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Exceptionel fleksibilitet.
Kreativitet i højsædet.
Nikon lancerer D300S, det bemærkelsesværdige kreative DX-format-flagskib inden for digitale spejlrefleks
kameraer. D300S er beregnet til professionelle fotografer, som kræver fleksibilitet på et endnu højere niveau
kombineret med fænomenal hastighed indbygget i et smart, hurtigreagerende hus. Kameraets robuste ydelse
indgyder tillid under ekstreme forhold. Og når multimedia indgår i planen, er HD-videofunktioner med optagelse
i stereo* lige ved hånden i D300S. Derudover kan du vælge imellem et sortiment uden sidestykke bestående af
verdensberømte NIKKOR-objektiver samt tilbehør fra Nikons Total Imaging System. Prøv en gang at forestille
dig, hvad du vil kunne opnå med alle disse kreative muligheder. D300S. Kreativitet på et nyt plan, lige ved hånden.
								

* Med ekstern mikrofon (ekstraudstyr).

n Cirka 7 billeder pr. sekund ved kontinuerlig
optagelse

n 12,3 effektive megapixels med EXPEEDbilledbehandling

n D-video med stik til stereomikrofon

n Lukkerholdbarhed testet til 150.000 cyklusser

n 51-punkts autofokussystem med omfattende
søgerdækning

n To kortpladser til CF/SD-hukommelseskort

n Cirka 100 % søgerdækning

n Kamerahus i magnesiumlegering med beskyttelse
mod støv og fugt

Længere rækkevidde, når du har brug for det
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1,5x telefotoeffekt gør hele forskellen, når du er på farten.

• Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400 mm f/4G IF-ED • Eksponering: Lukkertidsprioriteret automatik [S],
1/640 sek., f/4,5 • Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 320 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch

Hver eneste nervepirrende bevægelse
Fanger det perfekte øjeblik med op til cirka 7 billeder pr. sekund med kontinuerlig optagelse.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2,8G ED • Eksponering: Lukkertidsprioriteret automatik [S], 1/1000 sek., f/7,1
• Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 320 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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FORDI ØJEBLIKKET ALDRIG VENDER TILBAGE
Hastighed, nøjagtighed og Nikons DX-formats alsidighed – tilsammen udgør de den
lynende hurtige reaktionshastighed, der giver dig flere vinderfotos.
Cirka 100 % søgerdækning – endnu
en fordel ved Nikons DX-flagskib

Cirka 7 billeder pr. sekund* med
kontinuerlig optagelse – øg dine
muligheder for at indfange de helt
afgørende øjeblikke
Nikons seneste DX-format byder på
en exceptionel grad af kraft indbygget
i et bemærkelsesværdigt fleksibelt
hus. Det giver dig mulighed for at
optage op til 7 billeder pr. sekund* med
kontinuerlig optagelse alene ved hjælp af
standardbatteriet.
* Baseret på CIPA-retningslinjer. Kontinuerlig
optagelseshastighed med 14-bit NEF (RAW) er cirka 2,5
billeder pr. sek.

Fotografér det, du ser
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51-punkts autofokus. Cirka 100 % søgerdækning. Alting står skarpt og tydeligt.

51-punkts autofokus – overlegen
nøjagtighed, utrolig hastighed
Multi-CAM 3500 DX AF-sensoren i
D300S har et fantastisk bredt område
med autofokusdækning. Den har 51autofokuspunkter placeret strategisk over
hele billedfeltet og er skabt til at indfange dit
motiv helt nøjagtigt, også når det bevæger
sig uforudsigeligt. Ydermere anvender
dette autofokusmodul 15 kraftige sensorer
af korstypen i midten af billedet for at sikre
den optimale bevægelsesregistrering med
et hvilken som helst autofokus-NIKKORobjektiv på f/5,6 eller
hurtigere. Du kan også vælge
at fotografere med
11 fokuspunkter.
D300S har tre indstillinger til
autofokus – dynamisk valg af
AF-punkt, enkeltpunkts-AF
og autovalg af AF-punkt.

Du vil gerne have alt inden for rammen
med, og derfor får du med D300S cirka
100 % søgerdækning med et øjepunkt
på 19,5 mm (ved -1,0 m-1), så det bliver
nemmere at få en nøjagtig komposition.

System til motivgenkendelse – sikrer
mere raffinerede oplysninger og
dermed større nøjagtighed
Den intelligente sensoranvendelse i D300S
har gennemgået en forfinelsesproces,
der har forbedret den banebrydende
teknologi i systemet til motivgenkendelse.
Ved hjælp af de nøjagtige oplysninger
om farve og lysstyrke fra RGB-sensoren
på 1.005 pixels hæver systemet til
motivgenkendelse grænsen for autofokus,
automatisk eksponering, i-TTL-flashstyring
og automatisk hvidbalance op på et hidtil
uset niveau. Og i billedvisningsindstilling
gør systemet til ansigtsgenkendelse det
muligt med det samme at zoome ind på et
menneskes ansigt på LCD-skærmen.

Dynamisk valg af AF-punkt med
51 punkter
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: Lukkertidsprioriteret automatik [S],
1/1600 sek., f/10 • Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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Avanceret billedbehandling
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Nikons EXPEED-teknologi giver billeder, som matcher din vision.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 50 mm f/1,4G • Eksponering: Manuel indstilling [M], 1/125 sek., f/2,2 • Hvidbalance:
Overskyet • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Standard

© Ami Vitale

Strålende i mørke
Høj ISO-følsomhed får magien frem i motiver med svag belysning.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4.5G ED • Eksponering: Manuel indstilling [M], 1/13 sek., F/4
• Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 1250 • Picture Control: Standard

© Ami Vitale
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SLIP FANTASIEN LØS
Mere end 60 kompatible NIKKOR-objektiver, intelligente Nikon Speedlights
og mere til frigør dine billed- og videoskabende kreative muligheder.
NIKKOR-objektiver – en ekstraordinær
samling af billedskabende værktøjer

D-video – træd ind i en helt ny
dimension af kreativitet

Det er en kendsgerning: Det aktuelle
NIKKOR-sortiment består af over 60
objektiver, som alle kan udnytte den
enestående kvalitet og kreativitet, der
er indbygget i D300S, Nikons seneste
flagskib inden for DX-format-kamera.
Kompatibiliteten og kontinuiteten i
disse objektiver er nøglen, der giver
dig mulighed for at udvikle dit ideelle
fotografiske system i årene fremover.

Træd ind i en spændende, ny dimension
af kreativitet ved at udtrykke din vision
i Motion-JPEG-format i HD-kvalitet
(1.280 x 720 pixels) med 24 billeder pr.
sekund. Nikons imponerende D-videofunktion er nu forsynet med et
eksternt mikrofonstik, der giver ægte
stereooptagelser. Du kan også give
din video større gennemslagskraft ved
at bruge vores sortiment af NIKKORobjektiver, som er uden sidestykke – fra
ultravidvinkel og fiskeøje til supertelefoto.
Kameraet har desuden en
indbygget redigeringsfunktion,
så du kan foretage
grundlæggende redigering,
også selvom du måske ikke har
adgang til en computer under
opgaven.

Nikons Creative Lighting System –
stærke, alsidige løsninger
D300S har indbygget flash med 16 mm
objektivdækning og giver dig mulighed
for at være endnu mere kreativ takket være
udvalget af Nikon Speedlights – SB-910,
SB-700, SB-400 og SB-R200. D300S er
fuldt kompatibelt med Nikons berømte
Creative Lighting System og dets mange
avancerede funktioner.

Indfang det, ingen ser
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Nikons kraftfulde og bevægelige Creative Lighting System Mighty forøger dine belysningsmuligheder.

Aktiv D-Lighting
Aktiv D-Lighting er en hjælp under
forhold med høj kontrast, fordi funktionen
automatisk regulerer dynamikområdet,
så du kan vise detaljer i skyggepartier,
samtidig med at områder med højlys,
for eksempel dem i skyer, bevares. For
at give dig yderligere muligheder for at
opnå den ønskede tone kan du med D300S
også foretage bracketing af billeder med
forskellige styrkeniveauer. Det gælder op
til 5 billeder.

n To Live View-indstillinger sikrer større
alsidighed under optagelse og
præcis fokuseringskontrol.
n Picture Control bruges til
tilpasning af farver og toner.

n Alsidige retoucheringsmenuer
indbygget i kameraet mindsker
behovet for billedbehandling på
computer.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: Lukkertidsprioriteret automatik [S], 1/250 sek.,
f/16 • Hvidbalance: Automatisk • Følsomhed: ISO 250 • Picture Control: Standard

© Robert Bösch
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OVERLEGEN FLEKSIBILITET. ROBUST PÅLIDELIGHED.
Den ultimative pålidelighed. Læg hertil fleksibilitet, og prøv så en gang at forestille dig de resultater,
du vil kunne opnå.
Holdbar lukkerenhed
For at opnå en reel og
pålidelig holdbarhed
tester Nikon
lukkerenheden i 150.000
cyklusser på et fuldt samlet D300S-kamera
under krævende testforhold.

Robust kamerahus i magnesiumlegering
D300S anvender en stærk letvægtslegering
i magnesium til udvendige flader, chassis
samt spejlhus og beskytter større samlinger
og forbindelser mod
indtrængende støv og
fugt.

To alsidige
kortpladser til
CompactFlash-* og
SD-hukommelses
kort

n Batteri med lang levetid – genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL3e (medfølger)
sikrer optimal strømstyring, så du
kan tage op til cirka 950 fotos* pr.
opladning.
		 * Baseret på CIPA-standarder.

Med to kortpladser
får du masser af
muligheder for at få imødekommet
dine behov. Du kan angive den primære
optagelsesplads og for eksempel anvende
den sekundære plads til lagring af data,
når den primære plads er fuld, eller til automatisk sikkerhedskopiering af dine data.
* Kun kompatibelt med Type I.

n Nikons integrerede system til
støvreduktion – anvender vibrationer
til at mindske støv på det optiske
lavpasfilter.

n Indstilling til lydsvag udløser – reducerer
lyden af sænkning af spejl for at få
en optagelse, som virker mindre
forstyrrende.

n LCD-skærm på 7,5 cm (3") med cirka
920.000 punkter og en synsvinkel
på 170° – til sikker kontrol af billeder.

n Elektronisk virtuel horisont – viser
kameraets position i forhold til vandret.
Kan også bruges til Live Viewoptagelse.
Områder med forbedret
fugt- og støvbeskyttelse
er vist med rødt.

Hurtigt og letlæseligt
n	
informationsdisplay.
Forbedrede billedvisnings
n	
funktioner til gennemsyn af
billeder på forskellige måder.

Klar til at gå på opdagelse
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Med D300S får du et smart og robust design og et system, der sætter dig i stand til at påtage dig opgaver under selv vanskelige forhold.

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5G ED • Eksponering: Manuel
indstilling [M], 1/400 sekund, f/8 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed:
ISO 200 • Picture Control: Standard © Ami Vitale
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Systemoversigt

n HDMI-kompatibel
D300S har et HDMI (High-Definition
Multimedia Interface)-stik, der giver mulighed
for direkte forbindelse til et hd-tv, så du kan få
en bjergtagende visning af fotos og D-videoklip. Kræver stik af C-typen (ministørrelse).

n

Multifunktions-batterigreb MB-D10 (ekstraudstyr)
MB-D10 understøtter brugen af tre batterityper.
Det giver både ekstra stabilitet med udvidet
optagelse af op til 2.950 billeder*1 pr. opladning
og mulighed for kontinuerlig optagelse i høj
hastighed med en hastighed på cirka 8 billeder
pr. sekund*2.

*1 Baseret på CIPA-standarder. Når det genopladelige Li-ion-batteri EN-EL3e bruges til kamerahuset
sammen med det genopladelige Li-ion-batteri EN-EL4a og batterikammerdæksel BL-3 til
multifunktionsbatterigrebet MB-D10.

Retvendt
vinkelsøger
DR-6

Med GPS-enheden GP-1 monteret på D300S
bliver informationer om tid og geografisk
position modtaget via satellit og automatisk
indlæst i hvert billedes EXIF-data. Det gør det
nemt at vise et billedes position på Google
Maps™ ved hjælp af ViewNX.

n Trådløs sender WT-4A/B/C/D/E* (ekstraudstyr)
Sikrer effektiv billedoverførsel. Der er også
mulighed for fjernstyring af kamera, herunder
brug af Live View, og billedvisning, når det sker
i forbindelse med Camera Control Pro 2, som
fås som ekstraudstyr.
* Produktnavne varierer alt efter område, afhængigt af hvilke
lokale frekvenser der er tilgængelige.

n

Eksklusiv Nikon-software

D300S leveres med Nikon Transfer- og ViewNX-softwarepakker, som bruges
til forskellige grundlæggende billedvisnings- og redigeringsfunktioner.
Og til brug ved mere avancerede funktioner kan Nikon tilbyde Capture NX 2 og
Camera Control Pro 2 (alt sammen ekstraudstyr).
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Øjestykkeforstørrer
DG-2
Gummiøjestykke
DK-23*

Flashskinne
SK-6/6A

Øjestykkedæksel
DK-5*

Øjestykkeforstørrer
DK-21M

Øjestykkeadapter
DK22

Speedlight SB-910

Dioptriøjestykker
DK-20C
(-5 til +3 m-1)

Hurtigopladningspakke SD-9

FJERNBETJENING, GPS-TILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER
Speedlight SB-700

Fjernbetjeningskabel
MC-36

Speedlight
SB-910

Fjernbetjeningskabel MC-36

Fjernbetjeningskabel MC-30
Fjernbetjeningskabel MC-30

Speedlight SB-400
Fjernbetjeningskabel MC-22
Speedlight
SB-700

Fjernbetjeningskabel MC-22

Forlængerkabel MC-21

TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28, 29

*2 Baseret på CIPA-retningslinjer. Cirka 8 billeder pr. sekund kræver multifunktionsbatterigrebet
MB-D10, batterikammerdækslet BL-3 og det genopladelige Li-ion-batteri EN-EL4a, som alle sælges
som ekstraudstyr.

n GPS-enhed GP-1 (ekstraudstyr)

Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D300S
SØGERTILBEHØR

SPEEDLIGHTS

Modulitefjernbetjeningssæt
ML-3

Forbindelseskabel MC-23
Speedlight
SB-400

Adapterkabel
MC-25
Tilbehør til
2-polet multistik

Close-up Speedlight
Commander Kit R1C1

ETUI

GPS-enhed
GP-1
GPS-kabel
MC-35

Stereomikrofon
ME-1

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG
BATTERGREB

HDMI-kabel (Type C)**†

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL3e*

Multifunktionsbatterigreb
MB-D10

Otte
Genopladeligt
R6/AA-batterier**
Li-ion-batteri
EN-EL4/EN-EL4a

Hurtiglader
MH-21/MH-22
* Medfølgende tilbehør
** Produkter, som ikke er fra Nikon

Batterilader
MH-18a*

GPS-enhed**††

TV-TILBEHØR

CompactFlash -kort**
SD-hukommelseskort**

Læser til CompactFlash™-kort/
SD-hukommelseskort**

USB-kabel UC-E4*

Tv-skærm**†

COMPUTERRELATERET
TILBEHØR
Pc**

Trådløs sender
WT-4A/B/C/D/E
Lysnetadapter EH-5b

Fjernbetjeningskabel MC-DC2

™

AV-kabel EG-D2*†
Batterikammerdæksel
BL-3

Adapterkabel
MC-25

Modulitefjernbetjeningssæt ML-3

MIKROFON

Kamerataske
CF-D200

Forbindelseskabel MC-23

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL3e
Lysnetadapter
EH-6a/EH-6b

Capture NX 2

Camera Control Pro 2
Software Suite*

†	Når en film med lyd, som er optaget i stereo ved hjælp af en ekstern mikrofon, vises på et fjernsyn, som er sluttet til kameraet via et AV-kabel EG-D2, er
lydudgangen i mono. HDMI-stik understøtter udgang i stereo.
††	Understøttede GPS-enheder – Garmin eTrex- og geko-serien (er begge udgået), der er i overensstemmelse med version 2.01 eller 3.01 af National Marine
Electronics Association NMEA0183-dataformatet, kan begge sluttes til MC-35 (kræver et kabel med en 9-benet-D-sub-stikforbindelse fra Garmin). GPS-enheder
med en USB-forbindelse kan ikke anvendes.

Type
Type
Digitalt spejlreflekskamera
Objektivfatning
Nikon F-bajonet (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv billedvinkel
Konverteringsfaktor på cirka 1,5x objektivbrændvidde (Nikon DX-format)
Effektive pixels
Effektive pixels
12,3 millioner
Billedsensor
Billedsensor
23,6 x 15,8 mm CMOS-sensor
Pixels i alt
13,1 millioner
System til støvreduktion Rensning af billedsensor, Image Dust Off-referencedata (kræver Capture
NX2-software [ekstraudstyr])
Lagring
Billedstørrelse (pixels) 4.288 x 2.848 [L], 3.216 x 2.136 [M], 2.144 x 1.424 [S]
Filformat
• NEF (RAW)*: 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab, komprimeret eller
ukomprimeret • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine
(cirka 1:4), normal (cirka 1:8) eller basic (cirka 1:16) komprimering
(Size priority) (Størrelsesprioritet). Komprimering med Optimal quality
(Optimal kvalitet) mulig • NEF (RAW) + JPEG: Enkelt billede optaget i
både NEF-format (RAW) og JPEG-format
*Kan behandles med den indbyggede funktion til behandling af NEFbilleder (RAW) eller ved hjælp af software som for eksempel ViewNX
(medfølger) eller Capture NX 2 (ekstraudstyr).
Picture Control System Der kan vælges mellem Standard, Neutral, Vivid (Intens) og Monochrome
(Monokrom). Der kan gemmes op til ni forskellige brugerdefinerede Picture
Controls
Medier
Type I CompactFlash-hukommelseskort (UDMA-kompatibelt), SDhukommelseskort (SDHC-kompatibelt)
To kortpladser
Begge kort kan bruges som det primære. Det sekundære kort kan bruges
til overflow eller lagring i forbindelse med sikkerhedskopiering eller til
separat lagring af NEF (RAW)- og JPEG-billeder. Billeder kan kopieres fra
kort til kort
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order
Format), Exif 2.21 (Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge
Søger
Søger
Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning
Cirka 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse
Cirka 0,94x (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1.0 m-1)
Øjepunkt
19,5 mm (-1,0 m-1)
Dioptrijustering
-2 til +1 m-1
Matskive
Type B BriteView klar matskive Mark II med AF-punktmarkeringer
(gitterlinjer kan vises)
Spejl
Automatisk
Visning af
Når der trykkes på knappen til visning af dybdeskarphed, reduceres
dybdeskarphed
blænden til en værdi valgt af brugeren (indstillingerne A og M) eller af
kameraet (indstillingerne P og S)
Blændeåbning
Automatisk, elektronisk styret
Objektiv
Kompatible objektiver • DX NIKKOR: Alle funktioner understøttes • AF Nikkor af type G eller
D: Alle funktioner understøttes (PC Micro-Nikkor understøtter ikke visse
funktioner). IX NIKKOR-objektiver understøttes ikke • Andre AF Nikkor:
Alle funktioner understøttes, undtagen 3D Color Matrix-lysmåling II.
Objektiver til F3AF understøttes ikke • AI-P NIKKOR: Alle funktioner
understøttes undtagen 3D Color Matrix II-lysmåling • Ikke-CPUobjektiver: Kan bruges med eksponeringsindstillingerne A og M. Color
Matrix-lysmåling og blændeværdi understøttet, hvis brugeren angiver
objektivdata (kun AI-objektiver)
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes, hvis maksimumblænden er
på f/5,6 eller hurtigere.
Lukker
Type
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Hastighed
1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, X250
Flashsynkroniserings- X = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/320 sek. eller længere
hastighed
(flasharbejdsområdet mindskes ved lukkertider på mellem 1/250 og 1/320 sek.)
Udløser
Udløserindstillinger
S (enkeltbillede), Cl (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj
hastighed), Q (lydsvag udløser), V (selvudløser) MUP (hævet spejl)
BilledfremføringsMed genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e: Cirka 1 til 7 billeder pr. sekund
hastighed
(CL), cirka 7 billeder pr. sekund (CH). Med multifunktionsbatterigreb
MB-D10 og genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4a (ekstraudstyr): Cirka 1 til
7 billeder pr. sekund (CL), cirka 8 billeder pr. sekund (CH)*
Selvudløser
Der kan vælges mellem 2, 5, 10 og 20 sekunder

Eksponering
Lysmåling
Lysmålingsmetode

TTL-lysmåling med 1.005-pixels RGB-sensor
• Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G- og D-objektiver); Color Matrix
II-lysmåling (andre CPU-koblede objektiver); Color Matrix-lysmåling
kan bruges med ikke-CPU-koblede objektiver, hvis brugeren angiver
objektivdata  • Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel
med en diameter på 8 mm midt i billedet. Diameter på cirkel kan ændres
til 6, 10 eller 13 mm, eller målingen kan baseres på gennemsnittet for hele
billedet (fast ved 8 mm, når ikke-CPU-koblede objektiver bruges) • Spot:
Måler cirkel på 3 mm (cirka 2 % af billedet), der er centreret i det aktive
fokuspunkt (i midterste fokuspunkt, hvis der benyttes ikke-CPU-koblet
objektiv)
• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0-20 EV
• Spotmåling: 2-20 EV

Arbejdsområde
(ISO 100-ækvivalent,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerens kobling
Kombineret CPU og AI
EksponeringsProgramautomatik med fleksibelt program (P); Lukkertidsprioriteret
indstillinger
automatik (S); Blændeprioriteret automatik (A); Manuel (M)
Eksponeringskompensation -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponeringsbracketing 2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Eksponeringslås
Lysmængden låses ved den målte værdi med AE-L/AF-L-knappen
ISO-følsomhed
Følsomhed 200 til 3200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til
(anbefalet
cirka 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV (svarende til ISO 100) under ISO 200 eller til
eksponeringsindeks)
cirka 0,3, 0,5, 0,7, eller 1 EV (svarende til ISO 6400) over ISO 3200
Aktiv D-Lighting
Der kan vælges mellem auto, ekstra høj, høj, normal, lav eller fra
ADL-bracketing
2 til 5 billeder med styrkeniveauer alt efter det valgte antal billeder. Når
det gælder 2 billeder, vælges fra og et valgt niveau
Fokus
Autofokus
Nikon Multi-CAM 3500DX-autofokussensormodul med TTLfasedetektering, finindstilling, 51 fokuspunkter (heriblandt 15 sensorer af
korstypen) og AF-hjælpelys (rækkevidde på cirka 0,5-3 m)
Måleområde
-1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Fokuseringsindstillinger • Autofokus: Single-servo AF (S), kontinuerlig AF (C), intelligent Focus
Tracking automatisk aktiveret i henhold til motivets status i singleservo AF og kontinuerlig AF • Manuel (M): Elektronisk afstandsmåling
understøttes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstilling af autofokus Enkeltpunkts-AF, dynamisk valg af AF og autopunkts-AF
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single-servo AF)
eller ved at trykke på knappen AE-L/AF-L
Flash
Indbygget flash
Knapstyret manuel opspringningsfunktion; ledetal på 17/56
(m, ISO 200, 20 °C) eller 12/39 (m, ISO 100, 20 °C)
Flashstyring
• TTL: i-TTL afbalanceret udfyldningsflash og standard i-TTL-flash til
digitale spejlreflekskameraer med 1.005-pixels RGB-sensor er mulig med
indbygget flash, Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller
SB-400. • Automatisk blænde: Mulig med Speedlight SB-910, SB-900 eller
SB-800 og CPU-koblede objektiver • Ikke-TTL-automatik: Understøttede
flashenheder omfatter Speedlight SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27
og SB-22S • Manuel afstandsprioritet: mulig med Speedlight SB-910,
SB-900, SB-800 og SB-700
Flashindstillinger
Synkronisering med forreste lukkergardin, langtidssynkronisering,
synkronisering med bageste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øjereduktion med langtidssynkronisering
Flashkompensation
-3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Flash-bracketing
2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Flashindikator
Lyser, når en indbygget flash eller flashenhed som for eksempel Speedlight
SB-910, SB- 900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller
SB-50DX er fuldt opladet; blinker, når flashen udløses ved fuld udladning
Tilbehørssko
ISO 518 hot-shoe med synkroniserings- og datakontakt samt sikkerhedslås
Nikon Creative
Advanced Wireless Lighting understøttes med indbygget flash, Speedlight
Lighting System (CLS)
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 eller SU-800 som commander og SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-R200 som fjernstyrede enheder.
Automatisk FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes med alle
CLS-kompatible flashenheder med undtagelse af SB-400. Flash Color Information
Communication og FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsstik
ISO 519 synk.-stik med låsegevind
Hvidbalance
Hvidbalance
Auto (TTL-hvidbalance med hovedbilledsensor og 1.005 pixels
RGB-sensor), Incandescent (glødelamper), Fluorescent (lysstofrør)
(7 indstillinger), Direct Sunlight (direkte sollys), Flash, Cloudy (overskyet),
Shade (skygge), manuel forudindstilling (kan gemme op til 5 værdier)
og farvetemperaturindstilling (2.500 K til 10.000 K); med mulighed for
finindstilling af alle indstillinger

Hvidbalance-bracketing 2 til 9 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Live View
Indstillinger
Stativ, håndholdt,
Autofokus
• Stativ: Kontrastbaseret AF overalt i billedet • Håndholdt: TTLfasedetekterings-AF med 51 fokuspunkter (heriblandt 15 sensorer af
korstypen)			
Video
Billedstørrelse (pixels) 1.280 x 720/24 bps, 640 x 424/24 bps, 320 x 216/24 bps
Filformat
AVI
Komprimeringsformat Motion-JPEG
Autofokus
Kontrastbaseret AF på et ønsket punkt inden for billedfeltet er muligt
(stativindstilling)
Lyd
Lyd kan optages via en indbygget eller ekstern mikrofon (ekstraudstyr).
Følsomhed kan justeres
Maksimumlængde
5 min. (1.280 x 720 pixels), 20 min. (640 x 424, 320 x 216 pixels)
Skærm
LCD-skærm
Lavtemperatur-polysilicium TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3") med cirka
920.000 punkter (VGA), 170 ° synsvinkel, søgerdækning på cirka 100 %
og regulering af lysstyrke
Billedvisning
Billedvisningsfunktion Fuldskærms- og thumbnail-billedvisning (4, 9 eller 72 billeder) med zoom
under billedvisning, videoafspilning, lysbilledshow, histogramvisning,
højlys, automatisk billedrotation og billedkommentar (op til 36 tegn)
Forbindelse
USB
Hi-Speed USB
AV-udgang
Kan vælges mellem NTSC og PAL
HDMI-udgang
HDMI-stik af type C; kameraets skærm slukker, når HDMI-kablet tilsluttes
Lydindgang
Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter)
10-polet tilbehørsstik Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), GPS-enhed GP-1
eller GPS-enhed, der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01
(kræver ekstra GPS-adapterkabel MC-35 og kabel med 9-polet D-sub-stik)
Understøttede sprog
Understøttede sprog Kinesisk (forenklet og traditionelt), dansk, hollandsk, engelsk, finsk,
fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk,
russisk, spansk, svensk
Strømforsyning
Batteri
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e
Batterigreb
Multifunktionsbatterigreb MB-D10 (ekstraudstyr) med ét genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL3e, EN-EL4a/EN-EL4 eller otte alkaliske batterier, NiMH-batterier, litiumbatterier eller nikkel-mangan-batterier af typen R6/
AA; genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4a/EN-EL4 og R6/AA-batterier
er ekstraudstyr; batterikammerdæksel BL-3 (ekstraudstyr) påkrævet ved
brug af genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4a/EN-EL4.
Lysnetadapter
Lysnetadapter EH-5b (ekstraudstyr)
Stativgevind
Stativgevind
1/4" (ISO 1222)
Mål/vægt
Mål (B x H x D)
Cirka 147 x 114 x 74 mm
Vægt
Cirka 840 g uden batteri, hukommelseskort, kamerahusdæksel og
skærmdæksel
Anvendelsesområde
Temperatur
0-40 °C
Luftfugtighed
Under 85 % (ingen kondensering)
Udstyr
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e, batterilader MH-18a,
(kan variere fra
øjestykkedæksel DK-5, gummiøjestykke DK-23, USB-kabel UC-E4,
land til land)
AV-kabel EG-D2, kamerarem AN-DC4, LCD-skærmdæksel BM-8,
kamerahusdæksel, dæksel til tilbehørssko BS-1, cd-rom med Software
Suite
* Med et andet batteri end det genopladelige Li-ion-batteri EN-EL4a kan kontinuerlig optagelse være
langsommere end 8 billeder pr. sekund i indstillingen kontinuerlig høj hastighed.
• SD-logoet er et varemærke tilhørende SD Card Association • SDHC-logoet er et varemærke
• PictBridge er et varemærke • CompactFlash er et registreret varemærke tilhørende SanDisk
Corporation • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC • Google Maps er et varemærke tilhørende
Google Inc. • Produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
deres respektive virksomheder • Billeder i søgerne, på LCD-skærme og andre skærme vist i denne
brochure er simulerede

15

D300S: I brug

“D300S er en overbevisende grund til at tage
springet til multimedier.”

“Jeg har aldrig oplevet bedre autofokus.”

Efter at have brugt D300S i en måned har det ændret
den måde, jeg ser på fotograferingshåndværket på.

Ami Vitale
(Fotojournalist, USA)

Jeg satte dette kamera på en prøve i Indiens Thar-ørken
med skoldende temperaturer og kraftige vinde, som
skaber fygning med varmt sand, der kan ødelægge et
kamera. Heldigvis er D300S-huset godt beskyttet og
det arbejdede upåklageligt hele vejen igennem.
Det, som tændte mig mest ved kameraet, var den
overlegne videofunktion. Jeg er vild med, hvor nemt
jeg kan skifte mellem stillbilleder og D-video. Jeg har
prøvet andre kameraer med videofunktioner, men
D300S giver store kvalitetsforskelle, som gør det
muligt at skabe multimedieproduktioner i høj kvalitet.
Og jeg kan bruge de fantastiske NIKKOR-objektiver, jeg
allerede har, hvad der giver mig utrolige muligheder.
D300S er en meget overbevisende grund til at tage
springet til multimedier.

Robert Bösch
(Udendørs-/sportsfotograf,
Schweiz)

Dette er det ideelle kamera til udendørsbrug, og
det gælder både landskaber og action-billeder. Når
det gælder sportsbegivenheder og action, er det
autofokusfunktionen med kontinuerlig optagelse i
høj hastighed, der gør sig bemærket. Faktisk ville jeg
sige, at D300S har den bedste autofokusfunktion,
jeg nogensinde har oplevet. Og når det gælder rejseog udendørsoptagelser, er der flere ting, som virkelig
træder frem, nemlig at det kun vejer lidt, har en praktisk
størrelse og generelt har et robust design.
DX-formatet, som har en effektiv billedvinkel svarende
til 1,5x objektivbrændvidden, er en stor fordel ved
optagelse på afstand. Og det nye AF-S DX NIKKOR
10-24 mm f/3,5-4,5G ED gør det også muligt at
fotografere billeder med ekstrem vidvinkel.
Den forbedrede D-video-funktion er endnu en stor
nyhed. Jeg kunne filme fascinerede sekvenser, fra
ekstrem vidvinkel til lange telefotos, og alt sammen
med stereooptagelser i høj kvalitet.
Det er et kamera, som jeg kan bruge til alt.
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