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• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
• Eksponering: indstilling [S], 1/2.000 sek., f/5,6
• Hvidbalance: Auto 0
• Følsomhed: ISO 200
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

• Objektiv: AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR
• Eksponering: indstilling [A], 1/500 sek., f/5,6
• Hvidbalance: Auto 0
• Følsomhed: ISO 640
• Picture Control: Standard
© Go Yamagata

• Objektiv: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
• Eksponering: indstilling [M], 1/800 sek., f/5,6
• Hvidbalance: Auto 0
• Følsomhed: Auto (ISO 400)
• Picture Control: Standard
© Marcel Lämmerhirt

FREMRAGENDE YDEEVNE OG FLEKSIBILITET I DX-FORMAT.
Dette nye kamera, der er lillebror til det professionelle D5, byder på styrke og
præcision, der matcher selv de mest krævende fotografiske opgaver. Hvis du
har drømt om et lettere alternativ til et kamera med fuldformatsensor, så er her
kameraet, der kan følge dig hele vejen.

Kraftfuldt nyt AF-system med 153 punkter sikrer fremragende
motivregistrering i endnu flere forskellige optagesituationer

Et kompakt DX-system med lav vægt giver stor fleksibilitet, ikke
mindst ved teleoptagelse

Kontinuerlig optagelse med en hastighed på ca. 10 bps (op til 200
billeder i RAW-format (14 bit, komprimeret uden tab)) gør det muligt
at fange de altafgørende begivenheder i en brøkdel af et sekund

Ny EXPEED 5-billedbehandlingsenhed udmærker sig ved fornem
billedkvalitet og en ISO-følsomhed på op til ISO 51.200, der kan
udvides til Høj 5 (svarende til ISO 1.640.000)
4K/UHD-video (30p), velegnet til professionelle videoproduktioner.

8 cm (3,2”) stor berøringsfølsom LCD-vippeskærm med 2.359.000
punkter letter optagelsen og muliggør billedkomposition fra både høj
og lav vinkel
Understøttelse af SnapBridge gør det muligt at holde konstant
forbindelse fra kameraet til en kompatibel smart-enhed via indbygget
Wi-Fi® og Bluetooth®

Præcis AF-funktion: sikrer fremragende motivregistrering

Pålidelig AF-funktion

Fokuspunkter, der muliggør brug af autofokus (AF) og elektronisk afstandsmåler ved brug af telekonverter AF-S/AF-I

Samtlige 153 fokuspunkter er kompatible
med AF NIKKOR-objektiver med en
blændeåbning på f/5,6 eller større, og de
15 centrale fokuspunkter (hvoraf de ni
kan vælges enkeltvis) fungerer med en
effektiv blændeåbning på f/8. Monterer
man en telekonverter, kan der fokuseres
skarpt på selv meget fjerne motiver.*
*Antallet af fokuspunkter, der fungerer som sensorer af
korstypen, varierer afhængigt af det aktuelt monterede
objektiv.

Specialudviklet AF-motor: lynhurtig
fokusering

DX

153 fokuspunkter: / / /
(99 sensorer af korstypen: /
55 punkter, der kan vælges
enkeltvis: /
(35 sensorer af korstypen: )

1.3× 117 fokuspunkter: / / /
(63 sensorer af korstypen: /
45 punkter, der kan vælges
enkeltvis: /
(25 sensorer af korstypen: )

)

)

AF
153
PUNKTER

Banebrydende
autofokussystem
med enestående
motivregistreringsevne

Ekstrem præcision: AF-egenskaber i
særklasse
Med D500, som er
udstyret med samme
AF-system som D5,
Nikons topmodel
i FX-format, kan
du fokusere med
ekstrem præcision,
selv når det er
næsten bælgmørkt.
Takket være ikke mindre end 153
fokuspunkter (hvoraf de 55 kan vælges
enkeltvis) og 99 sensorer af korstypen,
der er jævnt fordelt over hele billedfeltet,
dækker dette fremragende AF- system
næsten hele søgerbilledets bredde. En
AF-følsomhed på helt ned til -4 EV med
det midterste punkt og -3 EV (ISO 100,
20 °C) med alle øvrige punkter sikrer
fremragende billeder under dårlige
lysforhold. Små motiver i hurtig bevægelse
kan registreres med en ikke før set
præcisionsgrad, og motiver i udkanten af
billedet registreres uden problemer. Med
Kontinuerlig AF kan systemet konfigureres
til dækningsindstillinger med 153 punkter,
72 punkter og 25 punkter.

Ligesom D5 er D500
udstyret med en
specialudviklet AFmikroprocessor,
som giver garanti for
lynhurtig behandling
af de store mængder
billeddata, der
opnås via de 153
AF-punkter. Sammen med kameraets
RGB-lysmålingssensor på 180.000 pixels
sikrer AF-enheden en meget detaljeret
motivanalyse, avanceret motivregistrering
og mere stabil tracking. Selv ved høje
optagehastigheder på ca. 10 bps er D500 i
stand til at opnå og fastholde perfekt fokus
på motiver i hurtig bevægelse.

Ved effektive maksimumblændeværdier, der
er mindre end f/5,6 og større end f/8
37 fokuspunkter: / / /
17 punkter, der kan vælges enkeltvis: /
25 sensorer af korstypen: /

Ved effektiv maksimumblænde på f/8
15 fokuspunkter: / / / /
9 punkter, der kan vælges enkeltvis:
5 sensorer af korstypen: /

/

Bemærk: De fokuspunkter, der ikke er sensorer af korstypen, er linjesensorer til
registrering af vandrette linjer ( punkter anvendes til registrering af lodrette linjer).

D500 + AF-S TELECONVERTER TC-20E III + AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR

AF-lås (AF-ON): Bevar fokus, når det går
hedt til

Finindstilling af AF: automatisk
optimering af AF til det valgte objektiv

Funktionen AF-lås (AF-ON) sikrer, at fokus
bevares i situationer, hvor motivet bevæger
sig hurtigt eller uforudsigeligt. AF-respons
ved motivblokering er det ideelle valg,
hvis der kommer en forhindring på tværs
mellem motivet og kameraet. Vælg “Hurtig”
for at gøre det nemt at foretage fokusskift
mellem forhindringen og det oprindelige
motiv. Vælg “Forsinket”, hvis fokus skal
fastholdes på det oprindelige motiv.
Motivbevægelse justerer AF-responsen i
henhold til motivets bevægelse i retning
mod kameraet. Vælg “Uforudsigelig”, hvis
motivet bevæger sig uforudsigeligt. Vælg
“Støt”, hvis motivet bevæger sig med
konstant fart. Med AF-lås (AF-ON) kan du
med andre ord være sikker på at fokusere
optimalt på ethvert motiv, hvad enten det
er en skøjteløber i høj fart eller en bestemt
fodboldspiller i en dramatisk pokalfinale.

D500 gør det let at finindstille AF efter
det aktuelt valgte NIKKOR-objektiv.
Når du optager i Live View, registrerer
og justerer kameraet automatisk
finindstillingsværdien** i henhold til
det valgte objektiv, så der opnås præcis
fokus. Der er også mulighed for manuel
finindstilling.
**Slå “Finindstilling af AF” til i opsætningsmenuen for at
aktivere finindstillingsfunktionen.

Indstilling af AF-metode: den nemme
vej til den optimale AF-indstilling i en
konkret optagesituation
Med D500 er det nemt at foretage
indstilling af AF-metode. Du skal bare
knytte en indstilling af AF-metode til en af
kameraets knapper til brugerdefinerede
funktioner***, hvorefter du kan skifte
til den ønskede indstilling ved at holde
knappen nede under optagelsen.
***Bortset fra 3D-tracking.

© C.S.Ling

/

Fleksibilitet: fordelen ved teleoptagelse
med et kamera i DX-format

*RAW-format (14 bit, komprimeret uden tab).

© Go Yamagata

Imponerende optagehastighed: op til 200
billeder med en hastighed på op til 10 bps

Stabilt søgerbillede: følg ubesværet
motiver i hurtig bevægelse

Med den enorme styrke i D500 kan du
nemt og hurtigt fange livets afgørende
øjeblikke. Takket være kameraets hurtige
billedsensor og den nye EXPEED
5-billedbehandlingsenhed kan du tage
billeder med en hastighed på op til 10
bps** med AE/AF-tracking eller hævet
spejl. Den kraftige hukommelsesbuffer
gør det muligt at tage op til 200 billeder
i NEF (RAW) (14 bit, komprimeret uden
tab) eller store JPEG-billeder i en enkelt
billedserie. Der er to kortpladser (én
til XQD-kort og én til SD UHS II-kort)
med rigelig kapacitet til at følge med
kameraets imponerende optagehastighed,
og hukommelsesbufferen ryddes
øjeblikkeligt, så kameraet altid er klar til en
ny billedserie.

Med D500 er det let at følge motivet,
selv i actionmættede situationer.
Kameraets hurtigere sekventielle lukkerog spejlaktiveringsmekanisme udmønter
sig i væsentligt reduceret søgerblackout
ved optagelse af billedserier med
høj hastighed, samtidig med at
drivmekanismen til spejlet minimerer
effektivt tilbageslag. Søgerbilledet er klart
og stabilt med minimalt slør, selv under
kontinuerlig optagelse med høj hastighed,
og AF-tracking og overblikket i søgeren er
forbedret betydeligt.

**Omtrentlige billedhastigheder med et helt opladet
genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 ved brug af kontinuerlig
AF og en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere og med alle
andre indstillinger indstillet til standardværdierne.

Motor uden spolekerne
Drivmekanisme
til spejl

*Svarende til 35 mm-format.

Billedsensorenhed

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8E ED VR:
let og alsidigt kitobjektiv
Kombinationer, som giver en billedvinkel svarende til den, der opnås med et objektiv med en brændvidde

Hvis du kombinerer D500 med det meget
lette tilhørende kitobjektiv, har du den
perfekte løsning, når du er på farten. Dette
alsidige objektiv med en zoomeffekt på 5x
dækker et område svarende til 24-120 mm
i FX-format, og den store blændeåbning
giver dig endnu flere optagemuligheder.
Nikons imponerende system til
vibrationsreduktion (VR) gør det muligt at
optage med en lukkertid, der er op til fire
trin længere**, og en elektromagnetisk
blænde sikrer præcise eksponeringer ved
høje billedhastigheder.
**Baseret på CIPA-standarderne. Opnås i indstillingen
NORMAL med objektivet monteret på et DSLR-kamera i DXformat.

AF-S DX NIKKOR 16-80mm
f/2.8-4E ED VR

Billedområde på 1,3x: fleksibel
teleoptagelse uden behov for at skifte
objektiv

på 600 mm*

D5 + AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR
Circa 5.215 gram** (XQD-type)

D500

D5

D500 + AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR
Circa 2.430 gram**
* Svarende til 35 mm-format.
**Inklusive batteri, ét XQD-hukommelseskort (to
XQD-kort til D5) og objektivdæksel.

D500’s billedområde på 1,3x giver dig den
fornødne fleksibilitet til at komme helt tæt
på motivet uden at skulle skifte objektiv.
Dette billedområde med en billedvinkel
svarende til omtrent 2x i forhold til det
monterede objektivs brændvidde*** giver
dig mulighed for at komponere dramatiske
stillbilleder med skarp fokus uden
forstyrrende elementer og optage video i
fuld HD i beskæringsformat, uden at du skal
til at rode i tasken efter andet udstyr.
***I 35 mm-format.

Spejlbalancemekanisme

Frontdæksel: robust,
kulfiberforstærket termoplast

Circa
160 mm

Kontinuerlig optagelse
med høj hastighed gør
det let at indfange de
afgørende øjeblikke

LCD-skærm

Circa
147 mm

bps

med en hastighed på

115 mm

billeder*

Bagdæksel:
magnesiumlegering

Forreste del af kamerahuset:
robust, kulfiberforstærket
termoplast

Circa
158,5 mm
Circa

10

op til 200

Hvad vægt angår, giver D500 dig en stor
fordel. Kamerahuset er kendetegnet ved
lav vægt, og kameraets DX-sensor har en
beskæringsfaktor på 1,5x*, hvilket giver
en telefotoeffekt, når der anvendes et
objektiv i FX-format. Takket være denne
beskæringsfaktor er teleobjektivets
vægt og længde omtrent halveret i
forhold til fuldformatkombinationen,
og det betyder, at du nu kan komme
helt tæt på begivenhedernes centrum
eller zoome helt ind og fokusere på en
svært tilgængelig fuglerede uden at
skulle bekymre dig om de problemer,
der er forbundet med et tungere kit til
professionel brug.

Topdæksel:
magnesiumlegering

1.3×

4K/UHD
Imponerende videoer i ultra-HD
til diverse multimedieformål

Time-lapse-videoer i 4K/UHD direkte i
kameraet

Aktiv D-Lighting: Spar tid under
efterbehandlingen

Komprimér et tidsforløb til en højdramatisk
actionsekvens. D500’s indbyggede Timelapse-funktion gør det nemt at optage
Time-lapse-videoer i 4K/UHD** og fuld
HD-kvalitet direkte i kameraet. Funktionen
Udjævning af eksponering reducerer
uønskede støjstriber ved automatisk at
reducere de små forskelle i eksponeringen
af de enkelte billeder.

Med D500 kan du anvende Aktiv
D-Lighting på videoer i HD og fuld HD, så
der opnås blødere toneovergange, detaljer
i højlys og skygger og naturlig lysstyrke
ved motiver med stor kontrast uden
behov for efterbehandling.

**Den maksimale optagetid ved Time-lapse-fotografering i 4K/
UHD er 3 min.

4K/UHD-videooptagelse (3.840 x 2.160) i
biografkvalitet

Stabil håndholdt videooptagelse:
elektronisk vibrationsreduktion (VR)

D500 er Nikons første DSLR-kamera i
DX-format, som giver
mulighed for at optage
videoer i 4K/UHD (ultraHD) direkte i kameraet,
og det betyder langt
større fleksibilitet mht. videooptagelse.
Der kan optages 4K/UHD-videoer (3.840
x 2.160 pixels) med en varighed på op
til 29 minutter og 59 sekunder* ved
30p/25p/24p i direkte beskæringsformat
(pixel for pixel), hvilket er ensbetydende
med optimal billedkvalitet. Der kan
desuden optages video i fuld HD
(1080p) med en billedhastighed
på op til 50p/60p i flere forskellige
sensorbeskæringsformater, heriblandt
fuld HD-beskæring. Der kan vælges
rent HDMI-udgangssignal, så selv 4K/
UHD-videoer kan optages og gemmes
på hukommelseskortet eller overføres
ukomprimerede til HDMI med YCbCr
(8 bit, 4:2:2), og der kan vælges HDMIudgangssignal til alle videoopløsninger
under fjernstyret optagelse.

D500’s elektroniske
vibrationsreduktionsfunktion (e-VR)
reducerer effekten af kamerarystelser
drastisk ved håndholdt videooptagelse i
fuld HD.
Vandret
bevægelse
Aktiv D-Lighting: Fra

Lodret
bevægelse

Auto ISO-følsomhedsstyring: Bevar
dybdeskarpheden ved pludselige
ændringer i belysningen
Drejebevægelse

D500’s Auto ISO-følsomhedsstyring
er et uvurderligt redskab til at bevare
dybdeskarphed og fokus i sekvenser
med pludselige ændringer i lysstyrken,
f.eks. hvis motivet er en person, der løber
fra en mørk gang ud i skarpt dagslys. I
indstillingen M kan følsomheden indstilles
lige fra ISO 200 og helt op til Høj 5, og
den automatiske ISO-funktion gør det
også muligt at konfigurere de ønskede
maksimale ISO-værdier.

Nyttige brugerdefinerede indstillinger til
videooptagelse

1,3x-baseret billedområde: kompatibelt med HD og fuld HD
DX-baseret billedområde: kompatibelt med HD og fuld HD
Bemærk: Højde-breddeforholdet for videoer er 16:9, uanset hvilket
billedområde der vælges

D500 har indbygget stereomikrofon og
er kompatibel med Nikons eksterne
stereomikrofon ME-1 og trådløse mikrofon
ME-W1. En indgang til stereomikrofon og
en lydudgang gør det muligt at finindstille
lydniveauet både før og under optagelsen.
Mikrofonfølsomheden kan justeres i
20 trin, og justeringen kan kontrolleres
visuelt på kameraets LCD-skærm (ved
brug af hovedtelefoner fra tredjepart er
der mulighed for lydjustering i 30 trin).
Der er desuden mulighed for at vælge
lydområde (normal/tale), og vindstøjen
kan reduceres, når der optages med den
indbyggede mikrofon.

Aktiv D-Lighting: Høj

*Når der optages video i 4K/UHD, gemmes optagelsen i flere
filer.

3.840 x 2.160: kompatibelt med 4K/UHD

Styring af hi-fi-lyd

D500 gør det muligt at knytte funktioner
til knapperne Pv og Fn på forhånd,
så der kan opnås præcis styring af
eksponeringskompensation eller ændres
dybdeskarphed ved hjælp af funktionen
Powerblænde***.
***Der er kun adgang til funktionen Powerblænde i indstilling
A og M.

Særlig videooptagemenu: Gem alle dine
videoindstillinger ét sted
D500’s særlige videomenu gør det let
at få adgang til og justere de vigtigste
videoindstillinger – f.eks. hvidbalance
og Picture Control – uafhængigt af de
indstillinger, du bruger til stillbilleder. Du
kan også få nem og hurtig adgang til
videoindstillinger ved at trykke på knappen
P.

Funktion til reduktion af støjstriber (under kontinuerlig optagelse)
Lyst

Lyst
1/100 sek. (ved 50 Hz) og 1/120 sek. (ved 60 Hz)

Mørkt

Lyskilde
Første billede

Andet billede

Reduktion af
støjstriber
slået fra

Hvis lukkeren udløses, når lyskilden
er mørk, bliver billedet
undereksponeret
Første billede

Reduktion af
støjstriber
slået til

Andet billede

Kameraet tager automatisk billeder ved
de punkter, der har den højeste lysstyrke

Der kan opnås stabil eksponering og
farvegengivelse

51.200EXPEED 5
med

ISO

Fremragende billedkvalitet med minimal støj, selv ved
høje ISO-indstillinger

© Todd Owyoung

Den nye EXPEED 5-processor: den
kraftigste, Nikon nogensinde har lanceret
Nikons nye EXPEED
5-billedbehandlingsenhed
udmærker sig ved en enorm
beregningsevne og rigelig kapacitet
til at følge med D500-billedsensorens
høje dataudlæsnings- og skrivehastighed.
Billedstøj er reduceret betragteligt,
også under meget dårlige lysforhold, og
billedkvaliteten bevares efter beskæring –
selv når der er tale om billeder, der er taget
med høj ISO-følsomhed. Det udmønter
sig i bløde toneovergange og en naturtro
gengivelse af strukturer og detaljer.

Reduktion af støjstriber minimerer
eksponeringsvariationer

Garanti for perfekte billeder: kraftige
lysmålings- og billedsensorer

Picture Control-system: billeder med
personligt præg

Kunstigt lys, f.eks. fra lysstofrør, har en
tendens til at give støjstriber, som kan gøre
billederne mørke. For at minimere denne
effekt er D500 udstyret med en funktion til
reduktion af støjstriber. Kameraet registrerer
den højeste lysstyrke og justerer automatisk
udløsertimingen en smule i henhold hertil, så
der opnås stabile eksponeringer uden risiko
for undereksponering, selv ved kontinuerlig
optagelse*.

D500 er udstyret
med den samme RGBlysmålingssensor på
180.000 pixels som D5.
Denne splinternye sensor, som
Nikon selv har udviklet, sikrer
sammen med kameraets CMOS-billedsensor
i DX-format på 20,9 MP ultrapræcis
motivregistrering og detaljerige billeder med
bløde toneovergange.

*Hastigheden ved kontinuerlig optagelse reduceres muligvis.

Tre automatiske indstillinger for hvidbalance

Nikons Picture Control-system giver dig
adgang til syv foruddefinerede indstillinger,
så du nemt kan definere parametre
såsom skarphed, farvemætning og
farveglød, uanset om du tager stillbilleder
eller optager video. Du kan foretage
finindstilling ved at vælge Klarhed, eller du
kan vælge indstillingen Jævn for at gøre
efterbehandlingen lettere. I indstillingen
Jævn er tonekurven så retlinjet som
muligt, så der indhentes den størst mulige
mængde information om motivets farve,
lysstyrke og struktur. Denne Picture Controlindstilling, som er ideel til videooptagelser,
der efterfølgende skal farvegradueres,
forhindrer udvaskede højlys, sorte skygger
og uønsket farvemætning, selv efter
justering eller redigering.

Fremragende billeder – selv under
dårlige lysforhold: ISO 100-51.200, der
kan udvides til Høj 5 (svarende til ISO
1.640.000)

Optaget ved ISO 51.200
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Med D500 er dårlige lysforhold ingen
hindring. Takket være det meget brede
ISO-følsomhedsområde er dette kamera
særdeles velegnet til optagelse i dunkel
belysning, og højlys behandles også
effektivt. I meget kraftigt lys kan ISOfølsomhedsområdet udvides ned til ISO
50 ækvivalent, med indstillingen Lav 1,
og i mørke kan området udvides op til
imponerende ISO 1.640.000 ækvivalent
med indstillingen Høj 5.

Du kan vælge, at ikonet
der registreres støjstriber

skal vises i søgeren, når

Ligesom det er tilfældet med Nikons
topmodel, D5, byder D500 på tre
automatiske indstillinger for hvidbalance,
så der kan opnås stemningsfulde resultater
med stor præcision. I indstillingen Auto 0
(“Bevar farver fra hvidt lys”) gengives farven
hvid som hvid, selv under en lyskilde med
en lav, rødlig farvetemperatur, i indstillingen
Auto 1 (“Normal”) opretholdes der en
balance mellem det oprindelige motivs farve
og det omgivende lys, og i indstillingen
Auto 2 (“Bevar farver fra varmt lys”)
bevares farven fra glødepærer eller andre
lyskilder, så billederne får et naturligt, varmt
farveskær.

Auto 0: Bevar farver fra hvidt
lys (begræns varme farver)

Auto 1: Normal

Auto 2: Bevar farver fra varmt lys

INNOVATIVE FUNKTIONER

OG EGENSKABER
Berøringsfølsom vippeskærm og SnapBridge – vores
topmodel i DX-format udmærker sig ved fremragende
funktioner og egenskaber
8 cm (3,2”) stor berøringsfølsom LCDvippeskærm med høj opløsning (2.359.000
punkter)
D500 er udstyret med en meget
berøringsfølsom LCD-vippeskærm på
8 cm (3,2”) med 2.359.000 punkter, som
gør det let at tage billeder i både fugleog frøperspektiv. I Live View behøver du
blot at trykke på skærmen for at indstille
fokuspunkt, udløse lukkeren og hente
data om forudindstillet punkthvidbalance
for det valgte område i billedet. Den
høje skærmopløsning gør det også let at
gennemse og udvælge billeder, og du kan
angive IPTC- og copyrightoplysninger med
det samme.

Optisk søger med den største synsvinkel
til dato
D500’s optiske
søger giver
mulighed for
motivregistrering
i realtid uden de
forsinkelser, der
kan forekomme
med elektroniske
søgere. Denne søger byder desuden på
den hidtil største synsvinkel i et DSLRkamera i denne klasse*, nemlig ca.
30,8 grader.
*Pr. 5. januar 2016 (ved sammenligning med andre
DSLR-kameraer med billedsensor i APS-C-format).

Fleksibilitet i DX-format: meget robust
konstruktion
Ligesom det er tilfældet med vores
topmodel, D5, kan du trygt regne med
D500, når der skal tages billeder under
ekstreme forhold. Kameraet har et let,
men ikke desto mindre meget robust hus
med en selvbærende skalkonstruktion
af metal med magnesiumlegering og
kulfiberkomponenter samt et dybt,
ergonomisk håndgreb. Alle samlinger,
knapper og hjul er forsynet med en
vejrbestandig forsegling, og takket være
det energibesparende strømkredsløb
kan der tages mange billeder, inden
batteriet skal oplades.
Multifunktionsbatterigrebet MBD17 (ekstraudstyr),
som understøtter
tre forskellige
batterityper, gør det
lettere at håndtere
kameraet ved lodret
optagelse, og den meget driftssikre
lukker er blevet testet i form af 200.000
aktiveringer.

Uovertruffen betjening
D500 byder på samme type betjening
som den, der kendes fra D5, bl.a. i form af
en sekundær vælger, der kan bruges til at
vælge fokuspunkt. Det er i øvrigt Nikons
første DSLR-kamera i DX-format, som er
udstyret med bagbelyste knapper, hvilket
letter betjeningen, når det er mørkt.

To hukommelseskortpladser understøtter
højhastighedsformater
Der er to kortpladser (én til XQDkort og én til SD UHS II-kort) med
rigelig kapacitet til at følge med den
imponerende optagehastighed, og
hukommelsesbufferen ryddes øjeblikkeligt,
så D500 altid er klar til en ny billedserie.
Det er muligt at bruge begge typer
hukommelseskort samtidigt, og du
kan vælge mellem flere forskellige
optagemuligheder. Du kan f.eks. optage

SnapBridge sikrer konstant forbindelse fra
kameraet til dine smart-enheder
D500 er det første DSLR-kamera fra Nikon,
der er kompatibelt med SnapBridge. Med
denne smarte Nikon-app, som er baseret på
teknologien Bluetooth®* Low Energy (BLE),
er du sikret en konstant, strømbesparende forbindelse mellem
dit kamera og din smartphone eller tablet**. Det betyder, at du
nu automatisk kan sende billeder til din smart-enhed, mens du
tager dem, uden at kameraets batteri drænes for strøm. Du kan
styre vigtige kamerafunktioner via din smart-enhed, og det er
også nemt at “geotagge” billeder. Når du ankommer til et nyt
sted, opdaterer SnapBridge automatisk dit kamera via din smartenheds GPS-oplysninger, så det både er det lokale klokkeslæt og
klokkeslættet i UTC-tid, der vises. Det betyder, at dine billeder
altid får det rigtige dato- og tidsstempel, uanset hvor mange
tidszoner du krydser. D500’s indbyggede NFC-funktion gør det
desuden let at oprette forbindelse fra kameraet til din smartenhed***, første gang SnapBridge skal aktiveres.
Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og det
anvendes af Nikon Corporation på licens.
** Kompatible iPhones og/eller iPads og iPods eller smart-enheder med AndroidTMoperativsystemet.
***NFC-funktionen er kun kompatibel med Android OS. Smart-enheden skal
understøtte NFC.
*

to hele kort med unikke data, optage de
samme data på to forskellige kort med
henblik på øjeblikkelig sikkerhedskopiering
eller optage i RAW og JPEG samtidigt på
forskellige kort. Der er også mulighed for
at overføre data fra kort til kort og for at
vælge en bestemt plads til videooptagelse,
alt efter hvor der er størst kapacitet tilbage.

Automatisk billedoverførsel
•Mulighed for indstilling af de overførte
billeders størrelse
•Ved overførsel af videoer skal disse
vælges via SnapBridge-appen

Gennemse billeder på en smart-enhed
Du kan se de billeder, du har taget, selv når
kameraet er slukket

Brug oplysninger om geografisk
placering og dato/klokkeslæt
•Der kan registreres oplysninger
om geografisk placering fra en
smart-enhed
•Kameraet kan synkroniseres med
en smart-enheds oplysninger om
tidszone og klokkeslæt

Automatisk upload til
NIKON IMAGE SPACE
Billeder, der overføres til en
smart-enhed, kan uploades
automatisk
Smart-enhed
SnapBridge-app

Fjernbetjent optagelse
Der kan foretages fjernbetjent
optagelse via en smart-enhed med
automatisk billedoverførsel

Registrer fotografrelaterede
oplysninger
Der kan registreres to
typer oplysninger, f.eks.
copyrightoplysninger og
eksponeringsindstillinger

AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

NIKKOR-objektiver: Få det fulde
udbytte af D500
Ligesom det er tilfældet med alle Nikons øvrige
DSLR-kameraer, får du det optimale ud af D500
ved at kombinere kameraet med de legendariske
NIKKOR-objektiver, som udmærker sig ved
uforlignelig klarhed og alsidighed. NIKKORobjektiverne er nærmest legendariske, og der er
til dato solgt over 95 millioner eksemplarer.

© Go Yamagata

© Marcel Lämmerhirt

AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED © Todd Owyoung

AF DX Fisheye-Nikkor
10.5mm f/2.8G ED

AF-S DX NIKKOR
35mm f/1.8G

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

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

Nikons første fiskeøjeobjektiv
i DX-format er et primeultravidvinkelobjektiv på 10,5 mm
med en billedvinkel på 180 grader.
Der kan fokuseres ned til en afstand
på 14 cm, og der er praktisk talt
ingen grænser for mulighederne med
hensyn til dybdeskarphed.

Dette prime-objektiv i DX-format er
kendetegnet ved høj opløsning og
kontrast med støjsvag AF og en stor
maksimumblænde på f/1,8, som
giver et klart søgerbillede og ideelle
betingelser for optagelse under
dårlige lysforhold.

Med dette ultravidvinkelzoomobjektiv,
som har tre asfæriske linseelementer
og to ED-glaselementer med
ekstralav spredning, er det muligt at
tage imponerende landskabsbilleder,
dramatiske billeder af arkitektur,
detaljerige billeder af bylandskaber
og indendørsbilleder med en klar
fornemmelse af rumlighed. Objektivet
udmærker sig ved imponerende
opløsning og kontrast.

Let og kompakt makroobjektiv i DXformat, som muliggør gengivelse i
forholdet 1:1 med fornem struktur
og stor detaljerigdom. Anden
generation af Nikons system til
vibrationsreduktion (VR) sikrer
stabile billeder både i søgeren og
på sensoren, selv ved håndholdt
optagelse.

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

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

AF-S NIKKOR
200-500mm f/5.6E ED VR

AF-S NIKKOR
300mm f/4E PF ED VR

Hvis du kombinerer D500 med dette
højtydende telezoomobjektiv i FXformat med en beskæringsfaktor
på 1,5x, kan du komme helt tæt
på motivet. Objektivet har en fast
maksimal blændeåbning på f/4,0 og
et klassisk zoomområde, der er ideelt
til rejse-, bryllups- og dyrebilleder
samt billeder ved sportsbegivenheder.
Nikons meget roste VR-system
gør det muligt at tage billeder med
lukkertider, der er op til fire trin
længere.

Hvis objektivet AF-S NIKKOR 80400mm f/4.5-5.6G ED VR monteres
på D500, svarer billedvinklen ved
teleoptagelse til den, der opnås med
et DSLR-kamera i FX-format med et
teleobjektiv på 600 mm.

Dette superteleobjektiv i FX-format
byder på ekstremt stor rækkevidde
i enhver optagesituation. En
fast maksimal blændeåbning på
f/5,6, Nikons VR-system og VRindstillingen SPORT, som sikrer
stabil motivregistrering, når det
går hedt til, gør objektivet ideelt til
billeder af dyr, motorsport og motiver
i luften. Den elektromagnetiske
blændemekanisme giver garanti for
præcis eksponering ved optagelse af
billedserier med høj hastighed.

Kompakt, højtydende primeteleobjektiv i FX-format. Et såkaldt
Phase Fresnel-element giver en
markant størrelses- og vægtreduktion,
uden at det går ud over
billedkvaliteten, hvilket gør objektivet
ideelt til rejsebilleder. Det er også
en perfekt løsning for professionelle
fotografer. En fluorbelægning afviser
vand, støv og snavs, så holdbarheden
forlænges.

ANDET TILBEHØR

SYSTEMOVERSIGT
NIKKOR-OBJEKTIVER

SPEEDLIGHTS
High-Performancebatteri SD-9

SØGERTILBEHØR

SB-5000 Speedlight

Øjestykkeforstørrer DG-2

Retvendt vinkelsøger DR-5

Øjestykkeadapter DK-18

SB-5000 Speedlight
SB-910 Speedlight

SB-910 Speedlight
SB-700 Speedlight

Fluorbelagt
søgerøjestykke DK-17F*

SB-700 Speedlight

SB-500 Speedlight

Gummiøjekop DK-19

Antidug-øjestykke
DK-17A

SB-300 Speedlight
SB-500 Speedlight
TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28/29

DIGISCOPING-TILBEHØR

FJERNBETJENING OG
GPS-TILBEHØR

Fieldscopemonteringsenhed til
digitalt SLR-kamera
FSA-L2

Modulite-fjernbetjeningssæt ML-3

MIKROFONER

Close-up Speedlight
Commander Kit R1C1
SB-5000 Speedlight

WR-adapter WR-A10

Fjernbetjeningskabel MC-36A

Trådløs fjernbetjening
WR-R10

Fjernbetjeningskabel MC-30A

Stereomikrofon ME-1

SB-5000 (ekstraudstyr) monteret på D500

Trådløs fjernbetjening WRT10
Trådløs fjernbetjening WR-R10

D500 er 100 % kompatibelt med Nikons
meget roste i-TTL-system/Creative
Lighting System og det nye radiostyrede
Advanced Wireless Lighting-system. Det
vil sige, at du uden problemer kan bruge
kameraet sammen med Speedlights
såsom den kompakte model SB-700,
SB-910 til professionel brug eller SB-5000,
som er baseret på radiostyringsteknologi.
Hvis D500 kombineres med trådløs
fjernbetjening WR-R10 (ekstraudstyr),
er kameraet i stand til at fjernstyre og
fjernudløse op til seks grupper SB-5000enheder fra et andet lokale, rundt om
hjørner eller udendørs i skarpt solskin.

Øjestykkeforstørrer
DK-17M

SB-300 Speedlight

Trådløs Speedlightcommander SU-800

Skab liv i skyggerne

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

Lynhurtig trådløs overførsel
Hvis du kombinerer D500 med den
trådløse sender WT-7A (ekstraudstyr),
er du sikret lynhurtig trådløs
filoverførsel med en hastighed på op til
866,7 Mbps over en afstand på op til
200 m. Senderen, som sættes direkte
i kameraets stik og strømforsynes via
kamerahuset, kan kommunikere vha.
indstillingerne Adgangspunkt, HTTP og
FTP, og den gør det muligt at udløse flere
kameraer samtidigt. Der er mulighed for
fjernbetjening af kameraindstillinger og
Live View-visning i indstillingen HTTP eller
via en computer med Nikon-softwaren
Camera Control Pro 2* installeret. I
indstillingen HTTP kan du bruge en
hvilken som helst webbrowser, også en
browser på en smart-enhed, til trådløs
fjernbetjening eller fjernbetjening via fast
Ethernet-forbindelse.

WR-adapter WR-A10

Fjernbetjeningskabel MC-22A
Trådløs mikrofon ME-W1

Længere batteribrugstid
Fotografer, der bruger D500 på
steder, hvor der er langt til nærmeste
stikkontakt, kan forlænge driftstiden
med multifunktionsbatterigrebet MBD17, som også sikrer en behagelig og
velafbalanceret håndtering, når der
tages billeder i højformat. Grebet er
forsynet med en alternativ udløserknap,
multivælger og AF-startknapper til brug
ved optagelse i højformat samt primært og
sekundært kommandohjul. Det kan enten
strømforsynes af Nikons Li-ion-batteri
EN-EL15 eller seks standardbatterier i
AA-størrelse. Når batteriadapteren BL-5
(ekstraudstyr) anvendes, kan MB-D17
desuden strømforsynes af Nikons Li-ionbatteri EN-EL18/EN-EL18a.

Forlængerkabel MC-21A

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE
Genopladeligt Li-ionbatteri EN-EL15*

Trådløs fjernbetjening
WR-1

Tilslutningskabel MC-23A
Stik til lysnetadapter EP-5B

Otte R6/AAbatterier**

Batterioplader MH-26a
Smart-enhed**
(iOS/Android OS)

HDMI-kabelklemme*

HOVEDTELEFONER

COMPUTERRELATERET TILBEHØR

*Camera Control 2 skal være version 2.23.0 eller nyere.

Printer**

USB-kabel UC-E22*

ViewNX-i††
LAN-kabel**

Capture NX-D ††
PC**

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15*

TASKE
Videooptager med HDMIindgang**

Smart-enhed**
(iOS/Android OS)

XQD-hukommelseskortlæser**
SD-hukommelseskortlæser**

XQD-hukommelseskort**
SD-hukommelseskort**

USBkabelklemme*

Hovedtelefoner**

HDMI-kabel HC-E1
(stik af type C 
stik af type A)

Tilslutningskabel
MC-23A
Adapterkabel MC-25A

SnapBridge†
Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL18a/EN-EL18

Modulite-fjernbetjeningssæt ML-3

GPS-enhed**

APPLIKATION TIL
SMART-ENHEDER

Batterikammerdæksel BL-5

TV- OG
VIDEOTILBEHØR

Fjernbetjeningskabel
MC-DC2

GPS-adapterkabel MC-35

Lysnetadapter EH5b

Fjernbetjeningskabel
MC-30A
Fjernbetjeningskabel
MC-22A

GPS-enhed GP-1A

Batterioplader
MH-25a*/MH-25

Fjernbetjeningskabel
MC-36A

2-polet
fjernbetjeningstilbehør

Adapterkabel MC-25A

Multifunktionsbatterigreb
MB-D17

TV-skærm**

Trådløs fjernbetjening
WR-1

Trådløs sender WT-7/
A/B/C

Stik til lysnetadapter EP-5B

Camera Control Pro 2

Lysnetadapter EH-5b

Halvblød taske CF-DC8
FTP server**

*Medfølgende tilbehør **Produkter, der ikke er fra Nikon † Kan downloades (gratis) via appbutikken til smart-enheden. †† Kan downloades via Nikons hjemmeside (gratis).
D500, den trådløse sender WT-7/A/B/C og de trådløse fjernbetjeninger WR-1/WR-R10 er underlagt amerikanske eksportbestemmelser. Det er ikke nødvendigt at indhente den amerikanske regerings tilladelse til eksport til andre lande
end følgende, som USA p.t. har udstedt handelsforbud mod eller indført andre sanktioner over for: Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan og Syrien.

Trådløs sender WT-7/A/B/C (ekstraudstyr)
monteret på D500

Multifunktionsbatterigreb MB-D17
(ekstraudstyr) monteret på D500

• Nikon forbeholder sig ret til når som helst at ændre udseendet af og specifikationerne for den hardware og software, der er beskrevet i dette materiale, uden varsel.
• Windows er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
• XQD er et varemærke tilhørende SONY Corporation.
• SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
• Bluetooth®-navnet og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og anvendes af Nikon Corporation på licens.
• Android™ er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Google Inc.
• Apple®, Apple-logoerne, iPhone® og iPad® er varemærker tilhørende Apple Inc. og registrerede varemærker i USA og andre lande.
• iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre lande, og det anvendes på licens.
• PictBridge er et varemærke.
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
• Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.
• N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc., i USA og/eller andre lande.
• Øvrige produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder.
• De billeder, der vises i søgerne samt på LCD-skærme og andre skærme i denne brochure, er simulerede.

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D500
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv synsvinkel
Effektive pixels
Billedsensor
Pixels i alt
Støvreduktionssystem
Billedstørrelse (pixels)

Lagring – filformat

Picture Control-system
Lagringsmedier
To kortpladser
Filsystem
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
Forhåndsvisning af
dybdeskarphed
Objektivblænde
Kompatible objektiver

Lukkertype
Lukkertid
Flashsynkroniseringshastighed
Udløserindstillinger
Billedhastighed
Selvudløser
Lysmåling
Lysmålingsmetode

Lysmålingsområde (ISO
100, f/1,4-objektiv, 20 °C)

Lysmålerkobling
Eksponeringsindstillinger
Eksponeringskompensation
Eksponeringslås
ISO-følsomhed

Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikons DX-format; brændvidde i 35 mm-format [135] svarende til ca. 1,5x brændvidden
for objektiver med billedvinkel i FX-format
20,9 millioner
CMOS-sensor på 23,5 x 15,7 mm
21,51 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX-D-software er
påkrævet)
• Billedområde i DX-format (24 x 16): 5.568 x 3.712 [L], 4.176 x 2.784 [M] og 2.784 x 1.856 [S] •
Billedområde i 1,3x-format (18 x 12): 4.272 x 2.848 [L], 3.200 x 2.136 [M] og 2.128 x 1.424 [S]
• Billeder med billedområde i DX-format taget under videooptagelse: 5.568 x 3.128 [L],
4.176 x 2.344 [M] og 2.784 x 1.560 [S] • Billeder med billedområde i 1,3x-format taget under
videooptagelse: 4.272 x 2.400 [L], 3.200 x 1.800 [M] og 2.128 x 1.192 [S]
• Billeder med en billedstørrelse på 3.840 x 2.160 taget under videooptagelse: 3.840 x 2.160
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit (komprimeret uden tab, komprimeret eller ukomprimeret);
valgmulighed mellem Large, Medium og Small (små (Small) og mellemstore (Medium) billeder
tages med en farvedybde på 12 bit ved brug af komprimering uden tab)
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16)
komprimering; mulighed for komprimering i optimal kvalitet
• NEF (RAW) + JPEG: enkeltbillede taget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab og Jævn; den valgte Picture
Control kan ændres; lager til brugerdefinerede Picture Control-indstillinger
XQD-hukommelseskort, SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-II-kompatible
SDHC- og SDXC-hukommelseskort
Begge kort kan bruges som primært lager eller sikkerhedslager eller til særskilt lagring
af NEF-billeder (RAW) og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder mellem
kortene.
DCF 2.0, Exif 2.3 og PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
• Billedområde i DX-format (24 x 16): ca. 100 % vandret og 100 % lodret
• Billedområde i 1,3x-format (18 x 12): ca. 98 % vandret og 98 % lodret
Ca. 1,0x (f/1,4-objektiv på 50 mm indstillet til uendeligt, -1,0 m -1)
16 mm (-1,0 m-1; fra søgerøjestykkets centeroverflade)
Fra -2 til +1 m-1
Type B BriteView Clear Matte Mark II-matskive med markering af AF-punkter
(gitterlinjer kan vises)
Automatisk
Når der trykkes på knappen Pv, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt af
brugeren (indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)
Automatisk, elektronisk styret
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, heriblandt type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse
begrænsninger for PC-objektiver) og DX-objektiver, AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AIobjektiver (kun indstillingerne A og M); IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og ikke-AIobjektiver kan ikke anvendes
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes til objektiver med en maksimumblænde på f/5,6
eller større (den elektroniske afstandsmåler understøtter 15 fokuspunkter for objektiver med en
maksimumblænde på f/8 eller større (hvoraf det er muligt at vælge ni)).
Elektronisk styret lodretgående mekanisk spaltelukker, elektronisk forreste
lukkergardin-udløsning (når udløserindstillingen for hævet spejl er valgt)
1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, langtidseksponering og X250
X = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/250 sek. eller længere
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (dæmpet
lukkerlyd), QC (kontinuerlig med dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser) og MUP (hævet spejl)
CL: 1-9 bps; CH: 10 bps; QC: 3 bps
2 sek., 5 sek., 10 sek. og 20 sek.; 1-9 eksponeringer med intervaller på 0,5, 1, 2 eller 3 sek.
TTL-lysmåling ved hjælp af RGB-sensor med ca. 180.000 pixels
• Matrix: 3D Color Matrix III-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix III-lysmåling
(andre CPU-objektiver); Color Matrix-lysmåling kan bruges sammen med ikke-CPU-objektiver,
hvis brugeren angiver objektivdata
• Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel med en diameter på 12 mm midt
i billedet; cirkeldiameteren kan ændres til 6, 10 eller 13 mm, eller målingen kan baseres på
gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU-objektiver anvender en cirkel på 8 mm)
• Spot: Der måles en cirkel på ca. 3,5 mm (ca. 2,5 % af billedet) omkring det valgte fokuspunkt (det
midterste fokuspunkt, hvis der anvendes et ikke-CPU-objektiv)
• Højlysvægtet: kan vælges til type G-, E- og D-objektiver
• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: fra -3 til 20 EV
• Spotmåling: fra 2 til 20 EV • Højlysvægtet lysmåling: fra 0 til 20 EV
Kombineret CPU og AI
Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik (S),
Blændeprioriteret automatik (A) og Manuel (M)
Fra -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV

Lysmængden låses ved den målte værdi
ISO 100-51.200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
(svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til ISO
1.640.000) over ISO 51.200; mulighed for valg af Auto ISO-følsomhedsstyring
Aktiv D-Lighting
Auto, Ekstra høj, Høj, Normal, Lav eller Fra
Autofokus
Multi-CAM 20K autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindstilling og 153
fokuspunkter (heriblandt 99 sensorer af korstypen og 15 sensorer, der understøtter f/8),
hvoraf det er muligt at vælge 55 (35 sensorer af korstypen og ni f/8-sensorer)
AF-måleområde
Fra -4 til +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivservo
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); Kontinuerlig AF (AF-C); intelligent fokus-tracking aktiveres
automatisk i henhold til motivet
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
153 fokuspunkter, hvoraf det er muligt at vælge 55 eller 15
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, Dynamisk område-AF med 25, 72 eller 153 punkter, 3D-tracking,
Gruppepunkts-AF og Autopunkts-AF

(anbefalet
eksponeringsindeks)

Fokuslås

Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (Single AF) eller ved at
trykke midt på den sekundære vælger

Flashstyring

TTL: i-TTL-flashstyring vha. RGB-sensor med ca. 180.000 pixels; i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digital SLR anvendes til matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling og
højlysvægtet lysmåling, standard-i-TTL-udfyldningsflash til digital SLR med spotmåling
Flashindstillinger
Synkronisering med forreste lukkergardin, Langtidssynkronisering, Synkronisering
med bageste lukkergardin, Rød-øje-reduktion, Rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering, Langtidssynkronisering med bageste lukkergardin og Fra; auto
FP High-Speed-synkronisering understøttes
Flashkompensation
Fra -3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Flashindikator
Lyser, når flashenheden (ekstraudstyr) er fuldt opladet, og blinker, når flashen udløses
med fuld effekt
Tilbehørssko
ISO 518-tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting i-TTL-flashstyring, Advanced Wireless Lighting (optisk/radiostyret), auto FP HighSystem (CLS)
Speed-synkronisering, pilotlys, FV-lås, samlet flashstyring, flash-farveinformation
og AF-hjælpelys til multi-AF
Synkroniseringsstik
ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Hvidbalance
Auto (tre typer), Glødelampe, Lysstofrør (syv typer), Direkte sollys, Flash,
Overskyet, Skygge, Forudindstillet manuel (der kan gemmes op til seks værdier, og
måling af punkthvidbalance er tilgængelig i Live View) og Vælg farvetemperatur (fra
2.500 K til 10.000 K), alle med finindstilling
Bracketing-typer
Eksponering, Flash, Hvidbalance og ADL
Live View-indstillinger C (billed-Live View) og 1 (video-Live View)
Live View• Autofokus (AF): Single AF (AF-S) og Altid aktiveret AF (AF-F)
objektivservo
• Manuel fokus (M)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, Bredt område-AF, Normalt område-AF og Følg motiv-AF
Autofokus
Kontrastbaseret AF overalt på billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt,
når Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)
Videolysmåling
TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Videolysmålingsmetode Matrix-lysmåling, centervægtet lysmåling eller højlysvægtet lysmåling
Billedstørrelse (pixels) • 3.840 x 2.160 (4K/UHD); 30p (progressivt), 25p og 24p
og billedhastighed
• 1.920 x 1.080; 60p, 50p, 30p, 25p og 24p
• 1.280 x 720; 60p og 50p
De faktiske billedhastigheder for 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og
23,976 bps; Hmulighed for valg af høj kvalitet ved alle billedstørrelser og mulighed for valg af normal
kvalitet ved alle billedstørrelser bortset fra 3.840 x 2.160

Filformat
Videokomprimering
Lydoptagelsesformat
Lydoptagelsesenhed
ISO-følsomhed

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget stereomikrofon eller ekstern mikrofon; mulighed for justering af følsomhed
• Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Auto ISO-følsomhedsstyring (fra ISO 100 til
Høj 5) med valgbar øvre grænse
• Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring (fra ISO 100 til Høj 5) med
valgbar øvre grænse; manuelt valg (ISO 100-51.200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med
yderligere indstillinger svarende til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 eller 5 EV (svarende til
ISO 1.640.000) over ISO 51.200
Aktiv D-Lighting
Ekstra høj, Høj, Normal, Lav eller Fra
Maksimumlængde
29 min. og 59 sek.
Andre videoindstillinger Indeksmarkering, time-lapse-videoer og elektronisk vibrationsreduktion
Skærm
8 cm (3,2”) stor berøringsfølsom TFT-LCD-vippeskærm med ca. 2.359.000 punkter
(XGA), synsvinkel på 170 grader, søgerdækning på ca. 100 % og manuel styring af
skærmens lysstyrke
Billedvisning
Fuldskærms- og miniaturevisning (fire, ni eller 72 billeder) med zoom under
billedvisning, videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning,
højlys, billedinformation, visning af lokationsdata, automatisk billedrotation,
billedklassifikation samt integrering og visning af IPTC-oplysninger
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B-stik); forbindelse til indbygget USB-port anbefales
HDMI-udgang
HDMI-port (type C)
Lydindgang
Stereoministik (3,5 mm i diameter; strømtilslutning understøttes)
Lydudgang
Stereoministik (3,5 mm i diameter)
10-bens multistik
Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), trådløs fjernbetjening
WR-R10 (forudsætter WR-adapter WR-A10) eller WR-1, GPS-enhed GP-1/GP1A eller GPS-enhed, der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01
(forudsætter GPS-adapterkabel MC-35 og kabel med 9-polet D-sub-stik)
Standarder for trådløs IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
forbindelse
Verificering
Åbent system, WPA2-PSK
Bluetooth-kommuniBluetooth-specifikation version 4.1
kationsprotokoller
NFC – betjening
NFC Forum Type 3 Tag
Understøttede sprog
Arabisk, bengalsk, bulgarsk, dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, hindi, hollandsk,
indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet og traditionelt), koreansk, marathi, norsk,
persisk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, serbisk, spansk,
svensk, tamilsk, telugu, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk og vietnamesisk
Batteri
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Batterigreb
Multifunktionsbatterigreb MB-D17 (ekstraudstyr) med ét genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL18a eller EN-EL18 (ekstraudstyr), ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
eller otte alkaliske batterier, Ni-MH-batterier eller litiumbatterier i størrelse R6/AA;
batterikammerdæksel BL-5 er påkrævet ved brug af batteriet EN-EL18a eller EN-EL18
Lysnetadapter
Lysnetadapter EH-5b; stik til lysnetadapter EP-5B (ekstraudstyr) er påkrævet
Stativgevind
1/4” (ISO 1.222)
Mål (B x H x D)
Ca. 147 x 115 x 81 mm
Vægt
Ca.860gmedbatteriogXQD-hukommelseskort,menudenkamerahusdæksel;ca.760g(kunkamerahus)
Anvendelsesområde
Temperatur: 0-40 °C; luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25a, fluorbelagt
(kan variere alt efter land og søgerøjestykke DK-17F, USB-kabel UC-E22, USB-kabelklemme, HDMIområde)
kabelklemme, kamerarem AN-DC17 og kamerahusdæksel BF-1B

Specifikationer og udstyr kan ændres uden varsel. Maj 2016
ADVARSEL!
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