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Inspireret ydelse i en størrel se, der får dig til at skyde løs
CMOS-billedsensor i DX-format på 16,2 megapixels og en kraftfuld EXPEED 2-billedbehandlingsenhed.

med ca. 100% søgerdækning, og hvis du vil optage både stillbilleder og video, muliggør D-videofunktionen
i D7000 optagelse i fuld HD 1080p med altid aktiveret autofokus og manuel eksponering.
Al denne avancerede billedbehandlingsteknologi beskyttes af en magnesiumlegering, som dækker den øverste

Udnyt hele kameraets brede ISO-område på 100 til 6400, og glæd dig over det lave støjniveau. Du kan

og bageste del af det kompakte kamerahus, hvis forsegling har en høj modstandsdygtighed mod fugt og støv. D7000

forvente knivskarpe billeder med præcis eksponering takket være kameraets 39-punkts AF og dets system

er klar til at skyde løs både indendørs og udendørs, og kameraets robuste lukker er blevet testet til 150.000

til motivgenkendelse, som anvender en RGB-lysmålingssensor på 2.016 pixels. Og med en

cyklusser, så du kan blive ved længe. Kombiner alt dette med det uovertrufne sortiment af NIKKOR-objektiver og

udløserforsinkelse på cirka 0,052 sekund og en optagehastighed på cirka 6 billeder pr.
sekund kommer du aldrig til at gå glip af det vigtige øjeblik. Du kan se præcis, hvad du optager, i søgeren

Nikon Creative Lighting System, og du har alt, hvad du behøver for at kunne udnytte din fantasi fuldt ud. Hvor langt

Mød det nye Nikon D7000 – et kamera, der følger dig, uanset hvilken retning du går i, når det gælder foto
grafering og videooptagelse. Opnå superflotte billeder med skarp opløsning og jævne toneovergange med en

kan du flytte grænserne for din kreative frihed? Find ud af det med D7000.

16,2 megapixels og EXPEED 2
Rig på detaljer og bløde toner under alle lysforhold
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/160 sekund, f/4.5 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 640 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Forbløffende billeddetaljer:
16,2 effektive megapixels
Uanset om du vil udskrive i stort format
eller beskære et billede tæt, giver D7000
dig den opløsning, du har brug for. Kernen
i kameraet er en CMOS-billedsensor i
DX-format med 16,2 effektive megapixels,
som er fremstillet specielt til at indfange
mere af det gode lys via skarpe NIKKORobjektiver. I kombination med D7000’s
14-bit A/D-konvertering (12-bit kan vælges)
betyder det superflotte billeder, som er
rigere på farvetoner og detaljer, end det
tidligere var muligt med DX-formatet.
A/D-konverteringen sker internt i sensoren,
og det betyder, at den meget høje billed
integritet bibeholdes, uden at det går ud
over optagehastigheden eller energi
effektiviteten. Når man kombinerer disse
fordele med det fleksible DX-format og dets
indbyggede 1,5x brændviddeforøgelse,
begynder der at tegne sig et billede af de
mange muligheder, kameraet giver.
Forbedret billedkvalitet og hastighed:
EXPEED 2-billedbehandlingsenhed
Måske vil du gerne indfange de mange
nuancer i en solnedgang. Eller måske vil du
fastfryse et motiv i bevægelse. D7000 giver
mulighed for at gøre begge dele takket være
den nyeste generation af billedbehandlingsenheden EXPEED 2, som udfører flere
opgaver både hurtigere og mere effektivt.
Du kan forvente mere jævne toneovergange,
selv i svære områder med skygger og højlys,
hvilket giver dine billeder
en større dybde. Du kan
foretage kontinuerlig
optagelse med ca. 6 bps,
så du kan indfange de
vanskelige motiver
i bevægelse.

Standard ISO 100 til 6400, kan udvides til
ISO 25600-ækvivalens
Med billedsensorens forbedrede pixelkvalitet
følger et bredere ISO-område i DX-formatet
– ISO 100 til 6400 er i D7000 blevet standard.
Det giver dig mulighed for at håndtere
mange flere forskellige belysningsforhold:
fra klart sollys udendørs til svagt aftenlys
og indendørsbelysning. Nikons berømte
støjreduktionsteknologi er blevet opgraderet
yderligere. D7000 leverer skarpe billeder
med minimal farvestøj i hele området.
Og takket være den højere behandlings
hastighed kan du ubekymret optage
kontinuerligt, selv når støjreduktion ved høj
ISO er aktiveret. Høj ISO-ydelse med god
kvalitet kan også forbedre forholdene ved
videooptagelse, så du får mulighed for at
indfange motivets stemning alene ved hjælp
af det tilgængelige lys.

Optag D-video i fuld HD 1080p med
altid aktiveret autofokus og manuel
eksponering
D7000 indvarsler en ny æra inden for
videooptagelse: med fuld HD 1080p og
videoredigeringsfunktioner får du en
uovertruffen videogengivelse og -kvalitet
af nærmest filmisk karakter. Kameraet
giver dig billeder med jævn bevægelse og
kompenserer desuden for forvrængning og
andre billedforringende problemer. Ud over
automatisk eksponering har D7000 også
en manuel eksponeringsindstilling, som
låser eksponeringsværdien, når du optager
motiver med varierende kontrast, f.eks. når
du panorerer fra et lyst vindue til et mørkt
interiør. Ud over den indbyggede mikrofon
med monolyd har D7000 eksternt mikrofonstik, som gør det muligt at optage
stereolyd i høj kvalitet.
Forbedret kvalitet i højlys og skygger:
Aktiv D-Lighting
Nikons eksklusive Aktiv D-Lighting gør det
muligt at bevare detaljerne i områder med
højlys og skygger på billeder af motiver med
høj kontrast. Uanset om motivet er en lys
himmel med en mørk forgrund eller dybe
skygger, hvor du ikke kan benytte flash,
gengiver EXPEED 2-billedbehandlings
enheden motiverne i blødere toner – selv når
du bruger de højeste indstillinger. Du skal blot
vælge Auto under Aktiv D-Lighting, så
tilpasser kameraet sig til motivets kontrast
niveauer eller foretager bracketing i tre
billeder med varierende kontraststyrke.
Selv når Aktiv D-Lighting er aktiveret, kan
du stadig foretage kontinuerlig optagelse
med samme
hastighed.

Aktiv D-Lighting fra

ISO 100

ISO 6400

Aktiv D-Lighting Ekstra høj
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39-punkts AF og 2.016-pixel RGB-sensor
Hold fokus på det, der betyder mest
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/1.600 sekund, f/4.5 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Mere præcist end nogensinde:
systemet til motivgenkendelse
D7000 har en indbygget lysmålingssensor
med et betydeligt højere pixeltal end alle
sine forgængere blandt digitale spejlreflekskameraer. RGB-sensoren med 2.016 pixel
registrerer motivets
lysstyrke og farver meget
nøjagtigt og anvender
værdierne til at optimere
ikke alene den automatiske
eksponering, men også
beregningerne for autofokus, automatisk
hvidbalance og i-TTL-flash – alt sammen
i nogle få millisekunder umiddelbart før den
faktiske eksponering. Takket være flere
pixels kan D7000 registrere selv meget
små motiver – såvel hvis de er i bevægelse,
som hvis de er stationære. Det nye,
forbedrede system til motivgenkendelse
giver dig bedre billeder på alle punkter.
Bred områdedækning, effektiv
39-punkts AF
D7000’s strategisk placerede 39 AF-punkter
dækker et meget bredt område af billedet,
hvilket giver dig stor fleksibilitet med
hensyn til komposition. De 9 AF-punkter
i midten af billedet anvender kraftfulde
sensorer af korstypen, som er særligt
velegnede, når du har brug
for knivskarp fokus, f.eks.
til portrætter og makrofoto
grafering. Og i modsætning
til systemer fra andre
producenter kan de 9 sensorer af korstypen
i D7000 bruges sammen med alle
NIKKOR-objektiver med en blændeåbning
på f/5.6 eller hurtigere. D7000 har flere
forskellige indstillinger af AF-metode,
herunder dynamisk AF-område med 9, 21
eller 39 punkter. Du kan skifte mellem de
tre indstillinger, alt efter hvor forudsigelige
dit motivs bevægelser er. Det valgte
AF-punkt og de omgivende punkter følger
automatisk det valgte motiv. Kameraet
har også en 3D-trackingfunktion, som
kontinuerligt følger
motiver i bevægelse
inden for de
39 AF-punkter og
angiver det aktive

Bevar de varme
belysningsfarver

Normal

AF-punkt i søgeren. Autopunkts-AF anvender Nikons system til motivgenkendelse til
at vælge det rette hovedmotiv inden for de
39 AF-punkter og fokusere på det. Med
andre ord: Autofokussystemet i D7000 er
altid klar til at fokusere for dig, uanset hvilke
krav situationen eller kompositionen stiller.
Avanceret AE med RGB-sensor med
2.016 pixels
Når den ekstremt præcise RGB-sensor
med 2.016 pixels har registreret motivdata
såsom lysstyrke og farver i et motiv,
sammenligner D7000 det, kameraet ser,
med billeddata fra et stort udvalg af faktiske
optagelser. På den måde giver den berømte
3D Color Matrix II-lysmåling eksponeringsresultater, der er tro mod den måde, dine
øjne ser samspillet mellem lys og skygge
på, selv under vanskelige lysforhold.
Denne intelligente lysmålingsteknik giver
også ekstremt nøjagtige i-TTL-flasheksponeringer, alt sammen på få millisekunder,
både hurtigt og præcist.
Avanceret automatisk hvidbalance
(AWB)
D7000’s intelligente autohvidbalancealgoritme trækker på en meget stor
samling af billeddata optaget i lys fra

forskellige lyskilder, og kameraet gengiver
den hvide farve som ægte hvid ved brug af
stort set enhver lyskilde, herunder kvik
sølvdamplamper, der er kendt for at være
problematiske. D7000 har også en ekstra
autohvidbalance-indstilling, som bevarer
det varme skær fra glødelamper på dine
billeder.
Kontrastbaseret AF til Live View og
D-video
Brugere af Live View og D-video har grund
til at glæde sig, for med D7000 er kontrastbaseret AF hurtigere end nogensinde.
Ansigtsprioriteret AF kan desuden registrere
op til 35 personer. Når det gælder motiver
i bevægelse såsom kæledyr, bevarer følg
motiv-AF dine motiver i fokus. Normal
område-AF anbefales til knivskarp fokus,
og bredt område-AF anbefales til håndholdt optagelse. Begge funktioner er
velegnede til Live View- og videooptagelse.
Hurtigere respons
Det er slut med at gå glip af de gode
fotomuligheder. D7000’s nye interne
mekanik udfører en bemærkelsesværdigt
hurtig og præcis spejlbevægelse, hvilket
giver dig en udløserforsinkelse på ca.
0,052 sekund og en opstartstid på ca.
0,13 sekund*. Desuden har du mulighed
for at foretage kontinuerlig optagelse
med en hastighed på ca. 6 billeder
pr. sekund med både 14-bit og 12-bit
AD-konvertering under RAW-optagelse.
* Baseret på CIPA-retningslinjer.
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Søger med cirka 100 % søgerdækning
og kamerahus i magnesiumlegering
• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/1.000 sekund, f/8 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 320 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Ideelt udsyn fra et robust hus

Robust og velbeskyttet: kompakt kamerahus i magnesium
legering med forsegling mod støv og fugt
D7000’s top- og bagside er fremstillet i en slidstærk magnesium
legering, som gør kameraet velegnet til brug udendørs. Nikons
teknikere har været ekstra omhyggelige med de udvendige samlinger
på kamerahuset, hvor der er anvendt holdbare forseglinger mod fugt
og støv. Det kompakte kamerahus har også gennemgået skrappe
miljøtest, som har bekræftet dets robusthed og holdbarhed.

7,5-cm (3”) LCD-skærm med 921.000
punkter og en synsvinkel på 170º
D7000 er udstyret med en stor 7,5-cm (3”)
VGA LCD-skærm af hærdet glas.
Opløsningen på ca. 921.000 punkter sikrer
en tydelig og detaljeret billedvisning, der er
uvurderlig til kontrol af fokus og bedømmelse
af billedskarpheden. Den brede synsvinkel på 170° og den lysstærke
skærm gør det nemt at gennemse billeder eller kontrollere menu
indstillingerne ved fotografering udendørs.

Søger med cirka 100 % søgerdækning
Med en søgerdækning på circa 100 % kan
du være sikker på, at det, du ser, også er
det, du fotograferer. Pentaprismet i glas
med specialbelægning og den præcisions
fremstillede søgermatskive giver ikke alene
et klart billede i søgeren, den gør det også
let for dig at se, når et motiv er i fokus.

Elektronisk virtuel horisont
Den virtuelle horisont, som er markeret på
LCD-skærmen og viser dig, hvornår
kameraet er i vater, er særligt velegnet til
fotografering af landskaber. Du kan også få
den vist under Live View-optagelse.
Du kan desuden få bekræftet, om kameraet
er i vater via den optiske søgers virtuelle horisont.

Præcision og holdbarhed: lukkerenhed
testet til 150.000 cyklusser
D7000 har et lukkertidsområde på 1/8.000
til 30 sekunder og en maksimal flash
synkroniseringshastighed på 1/250 sekund.
Og ligesom med professionelle kameraer er
lukkeren testet til 150.000 cyklusser under
vanskelige forhold, hvilket er garant for såvel præcision som holdbarhed.

To SD-hukommelseskortpladser
To hukommelseskortpladser giver flere
fordele: optagelse først på det ene kort, så
på det andet; samtidig optagelse af det
samme billede på to kort; samtidig optagelse
af RAW og JPEG på hver deres kort samt
kopiering af billeder fra kort til kort. Det er
også muligt at angive, at et bestemt kort med mere hukommelsesplads
skal bruges ved videooptagelse.

Intuitiv betjening: strategisk
placerede hjul, knapper og omskiftere
Hvert eneste betjeningselement på D7000
er strategisk placeret, så det er nemt at
betjene kameraet. Programhjulet og hjulet til
valg af udløserindstilling er placeret oven på
hinanden på samme akse, så de er lettere at
komme til. Der kan knyttes to nye brugerindstillinger til programhjulet.
Hjulet til valg af udløserindstilling har nu en indstilling med lav lukkerlyd,
som gør udløseren næsten lydløs. Den intuitivt designede struktur med
knap og omskifter gør det nemt at optage video, samtidig med at Live
View kan aktiveres med et enkelt tryk på en knap.

Intelligent strømstyring
Efter at have foretaget en grundig gennemgang af alle aspekter af kameraets kredsløb
har Nikons teknikere designet D7000, så det
giver størst mulig ydelse med mindst muligt
strømforbrug. Med det nye, genopladelige
Li-ion-batteri EN-EL15 kan du tage op til cirka
1.050 billeder* på en enkelt opladning.
*Med EN-EL15, baseret på CIPA-standarder.
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• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/200 sekund, f/7.1
• Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/800 sekund, f/6.3
• Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 100 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/1.000 sekund, f/6.3 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 800 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Speedlight: SB-900 • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF)
• Eksponering: [M], 1/160 sekund, f/5.6 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 200 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

• Objektiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/100 sekund, f/3.5
• Hvidbalance: Auto • Følsomhed: ISO 6400 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis
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NIKKOR og Nikon Creative Lighting System
Skarpe, nøjagtige og inspirerende: NIKKORobjektiver
NIKKOR-objektiver indeholder optik i verdensklasse og foretrækkes af verdens førende
professionelle fotografer, fordi de giver uforlig
neligt skarpe og nøjagtige billeder. Sortimentet af
udskiftelige NIKKOR-objektiver, som byder på alt
lige fra vidvinkel- til teleobjektiver og fra objektiver
med fast brændvidde til mikroobjektiver, giver dig
enestående muligheder for at forevige verden fra
dit helt eget perspektiv.

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED
Dette ultravidvinkelobjektiv, som er
designet specielt til brug sammen
med Nikons DX-format, giver et
alsidigt vidvinkelzoomperspektiv
og minimerer forvrængning selv fra
den ekstreme ende af vidvinkelspektrummet.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Dette Micro NIKKOR-mediumteleobjektiv i DX-format er ideelt til
nærbilleder på meget kort afstand
og almindelig fotografering og
byder på kontinuerlig autofokus fra
uendelig til faktisk størrelse (1x). Det giver en rigtig
god arbejdsafstand og muliggør rolig håndholdt
optagelse takket være VR II.

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
Dette 5,5x superteleobjektiv med
zoom er let og kompakt takket være
den eksklusive NIKKOR-teknologi
med højrefraktivt brydningsindeks
(HRI), som giver en højere optisk
ydeevne med ét stykke glas, end man kan opnå ved
brug af flere almindelige glaselementer. Det giver også
en kraftig komprimeringseffekt og muliggør rolig
håndholdt optagelse takket være VR II.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Speedlight: SB-900
• Billedkvalitet: 12-bit RAW (NEF) • Eksponering: [M], 1/60 sekund, f/2.8
• Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 1000 • Picture Control: Neutral ©Chase Jarvis

Nikons Creative Lighting System
D7000 har en indbygget pop op-flash, som dækker
et objektivperspektiv på 16 mm uden vignettering.
Flashen er fuldt kompatibel med Nikons Creative
Lighting System (CLS) og giver velafbalancerede
flasheksponeringer takket være den innovative
i-TTL-flashstyring. Den indbyggede flash har også
en Commander-indstilling, som kan bruges til at
udløse fjernbetjente flashenheder ved brug af
Advanced Wireless Lighting. De to fordele i form af
i-TTL-teknologi og trådløs betjening gør det både
enkelt og inspirerende at anvende avanceret flashstyring via fjernbetjening. Ved hjælp af en enkel,
fjernbetjent flash placeret i siden af
SB-700
motivet kan du med SB-910 eller
SB-700 skabe mere struktur, dybde og
stemning, end du kan ved hjælp af blot det
naturlige lys. Hvis du vil lege med mere
avancerede kreative effekter, er den lille og
intelligente SB-700 designet til at gøre
styring af flere fjernbetjente flashenheder
endnu lettere.

Picture Control-system og tilbehør
Giv dine billeder en ekstra dimension

Picture Control-systemet
Du kan ændre et billedes udseende blot ved at vælge en indstilling
i kameraets Picture Control-menu. Du kan vælge mellem følgende
indstillinger: standard, neutral, levende, monokrom, landskab og
portræt. Du kan endda justere parametre som f.eks. skarphed og
farvemætning og derefter
gemme dem som brugerdefinerede Picture Controls.

Capture NX 2 – effektive værktøjer
til hurtig og nem billedbehandling

ViewNX 2 – din værktøjskasse til
billedbehandling

Nikons billedbehandlingssoftware
Capture NX 2 giver dig en uhørt kreativ
frihed, særligt når du arbejder i NEF,
som er Nikons eget billedfilformat.
NEF-formatet giver dig meget stor
kreativ frihed og hjælper dig med at få
mest muligt ud af dine digitale filer.
Nikon Softwares eksklusive U-Point® -teknologi gør det enkelt at foretage
billedforbedringer, samtidig med at det giver dig masser af muligheder. I stedet
for kompliceret lagdeling og dataoverførsel kan du med Capture NX 2 blot
placere et farvekontrolpunkt på det sted, hvor du vil behandle billedet. Ved
hjælp af skyderne kan du justere farveglød, farvemætning, lysstyrke, kontrast,
rød farvetone, grøn farvetone, blå farvetone samt billedets varme. De valgte
indstillinger kan derefter anvendes inden for et bestemt område for den farve,
du har brug for. Klik, skub og juster: Funktionen giver en meget visuel oplevelse,
som gør det muligt at foretage såvel hårfine som radikale ændringer meget
hurtigt. Brug den automatiske retoucheringspensel til at fjerne forstyrrende
pletter og andre skønhedsfejl fra dine billeder. Klik og træk penslen hen over
de forstyrrende elementer på billedet, så de forsvinder. Ændringerne er
ikke-destruktive, hvilket giver dig frihed til at eksperimentere, uden at du
behøver være bange for at komme til at ødelægge det originale billede.

ViewNX 2 gør det nemt og effektivt at
gennemse og sortere billeder. Denne
medfølgende alt i et-softwarepakke er en
god hjælp, når du skal gennemse,
redigere, gemme og dele både billeder og
film. Sæt etiketter på dine billeder, så du
lettere kan gennemse dem og søge i dem,
eller vælg en af de mange redigeringsfunktioner såsom ændring af størrelse,
beskæring, rotering, opretning og automatisk rød-øje-korrektion. Video
redigeringsfunktioner, der ligner funktionerne i D7000, er også tilgængelige.
ViewNX 2 kan også bruges sammen med Nikons websted til deling af fotos,
my Picturetown. Programmet gør det sjovere end nogensinde at uploade og
gennemse dine billeder.
Camera Control Pro 2 – kontrol over fotograferingen via fjernbetjening
Ved hjælp af en USB-forbindelse gør Camera Control Pro 2 det muligt at
fjernstyre D7000, bl.a. når det gælder eksponeringsindstilling, lukkertid og
blænde. Du kan endda optage video via fjernstyring. Kompatibiliteten med
D7000’s Live View-funktion gør det ideelt både til brug i studiet og i marken.
Med en trådløs sender af typen WT-4A/B/C/D/E*, der fås som ekstraudstyr,
er det muligt at oprette en Wi-Fi- forbindelse eller en kabelforbundet Ethernetforbindelse.
*Produktnavne varierer alt efter område, afhængigt af hvilke lokale frekvenser der er tilgængelige.

Systemkrav til Capture NX 2
Portræt

Windows
Macintosh
Forudinstallerede versioner af Microsoft Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/
Mac OS X (version 10.4.11, 10.5.8, 10.6.4)
Enterprise/Ultimate*, Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ 		
Ultimate (Service Pack 2)* eller Windows XP Professional/Home (Service Pack 3)**			
CPU
Pentium 4 eller bedre
Power PC G4/G5; Intel Core-serien/Xeon-serien
RAM
Minimum 768 MB, 1 GB eller mere anbefales
Ledig plads på harddisken
Der kræves 200 MB ledig plads til installation
Skærmopløsning
1.024 × 768 pixels eller højere (1.280 × 1.024 eller højere anbefales) med 16-bit-farver
1.024 x 768 pixels eller højere (1.280 x 1.024 eller højere anbefales) med 64.000 farver eller højere
eller højere (32-bit-farver anbefales)
(16,7 millioner farver eller højere anbefales)
Andre
• Cd-rom-drev til installation
• Internetforbindelse påkrævet for at kunne bruge Nikon Message Center 2
• Miljø til genkendelse af godkendte hukommelseskort, der er nødvendige til import/eksport af brugerdefinerede Picture Controls
Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om systemkrav og kompatible funktioner.

Operativsystem
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Landskab

* 32- og 64-bit-versioner understøttes. Når den anvendes med 64-bit-versioner, fungerer softwaren imidlertid som et 32-bit-program.
** Kun 32-bit-versioner af Windows XP understøttes.

SYSTEMOVERSIGT
SØGERTILBEHØR

Standard

Levende

Neutral

Speedlight
SB-910

Øjestykkeadapter DK-22

Makroflashstyringskit
Kit R1C1

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Øjestykkeforstørrer
DK-21M

Indbygget billedretouchering
Vælg mellem en lang række indstillinger i
de indbyggede retoucheringsmenuer. Ret
op på skæve billeder, juster farverne eller
brug nogle af de øvrige sjove og virkningsfulde effekter til at optimere dine billeder,
helt uden brug af en computer. Kameraet
opretter en kopi af billedet med de valgte
effekter, så det oprindelige billede forbliver
intakt. Funktionerne til redigering af video
gør det muligt at beskære en video og lave
stillbilleder.

Multifunktionsbatterigreb MB-D11
Det særlige batterigreb MB-D11 sikrer
længere brugstid. Du kan forvente op til circa
2.100 optagelser*. MB-D11 er forsynet med
udløserknap, kommandohjul og en multi
vælger, som er velegnet til optagelse af
lodrette kompositioner. Det giver også
kameraet en bedre balance, når der er
benyttes et langt teleobjektiv.
*Med to EN-EL15-batterier (et i kameraet og et i MB-D11),
baseret på CIPA-standarder.

GPS-enhed GP-1
Med GP-1 kan du lægge geotag-oplysninger
såsom breddegrad, længdegrad, højde og
UTC (Universal Coordinated Time) ind
i billedernes EXIF-data. GP-1 stiller også
automatisk kameraets indbyggede ur.
Enheden kan monteres på kameraets
tilbehørssko eller på kameraremmen.

Retvendt
vinkelsøger
DR-6

Gummiøjestykke
DK-21*

TV-TILBEHØR
HDMI-kabel**

COMPUTERTILBEHØR
GPS-enhed
GP-1

Fjernbetjeningskabel
MC-DC2

Fjernbetjening ML-L3

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE

SD-hukommelseskort**

TASKE

Pc**
PC-kortadapter**
SD-hukommelseskortlæser**

USB-kabel UC-E4*
Halvblød taske
EP-5B

Stik til lysnetadapter
EP-5B

Capture NX 2

Trådløs sender
Genopladeligt Li-ionbatteri EN-EL3e

MIKROFON
Stereomikrofon
ME-1
Lysnetadapter EH-5b

DIGISCOPINGTILBEHØR
Fieldscope-monteringsenhed
FSA-L1 til digitalt spejlreflekskamera

AV-kabel EG-D2*

Batterioplader MH-25*

[Efter]

Tv-skærm**

FJERNBETJENINGS- OG GPS-TILBEHØR

Multifunktionsbatterigreb MB-D11

[Før]

TTL-fjernbetjeningskabel
SC-28, 29

Øjestykkedæksel DK-5*

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL15*

Farveskitse

Nikon Speedlights
SB-910/700/400

Flashskinne
SK-6/6A

High-Performancebatteri SD 9

Dioptrijusteringsøjestykker
(-5 til +3 m-1) DK-20C
Øjestykke
forstørrer
DG-2

NIKKOR-OBJEKTIVER

Speedlights

USB-kabel
UC-E4*

Lysnetadapter
EH-6a/EH-6b

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

Trådløs sender WT-4A/B/C/D/E
*Medfølgende tilbehør

**Produkter, der ikke er fra Nikon
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Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D7000
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Billedsensor
System til støvreduktion

Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-bajonet (med AF-kobling og AF-kontakter)
Objektivbrændvidde på cirka 1,5x (Nikon DX-format)
16,2 mio.
CMOS-sensor, 23,6 x 15,6 mm, pixels i alt: 16,9 mio.
Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX2-software [ekstraudstyr] er
påkrævet)
Billedstørrelse (pixels)
4.928 × 3.264 [L], 3.696 × 2.448 [M], 2.464 × 1.632 [S]
Filformat
• NEF (RAW): 12 eller 14-bit, komprimeret uden tab eller komprimeret.
• 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
Picture Control-system
Standard, neutral, levende, sort/hvid, portræt, landskab kan vælges. Pircture Control kan tilpasses.
Lagring af brugerdefineret Picture Control.
Lagringsmedier
SD- (Secure Digital), SDHC- og SDXC-hukommelseskort
To pladser
Plads 2 kan bruges til lagring, når hukommelseskortet på plads 1 er fuldt, til lagring af sikkerhedskopier
eller til separat lagring af NEF-og JPEG-billeder; det er muligt at kopiere billeder mellem kortene.
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable
Image File Format til digitale stillbilledkameraer), PictBridge
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
-3 til +1 m-1
Matskive
Type B BriteView klar matskive Mark II med AF-punktmarkeringer (gitterlinjer kan vises)
Spejl
Automatisk
Knap til visning af  
Når knappen til visning af dybdeskarphed trykkes ned, blændes objektivet ned til den
dybdeskarphed
værdi, der er valgt af brugeren (indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne
P og S)
Objektivblændeåbning
Automatisk, elektronisk styretd
Kompatible objektiver
• DX AF NIKKOR: alle funktioner understøttes • Type G eller D AF NIKKOR: 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 II-lysmåling.
Objektiver til F3AF understøttes ikke • AI-P NIKKOR: Alle funktioner understøttes undtagen 3D Color
Matrix II-lysmåling • Ikke-CPU: Kan bruges med indstillingerne A og M. Color Matrix-lysmåling og
blændeværdi understøttes, hvis brugeren angiver objektivdata (kun AI-objektiver)
Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes, hvis maksimumblænden er på f/5,6 eller hurtigere.
Lukkertype
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid
1/8.000 til 30 sekunder i trin på 1/3 eller 1/2 EV, bulb, tid (trådløs fjernbetjening ML-L3 [ekstraudstyr]
påkrævet), X250
FlashsynkroniseringsX = 1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved 1/320 sek. eller længere (flasharbejdsområdet
hastighed
mindskes ved lukkertider på mellem 1/250 og 1/320 sek.)
Udløserindstilling
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed), Q (lav lukkerlyd),
(selvudløser), (fjernbetjening), MUP (hævet spejl)
Billedfremføringshastighed Ca. 1 til 5 billeder pr. sekund (CL) eller ca. 6 billeder pr. sekund (CH) (CIPA-retningslinjer)
Selvudløser
2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5 sekund,
1, 2 eller 3 sekunder
Fjernbetjeningsindstilling Forsinket fjernbetjening, fjernbetjening med hurtig respons, fjernbetjent hævet spejl
Lysmåling
TTL-lysmåling med 2.016-pixel RGB-sensor
Lysmålingsmetode
• Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling (G- og D-objektiver), Color Matrix II-lysmåling (andre CPUobjektiver). Color matrix-lysmåling kan bruges med ikke-CPU objektiver, hvis brugeren angiver
objektivdata. • Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel på 8 mm midt på billedet;
cirkeldiameteren kan ændres til 6, 10 eller 13 mm, eller målingen kan baseres på gennemsnittet for hele
billedet (fast ved 8 mm, når der bruges ikke-CPU objektiver) • Spot: Måler en cirkel på 3,5 mm
(ca. 2,5 % af billedet) midt i det valgte fokuspunkt (i det midterste fokuspunkt, når der bruges et
ikke-CPU-koblet objektiv)
Måleområde
• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV • Spotmåling: 2 til 20 EV (ISO 100,
f/1.4-objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstilling
Auto (auto; auto [flash slukket]), Motiv (Portræt, Landskab, Barn, Sport, Makro, Aftenportræt,
Aftenlandskab, Fest/indendørs, Strand/sne, Solnedgang, Skumring/morgengry, Kæledyrsportræt,
Levende lys, Blomsterflor, Efterårsfarver, Mad, Silhuet, High key, Low key), programautomatik med
fleksibelt program (P), lukkertidsprioriteret automatik (S), blændeprioriteret automatik (A), manuel (M),
U1 (brugerindstillinger 1), U2 (brugerindstillinger 2)
Eksponeringskompensation -5 til +5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Eksponeringsbracketing 2 til 3 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Eksponeringslås
Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed
ISO 100 til 6400 i trin på 1/3 eller 1/2 EV; kan også indstilles til cirka 0,3, 0,5, 0,7, 1 eller 2 EV (ISO
25600-ækvivalent) over ISO 6400; mulighed for automatisk styring af ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
Aktiv D-Lighting
Der kan vælges mellem auto, ekstra høj, høj, normal, lav eller fra
ADL-bracketing
To billeder vha. den valgte værdi for ét billede eller tre billeder vha. forudindstillede værdier for alle billeder
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800DX-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindstilling, 39 fokus
punkter (heriblandt 9 sensorer af korstypen) og AF-hjælpelys (rækkevidde på cirka 0,5-3 m)
Måleområde
-1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig autofokus (AF-C); automatisk valg af AF-S/AF-C
(AF-A); intelligent fokus-tracking med automatisk aktivering i henhold til motivet • manuel fokus (M):
Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 39 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk AF-punkt med 9, 21 eller 39 punkter, autopunkts-AF
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke på knappen
AE-L/AF-L
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Indbygget flash
Ledetal
Flashstyring

Flashindstilling

Flashkompensation
Flash-bracketing
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative
Lighting System
(CLS)
Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Live View-objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Videolysmåling
Lysmålingsmetode
Billedstørrelse (pixels)
og billedhastighed

Maksimumlængde
Filformat
Videokomprimering
Lydoptagelsesformat
Lydoptagelsesenhed
Skærm
Afspilning
USB
Videoudgang
HDMI-udgang
Tilbehørsstik
Lydindgang
Understøttede sprog
Batteri
Batterigreb
Lysnetadapter
Stativgevind
Mål (B x H x D)
Vægt
Anvendelsesområde
Medfølgende tilbehør
(kan variere fra
land til land)

• i, k, p , n, o , s, w : Automatisk flash med automatisk pop op-funktion • P, S, A, M, 0 : Manuel
knapstyret opspringning
Ca. 12/39, 12/39 med manuel flash (m/ft, ISO 100, 20 °C)
• TTL: i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash og standard-i-TTL-flash til digitalt spejlreflekskamera vha.
2.016-pixel RGB-sensor fås med indbygget flash og SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 eller
SB-400 (i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash er tilgængelig, når matrix-lysmåling eller centervægtet
lysmåling vælges) • Automatisk blænde: fås med SB-910, SB-900/SB-800 og CPU-objektiv
• Ikke-TTL-auto: Understøttede flashenheder omfatter SB-910, SB-900, SB-800, SB-28, SB-27 og
SB-22S • Afstandsprioriteret manuel flashindstilling: fås med SB-910, SB-900, SB-800 og SB-700
• i, k, p , n, s, w: auto, auto med rød-øje-reduktion, fra; udfyldningsflash og rød-øje-reduktion
er mulig med flashenheder (ekstraudstyr) • o : automatisk langtidssynkronisering, automatisk
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, fra; langtidssynkronisering og langtidssynkronisering
med rød-øje-reduktion er mulig med flashenheder (ekstraudstyr) •l , m , r, , u, v , x, y,
z, 1, 2 , 3: udfyldningsflash og rød-øje-reduktion er mulig med flashenheder (ekstraudstyr)
• 0: Udfyldningsflash • P, A: Udfyldningsflash, langtidssynkronisering, rød-øje-reduktion,
langtidssynkronisering med rød-øje-reduktion, bageste lukkergardin med langtidssynkronisering • S, M:
Udfyldningsflash, rød-øje-reduktion, synkronisering med bageste lukkergardin
-3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
2 til 3 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3, 1 eller 2 EV
Lyser, når en indbygget flash eller flashenhed (ekstraudstyr), f.eks. SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600, SB-400, SB-80DX, SB-28DX eller SB-50DX er fuldt opladet. Blinker i tre sekunder, når flashen
udløses ved fuld udladning.
ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakt samt sikkerhedslås
Advanced Wireless Lighting understøttes med indbygget flash, 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. Auto FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes med alle CLS-kompatible
flashenheder med undtagelse af SB-400. Flash-farveinformation og FV-lås understøttes med alle
CLS-kompatible flashenheder
Synkroniseringsadapter AS-15 (ekstraudstyr)
Auto (2 typer), glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, forudindstillet
manuelt (der kan gemmes op til 5 værdier), vælg farvetemperatur (2.500 K til 10.000 K), alle med
finindstilling, hvidbalance-bracketing: 2 til 3 billeder i trin på 1, 2 eller 3
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F) • Manuel fokus (M)
Ansigtsprioriteret AF, bredt område-AF, normalt område-AF, følg motiv-AF
Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet vælger automatisk fokuspunkt, når
Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)
TTL-lysmåling med hovedbilledsensor
Matrix
[NTSC] • 1.920 × 1.080 (24 p); 24 (23,976) bps • 1.280 × 720 (30 p); 30 (29,97) bps • 1.280 × 720 (24 p);
24 (23,976) bps • 640 × 424 (30 p); 30 (29,97) bps
[PAL] • 1.920 × 1.080 (24 p); 24 (23,976) bps • 1.280 × 720 (25 p); 25 bps • 1.280 × 720 (24 p); 24 (23,976)
bps • 640 × 424 (25 p); 25 bps
Mulighed for at vælge normal eller høj kvalitet
Ca. 20 minutter
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern mikrofon med stereolyd; mulighed for justering af
følsomhed
Lavtemperatur-polysilicium TFT LCD-skærm på 7,5 cm (3") med cirka 921.000 punkter (VGA), 170°
synsvinkel, søgerdækning på cirka 100 % og regulering af lysstyrke
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med zoom under billedvisning,
videoafspilning, slideshow, højlys, histogramvisning, automatisk billedrotation og billedkommentar (op
til 36 tegn)
Hi-Speed USB
NTSC, PAL. Der kan vises billeder på en ekstern enhed, mens kameraets skærm er tændt
Mini HDMI-port (type C). Kameraets skærm slukker, når HDMI-kablet tilsluttes
Fjernbetjeningsledning MC-DC2 (ekstraudstyr), GPS-enhed GP-1 (ekstraudstyr)
Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter)
Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk,
indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk, thai, tyrkisk
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Multifunktionsbatterigreb MB-D11 (ekstraudstyr) med ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15 eller 6
alkaliske batterier, NiMH-batterier eller litiumbatterier i størrelse R6/AA
Lysnetadapter EH-5b, kræver netstik EP-5B (ekstraudstyr)
1/4" (ISO 1222)
Cirka 132 × 105 × 77 mm
cirka 780 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel, cirka 690 g (kun kamerahus)
Temperatur: 0-40 °C, luftfugtighed: under 85 % (ingen kondensering)
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15, batterioplader MH-25, øjestykkedæksel DK-5, gummiøjestykke
DK-21, USB-kabel UC-E4, AV-kabel EG-D2, kamerarem AN-DC1, LCD-skærmdæksel BM-11,
kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-1, cd-rom ViewNX 2

• Microsoft og Windows, Windows 7 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande. • Macintosh og QuickTime er enten registrerede varemærker eller varemærker
tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande. • SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD
Card Association. • PictBridge er et varemærke. • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC. • 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. • Alle billedeksempler er ©Chase Jarvis.

