen
kan finjusteras i 30 steg och mikrofonkänsligheten kan styras
exakt i 20 steg. Med den kompakta stereomikrofonen ME-1 (tillval)
kan du spela in högkvalitativt ljud med avsevärt mindre mekaniskt
brus.
Obs! Mikrofonkänslighet och
hörlursvolym kan inte ändras under
filminspelning.

D610 är utrustad med en HDMI-minikontakt
typ C som ger samtidig visning på LCDmonitorn och på en extern monitor. Vid livevisning av film kan du
spela upp film i samma upplösning som den är inspelad i (max
1 920 × 1 080*). Under filminspelning eller livevisning av film
kan du välja att LCD-monitorns inställningsinformation inte ska
visas på utrustningen som ansluts via HDMI. Det är praktiskt om
du vill se hela bildrutan när bilden som tas med kameran måste
kontrolleras i realtid på en större, extern monitor. Det går också att
spara okomprimerade livevisningsdata för film direkt på en extern
enhet innan du sparar dem på ett SD-minneskort. Detta används
av proffs som redigerar komprimerade högkvalitativa filmer. Om
kameran är ansluten till en HDMI-CEC-kompatibel TV går det även
att styra kamerauppspelningen med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
*Vid filminspelning via HDMI-gränssnitt kan bilden som visas vara mindre än den som
valts i menyn Bildstorlek/bildfrekvens.

*Den maximala inspelningstiden varierar efter bildhastighet, bildstorlek och
bildkvalitetsinställningar. Maximal inspelningstid för timelapse-film är 20 min.

Bildstorlek

Bildhastighet

Bildstorlek

60p (59,94 bps)

30p (29,97 bps)
1 920 × 1 080

25p (25 bps)

Anslutning för stereohörlurar (vänster) och
stereomikrofon (höger)

Bildhastighet

1 280 × 720

24p (23,976 bps)

50p (50 bps)
30p (29,97 bps)
25p (25 bps)

Obs! Alternativen har stöd för både hög och normal bildkvalitet.

Mikrofonkänsligheten är justerbar även vid
livevisning av film med stereohörlurar och
visuella ljudnivåindikatorer.
Meny för mikrofonens känslighet
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Den externa monitorn i bilden ovan produceras av en annan tillverkare.

En film med 300 bildrutor som spelas in i
1 920 × 1 080, 30p, kommer t.ex. att vara tio
sekunder lång

D-film i full HD med olika bildvinklar
D610:s filmfunktion erbjuder två bildområden att välja mellan
beroende på vad du ska skapa. FX-formatet* drar nytta av den stora
bildsensorn och ger dig bilder med grunt skärpedjup och vacker
bakgrundsoskärpa. Med DX-formatet kan du komma närmare
motivet med ett objektiv med kort brännvidd, tack vare det mindre
bildområdet. Två bildområden i samma kamera – plus en mängd
NIKKOR-objektiv, inklusive DX-objektiv – ger dig större utrymme att
uttrycka din kreativitet.
*Filmernas bildförhållande är 16:9 oavsett vilket format som väljs.

Kontroller för livevisning: granska
dina bilder i hög förstoring
D610 har oberoende kontroller
för livevisning som har utformats
särskilt för både stillbilder och filmer.
Den förstorar bilden upp till cirka
19× vilket ger exakt fokus när du
fotograferar. Vid fotografering av
stillbilder kan livevisningen använda
kontrastdetekterande AF, som arbetar
i samma hastighet som D4 och D800serien. Om du filmar möjliggör kamerans
specialiserade exponeringskontroller
mjuka övergångar för rörliga motiv. När
du fotograferat klart kan du visa dina
bilder med upp till cirka 38× förstoring*,
så att du kan kontrollera att du fått de
resultat du tänkt dig.

Normal visning

På skärmen under fotografering
( förstoras 19×)

På skärmen vid uppspelning
( förstoras 38×)*

*Endast visning av stillbilder (med storleksinställningen Stor och i FX-format)
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NIKKOR: Nyckeln till D610:s sanna potential
Allteftersom bildsensorn blir mer högupplöst blir objektivets
optiska kvalitet ännu viktigare. Som tillverkare av optik ser Nikon
och dess designer till att varje objektivegenskap, t.ex. skärpa,
färger, tonalitet och nyanserna i bakgrundsoskärpan, följer
striktast möjliga standarder. De senaste FX-NIKKORobjektiven tar fram den fulla potentialen i D610:s
höga upplösning. De flesta kombinationer av

kameran med objektiv är mycket lätta och kompakta, vilket gör
det enklare att fotografera utan stativ. Från snabba, fasta objektiv
till mångsidiga zoomobjektiv. Alla är noggrant optimerade för
digital bildkraft, och vissa är otroligt kompakta – NIKKOR tar din
kreativitet längre genom att ge dig bästa möjliga bilder.

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G [NYHET]

Ett snabbt vidvinkelobjektiv som ger vackra
bokeh-effekter över stora delar av bilden med
minskad bildförvrängning, särskilt i bildens
utkanter. Nano Crystal Coat-beläggningen
bidrar till skarpa bilder och minskar förekomsten av spökbilder och linsöverstrålning. Ett
utmärkt val för landskap och interiörer.

Ett kompakt och lätt standardobjektiv med
fast brännvidd och asfäriska element som
korrigerar aberration och ger fantastisk skär
pa och bokeh. Objektivet fungerar särskilt
bra i situationer med svagt ljus. Passar bra
för i princip alla motiv – från porträtt och
stilleben till landskapsbilder.

Ett kompakt objektiv med fast brännvidd
som ger hög upplösning, vacker bakgrunds
oskärpa och naturligt djup. Punktformiga
ljuskällor på oändligt avstånd kan återges
som fina punktbilder. Det bästa objektivet
för porträtt och stilleben.

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

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

Ett kompakt och mångsidigt mikroobjektiv
med Nano Crystal Coat. Hanterar närbilder
av motiv med imponerande skärpa och ger
fin bokeh. Också utmärkt för porträtt och
stilleben.

Ett snabbt objektiv med fast brännvidd
för medellångt avstånd – ger otroligt
skarpa bilder från ett förvånansvärt lätt
och kompakt objektivhus. Dra fördel av de
imponerande bokeh-effekterna och skapa
kreativa porträtt.

Ett lätt och mångsidigt objektiv som täcker
in det mest använda zoomomfånget. Den
förbättrade vibrationsreduceringen (VR) på
upp till 4,0 steg* gör att du kan fota utan
stativ i fler situationer, vilket öppnar upp för
en rad olika motiv från porträtt och stilleben
till landskapsbilder.

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

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

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

Ett mångsidigt och kraftfullt objektiv med
11× zoom med förstärkt vibrationsreduce
ring i upp till 3,5 steg*. Ger en överlägsen
bildintegritet genom det breda zoomomfånget. Idealiskt för resefotografering.

Ett telefotozoomobjektiv med stöd för
vibrationsreducering i upp till 4,0 steg*,
vilket ger ökade möjligheter att fotografera
utan stativ. Det minsta fokusavståndet på
1,0 m ger vacker bokeh och Nano Crystal
Coat-ytan minimerar linsöverstrålning och
ghostingeffekter.

Ett flexibelt superteleobjektiv med 5× zoom
och förstärkt vibrationsreducering i upp
till 4,0 slutarsteg*. Optiken har överlägsen
prestanda tack vare ett Super ED-glas och
fyra ED-glaselement samt Nano Crystal
Coat. Ger en enastående bildkvalitet, passar särskilt bra för sport, djurliv och resor.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR + AF-S Telekonverter TC-14E II • Bildkvalitet: 12 bitar RAW (NEF) • Exponering: [A]-läge, 1/125 sekund, f/8 • Vitbalans: Färgtemperatur (5 000 K) • Känslighet: ISO 1 600
• Picture Control: Standard © Junichi Noguchi

*Enligt CIPA-standard. Värdet uppnås när objektivet monteras på en DSLR i FX-format med zoomen inställd på maximalt telefotoläge.

Montera dina DX-objektiv för ytterligare rörlighet
DX
FX
DX-bildområdet visas i
sökaren.
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Tack vare att Nikon konsekvent använder F-fattning är D610 även kompatibel med DX-objektiv som du kanske
redan har. De relativt mindre DX-objektiven bidrar till att hålla kamerans totala vikt och storlek nere, vilket är en
klar fördel när du måste fotografera spontant eller resa med lätt packning. Kameran känner automatiskt av
DX-objektiv och ställer in rätt beskärning. Du får ändå kvalitetsbilder med cirka 10 megapixlar.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G • Bildkvalitet: 14 bitar RAW (NEF) • Exponering: [M]-läge, 1/125 sekund, f/4 • Vitbalans: Färgtemperatur (5 000 K) • Känslighet: ISO 100 • Picture Control: Standard © Hideki Kono
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Få fler funktioner och möjligheter med exklusiva Nikon-tillbehör
Med den trådlösa mobiladaptern WU-1b (tillval) kan du fotografera fjärrstyrt och överföra bilder till en
smart enhet

WU-1b trådlös
mobiladapter

Om du ansluter den trådlösa mobiladaptern WU-1b (tillval) till USB-kontakten på D610 kan kameran
kommunicera via trådlöst nätverk med en smart enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta. På så vis
kan du släppa avtryckaren på avstånd eller använda din smarta enhet som monitor för livevisning när du vill
fotografera i rätt vinkel. Bilderna som tas kan överföras trådlöst till smarta enheter och laddas upp till sociala
nätverk eller skickas via e-post. WU-1b är kompatibel med smarta enheter som använder Android™ OS och
iOS.
Obs! Kräver att Wireless Mobile Utility installeras på den smarta enheten före användning.

Wireless Mobile
Utility

Wireless Mobile Utility
Med Nikons programvara Wireless Mobile Utility och den trådlösa mobiladaptern WU-1b kan du ladda ned
bilder från kameran till en smart enhet, eller använda en smart enhet för att ta bilder. WU-1b är kompatibel
med smarta enheter som använder Android™ OS och iOS.
Obs! Kan laddas ned utan kostnad från appbutiker.
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WR-R10 trådlös fjärrkontroll
(sändare/mottagare)

De trådlösa fjärrkontrollerna WR-1 och WR-R10/WR-T10 finns som tillval och gör det ännu flexiblare
att använda fjärrkontroll med hjälp av radiofrekvensbandet 2,4 GHz. Till skillnad från liknande enheter
som använder infraröd strålning kan du använda de här fjärrkontrollerna på långt avstånd, och du kan
släppa avtryckaren även om det står hinder som träd i vägen. Du kan även använda autofokusering och
serietagning. Kontrollerna kan användas i en mängd olika fotograferingssituationer tack vare att de kan styra
flera kameror. Du kan ta stillbilder eller filma samtidigt med flera kameror med olika objektiv eller kameror
som står i olika vinklar. Delar du upp kamerorna i grupper och tilldelar varje grupp en kanal kan du styra varje
grupp för sig och t.ex. ta stillbilder med en grupp och börja filma direkt efter med en annan grupp.
Obs! Du kan filma med D4, D800-serien, D610, D600, D7100, D5300, D5200, COOLPIX A och COOLPIX P7700.

WR-T10 trådlös fjärrkontroll
(sändare)

MB-D14 flerfunktionsbatteripack (tillval) för bekväm vertikal fotografering
MB-D14-flerfunktionsbatteripack säljs separat och har stöd för två olika sorters batterier (det
uppladdningsbara litiumjonbatteriet EN-EL15 och sex alkaliska batterier, NI-MH- eller litiumbatterier i
R6/AA-storlek) samt nätadaptern EH-5b (med strömkontakten EP-5B). När det sitter EN-EL15-batterier
i både D610 och MB-D14 kan du växla sömlöst mellan dem, så att du kan ta upp till dubbelt så många
bilder som med endast D610. På MB-D14-flerfunktionsbatteripack sitter knappar och rattar för vertikal
fotografering, vilket ger ett bekvämt grepp som passar extra bra när du tar porträtt. Batteripackhuset är
tillverkat av magnesiumlegering.
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Trådlösa fjärrkontroller (tillval) använder radioöverföring för enklare hantering

1 Knapp för exponeringskompensation/tvåknappsåterställning
2 Avtryckare
3 Strömbrytare
4 Sekundärratt
5 Knapp för förhandsgranskning
av skärpedjup
6 Lock för strömkontakt
7 Knapp för att radera foton/
formatera minneskort
8 Ögonmussla
9 Fn-knapp (funktion)
! Sökarokular
" Dioptrijusteringskontroll
# Spegel
$ AE/AF-låsknapp
% Ljusmätarkoppling
& Objektivfäste
( Knapp för val av fokusläge
) Knapp för AF-läge
~ Objektivlåsknapp
+ Objektivets monteringsmarkering
, Gafflingsknapp
- Inbyggd mikrofon
. Knapp för blixtläge/knapp för
blixtkompensation
/ Infrarödmottagare (framsida)
: Ögla för kamerarem
; Ratt för utlösarläge
< Funktionsratt
= Upplåsningsknapp för
funktionsratten
> Tillbehörssko (för extra blixt)
? Inbyggd blixt
@ AF-hjälplampa/lampa för
självutlösare/lampa för röda
ögon-reducering
[ Knapp för mätning/för att
formatera minneskort
\ Filminspelningsknapp
] Kontrollpanel
^ Skärpeplansmarkering
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SYSTEMTABELL
SÖKARTILLBEHÖR

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

DG-2
sökarlupp

SB-910
Speedlight-blixt

DK-21M sökarlupp

SU-800 kontrollenhet
för trådlös blixt
(Speedlight)

SB-700
Speedlight-blixt
SB-400
SB-300
Speedlight-blixt Speedlight-blixt

DK-5 sökarlock*
DR-6
vinkelsökare

NIKKOR-OBJEKTIV

SD-9
högpresterande
batteripack

DK-22 sökaradapter

Speedlight-blixtar för
studiofotografering**

SB910/700/400/300
Speedlight-blixtar

AS-15
synkterminaladapter

SC-28, 29 TTLfjärrstyrningskabel

R1C1 blixtsystem för
närbildsfotografering
(Speedlight), inklusive kontrollenhet

DK-21
ögonmussla*

MB-D14 flerfunktionsbatteripack
(monterat på D610)

DIGISCOPINGTILLBEHÖR

GP-1A GPS-enhet (tillval) för att lagra platsinformation
Med GPS-enheten GP-1/GP-1A (tillval) kan du spara platsdata såsom latitud, longitud, altitud och UTC-tid
(Universal Coordinated Time) som Exif-data i bilder som tas med D610. 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.

FJÄRRSTYRNINGS- OCH GPSTILLBEHÖR

MIKROFON

FSA-L2 Fieldscope-fäste
för DSLR

ME-1
stereomikrofon

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll

FSA-L1 Fieldscope-fäste
för DSLR

TV- OCH VIDEOTILLBEHÖR

WR-1 trådlös
fjärrkontroll

TV-monitor**

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

WR-1 trådlös fjärrkontroll

HÖRLURAR
HDMI-ingång
för video**

GP-1A GPS-enhet

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/ladda ned, 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 användare som äger en digitalkamera från Nikon, med upp till 20 GB
lagringsutrymme och en rad praktiska funktioner som lösenordsskydd. En app för smartphones
finns också tillgänglig.

http://nikonimagespace.com
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_ Upplåsningsknapp för ratt för
utlösarläge
{ Bildvisningsknapp
| Menyknapp
} Retuscheringsknapp/Picture
Control-knapp
* Hjälpknapp/skyddsknapp/
vitbalansknapp
a Inzoomningsknapp/Knapp för
bildkvalitet/-storlek
b Utzoomningsknapp/visa
miniatyrbilder/knapp för
ISO-känslighet/knapp för
tvåknappsåterställning
c Stativgänga
d Monitor
e Infoknapp
f Kontaktskydd för flerfunktionsbatteripack MB-D14 (tillval)
g Lucka för batterifack
h Batteriluckans spärr
i Högtalare
j Infrarödmottagare (baksida)
k Åtkomstlampa för minneskort
l Val av livevisning
m Knapp för livevisning
n Sensor för omgivningsljus
o Lucka till minneskortsfack
p Fokusväljarlås
q OK-knapp
r Multiväljare
s Kommandoratt
t Anslutning för extern mikrofon
u Anslutning för hörlurar
v USB-kontakt
w Mini-HDMI-kontakt
x Tillbehörskontakt

GP-1A GPSenhet

MC-DC2
trådutlösare

ML-L3
fjärrkontroll

WR-T10 trådlös
fjärrkontroll
(sändare)

WR-R10 trådlös
fjärrkontroll (sändare/mottagare)

TILLBEHÖR TILL
SMARTA ENHETER
WU-1b trådlös
mobiladapter

NÄTADAPTRAR, BATTERIER OCH BATTERIPACK
EN-EL15
uppladdningsbart
litiumjonbatteri*

MH-25
batteriladdare*

DATORTILLBEHÖR

SD-minneskort**

VÄSKA
EP-5B
strömkontakt

Wireless
Mobile Utility†

MB-D14
flerfunktionsbatteripack
Sex batterier i R6/
AA-storlek**

EH-5b nätadapter

CF-DC5
halvmjuk väska

Smart enhet**
(iOS/Android OS)

Hörlurar**

Persondator**
PC-kortadapter**
SD-minneskortläsare**

Skrivare**
UC-E15 USB-kabel*

Capture NX 2

ViewNX 2*

Camera Control Pro 2

* Medföljande tillbehör ** Produkter från andra tillverkare än Nikon † Kan hämtas från den smarta enhetens appbutik (gratis).
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Specifikationer för Nikons digitala SLR-kamera D610
Kameratyp
Objektivfäste
Effektiva pixlar
Bildsensor
Totalt antal pixlar
Dammreduceringssystem

#

Digital spegelreflexkamera
Nikon F-fattning (med AF-koppling och AF-kontakter)
24,3 miljoner
35,9 × 24,0 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
24,7 miljoner
Funktion för rengöring av bildsensorn, referensdata för borttagning av damm i bilden
(programvaran Capture NX 2 krävs (säljs separat))
Bildstorlek (pixlar)
• FX-format (36×24): 6 016 × 4 016 (L), 4 512 × 3 008 (M), 3 008 × 2 008 (S) • DX-format
(24×16): 3 936 × 2 624 (L), 2 944 × 1 968 (M), 1 968 × 1 312 (S) • Foton i FX-format tagna under
livevisning av film: 6 016 × 3 376 (L), 4 512 × 2 528 (M), 3 008 × 1 688 (S) • Foton i DX-format
tagna under livevisning av film: 3 936 × 2 224 (L), 2 944 × 1 664 (M), 1 968 × 1 112 (S)
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14 bitar, förlustfri komprimering eller komprimerad • JPEG:
kompatibel med JPEG-Baseline med låg (ca 1:4), normal (ca 1:8) eller hög (ca 1:16)
komprimering (liten filstorlek), komprimering med optimal kvalitet är tillgänglig • NEF (RAW)
+ JPEG: Varje fotografi lagras i både NEF-format (RAW) och JPEG-format
11_SE
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
Dubbla kortfack
Plats 2 kan användas när plats 1 är full, 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 (överförbart bildformat för digitalkameror) 2.3, PictBridge
Sökare
Spegelreflexsökare med pentaprisma i ögonnivå
• FX (36×24): ca 100 % horisontellt och ca 100 % vertikalt • DX (24×16): ca 97 % horisontellt och ca 97 % vertikalt
Sökartäckning
Förstoring
Ungefär 0,7× (50 mm f/1,4 objektiv vid oändlighet, -1,0 m-1)
Ögonpunkt
21 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)
Reflekterande spegel
Snabbt återgående
Förhandsgranskning av När knappen för förhandsgranskning av skärpedjup trycks ned bländar objektivet ned till ett
skärpedjup
värde som väljs av användaren (lägena A och M) eller av kameran (övriga lägen)
Objektivbländare
Omedelbart återgående, elektroniskt styrd
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiv, bl.a. typ G-, E- och D-objektiv (vissa begränsningar gäller
Kompatibla objektiv
för PC-objektiv), DX-objektiv [använder bildområde DX (24×16)], AI-P NIKKOR-objektiv och ickeCPU AI-objektiv (endast läge A och M), IX-NIKKOR-objektiv, objektiv för F3AF och icke-AI-objektiv
kan inte användas. Den elektroniska avståndsmätaren kan användas med objektiv som har en
maximal bländaröppning på f/8 eller snabbare (den elektroniska avståndsmätaren har stöd för
7 fokuspunkter i mitten hos objektiv med en maximal bländaröppning på f/8 eller snabbare,
och 33 fokuspunkter i mitten hos objektiv med en maximal bländaröppning på f/6,8 eller snabbare)
Slutartyp
Elektroniskt styrd, vertikalt rörlig fokalplansslutare
Slutartid
1/4 000 till 30 s i steg om 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (den trådlösa fjärrkontrollen ML-L3
krävs), X200
Blixtsynkhastighet
X=1/200 s, synkroniseras med slutare vid 1/250 s eller långsammare (blixtområdet minskar
vid hastigheter mellan 1/200 och 1/250 s)
Utlösarlägen
S (enkelbild), CL (långsam serietagning), CH (snabb serietagning), Q (tyst läge),
QC (tyst serietagning), E (självutlösare), (fjärrkontroll), MUP (uppfälld spegel)
Bildmatningshastighet Ca 1 till 5 bps (CL), ca 6 bps (CH) eller 3 bps (QC)
Självutlösare
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 exponeringar med intervall om 0,5, 1, 2, eller 3 s
Fjärrutlösarlägen
Fördröjd fjärrstyrning, fjärrstyrning utan fördröjning, fjärrstyrd spegeluppfällning
Exponeringsmätning
TTL-exponeringsmätning med RGB-sensor med 2 016 pixlar
Mätningsmetod
• Matris: 3D-färgmatrismätning II (objektiv av typ G, E och D), färgmatrismätning II (andra
CPU-objektiv), färgmatrismätning är tillgängligt med icke-CPU-objektiv om användaren anger
objektivinformation • Centrumvägd: 75 % vikt ges till en cirkel med 12 mm i bildens mitt,
cirkelns diameter kan ändras till 8, 15 eller 20 mm, alternativt baseras viktningen på hela
bilden (icke-CPU-objektiv använder en cirkel på 12 mm eller ett genomsnitt för hela bilden)
• Spot: mäter en cirkel på 4 mm (ca 1,5 % av bildrutan) som är centrerad på en vald fokuspunkt
(på 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 exponeringsmätare Kombinerad CPU och AI
Autolägen (i auto, j auto (avstängd blixt)), motivtyp (k porträtt, l landskap, p barn, m sport,
Exponeringslägen
n närbild, o nattporträtt, r nattlandskap, s party/inomhus, t strand/snö, u solnedgång,
v gryning/skymning, w husdjursporträtt, x levande ljus, y blommor, z höstfärger, 0 mat, 1 silhuett,
2 högdagerbild, 3 lågdagerbild), flexibel programautomatik (P), slutartidsstyrd automatik (S),
bländarstyrd automatik (A), manuell (M), U1 (användarinställning 1), U2 (användarinställning 2)
Exponeringskompensation Kan justeras mellan -5 och +5 EV i steg om 1/3 eller 1/2 EV i lägena P, S, A och M
Exponeringsgaffling
2 till 3 bilder i steg om 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Exponeringslås
Ljusstyrka låst vid avläst värde med AE-L/AF-L-knappen
ISO-känslighet
ISO 100 till 6 400 i steg om 1/3 eller 1/2 EV, med möjlighet att även välja värden på cirka 0,3,
(rekommenderat exponeringsindex) 0,5, 0,7 eller 1 EV-steg (motsvarande ISO 50) under ISO 100, eller cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EVsteg (motsvarande ISO 25 600) över ISO 6 400. Även automatisk ISO-känslighet kan användas
Aktiv D-Lighting
Auto, Extra hög, Hög, Normal, Låg, Av
Två bilder som använder ett valt värde för en bild eller tre bilder som använder förinställda värden för alla bilder
ADL-gaffling
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800 sensormodul för autofokus med TTL-fasdetektering, finjustering,
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) och AF-hjälplampa (räckvidd ca 0,5 till 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 (M): elektronisk avståndsmätare kan användas

Fokuspunkt
AF-områdeslägen
Fokuslås

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
Inbyggd blixt
i, k, p, n, o, s, w: 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-blixtkontroll med RGB-sensorn på 2 016 pixlar är tillgänglig med den inbyggda
blixten och SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300, i-TTLbalanserad upplättningsblixt för digitala systemkameror används med matrismätning eller
centrumvägd mätning, i-TTL-standardblixt 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 3 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
Advanced Wireless Lighting-systemet stöds med inbyggd blixt, SB-910, SB-900, SB-800
Lighting System (CLS) eller SB-700 som masterblixtenhet och SB-600 eller SB-R200 som fjärrenheter eller SU-800 som
kontrollenhet. Inbyggd blixt kan användas som masterblixt i kontrolläge, stöd för automatisk FP
med höghastighetssynk och modelleringsljus med alla CLS-kompatibla blixtenheter utom
SB-400, färginformation från blixt och FV-lås stöds med alla CLS-kompatibla blixtenheter
Synkterminal
AS-15 synkterminaladapter (säljs separat)
Vitbalans
Auto (2 typer), glödlampa, fluorescerande (7 alternativ), direkt solljus, blixt, moln, skugga,
manuellt förinställt värde (upp till 4 inställningar kan sparas), välj färgtemperatur (2 500 K till
10 000 K); samtliga med finjustering
Vitbalansgaffling
2 till 3 bilder i steg om 1, 2 eller 3
Livevisningslägen
Val mellan livevisning för stillbilder och filmer
Objektivservo med livevisning • Autofokus (AF): enpunkts servo-AF (AF-S), kontinuerlig servo-AF (AF-F) • manuell fokusering (M)
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; 30p (progressivt), 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p
och bildfrekvens
och 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
Filformat
MOV
Videokomprimering
Avancerad videokodning H.264/MPEG-4
Ljudinspelningsformat Linjär PCM
Ljudinspelningsenhet
Ljud kan spelas in via en inbyggd eller extern stereomikrofon och känsligheten kan justeras
Maxlängd
Ca 29 minuter 59 sekunder (20 minuter beroende på bildstorlek/bildhastighet och filmkvalitet)
Övriga filmalternativ
Indexmarkering, timelapse-fotografering
Monitor
8 cm (3,2 tum) polykisel TFT-LCD-monitor med cirka 921 000 punkter (VGA), ca 170°
betraktningsvinkel, ca 100 % sökartäckning och automatisk reglering av monitorns
ljusstyrka via sensorn för omgivningsljus
Visning
Helskärms- och miniatyrbildsvisning (4, 9 eller 72 bilder eller kalender) med visningszoom,
filmvisning, 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
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, 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-EL15
Batteripack
MB-D14-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 141 × 113 × 82 mm
Vikt
Ca 850 g med batteri och minneskort, men utan kamerahuslock, ca 760 g
(endast kamerahuset)
Driftmiljö
Temperatur: 0–40 °C, luftfuktighet: högst 85 % (ingen kondensation)
Tillbehör som medföljer EN-EL15 uppladdningsbart litiumjonbatteri, MH-25 batteriladdare, DK-5 sökarlock,
(kan skilja sig mellan
DK-21 ögonmussla , UC-E15 USB-kabel, AN-DC10 kamerarem, BM-14 skydd till LCD-monitor,
länder eller regioner)
BF-1B kamerahuslock, BS-1 skydd till tillbehörssko, CD-ROM med ViewNX 2
• SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing, LLC.
• Android™ är ett varumärke 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. Januari 2014
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