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I ro og mag
Efter mange timer i dalen er det vidunderligt at mærke den friske vind og bjergluft.
Jeg tager en dyb indånding på vej op ad bjerget. Hverdagens bekymringer er glemt, og for hvert
skridt – og hvert billede – jeg tager, kommer jeg tættere på mit sande, kreative jeg.
Pludselig får jeg øje på en kvinde. Hun står helt stille med håret blafrende i vinden, som om hun
har ventet på, at jeg skulle komme.
Efter omhyggeligt at have taget bestik af situationen, og motivet, indstiller jeg kameraet, så
øjeblikket kan foreviges. Kameraet er meget mere end blot et redskab. Det er en forlængelse af
min vision.
Det lystrer min mindste bevægelse og realiserer visionen.
Jeg går langsomt videre, vel vidende at et væld af smukke motiver venter mig.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/320 sek., f/7,1
• Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 250 • Picture Control: Monokrom
©Jeremy Walker

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sek., f/8
• Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 2500
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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Vinden friskede op, i takt med at solen beg yndte at gå ned. Jeg gik videre i de stemningsfulde omgivelser, mens jeg forestillede mig,
hvordan den gamle borg havde set ud i sin storhedstid. Da jeg nåede op på toppen af bakken, opdagede jeg en gammel mand i kilt.
I samme øjeblik vendte han sig om, og landskabet forvandlede sig til et malerisk motiv.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [A], 1/640 sek., f/11
• Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 400
• Picture Control: Landskab
©Jeremy Walker

Da det langt om længe holdt op med at regne, gik jeg en tur rundt om søen, hvor jeg fik øje på en gammel, udtjent båd.
Da jeg nærmede mig, beg yndte det at klare op, og skyerne spejlede sig smukt i det stillestående vand.
Helt alene med mit kamera i dette storslåede landskab føltes det, som om tiden stod stille.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [M], 1/125 sek., f/2
• Hvidbalance: Auto 2
• Følsomhed: ISO 3200
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker
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I disse store fade lagres den mest udsøgte whisky i mange, mange år. Jeg gik langsomt og søgende gennem
det dunkle destilleri på udkig efter et godt motiv, da jeg så disse to destillatører fordybet i samtale.
Her fornemmer man virkelig, at stilhed og masser af tid er en vigtig forudsætning for at fremstille god whisky.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [A], 1/1.250 sek., f/5,6
• Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 1600
• Picture Control: Standard
©Jeremy Walker

Uanset hvor jeg er, leder kameraet mig videre. Jeg fortsatte med fornyet energi i min jagt på smukke motiver,
og jo længere jeg gik, desto flere fik jeg øje på.
For hvert hjørne, jeg rundede, var der nye motiver at indfange.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [A], 1/1.250 sek., f/8
• Hvidbalance: Direkte sollys
• Følsomhed: Auto ISO-følsomhedsstyring (100)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa
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Fra dette udsigtspunkt var det, som om farverne og stemningen ændrede sig minut for minut frem mod solopgangen.
Store, sammenhængende skyer i langsom bevægelse skærmede af for verdens støj og vrimmel.
Det eneste, der kunne høres, var vinden.

• Objektiv: AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED
• Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF)
• Eksponering: Indstilling [A], 1/800 sek., f/8
• Hvidbalance: Direkte sollys
• Følsomhed: Auto ISO-følsomhedsstyring (800)
• Picture Control: Standard
©Takeshi Fukazawa

Det støvregnede, da jeg begav mig op ad den stejle sti. Pludselig fangede en meget levende farve min opmærksomhed.
Jeg gik væk fra stien og fulgte bækken, til jeg kom til en plet med vilde blomster.
Det var en sand åbenbaring – helt alene i skoven med regnens sagte dryppen som eneste akkompagnement.
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Kreativt potentiale i hvert eneste klik:
Intuitiv betjening gør din vision krystalklar
Følsomme præcisionsmekanismer: Unikke billeder takket være direkte kontrol
De store mekaniske hjul øverst på Df vil få enhver fotograf
til at genopdage glæden ved analog kamerabetjening og
hele den fotografiske proces. ISO-følsomhed, lukkertid og
eksponeringskompensationsværdi kan løbende kontrolleres og
indstilles øverst på kameraet, så man som fotograf oplever en
mere fysisk forbindelse med kameraets indstillinger. Muligheden
for at realisere sin fotografiske vision via Df’s knapper og hjul
gør fornemmelsen af at være ét med kameraet endnu mere udtalt. I de fleste situationer
kan du lade knapper og hjul være og overlade alle eksponeringsudregningerne til Df’s
programautomatik. Med Df i hånden vil fotoentusiaster dog uvægerligt føle sig draget af
de mekaniske hjul og lade sig inspirere til at kreere spændende billeder på egen hånd.
Intuitivt design: Nøglen til krystalklar kreativitet
Df indstilles intuitivt og enkelt til den ønskede eksponering. Hvert enkelt hjul har sin egen
funktion: ISO-følsomhed, lukkertid og eksponeringskompensation. Blændeåbningen
indstilles på NIKKOR-objektivers blændering eller med det sekundære kommandohjul*.
Med et hurtigt blik kan du kontrollere alle indstillingerne og se, hvor meget de kan justeres.
Indstillingerne kan ændres direkte ved brug af hjulene, så du kan koncentrere dig om
komposition og eksponering. Hvis du vil styre lukkertiden endnu mere nøjagtigt end i hele
EV-trin, kan du indstille lukkertidshjulet til 1/3 STEP og foretage indstillinger ved hjælp af
det primære kommandohjul.
*Ved brug af NIKKOR-objektiver uden blændering kan blændeåbningen kun indstilles via det sekundære kommandohjul
eller autoindstillingerne. Dette gælder NIKKOR-objektiver af typen G og E (bortset fra PC-E NIKKOR-objektiver, som har fuldt
kompatible blænderinge).

Præcisionsdesign: Følelsen af eksklusivitet
Takket være fokus på selv de mindste detaljer ligger Df perfekt
i hånden. Med sin robuste konstruktion er det skabt til, at
du kan have det med dig overalt. Kamerahuset er fremstillet
af dele i magnesiumlegering med lækker finish i læderlook,
blandt andet på selve grebet. Hvert mekanisk hjul er fræset
ud af metal, og hver enkelt indikator er indgraveret og nøje
farvelagt. De små riller på hjulets kant sikrer et bedre greb,
og hver enkelt trin er ledsaget af et præcist klik. Det er blot ét eksempel på den meget
håndgribelige håndværksmæssige kvalitet, Nikon er kendt for.
I nærkontakt med motivet: Optisk søger med pentaprisme af glas og med ca. 100 %
søgerdækning
En vigtig del af nydelsen ved at bruge et SLR-kamera er det faktum, at man føler sig
i nærkontakt med motivet, når man kigger gennem den tydelige optiske søger. Det
store søgerbillede i FX-format med ca. 100 % dækning giver mulighed for optimal
billedkomposition af alle elementer inden for billedrammen. Forstørrelsen på 0,7x*
gør det nemmere at kontrollere de visuelle elementer på billedet, inklusive søgerens
informationsvisning. Den store matskive med det klare søgerbillede er omhyggeligt
designet til at medvirke til præcis fokusering ved såvel manuel som automatisk indstilling
af fokus. Derudover kan gitterlinjer om ønsket vises i søgeren og sikre en nøjagtig
komposition.
*50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1.0m-1

I indstillingen 1/3 STEP kan lukkertiden indstilles via det primære kommandohjul,
uden at du behøver at fjerne blikket fra søgeren

Monteret objektiv: AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition
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En ny målestok for kreativitet:
D4-billedkvalitet i en fusion med et let og handy format
Autentisk SLR-design fra Nikon: Det mest handy DSLR-kamera i FX-format
Df udmærker sig ved et smukt og klassisk design. For nogle vil
kamerahusets kompakte størrelse og skarpe kanter vække minder om
Nikons legendariske filmbaserede SLR-kameraer, især når det kombineres
med det nyudviklede objektiv AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition,
som gør det æstetiske look endnu mere udtalt. Andre vil opfatte denne
unikke hybrid som en nyskabelse i sig selv. Det er en ren og skær nydelse
at holde om dette velafbalancerede DSLR-kamera, som er det mindste
og letteste i Nikons serie af kameraer i FX-format. Se for dig, hvordan du
kan koncentrere dig fuldt ud om at tage billeder i flere timer med mindre af det besvær, som
normalt er forbundet med store, tunge kameraer. Det kan du glæde dig til med Df.
En treenighed med ægte potentiale: NIKKOR-objektiver, Nikons billedsensor i
FX-format fra D4 og billedbehandlingsenheden EXPEED 3
Der er mange flere fordele ved Df end dem, der kan ses med det blotte øje.
Når det drejer sig om billedkvalitet, tager det kampen op med det gennemprøvede og professionelle D4, som er Nikons topmodel inden for
DSLR-kameraer. Hjertet i Df er den kraftfulde billedsensor i FX-format
(mere end dobbelt så stor som den til kameraer i DX-format) og EXPEED
3-billedbehandlingsenheden. Df er udstyret med samme billedsensor som
D4 med en pixelstørrelse på 7,3 μm, hvilket betyder, at hver pixel er i stand
til at opfange den maksimale lysmængde under alle forhold,
så der opnås et højt signal/støj-forhold og et bredt dynamikområde. Når Df kombineres med et af de skarpe og innovative
NIKKOR-objektiver, kan du tage billeder med 16,2 effektive
megapixels – og de er ikke bare utroligt detaljerede, men også
lettere at arbejde med. Hvert eneste billede udmærker sig
ved bløde toneovergange, præcise farver og al den dybde, man forventer af et kamera i FX-format.
Og akkurat ligesom D4 har taget erfarne professionelle fotografer verden over med storm, formår
Df’s avancerede sensor og billedbehandlingsenhed også at arbejde perfekt
sammen og dermed minimere støjniveauet i hele ISO-området. Df
byder både på filformaterne komprimeret og ukomprimeret RAW
samt JPEG og TIFF. Med samme billedkvalitet som D4 og med
FX-format på en ny, handy måde åbner Df op for en helt ny
verden af fotografiske muligheder.
Faktisk størrelse

Det perfekte udgangspunkt for banebrydende fotografering: D4-billedkvalitet og
et imponerende ISO-område i et mere handy format
Df’s billedskabende potentiale er imponerende alsidigt.
Uanset hvordan lysforholdene er, lader Df dig aldrig i
stikken. I situationer med dårlig belysning uden adgang
til stativ giver kameraets fremragende ydeevne ved høj
ISO dig mulighed for at anvende kortere lukkertider
ved håndholdte optagelser og stadig tage klare, skarpe,
detaljerede og mættede billeder med meget lidt støj.
Taget med ISO 6400
©Jeremy Walker
Dertil kommer Df’s store dynamiske område ved lave ISOindstillinger, som giver garanti for mange nuancer, skarpe
kanter og fine detaljer, både i områder med højlys og områder med skygge, uden at det
går ud over det dynamiske område, selv når der tages billeder under forhold med masser af
lys eller skarpt lys med stor kontrast. Kameraets kompakthed og den avancerede styring af
diverse belysningssituationer giver fotografen større frihed til kunstnerisk udfoldelse, både
inden for kameraets standard-ISO-område på 100 til 12800 og ved yderligere udvidelse til
ISO 50 og ISO 204800 ækvivalent.
Fotografisk fleksibilitet: Picture Control-system, Aktiv D-Lighting og HDR
Med Nikons originale Picture Control-system bliver dine billeder, præcis som du havde
forestillet dig. Df har seks indbyggede indstillinger: Standard, Neutral, Levende, Monokrom,
Portræt og Landskab. Vælg en af dem for at matche dine intentioner eller forholdene
omkring motivet, og skab et unikt og dog naturligt fotografisk look. Med de forskellige
indstillinger er det muligt at finjustere parametre såsom skarphed, kontrast og lysstyrke. Det er
også muligt at gemme parametre for justerede, brugerdefinerede Picture Control-indstillinger
som filer, så du altid kan vende tilbage til en bestemt
fotografisk stil. Når du tager billeder af et motiv med stor
kontrast, hjælper Aktiv D-Lighting dig med at bevare
detaljeringsgraden i såvel højlys som i skygge, mens
billedets naturlige fotografiske fremtoning bevares. Ved
valg af HDR (High Dynamic Range)* tages der to billeder
med forskellig eksponering (en forskel på op til 3 EV) for
Aktiv D-Lighting: Ekstra høj 2
hver lukkerudløsning, hvorefter billederne kombineres til
©Takeshi Fukazawa
ét billede med større dynamisk område.
*Det anbefales at bruge stativ ved HDR-optagelse
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Kreativitet som teknologisk rettesnor: Ingeniørkunst, der vækker dit fotografiske instinkt
Avanceret teknologi, der giver perfekte billeder
Df’s innovative grundlæggende funktioner er udviklet med
inspiration for øje. Multi-CAM 4800 AF-sensormodulet
har 39 tætpakkede, strategisk placerede fokuspunkter, der
fungerer som et net, når du skal finde motivet og fokusere
skarpt på det. De ni sensorer af korstypen i midten giver
større præcision, uanset hvordan motivet vender. Selv om
dit teleobjektiv har en maksimal effektiv blændeåbning
på hele f/8 med en telekonverter monteret, kan du stole
trygt på Df’s AF-egenskaber,
i og med at der stadig er
syv aktive fokuspunkter.
Hvis det skal gå stærkt, kan
Df tage billedserier med en
hastighed på ca. 5,5 bps*1
(op til 100 billeder*2). Nikons
Alle 39 AF-punkter fungerer ved
f/5,6 eller større
system til motivgenkendelse
analyserer ved hjælp af RGBsensoren på 2.016 pixels og
billedsensoren hvert enkelt
motiv nøje, før billedet tages,
hvorefter dataene anvendes
til at finjustere autofokus,
33 AF-punkter fungerer ved
automatisk eksponering, i-TTLblændeåbninger, der er mindre end
f/5,6 og større end f/8
afbalanceret udfyldningsflash
og automatisk styring af
hvidbalance. Det udmønter sig
i en imponerende præcision.
*1 Baseret på CIPA-retningslinjerne
*2 Optaget i JPEG-format

Syv AF-punkter fungerer ved f/8
Fungerer som sensor af korstypen
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Avanceret teknologi, der optimerer visning og redigering
Uanset om man tager billeder i direkte sollys eller i mørke
rum, er det af altafgørende betydning, at det er nemt at
kontrollere billed- og kameraoplysningerne på kameraets
LCD-skærm. Df’s 8 cm store højopløsnings-LCD-skærm
med ca. 921.000 punkter (svarende til den, D4 er udstyret
med) har en bred synsvinkel og viser knivskarpe billeder
med mindre refleksion på overfladen takket være den
integrerede glas-/panelkonstruktion. Det udvidede
farvegengivelsesområde sikrer
bedre billedtjek. Funktionen
zoom under billedvisning kan
forstørre billeder i det store
FX-format til ca. 30x (i forhold
til længde), hvilket gør det
muligt at kontrollere fokus
Under optagelse med optisk
søger: Du kan hurtigt skifte
hurtigt og præcist. Teksten
mellem indstillingerne i
informationsvisningen, selv når
og baggrundsfarverne på
LCD-skærmen er slukket
LCD-skærmen skifter, når
lysforholdene ændres, så du altid
kan se kameraoplysningerne klart
og tydeligt. Den praktiske knap P
bag på kamerahuset giver direkte
adgang til menuindstillinger. Med
et enkelt tryk på knappen kan du
Under Live View-optagelse:
ændre indstillinger, både under
Indstillingerne kan ændres på
LCD-skærmen
optagelse med optisk søger og
ved Live View-optagelse, så du
ikke behøver at dykke dybt ned i
menustrukturen. Hvis du trykker
på knappen under billedvisning,
vises der en række forskellige
retoucheringsmenuindstillinger
Under billedvisning: Hurtig
på skærmen.
adgang til retoucheringsmenuen

Avanceret teknologi, der gør tilpasning til en leg
Til Live View-optagelse har Df, ud over gitterlinjevisningen
med 16 celler, en ny gitterlinjevisning med ni celler, der
optimerer kompositionen ved et højde-breddeforhold
på 3:2 samt forholdene 16:9 og 1:1 til beskæring efter
optagelsen. Den virtuelle horisont viser vandret hældning
og hældning fremad/bagud på LCD-skærmen, og vandret
hældning kan også ses i søgeren. Med Punkthvidbalance
kan du nemt hente forudindstillede manuelle data ud
fra et bestemt område af det billede, du vælger under
Live View. Du kan hurtigt finde frem til en fuldstændigt
naturtro hvidbalanceindstilling for det valgte motiv ved at
flytte målet rundt på hele billedet med multivælgeren. Det
overflødiggør behovet for et gråkort og giver dig mulighed
for hurtigt at hente forudindstillede data for selv meget
fjerne motiver. Det er smart, når du optager indendørs, hvor
lyskilderne sandsynligvis er
mere blandede.

Virtuel horisont viser vandret hældning
og hældning fremad/bagud

Visning af et højde-breddeforhold på
1:1 i Live View til brug ved beskæring
efter optagelse

Gitterlinjevisning med ni celler letter
kompositionen under Live View

Avanceret teknologi, der holder
Df er designet til at være let og velafbalanceret, især
ved brug af kompakte NIKKOR-objektiver med fast
brændvidde. Det er en klar fordel ved mange forskellige
slags fotoopgaver, og den er vel at mærke opnået uden
at gå på kompromis med driftssikkerheden. Kameraets
top, bagside og bund er fremstillet af en let og robust
magnesiumlegering, og forskellige dele af kamerahuset
er effektivt forseglet for at opnå en støvbeskyttelse og
vejrbestandighed svarende til den, der
kendes fra D800-serien. Df er udstyret
med en meget hurtig og præcis sekventiel
styremekanisme, der styrer lukker, spejl
og blænde uafhængigt af hinanden.
Lukkerens holdbarhed
Kompakt og kraftigt,
er blevet testet i form
genopladeligt Li-ionbatteri EN-EL14a
af 150.000 aktiveringer
med lukkerenheden og
drivmekanismen fysisk
monteret i kameraet.
Lukkerenheden omfatter
desuden en kompakt
selvdiagnosticerende
lukkerovervågningsenhed,
Kameraets top, bagside og bund
som sikrer uovertruffen
er fremstillet af en let og robust
magnesiumlegering
præcision. Takket være
den energibesparende
strømstyring og det
kompakte, genopladelige
Li-ion-batteri EN-EL14a er
det muligt at tage op til ca.
1.400 billeder* pr. opladning.
*Baseret på CIPA-standarder

Effektiv forsegling beskytter mod støv
og fugt
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Udvid din kreativitet: NIKKOR-objektiver og Nikon-systemet

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G Special Edition

©Jeremy Walker

Dette objektiv, som er baseret på AI-S NIKKOR 50mm f/1.8G, blev
specielt udviklet til Df med et matchende æstetisk design med en
sølvfarvet aluminiumring. Det er ideelt til portrætter, stillbilleder,
rejser og meget mere, og det leverer en forbløffende skarphed
samt smukt sløret baggrund takket være et optisk design, der
omfatter et asfærisk linseelement. Du kan forvente støjsvag og
jævn AF i et let og kompakt kamerahus.

Nikon F-fatning – giver nyt liv til de klassiske
NIKKOR-objektiver
Ud over den store tilfredsstillelse ved at tage
billeder med de nyeste
banebrydende NIKKORobjektiver kan Df også
byde på en anden stor
fornøjelse: Kompatibilitet med klassiske
NIKKOR-objektiver.
Dets objektivfatning
blev konstrueret med
en målerkoblingsarm, der kan vippes op, hvorved næsten alle NIKKOR-objektiver, inklusive ikke-AI objektiver,
kan anvendes. Ved at afstemme indstillingen af blændeværdien med objektivblænderingen til kameraet via
kommandohjulet kan du med de klassiske NIKKORobjektiver få lysmåling ved fuld blændeåbning og
opnå mere nøjagtige resultater (kun kompatibelt med
eksponeringsindstillingerne A og M). Nyd det kreative
potentiale, der bliver muligt, når du kombinerer
klassiske objektiver med den nyeste digitale teknologi.

©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Dette objektiv leverer en forbløffende skarphed og klarhed og
er et fremragende valg til en lang række motiver, der blandt
andet omfatter portrætter af personer i deres vante omgivelser,
landskaber, indendørs billeder og situationsbilleder. Dets store
maksimale blændeåbning producerer en smuk naturlig bokeh,
mens dets nanokrystalbelægning reducerer ghosting og
flareeffekter og sikrer dermed billeder af endnu højere kvalitet.

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G
Dette objektiv giver en mere naturtro dybdegengivelse gennem en jævn overgang af bokeh: fra
skarp fokus til fuldstændig sløret. Dette objektiv, der er udviklet med henblik på at give jævn manuel
fokusering og enestående skarphed selv ved maksimumblænden, er et fantastisk valg til portrætter
samt landskaber.

NIKKOR-objektiver – skarpe, nøjagtige, alsidige og pålidelige
Kun et højtydende objektiv af højeste kvalitet kan udnytte det fulde potentiale
i Df. NIKKOR-objektivsortimentet har en overlegen optisk ydeevne og en
pålidelighed, der roses til skyerne af professionelle fotografer verden over. Nikons
originale teknologier som f.eks. nanokrystalbelægning, der effektivt reducerer
ghosting og flareeffekter selv under stærk belysning, samt vibrationsreduktion
(VR), der kompenserer for kamerarystelser, fastholder den høje billedkvalitet i Df.
Det store sortiment af NIKKOR-objektiver bliver stadig større og fortsætter med
at give endnu flere muligheder til alle
Nikon DSLR-brugere.
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©Jeremy Walker

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G
©Jeremy Walker

©Takeshi Fkazawa

Dette objektiv er et fantastisk valg til naturoptagelser, landskaber
og aftenmotiver, og det opnår et bemærkelsesværdigt højt
niveau af aberrationskorrektion og leverer fremragende billeder
selv ved helt åbne blændeindstillinger. Nanokrystalbelægningen
reducerer effektivt ghosting- og flareeffekter, der ellers ville
være helt forventelige under vidvinkeloptagelse.

Dette objektiv har indbygget vibrationsreduktion, der gør det nemt
at lave håndholdte makrooptagelser. Det leverer klare, men stadig
naturlige billeder inden for mange fotograferingsgenrer, inklusive
portrætbilleder. Det giver et praktisk arbejdsområde til optagelse
af nærbilleder af blomster, insekter og andre smådyr. Nanokrystalbelægningen reducerer effektivt ghost- og flareeffekter.

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED

Et prismæssigt overkommeligt objektiv med fast brændvidde, der
anvender et specielt optisk design, og som med sit overraskende lette
og kompakte kamerahus leverer både fantastiske detaljer og en smuk
bokeh. Du kan forvente utroligt skarpe og naturlige portrætter under
forskellige lysforhold.

©Jeremy Walker

Nikon Speedlights og Creative Lighting
System – styrk dine kunstneriske evner
inden for fotografering
Vil du gerne have lys i atelierkvalitet hvor som helst?
SB-700 monteret
Det kan du få med Df, Creative Lighting System og
på Df
Nikon Speedlights. Både den handy og kraftige topmodel SB-910 og
den kompakte og intuitive SB-700 anvender innovativ i-TTL-flash
styring, der giver nem og præcis flasheksponering. Åbn op for
skyggerne i dit motiv ved hjælp af en direkte flash fra tilbehørsskoen,
eller skab nemt sidebelysning for at opnå mere dybde og jævne,
afrundede nuancer. En Speedlight og et TTL-fjernbetjeningskabel gør
det muligt. Ved at anvende flere Speedlights, der er kompatible med
Advanced Wireless Lighting-systemet kan du forvandle stemningen
i din fotografering på måder, der er umulige med den tilgængelige
belysning. Df og Creative Lighting
System gør det nemt.
SU-800 commander, der passer i tilbehørs
skoen, fjernstyrer trådløst to SB-700
enheder – en til at lyse hovedmotivet op
fra siden, og den anden til at lyse det
øverste af tønderne op bagfra.
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Mere tilbehør – GPS-enhed, trådløs mobiladapter,
trådløse fjernbetjeninger
GPS-enhed GP-1/GP-1A (ekstraudstyr)
Lokationsoplysninger som
breddegrad, længdegrad, højde
og tidspunkt (UTC – Universal
Coordinated Time) kan gemmes
som Exif-data. Billeder med
lokationsoplysninger kan vises i kortområdet i
ViewNX 2. Oplysningerne kan desuden anvendes på
Nikons billeddelings- og opbevaringstjeneste NIKON
IMAGE SPACE, på andre onlinebilleddelingstjenester
og i software med digitale kort.
Trådløs mobiladapter WU-1a (ekstraudstyr)
Kommunikation er mulig mellem kameraet og
smart-enheder som smartphones
og tablets via trådløst LAN. Du
kan også bruge din smart-enhed
som ekstern Live View-skærm til at
kontrollere billedet og optagelsen.
Billeder, der er overført til din smart-enhed, kan
deles med det samme. Adapteren er kompatibel
med smart-enheder, der anvender iOS- og
Android™-operativsystem.
Bemærk: Brugen af WU-1a sluttet til en smart-enhed kræver, at
Wireless Mobile Utility installeres på smart-enheden inden brug (kan
hentes gratis til smart-enheden via appbutikken).

Nomenklatur

Systemoversigt
SPEEDLIGHTS

Trådløs fjernbetjening WR-1 (ekstraudstyr)
Ved at indstille én WR-1 som
sender og en anden som modtager
monteret på Df er det muligt at se
eller ændre kameraindstillingerne
via displayet på senderen. Ved at
anvende radiofrekvenstransmission kan
kommunikationsafstanden mellem WR-1enheder være op til 120 meter. Der er forskellige
muligheder for fjernbetjent optagelse såsom den
samtidige udløsning af lukkeren på flere kameraer,
udløsning af lukkeren på flere kameraer, der er
synkroniseret med et master-kamera, hvor en
WR-1 er monteret, fjernbetjening af hver særskilt
kameragruppe og intervaloptagelse. Det er også
muligt at udføre fjernstyret optagelse ved at
kombinere WR-1 med WR-R10/WR-T10.

( )

~ +

,

- .

Med Nikons medfølgende software, ViewNX 2, kan
du let importere og gennemse billeder samt bruge de
oftest anvendte billedredigeringsfunktioner som at skifte
størrelse, foretage opretning samt regulere lysstyrken.
Som alle professionelle og entusiaster verden over ved,
indeholder Nikons RAW-billedformat, som er kendt
under navnet NEF (Nikon Electronic Format), enorme
mængder data, som ViewNX 2 kan behandle. Hvis du
ønsker at udnytte det fulde potentiale ved RAW-billeder,
er Capture NX 2, der fås som tilbehør, det anbefalede
og oplagte valg takket være programmets brede vifte
af intuitive redigeringsværktøjer som f.eks. Automatisk
retoucheringspensel, Batchbehandling, Quick Fix,
Opretningsværktøj, Vignetteringsstyring, Automatisk
farveaberrationsstyring og Forvrængningskontrol.

Capture NX 2

ViewNX 2

SØGERTILBEHØR

NIKKOR-OBJEKTIVER

/
Retvendt vinkelsøger DR-5

High-Performancebatteri SD-9

Speedlight
SB-910
Øjestykke DK-17*

Speedlight
SB-700
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Halvblød taske CF-DC6 (sort)
Speedlights
SB-910/700/400/300

{
|
^
_

Speedlight
SB-400
Speedlight
SB-300

}

TTL-fjernbetjeningskabler
SC-28/29
?

@ [

*ab

Halvblød taske CF-DC6 (brun)
s

Trådløse fjernbetjeninger WR-R10/WR-T10
(ekstraudstyr)
Du kan betjene et enkelt
kamera med en WRR10 monteret (antallet af
kameraer er ubegrænset),
hvis WR-T10 anvendes som sender. Den maksimale
kommunikationsafstand mellem WR-R10 og WR-T10
er 20 meter.

Nikon-software – få det optimale ud af dine RAW-filer
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Tilbehør

DIGISCOPINGTILBEHØR

Antidug-øjestykke DK-17A

Fieldscope-monteringsenhed
til digitalt spejlreflekskamera
(SLR-kamera) FSA-L1

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

Fieldscope-monteringsenhed
til digitalt spejlreflekskamera
(SLR-kamera) FSA-L2

Øjestykkedæksel DK-26*

Trådløs Speedlight-commander
SU-800

Gummiøjestykke DK-19

Close-up Speedlight Commander
Kit R1C1

Øjestykkeadapter
DK-18

Øjestykkeforstørrer
DG-2
Øjestykkeforstørrer
DK-17M

FJERNBETJENING, GPS-TILBEHØR OG
KABELUDLØSNING

c
d

APPLIKATIONER TIL SMART-ENHEDER
e f g

h

ij k l m n

1. Øsken til kamerarem
2. Sekundært kommandohjul
3. Knap til visning af dybdeskarphed
4. Knappen Fn
5. Selvudløserlampe
6. Målerkoblingsarm (kan vippes op)
7.	Dæksel til flash-synkroniseringsstik/
flash-synkroniseringsstik
8. Objektivudløserknap
9. Objektivfatning
10. Spejl
11. Knappen menu
12. K
 nap til hjælp/beskyttelse/
hvidbalance
13. Knap til zoom ind under billedvisning/
billedkvalitet/-størrelse
14. K
 nap til zoom ud under billedvisning/
miniature/til valg af flashindstilling/
til valg af flashkompensation/toknaps-nulstilling

15. Knappen P
16. Billedvisningsknap
17. Knappen slet
18. Søgerøjestykke
19. Søger
20. Dioptrijustering
21. Knap til AE/AF-lås
22. Knappen AF-ON
23. Primært kommandohjul
24. Lysmålingsvælger
25. Multivælger
26. Knappen OK
27. Fokuspunktlås
28. Hukommelseskortlampe
29. Skærm
30. Live View-knap
31. Knappen info
32. Knappen Bracketing
33. Objektivmonteringsmærke
34. Knap til AF-indstilling

o pq

Trådløs
fjernbetjening
WR-1

r

35. Knap til valg af fokusindstilling
36. USB-stikdæksel/USB-stik
37. H
 DMI-stikdæksel/ministik til
HDMI-port
38. Dæksel til tilbehørsstik/tilbehørsstik
39. Afbryder
40. Fatning til ekstern udløser
41. Udløserknap
42. Oplåsningsknap for eksponerings
kompensationshjul
43. Eksponeringskompensationshjul
44. O
 plåsningsknap for ISO-følsomheds
hjul
45. ISO-følsomhedshjul
46. Fokusplanets markering
47. T ilbehørssko (til flashenhed
(ekstraudstyr))
48. Lukkertidshjul
49. Oplåsningsknap for lukkertidshjul
50. Hjul til valg af udløserindstilling

51. Kontrolpanel
52. Eksponeringsprogramhjul
53. Knap til LCD-baggrundsbelysning/
to-knaps-nulstilling
54. Dæksel til stik til lysnetadapter
55. B
 atterikammerdæksel/dæksel til
hukommelseskort
56. Lås til batterikammerdæksel/lås
til dæksel til hukommelseskort
57. Stativgevind
58. Kontrolpanelet (fuld visning)

Premium læderrem AN-SPL001
(sort/brun)

WR-1

WR-T10

Trådudløser AR-3
GPS-enhed
GP-1A
Fjernbetjenings
kabel MC-DC2
Trådløs fjernbetjening
WR-R10

TASKE

Trådløs
mobiladapter
WU-1a

Halvblød taske
CF-DC6
(sort/brun)

TV-TILBEHØR
Halvblød taske
CF-DC5

HDMI-kabel**

Trådløs fjernbetjening
WR-T10

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG
OPLADERE

Medfølgende tilbehør

Smart-enhed**
(iOS/Android OS)
Wireless Mobile Utility†

Tv-skærm**

COMPUTERRELATERET TILBEHØR
Printer**
USB-kabel UC-E6*

Batterioplader
MH-24*

Genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL14a*

SD-hukommelseskort**

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

Lysnetadapter EH-5b

Kamerarem AN-DC9

Stik til lysnetadapter EP-5A

† Kan hentes (gratis) via appbutikken til smart-enheden.

Camera Control Pro 2
Opgradering til Camera Control Pro 2

Capture NX 2
Opgradering til Capture NX 2

ViewNX 2*

* Medfølgende tilbehør **Produkter, som ikke er fra Nikon
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Specifikationer
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixel
Billedsensor
Pixels i alt
Støvreduktionssystem
Billedstørrelse (pixels)
Filformat

Picture Control-system
Lagringsmedier
Filsystem
Søger
Søgerdækning
Forstørrelse
Øjepunkt
Dioptrijustering
Matskive
Spejl
Knap til visning af
dybdeskarphed
Objektivblændeåbning
Kompatible objektiver

Lukkertype
Lukkertid
Flashsynkroniseringshastighed
Udløserindstillinger
Billedhastighed

Digitalt spejlreflekskamera (DSLR)
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
16,2 millioner
36,0 × 23,9 mm CMOS-sensor
16,6 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX 2-software (ekstraudstyr) er påkrævet)
FX-format (36 × 24): 4928 × 3280 [L], 3696 × 2456 [M], 2464 × 1640 [S]
DX-format (24 × 16): 3200 × 2128 [L], 2400 × 1592 [M], 1600 × 1064 [S]
• NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden tab, komprimeret eller ukomprimeret
• TIFF (RGB)
• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic
(ca. 1:16) komprimering (størrelsesprioriteret). Komprimering i optimal kvalitet mulig.
• NEF (RAW) + JPEG: Enkeltbillede optaget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab kan vælges. Picture
Control kan tilpasses. Lager til brugerdefineret Picture Control
SD-hukommelseskort (Secure Digital) og UHS-I-kompatibelt SDHC- og SDXChukommelseskort
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format),
Exif (Exchangeable Image File Format til digitale stillbilledkameraer) 2.3, PictBridge
Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
FX (36 × 24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
DX (24 × 16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt
Ca. 0,7 x (50 mm f/1.4-objektiv indstillet til uendeligt og -1,0 m-1)
15 mm (-1,0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjestykket)
-3 til +1 m-1
Skærm af type B BriteView klar matskive Mark VIII med AF-punktmarkeringer
(gitterlinjer kan vises)
Automatisk
Når Pv-knappen trykkes ned, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt
af brugeren (eksponeringsindstillingerne A og M) eller af kameraet (eksponersindstillingerne P og S)
Automatisk, elektronisk styret
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkl. type G-, E- og D-objektiver (der
gælder visse begrænsninger for PC-objektiver) og DX-objektiver (der anvender
DX 24 × 16 1,5x billedområde), AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU-objektiver,
herunder ikke-AI objektiver. IX NIKKOR-objektiver og objektiver til F3AF kan
ikke anvendes. Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes til objektiver,
der har en maksimumblændeåbning på f/5,6 eller større (den elektroniske
afstandsmåler understøtter de syv fokuspunkter i centrum ved objektiver med
en maksimumblændeåbning på f/8 eller større og de 33 fokuspunkter i centrum
ved objektiver med en maksimumblændeåbning på f/7,1 eller større)
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
1/4000 til 4 sek. i trin af 1 EV (1/4000 til 30 sek. i trin af 1/3 EV med primært
kommandohjul), X200 (kun med lukkertidshjul), bulb, langtidseksponering
X=1/200 sek., synkroniseres med lukkeren ved 1/250 sek. eller længere
(flashrækkevidden mindskes ved lukkertider mellem 1/200 og 1/250 sek.)
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed),
Q (dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser), Mup (hævet spejl)
1 til 5 bps (CL) eller 5,5 bps (CH )

Selvudløser
Lysmåling
Lysmålingsmetode

2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med
intervaller på 0,5 sekund, 1, 2 eller 3 sekunder
TTL-lysmåling med RGB-sensor på 2.016 pixels
• Matrix: 3D color matrix II-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix
II-lysmåling (andre CPU-objektiver); Color Matrix-lysmåling kan anvendes 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 8, 15 eller 20 mm, eller
målingen kan baseres på gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU-objektiver
anvender en cirkel på 12 mm)
• Spot: Måler en cirkel på 4 mm (ca. 1,5 % af billedet) centreret på det valgte
fokuspunkt (det midterste fokuspunkt, hvis der anvendes et ikke-CPU objektiv)
• Matrix- eller centervægtet lysmåling: 0 til 20 EV
• Spotmåling: 2 til 20 EV

Lysmålingsområde
(ISO 100, f/1,4objektiv, 20 °C)
Lysmålerkobling
Kombineret CPU og AI (målerkoblingsarm (kan vippes op))
EksponeringsProgramautomatik med fleksibelt program (P); lukkertidsprioriteret automatik (S);
indstillinger
blændeprioriteret automatik (A); manuel (M)
Eksponeringskompensation -3 til +3 EV i trin på 1/3 EV
Eksponerings-bracketing 2 til 5 billeder i trin på 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Flash-bracketing
2 til 5 billeder i trin på 1/3, 2/3, 1, 2 eller 3 EV
Eksponeringslås
Lysmængden låses ved den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed
ISO 100 til 12800 i trin på 1/3 EV. Kan også indstilles til ca. 0,3, 0,7 eller 1 EV
(anbefalet
(svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV (svarende
eksponeringsindeks) til ISO 204800) over ISO 12800, med mulighed for automatisk styring af
ISO-følsomheden
Aktiv D-Lighting
Der kan vælges mellem auto, ekstra høj +2/+1, høj, normal, lav eller fra
ADL-bracketing
To billeder vha. den valgte værdi for ét billede eller tre til fem billeder vha.
forudindstillede værdier for alle billeder
Autofokus
Nikon Multi-CAM 4800 autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, fin
indstilling og 39 fokuspunkter (herunder ni sensorer af korstypen, de midterste
33 punkter er tilgængelige ved blændeåbninger mindre end f/5,6 og større end
f/8, mens de midterste syv fokuspunkter er tilgængelige ved f/8)
Måleområde
-1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); intelligent fokustracking med automatisk aktivering i henhold til motivets status
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 39 og 11 fokuspunkter
Indstilling af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med 9, 21 eller 39 punkter, 3D-tracking,
autopunkts-AF
Fokuslås
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at
trykke på knappen AE-L/AF-L
Flashstyring
TTL: i-TTL-flashstyring vha. RGB-sensor med 2016 pixels er mulig med SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300. i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash til digitale spejlreflekskameraer anvendes til matrix-lysmåling
og centervægtet lysmåling, i-TTL-standardflash til digitale spejlreflekskameraer
med spotmåling
Flashindstillinger
Synkronisering med forreste lukkergardin, langtidssynkronisering, synkronisering med bageste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med
langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bageste lukkergardin;
Auto FP High-Speed-synkronisering understøttes
Flashkompensation
-3 til +1 EV i trin på 1/3

Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra fabrikantens side. Januar 2014

ADVARSEL!

Lyser, når ekstern flashenhed (ekstraudstyr) er fuldt opladet; blinker, når flashen
udløses med fuld effekt
Tilbehørssko
ISO 518 tilbehørssko med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Nikon Creative Lighting Advanced Wireless Lighting understøttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller
System (CLS)
SB-700 (SB-600 og SB-R200 som fjernstyrede enheder eller SU-800 som
commander). Auto FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes med
alle CLS-kompatible flashenheder med undtagelse af SB-400 og SB-300. Flashfarveinformation og FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder.
Synkroniseringsstik
ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Hvidbalance
Auto (2 typer), glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet,
skygge, forudindstillet manuelt (der kan gemmes op til fire værdier), måling af
punkthvidbalance tilgængelig under Live View, vælg farvetemperatur
(2500 K til 10000 K), alle med finindstilling
Hvidbalance-bracketing 2 til 3 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Live View-objektivmotor • Autofokus (AF): Single AF (AF-S); altid aktiveret AF (AF-F)
• Manuel fokus (M)
Indstilling af AF-metode Ansigtsprioriteret AF, bredt område-AF, normalt område-AF, følg motiv-AF
under Live View
Live View-autofokus Kontrastbaseret AF hvor som helst i billedet (kameraet vælger automatisk
fokuspunkt, når Ansigtsprioriteret AF eller Følg motiv-AF er valgt)
Skærm
8 cm stor TFT-LCD-skærm af lavtemperatur-polysilicium med ca. 921.000 punkter
(VGA), ca. 170° synsvinkel, søgerdækning på ca. 100 % og regulering af lysstyrke
Billedvisning
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder eller kalender) med zoom
under billedvisning, fotodiasshows, histogramvisning, højlys, billedinformation,
visning af lokationsdata og automatisk billedrotation
USB
USB (hi-speed)
HDMI-udgang
Mini-HDMI-port (type C)
Tilbehørsstik
• Trådløse fjernbetjeninger: WR-R10 og WR-1 (ekstraudstyr) • Fjernbetjenings
kabel: MC-DC2 (ekstraudstyr) • GPS-enheder: GP-1/GP-1A (ekstraudstyr)
Understøttede sprog Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk,
finsk, fransk, tysk, græsk, hindi, ungarsk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien), rumænsk, russisk, spansk,
svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk
Batteri
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a
Lysnetadapter
Lysnetadapter EH-5b, kræver stik til lysnetadapter EP-5A (ekstraudstyr)
Stativgevind
1/4” (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 143,5 × 110 × 66,5 mm
Vægt
Ca. 765 g med batteri og hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel;
ca. 710 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde Temperatur: 0 til 40 °C, luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL14a, batterioplader MH-24, øjestykkedæksel
(kan variere fra land til land) DK-26, streng til gummiøjestykke, USB-kabel UC-E6, kamerarem AN-DC9,
kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-1, CD-rom med ViewNX 2
• PictBridge er et varemærke. • SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C,
LLC. • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registre
rede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC. • Produkter og mærkenavne er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive virksomheder. • Billeder i søgerne, på LCDskærme og andre skærme vist i denne brochure er simulerede.

2014 Nikon Corporation

FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER ANBEFALES DET AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN
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