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Skarp og hurtig AF gør det er muligt at indfange selv de mest uforudsigelige motiver

AF-tracking, der aldrig giver slip: Ekstreme bevægelser fastholdes selv på tæt hold

Med en betydeligt forbedret autofokus giver D4S skarp fokus med hurtig og præcis første AF-registrering – selv når motiverne kaster sig
uforudsigeligt ind foran kameraet.

Ved optagelse af sportsbegivenheder kan det være lidt af en udfordring at komme tæt på begivenhederne og samtidig bevare
muligheden for at følge motivet præcist og sikkert. Med D4S er det blevet meget nemmere.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/2.000 sekund, f/4,5 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 200
• Picture Control: Standard © Robert Beck

• Objektiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/2.000 sekund, f/4 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 320
• Picture Control: Standard © Robert Beck

Skarpe og klare billeder uanset lysforholdene med klart forbedret støjreduktion
Selv i omgivelser med svag belysning leverer D4S en forbløffende billedkvalitet, hvor hudtonerne gengives præcist. Fine detaljer får billederne
til at træde frem og giver dem en naturtro fornemmelse af dybde.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/500 sekund, f/4 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 6.400
• Picture Control: Standard © Dave Black

Med den befriende sikre AF kan du koncentrere dig om kompositionen
Fotografer kan trygt stole på D4S’s autofokus, som holder fast i motivet, så de kan koncentrere sig om kompositionen.
Den nye gruppepunkts-AF registrerer motiverne i fem AF-punkter og holder dem i fokus, så du uden yderligere
spekulationer kan optage motiver, der bevæger sig i alle retninger.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.600 sekund, f/7,1 • Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 1.000 • Picture Control: Standard © Dave Black

Med den alsidige autofokus kan du med sindsro tage billeder af selv de mest
uforudsigelige bevægelser

Sikkert nok til at få billedet i kassen ved høj ISO, samtidig med at en jævn, rig
tonegraduering bevares

Naturbilleder kræver hurtig første registrering af AF og mulighed for at følge motivet i det uendelige. Ved at maksimere alle fokuspunkternes ydeevne
giver D4S’s dynamiske AF-område (51 punkter) den autofokus-alsidighed, der er nødvendig til uforudsigelige motiver, f.eks. fuglen på billedet ovenfor.

Tag på natureventyr med D4S, selvom himlen er truende grå eller på en regnvejrsaften. Kombinationen af et holdbart, vandtæt kamerahus
og ydelsen ved høj ISO betyder, at du med D4S kan udøve din kunst på vilde, nye steder.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [S], 1/4.000 sekund, f/9 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 3.200
• Picture Control: Standard © George Karbus

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [A], 1/400 sekund, f/18 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 3.200
• Picture Control: Landskab © George Karbus

For at blive mester inden for sportsverdenen skal en helt
særlig kombination af faktorer gå op i en højere enhed.
Det samme gælder for fotografer, der dækker sportsdramaet, mens det foregår. Hvis fotografen skal kunne
gengive sportsudøverens fortælling med al den fysiske
og følelsesmæssige intensitet, den fortjener, kræver det
udstyr, som opfylder de allerstrengeste krav. Skal der
konstant tages billeder, der kan tiltrække sig redaktørernes
og læsernes opmærksomhed rundt om i verden, kræver
det et kamera i en klasse for sig.
Et sådan kamera er D4S.
D4S har det tempo og den styrke, som forventes af et nyt
Nikon-flagskib, er fyldt med endnu flere funktioner og større
alsidighed. Helt enkelt: Det tager de billeder, du ønsker,
hvor du ønsker det, fordi det trofast gør, hvad du vil have det
til, med en utroligt præcis første registrering af AF og AFtracking – selv ved stor forstørrelse eller efter pludselige
skift i afstanden til motivet. Kameraet leverer en utrolig
JPEG-billedkvalitet direkte fra kameraet, herunder et nyt
niveau, hvad angår dybde, skarphed og brugervenlighed.
Videofaciliteterne er stærkere og mere alsidige end tidligere
med en ny 1080/60p og chokerende skarp 1.920 × 1.080beskæringsindstilling, som skal opleves, før man tror den.
Overliggeren er hævet. Tæt på eller langt fra – D4S tager
billeder, som før var uopnåelige. Selv under ekstremt
vanskelige optageforhold tager D4S billeder, der sælger.

Helt igennem professionel præstation: en sand fornyelse

Forvent skarp fokus selv ved den mest uforudsigelige bevægelse, f.eks.
når en gymnast pludseligt og hurtigt bøjer sig bagover.
© Dave Black

Selv et kort øjeblik er nok for D4S til at indfange en butterflysvømmer, som dukker op i en brøkdel af et sekund.
© Dave Black

Alsidige indstillinger af AF-metode til forskellige
professionelle behov
D4S forbedrer sin enestående, alsidige fokusering. Ud over de fire
indstillinger, som gennem tiden er testet (enkeltpunkts-AF, dynamisk
område-AF, autopunkts-AF og 3D-tracking), er der nu en femte indstilling af AF-metode. Den nye gruppepunkts-AF fokuserer mere sikkert
på det ønskede motiv ved i modsætning til dynamisk AF-område, der
anvender ét første AF-punkt, at anvende fem AF-punkter samtidigt
som et net. Det kan være ekstremt nyttigt, når målet er et uforudsigeligt motiv, som er vanskeligt at hægte sig fast på. Samtidig undgås
risikoen for utilsigtet at fokusere på baggrunden. Fotografer kan nu
slappe af vel vidende, at små, fjerne motiver i hurtig bevægelse kan
indfanges hurtigere, med større succes og med skarpere gengivelse.
Følg motivet i tryg forvisning om, at du opnår en flot komposition uden beskæring overhovedet.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.250 sekund, f/2,8 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 4.000 • Picture Control: Standard

• Nye algoritmer, som yderligere forbedrer den præcise AF-registrering i forbindelse med motiver, der bevæger sig hurtigt og
uforudsigeligt – nære såvel som fjerne • Utrættelig AF-tracking, så motiver, der enten fjerner eller nærmer sig med stor hastighed,
kommer med på billedet, hvorved der opnås en dynamisk, professionel komposition • Hurtig og strategisk indstilling af AF-metode via
knapper til betjening af fokus på NIKKOR-superteleobjektiver giver optimeret AF i enhver situation

Enkeltpunkts-AF

Dynamisk område-AF (9
punkter)

Dynamisk område-AF
(21 punkter)

D4S har 51 fokuspunkter med 15 sensorer af korstypen
i søgerens centrale område, der med usvigelig
sikkerhed registrerer kontrasten i såvel lodret som
vandret retning, så der opnås en bedre AF-ydelse.
Alle 51 punkter reagerer med f/5,6 og yder optimalt
sammen med alle AF-NIKKOR-objektiver. Desuden
er de ni centrale punkter og de tre punkter til venstre
og højre for de ni kompatible med blændeåbninger
mindre end f/5,6 og større end f/8. Resultatet: stressfri
fokusering, når der bruges 1,4x eller 1,7x telekonvertere.
Desuden er 11 fokuspunkter kompatible med f/8, hvilket
giver betydelig AF-styrke, når der anvendes en 2,0x
telekonverter sammen med NIKKOR-superteleobjektiver.

Dynamisk område-AF
(51 punkter)

Kompatibel med f/5,6
3D-tracking

Autopunkts-AF

Gruppepunkts-AF

Strategisk, hurtigt skift af den indstillede AF-metode via
knapper til indstilling af fokus på NIKKOR-superteleobjektiver

Præcis registrering af AF og effektiv
forfølgelse af motivet giver professionelle
fotografer vinger – selv i ekstreme situationer
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AF-styrke med forskellige kombinationer af
NIKKOR-objektiver og telekonvertere

© Robert Beck

Uovervindelig AF-præcision og alsidighed

Forvent AF-ydelse på et helt nyt niveau, hvor du kan nå nye æstetiske
mål og samtidig få din redaktørs anerkendelse. Efter at have lyttet
til utallige professionelle fotografer, der konkurrerer inden for dette
virkeligt krævende område, svarer Nikon med et nyt og inspireret AFsystem – den ultimative ydelse, hvad angår fokusering, til professionelle
fotografer, der dag ind og dag ud befinder sig i ekstreme situationer.
Med omhyggeligt genkalibrerede AF-algoritmer stiller Advanced MultiCAM 3500FX-autofokussensormodulet hurtigt og præcist ind, hvor og
hvordan du ønsker det – uanset hvor tæt på, langt væk eller uforudsigeligt
dit motiv dukker op på arenaen. Forvent detekteringspræcision selv
ved motiver, hvor kontrasten er lav. Det detekterede motiv forbliver i
konstant fokus takket være den effektive sporingsmekanisme. Forestil
dig en speedskater, der kommer susende imod dig. Med D4S ved du,
at du kan følge motivet, lige indtil den æstetisk perfekte komposition
vises i søgeren. De dage er ovre, hvor der konstant skal skydes løs for
en sikkerheds skyld. Det samme høje niveau for AF-ydelsen gælder i
en lang række udfordrende situationer, som nutidens sportsfotografer
står overfor. Desuden fungerer forfølgelsen af motivet lige effektivt,
selvom udsynet til motivet et øjeblik spærres, f.eks. under en fodboldeller håndboldkamp. Med så alsidig en AF hjælper D4S dig med at tage
vinderbilleder i enhver situation.

Selv situationer, hvor hovedmotivet hele tiden ændrer sig, kan ikke
narre D4S’s autofokus.
© Robert Beck

D4S’s præcise autofokus låser sig hurtigt til skiløberen, som i topfart under et styrtløb dukker op i
søgeren fra blind position.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M],
1/2.500 sekund, f/7,1 • Hvidbalance: Direkte sollys • Følsomhed: ISO 2.000 • Picture Control: Standard
© Robert Beck

Det kræver planlægning at opnå de ønskede billeder. De fleste
sportsfotografer benytter eksempelvis ofte indstillingen dynamisk
område-AF med ni punkter, men der kan være situationer under en
kamp eller forestilling, hvor en anden indstilling af AF-metoden passer
bedre. Du kan foretrække indstillingen enkeltpunkts-AF til at fokusere
specifikt på en sportsudøvers øje, men øjeblikke senere have behov for
andre indstillinger af dynamisk områdeAF eller gruppepunkts-AF, hvis motivet
begynder at bevæge sig uforudsigeligt.
Med D4S fungerer knapperne til
betjening af fokus på dit NIKKORsuperteleobjektiv som en strategisk
genvej til en forudindstillet indstilling af
AF-metode. Nu kan du skifte mellem
Enkeltpunkts-AF
dine to vigtigste indstillinger
her og nu – helt uden at tage
øjnene fra motivet.
Tryk blot for at skifte
indstilling, og slip igen
for at vende tilbage til
den tidligere indstilling.

Dynamisk område-AF (9
punkter)

Gruppepunkts-AF

Kompatibel med en
blændeåbning, der er
mindre end f/5,6 og
større end f/8

Kompatibel med f/8

Fungerer som sensorer af korstypen
Fungerer som linjesensorer

Knapper til indstilling af fokus

Bemærk: Det er ikke muligt at
skifte til den forudindstillede
indstilling af AF-metode,
når 3D-tracking er valgt på
kameraet, og der anvendes
autofokus.
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Et helt nyt niveau af klarhed med hidtil uset støjreduktion
I sit standardområde fra ISO 100 til ISO 25.600 leverer D4S uden
undtagelse skarpe kanter og klare farver, hvilket opnås gennem
Nikons egne omhyggelige og kompromisløse testprocedurer.
Nikon forbedrer hele tiden sin ekspertise inden for støjkontrol.
Det kraftfulde EXPEED 4-billedbehandlingssystem har en helt ny
algoritme til støjreduktion ved høj ISO og nøjagtig gengivelse af
farver, som resulterer i en forbedret umiddelbar skarphed og klarhed,
uden at det går ud over de fine strukturer og lysende detaljer.
Billedkvaliteten bevares, selv når støjreduktionsniveauerne er indstillet
til "Høj", og støjen holdes på et minimum, selv på plane flader i
mellemtoneområdet. Kombineret med kameraets mange andre
forbedringer på billedbehandlingsfronten betyder det, at dine billeder
bevarer dybere toner, en bedre farvemætning og generelt giver et
friskere udtryk. Selv inden for mulighederne med professionelt udstyr
når D4S's billedkvalitet et helt nyt præstationsniveau. Se selv.

JPEG-billeder direkte fra kameraet er så skarpe, at de er klar til udgivelse – selv efter heftig beskæring.

ISO 1.600

ISO 3.200

ISO 12.800

ISO 25.600

Udsøgte hudfarver med præcis hvidbalance
EXPEED 4-billedbehandlingssystemet anvender en ny,
intelligent algoritme til automatisk
hvidbalance, som mere præcist
registrerer lyskilder gennem
en omhyggelig, detaljeret
billedanalyse. Dette bidrager
betydeligt til mere mættede
Præcis, automatisk hvidbalance gengiver
hudtoner med et sundere
sunde hudfarver.
udseende under forskellige
lyskilder. Hver hvidbalanceindstilling, også auto, kan desuden
kalibreres i endnu finere trin end tidligere, så der opnås en mere
finkornet styring af farverne. Desuden gør kameraets nye funktion
Punkthvidbalance det muligt på stedet at beregne en forudindstillet
manuel hvidbalance under Live View, hvor der anvendes et lillebitte
område, som er valgt på billedet, til indsamling af data. For at opnå
det præcisionsniveau, som professionelle fotografer kræver, bevarer
ethvert forudindstillet område til indsamling af data sin størrelse,
selv når Live View-billedet forstørres. Hvis du ikke er tilfreds med
resultatet, skal du blot flytte indsamlingsområdet manuelt, så får
du en ny måling af punkthvidbalancen. Det kan gøres så mange
gange, som det er nødvendigt, uden at processen skal gentages fra
begyndelsen – endnu en praktisk foranstaltning, der kan give den
effektivitet, som professionelle fotografer sætter pris på.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: JPEG fine • Eksponering: Indstilling [M], 1/2.000 sekund, f/4,5 • Hvidbalance: Overskyet • Følsomhed: ISO 320 • Picture Control: Standard © Robert Beck

Vindende billedkvalitet, når der er penge
i hurtighed
• Forbløffende skarphed, udsøgte hudtoner og forbedret dybde i JPEG-billeder direkte fra kameraet
• Det kraftfulde EXPEED 4-billedbehandlingssystem giver klare billeder med minimal støj fra ISO 100 til 25.600
• Alsidig, automatisk hvidbalance og praktisk Punkthvidbalance, som sikrer præcision i en fart – uundværlig for professionelle fotografer

ISO 6.400

Formidable teknologier i hjertet af dine billeder

Forbløffende billedkvalitet direkte og klar til
resten af verden
Det forventes af mange af vore dages fotografer, at de har
vinderbilleder online, sekunder efter at de er taget. For at få og bevare
fotoredaktørernes opmærksomhed skal billedkvaliteten være i orden
direkte fra kameraet – når billedet er taget, skal det være klar til
udgivelse uden efterbehandling. D4S er designet med dette mål for
øje. Sekunder efter, at du har trykket på udløserknappen, er verden
vidne til et helt nyt niveau af billedskarphed, mættede toner og dybde
i dine billeder. Hudtonerne er varmere, mere naturlige og uden den
støj, som reducerer billedkvaliteten ved høje ISO-indstillinger. Du kan
forvente den samme kvalitet, selvom du arbejder
under vanskelige lyskilder, f.eks. i dårligt
oplyste sportshaller eller på stadion om
aftenen. Billederne imponerer
ved første øjekast, men
skarpheden lever også op
til nærmere granskning,
fordi de bevarer
deres førsteklasses
karakteristika selv efter
den heftige beskæring,
som udgivelse i
magasiner, aviser og på
hjemmesider kræver.

Originalbilledet med billedet ovenfor i rammen inden beskæring.
© Robert Beck

Fang sportsudøverens ansigt med D4S, og undersøg derefter hver
eneste detalje på billedet. Først da forstår du, hvor stor respekt D4S
fortjener.

Ethvert vinderbillede, du tager med D4S, bliver muligt i kraft af
en formidabel kvartet af Nikon-billedbehandlingsteknologier. Den
nydesignede CMOS-billedsensor i FX-format giver en opløsning på 16,2
megapixel og et utrolig stort lysfølsomhedsområde: ISO 100 til 25.600
som standard, uden at det går ud over det dynamiske område, som kan
udvides til, hvad der svarer til ISO 50 til 409.600. Den perfekte ledsager
til sådan en sensor er et objektiv i NIKKOR-serien. Hvert eneste
objektiv har en uovertruffen skarphed, klarhed og præcision, så det kan
udnytte D4S-sensorens fulde potentiale under forskellige lysforhold.
Det kraftfulde EXPEED 4-billedbehandlingssystem modtager 14-bit
A/D-konverterede data fra sensoren og udfører en omfattende 16-bitbehandling for at bevare billedoplysningerne intakte, uden at det går
ud over hastigheden. Strømmen udnyttes intelligent: Forvent mellem
3.020 *1, 3 (udløserindstilling med ét billede) og 5.960 billeder*2, 3
(kontinuerlig udløserindstilling) med én enkelt batteriopladning. Endelig
er der det exceptionelle Picture Control-system, som ikke alene giver
billeder i højeste Nikon-standard, men også giver professionelle
fotografer mulighed for at definere deres eget “look” ved at indstille en
række billedparametre for såvel stillbilleder som videoer.

Nikons eksklusive, avancerede system til motivgenkendelse
Professionelle fotografer kan trygt stole på
D4S, hvad angår præcision og problemfri
synergi mellem vigtige kamerastyringer, f.eks.
autofokus, automatisk eksponering, automatisk
hvidbalance og i-TTL-flasheksponering. Ved hjælp
af 91K-pixel RGB-sensoren, som også fungerer
som præcisionslysmålingssensor, studerer
91K-pixel RGB-sensor
D4S's avancerede system til motivgenkendelse
de enkelte optagescenarier for lysstyrke, kontrast, farve, fordeling
af højlys og sågar tilstedeværelse af menneskers ansigter. Derefter
anvender det disse oplysninger til at opnå den bedst mulige analyse
af motivet – præcist og i løbet af millisekunder inden udløsningen af
lukkeren for hvert billede, du tager – selv under kontinuerlig optagelse
ved høj hastighed. Det avancerede system til motivgenkendelse
fungerer lydløst og umærkeligt i baggrunden, så du kan tage de bedst
mulige billeder. Forvent kraftigere fokus-tracking, opnå knivskarp
fokus på ansigter, velafvejede eksponeringer, der bevarer højlys, og
endda en mere naturtro hvidbalance. Systemet udnytter desuden
oplysninger fra billedsensoren til forstørret billedvisning af dit motivs
ansigt tillige med styring af automatisk eksponering og autofokus ved
Live View-optagelse, herunder også video.

*1 Baseret på CIPA-standarder.
*2 Baseret på Nikons test.
*3 Ved brug af et XQD-kort.
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Nikon Creative Lighting System:
belysning på atelierniveau – stort set overalt
Skal der arbejdes med mere end det lys, der er til rådighed, så
er det nemt med Nikons uovertrufne Creative Lighting System
(CLS). De handy Nikon Speedlights (ekstraudstyr) kan forvandle
enhver lokation til et professionelt atelier med et udvalg af
forskellige CLS-flashfunktioner, som kan give billederne dybde og
dynamik. Advanced Wireless Lighting giver præcis fjernbetjening
af flashenheder: du kan styre op til tre grupper Speedlights med et
ubegrænset antal enheder pr. gruppe. Betjeningen er lige så intuitiv
som en Speedlight på kameraet, fordi brugergrænsefladen er nem
at forstå. Takket være Nikons eksklusive i-TTL-flashstyring bliver
resultaterne ubønhørligt præcise. Derudover har D4S en indstilling
til eksponeringskompensation, der kun påvirker billedets baggrund.
I modsætning til kompensation af hele billedet ændrer den både
flash og eksponeringen af baggrunden, så med denne funktion kan
fotografen fremhæve det, der skal lægges vægt på i kompositionen,
uden komplicerede beregninger.

Justering af Picture Control kan enten umærkeligt eller markant forbedre dine billeders udseende, samtidig med at den fotografiske integritet bevares.

Større kunstnerisk frihed – helt under din kontrol
• Fremragende filhåndtering og Nikons Picture Control-system bevarer billedernes integritet, samtidig med at den kreative frihed bliver større
• Nikons Creative Lighting System med indstillingen “Kun baggrunden” for eksponeringskompensation adskilt fra flashkompensationen
• Aktiv D-Lighting for at bevare flere detaljer i højlys og i skygger i skarpt lys, så du opnår de naturligt udseende resultater,
som er enestående for Nikon

D4S giver JPEG-billeder i exceptionel billedkvalitet direkte fra
kameraet uanset standardindstillingen, men fordelene stopper
ikke her. Da kameraets billedfiler er så utroligt nemme at håndtere,
kan professionelle fotografer let sætte deres kunstneriske præg
ved at udnytte Nikons originale Picture Control-system. Anvend
blot en forudindstillet Picture Control-indstilling efter eget ønske,
og nyd de markante billeder. Juster parameterskyderne en smule
for at forbedre udseendet yderligere. Du kan endda oprette
brugerdefinerede Picture Controls ved at ændre forudindstillingerne
på en pc vha. programmet Picture Control Utility*. Med Picture
Control-systemet kan du til fulde udforske de enkelte billeders
fotografiske potentiale, uden at det går ud over deres integritet.
*Software, hvortil der er adgang fra ViewNX 2 (følger med D4S) eller Capture NX 2
(ekstraudstyr).
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Originalbilledets udseende blev ændret betydeligt under
efterbehandlingen ved at ændre Picture Control til “Levende” med
parametrene finindstillet vha. Picture Control Utility og yderligere
forbedret vha. Color Control Points (farvestyringspunkter) i Capture
NX 2. Det redigerede billede vises øverst på denne side.

HDR (High Dynamic Range)

Bemærk: Det anbefales at bruge stativ.

Auto FP High-Speed-synkronisering blev opnået vha. fire eksterne Nikon Speedlights SB-910, som
blev betjent trådløst fra SU-800-commanderen, der var monteret på D4S.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M],
1/2.500 sekund, f/6,3 • Hvidbalance: Auto 2 • Følsomhed: ISO 160 • Picture Control: Standard © Dave Black

Eksperimentér med Picture Controls, og giv dine billeder attitude
Prøv at anvende forudindstillede Picture Controls til usædvanlige motiver
som en måde at give dine billeder en ny fremtoning eller stil på.

“Landskab” giver mere imponerende kontrast i portrætter

Eksponeringsforskel; 3 EV,
Udjævning; normal

Indstilling af mindste lukkertid for at undgå slørede
billeder ved Auto ISO-følsomhedsstyring

Ingen eksponeringskompensationen til motiv
og baggrund

Eksponeringskompensation “Kun baggrunden”
(-2 EV)

Med indstillingen Auto ISO-følsomhedsstyring justerer kameraet automatisk
ISO-følsomheden, hvis den korrekte
eksponering ikke kan opnås ved den
valgte følsomhed. Maksimal følsomhed
kan indstilles til fra ISO 200 til Høj 4.
I indstilling P eller A kan den mindste
lukkertid indstilles til fra 1/4.000 til 30 sek. for at aktivere auto
ISO-følsomhedsstyring. Vælg kort lukkertid som mindste lukkertid for
at undgå utilsigtet sløring, hvis motivets lysstyrke svinger konstant,
f.eks. hvis skyer bevæger sig hurtigt over himlen, eller der optages
på en sportsplads, som delvist ligger i skygge. Med den automatiske
indstilling ved indstilling af mindste lukkertid vælger D4S automatisk
den lukkertid, der aktiverer auto ISO-følsomhedsstyring, baseret
på det monterede objektivs brændvidde – særdeles nyttigt, når der
optages med et NIKKOR-zoomobjektiv.

Fire indstillinger for billedområde

Taget med
“Portræt”

Taget med “Landskab” med finindstillede
parametre

Eksponeringskompensation “Hele billedet”
(-2 EV)

“Portræt” forbedrer landskabsbilledernes bløde, jævne udseende

Forbedret reaktion ved billeder med en enkelt
Speedlight i-TTL-flash
Originalbillede taget med
indstillingen “Landskab” under
Picture Control.

Når der arbejdes i lys med ekstremt
stor kontrast, f.eks. i modlys, der
overskrider kameraets i forvejen
store dynamiske område, gør D4S’s
funktion Aktiv D-Lighting det som
noget helt unikt muligt at bevare
detaljer i både højlys og skygger. Det
Ekstra høj 1
sker samtidig med, at en passende
kontrast og et naturligt fotografisk udseende bevares. Det kraftige
EXPEED 4-billedbehandlingssystem sikrer naturtro farver med
kortere behandlingstid – det arbejder i realtid, mens du optager. Prøv
indstillingen “Ekstra høj 1” eller “Ekstra høj 2” under særligt vanskelige
lysforhold. Aktiv D-Lighting fungerer med et enkelt tryk på udløseren,
og kan vise sig særdeles effektiv, når bevægelse er en del af dit billede.

Med HDR-indstillingen (High Dynamic Range)
optager D4S to billeder med forskellig eksponering
(forskellen kan være helt op til 3 EV) for hver
lukkerudløsning, så der skabes ét billede, der
dækker et større dynamisk område end kameraets
eget dynamiske område. Jævnheden i kanterne,
hvor de to eksponeringer mødes, kan justeres.
Bedst egnet til landskaber, interiører og arbejdet
i atelieret, hvor de færdige billeder bevarer
farvemætningen og tonerne med minimal støj.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [S], 1/3.200 sekund, f/11 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 3.200 • Picture Control: Ændret til "Levende" og justeret under
efterbehandlingen © George Karbus

Større kunstnerisk frihed for professionelle
fotografer – Nikons Picture Control-system

Aktiv D-Lighting med indstillingen “Ekstra høj 2”

Taget med
“Landskab”

Taget med “Portræt” med finindstillede
parametre

Takket være yderligere optimering af monitorpræ-flashes giver D4S forbedret reaktion ved
billeder med i-TTL-flash med en enkelt Speedlight.
Kameraet foretager hurtigt i-TTL-flashstyringen, så
du får optimale resultater uden at gå glip af kritiske
øjeblikke: En fordel, du især bliver glad for under
kontinuerlig optagelse.

Kombinationen af D4S og NIKKOR-objektiver giver dig en enestående
fleksibilitet. Foruden FX-formatet (36,0 × 23,9 mm) optager D4S
desuden med en beskæring på 5:4 (29,9 × 23,9 mm) og 1,2×
beskæring (29,9 × 19,9 mm) tillige med DX-formatet (23,4 × 15,5 mm).
De to sidste er indstillinger på ca. 1,2× eller 1,5×, hvilket kan være
ekstremt nyttigt, når der skal opnås telefotoeffekt med et eksisterende
objektiv.

FX-format

5:4-beskæring

1,2× beskæring

DX-format
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Den arbejdshastighed, du har brug for, når du vil være på forkant med spillet
Strategiske forberedelser inden optagelse giver effektive
resultater
• Tilpasning af AF-funktionerne giver en mere sikker betjening
D4S’s AF-funktioner er parat til at blive skræddersyet, så de præcist
opfylder en professionel fotografs mange behov. Ud over at kunne
gemme individuelle valg af fokuspunkter i forbindelse med vandrette
og lodrette kompositioner kan du nu gemme forskellige indstillinger
af AF-metode som et sæt, der passer til kameraets retning. Med
tilpasningen af forudindstillingen af fokuspunkt kan du med et tryk på
en knap vende tilbage til det pågældende fokuspunkt. For at undgå
valg af utilsigtede kombinationer af objektivmotor og indstilling af
AF-metode gør D4S det muligt at skræddersy og udelukkende bevare
de ønskede indstillinger.

• Hurtigere billedbehandling med EXPEED 4 og RAW-filformat i
størrelse S
Med D4S får du en række hurtige og effektive måder at levere
kvalitetsbilleder på til din redaktør eller et vilkårligt andet publikum.
Hvis opgaven går ud på at sende JPEG-billeder uden efterbehandling,
kan du stole på, at EXPEED 4 giver 30 % hurtigere behandling, uden
at det går ud over den uovertrufne billedkvalitet. Har du brug for både
efterbehandling og fart, kan du med D4S optage i RAW-filformat
størrelse S* (12-bit, ukomprimeret), som giver en opløsning på
25 % af RAW-filformatet i størrelse L (12-bit, ukomprimeret; filen
bliver i RAW-filformat størrelse S ca. halvt så stor), samtidig med at
der bevares en skarphed og et støjniveau svarende til JPEG-filformat
størrelse S.
*Visse retoucheringsfunktioner, f.eks. NEF-behandling (RAW) og billedsandwich, kan ikke anvendes

• Professionel driftssikkerhed

Kamera drejet 90°
mod uret

Liggende retning

Kamera drejet 90°
med uret

Der kan vælges forskellige fokuspunkter afhængigt af, hvordan kameraet vender.

• Tilpasning af LCD-skærmens farver

Klart overblik i søgeren under hurtig, kontinuerlig optagelse betyder, at du bedre kan følge motiverne.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/1.600 sek., f/4,5 • Hvidbalance: Auto 2 • Følsomhed: ISO 3.200 • Picture Control: Standard

© Dave Black

Banebrydende arbejdsgang uden at springe
over, hvor gærdet er lavest
• Klare motiver med minimal billedsløring pga. spejlets bevægelse giver bedre resultater, når motivet skal følges under optagelse ved
kontinuerlig høj hastighed • En lang række praktiske muligheder for brugerindstillinger, så mange forskellige behov kan opfyldes
• Indbygget stik til fast LAN-forbindelse (1000BASE-T) til hurtig dataoverførsel

Ny mekanisme til bevægelse af spejlet, som
giver et bedre overblik i søgeren, når motiverne
følges under hurtig, kontinuerlig optagelse.
Sekundært

D4S’s inspirerende billedkvalitet og AF-ydelse kan kun nå
spejl med
modtagestifter
sit fulde potentiale, hvis fotografen har et klart overblik
over, hvad han eller hun optager. Selv når der optages
motiver i vilkårlig bevægelse med høj optagehastighed,
bevarer D4S et klart overblik over dit mål, så du bedre
kan følge den slags uberegnelige motiver. For at gøre
det muligt anvender Nikons nydesignede mekanisme
til bevægelse af spejlet to spejlafbalanceringsenheder
Spejlbalancetil hovedspejlet, som effektivt absorberer lyde fra
mekanisme
spejlet. Desuden er der indbygget modtagerstifter på
begge sider af det sekundære spejl, som hurtigt og præcist stopper
spejlets bevægelse. Begge bidrager de til præcis AF-tracking
under kontinuerlig optagelse med 11 bps med altid aktiveret AF
og AE-kompatibilitet, hvor billedet i søgeren er mere stabilt og
Med D4S kan du optage 11 bps med fuld AF og AE-ydelse og bevare de høje hastigheder uanset
blændeåbningen.
© Dave Black

Omhyggelige forberedelser giver de
bedste resultater. D4S's LCD-skærm er
omhyggeligt kalibreret, så den viser farverne
korrekt. Du kan desuden justere LCDskærmens farvebalance efter ønske.

Forbedret professionel betjening og pålidelighed under
optagelsen

billedudfaldstiden minimal, så op til 200 nonstop JPEG-optagelser*
kan vises klart og tydeligt. Under kontinuerlig optagelse ved høj
hastighed forbliver ét valgt fokuspunkt ved hver lukkerudløsning
desuden konstant belyst uden at blinke i søgeren som en hjælp
til at fokusere, når du skal følge motiver i hurtig eller uforudsigelig
bevægelse.

Hurtig overførsel af billeder stort set i samme øjeblik,
de tages
• Indbygget stik til fast LAN-forbindelse (kompatibelt med
1000BASE-T)
En professionel arbejdsgang er først komplet, når billedet er afleveret.
For at hjælpe dig med at nå dine mål er det muligt at overføre data fra
D4S ved høj hastighed (overførselshastigheden for et JPEG-billede
størrelse L er tre gange hurtigere end med D4) via et indbygget stik til
fast LAN-forbindelse (1000BASE-T), som på en brøkdel af et sekund
sender billeder i dit foretrukne format (JPEG, NEF [RAW] eller TIFF) til
redaktøren. For at spare fotograferne for tidskrævende arbejde med at
føje attributter til de enkelte billeder (f.eks. forfatter, tema, arrangement,
osv.) kan du med D4S registrere IPTC-data inden optagelsen.

• Trådløs sender WT-5A/B/C/D (ekstraudstyr)
Den lille og lette WT-5A/B/C/D kan sluttes til D4S med henblik på
effektiv, trådløs overførsel af data. Den er kompatibel med IEEE802.11n
(1x1 HT40: maks. 150 Mbps) og IEEE802.11a/b/g med øget hastighed.

• Netværk via fast LAN-forbindelse eller WT-5A/B/C/D

*Ved brug af et 32 GB Sony QD-S32E XQD-kort i S-serien.

• Minutiøse ændringer af kamerahusets konturer, knappernes
placering og teksturer
Når de professionelle fotografer får D4S i hænderne, mærker de
straks, at betjeningen er forbedret. Grebets finjusterede kontur
betyder, at kameraet ligger endnu bedre i hånden, uanset om det
holdes vandret eller lodret. Placeringen af AF-ON-knapperne til såvel
vandret som lodret optagelse er justeret en smule, så de giver et
mere sikkert tryk. I den sekundære vælger indgår der et nyt materiale,
og overfladen er konstrueret, så betjeningen er forbedret. Alle
detaljerne har været under omhyggelig og kompromisløs overvejelse
for at give dig den bedst mulige hastighed og ydelse.
Minimal udfaldstid i søgeren kombineret med visning af et
konstant belyst fokuspunkt forbedrer din visuelle koncentration
under kontinuerlig optagelse ved høj hastighed.
© Dave Black

Det ultimative kamera inden for professionelt udstyr går ikke på
kompromis med holdbarheden. D4S er, lige fra det lette og holdbare
kamerahus af en magnesiumlegering, der er forseglet, så det er
fugt- og støvtæt, til lukkerenheden, der er testet til mere 400.000
aktiveringer i færdigsamlede modeller, klar til en lang række krævende
opgaver. Det har to hukommelseskortpladser (en til XQD og en til CF),
så du kan optage det ene vinderbillede efter det andet. Du kan sågar
optage i mørke på grund af de belyste knapper, som gør betjeningen af
kameraet nem. Den klare optiske søger giver ca. 100 % søgerdækning.

Med den faste LAN-forbindelse eller den trådløse sender WT-5A/
B/C/D kan du sende stillbilled- og videodata gemt på kameraets
hukommelseskort tillige med stillbilleder, som du lige har taget, til
en FTP-server eller computer. Desuden er fjernoptagelse fra en
computer muligt via programmet Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr),
ligesom overførsel og lagring af stillbilleder og video på en computer.
Med indstillingen HTTP-server kan du vise stillbilleder, der er gemt
på kameraets hukommelseskort, og fjernoptage via en webbrowser
på en computer eller iPhone. Monteres WT-5A/B/C/D på D4S eller
D4 konfigureret som et masterkamera, er det
muligt at synkronisere udløsningen af op til 10
eksterne D4S- eller
D4-kameraer
med hver sin
WT-5-enhed
monteret.
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Video i fuld HD og multi-sensorformat med den
forbløffende skarpe beskæringsindstilling 1.920 × 1.080
Professionelle fotografer er tvunget til at rejse let, men har alligevel brug
for mange kreative muligheder. Når der arbejdes med multimedier, kan
flere visuelle muligheder i forbindelse med en optagelse være nøglen
til succes; men det kan også betyde en masse ekstra grej at bære på.
D4S's design tager højde for netop dette og fungerer derfor som tre
kameraer i ét. Dets multi-sensorformater gør det muligt at optage med
tre forskellige områder af billedsensoren: FX-baseret format, DX-baseret
format og beskæringsformatet 1.920 × 1.080. Mens det FX-baserede
format giver mindre dybdeskarphed og bedre ydelse, hvad angår støj,
giver det DX-baserede format og beskæringsformatet 1.920 × 1.080
det anvendte objektiv større dybdeskarphed og brændvidde – 1,5x
med DX-format og 2,7x med beskæringsformatet 1.920 × 1.080. For at
gøre videobillederne exceptionelt skarpe anvender beskæringsformatet
1.920 × 1.080 nøjagtigt 1.920 × 1.080 pixels for at opnå fuld 1080p-HD.
Resultatet er intet mindre end fantastisk billedskarphed. Ved at

ændre indstillingerne kan
dine NIKKOR-objektiver,
herunder også NIKKOR
DX-objektiver, fordoble
eller tredoble deres
anvendelsesmuligheder,
hvilket kan være en enorm
hjælp, når det er vanskeligt
eller umuligt at medbringe
ekstra objektiver.
FX-baseret format
DX-baseret format
Beskæringsformatet
1.920 × 1.080
Billedet ovenfor viser tre mulige billedområder (højde-breddeforhold 16:9) på et
billedområde i FX-format ved optagelse via søger eller Live View-fotografering.

Professionel betjening
Ukomprimeret HDMI-output med
1.920 × 1080/60p til en ekstern
optager

Kombineres 1080/60p-video i fuld HD med høj ISO-ydelse, opnås der jævn bevægelse med minimal støj.

Avanceret, videoalsidighed, fantastisk
multimedieformåen
• 1080/60p-video i fuld HD og EXPEED 4 betyder mættede, bløde toner med minimal støj fra ISO 200 til 25.600.
• Den særlige beskæringsindstilling 1920 × 1080 giver forbløffende skarphed uden nedskalering og har en ca. 2,7x øget brændvidde
• Jævn eksponering af overgange ved time-lapse- og intervaloptagelse af motiver med en lysstyrke, der gradvis ændres

1080/60p-video i fuld HD med fuld manuel
styring og et bredt ISO-standardområde på
200 til 25.600
Uanset om der skal tages stillbilleder, optages video eller begge dele,
så foregår professionelle opgaver sjældent under ideelle forhold.
Fotojournalister, der ofte optager video, skal kunne være på pletten
i en fart med så lidt udstyr i bagagen som muligt. D4S giver med
sikkerhed fantastisk video i udsendelseskvalitet i sådanne situationer
med muligheden for 1080/60p video i fuld HD indbygget i sit robuste
kamerahus. Takket være den optimerede billedbehandling giver
kameraet forbløffende skarpe videoer med utrolig dybde – selv små
detaljer er fri for moiré og takker. Det store ISO-standardområde fra
200 til 25.600 hjælper også de professionelle fotografer med at nå deres
mål med D4S alene og helt uden at skulle slæbe besværligt ekstra
lysgrej med. Skal der arbejdes under ekstremt mørke forhold, kan ISO
presses op på en ISO 409.600-ækvivalent. Vælg en billedhastighed,
som svarer til dit formål. Du kan vælge mellem 60p, 50p, 30p, 25p og
24p. En billedhastighed på 60p er ideel til at fastholde jævn bevægelse.
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D4S tillader med sin høje ISO-ydelse
videofotografen at komme hurtigt frem med
et minimum af udstyr.

Kraftfuld EXPEED 4 til jævne eksponeringer,
mættede toner og minimal støj
Ud over fastholdelsen af jævn bevægelse gengiver D4S også
eksponeringsovergangene jævnt. Når et motivs eksponering
ændrer sig betydeligt, f.eks. når der filmes ved daggry eller
panoreres fra ét lysniveau til et andet, arbejder D4S's billedsensor
og EXPEED 4 hånd i hånd for at sikre en naturlig overgang mellem
lyse og mørke motiver, alt imens de giver mættede toner, skarpe
kanter og minimal støj – selv ved høje ISO-værdier.

For at opnå den reneste videokvalitet tillader
D4S direkte overførsel af ukomprimerede
filer via HDMI. Filerne kan redigeres vha.
ProRes*-formatet, som gør arbejdsgangen
HDMI-kabelklemme
effektiv ved redigering. Nyt for D4S er
muligheden for at optage video i kameraet (komprimeret i H.264/
MPEG-4 AVC-format), samtidig med at der overføres ukomprimerede
filer. Anvendes HDMI-kablet HC-E1 (ekstraudstyr) og den medfølgende
HDMI-kabelklemme, er du sikker på, at overførslen ikke bliver afbrudt,
fordi kablet ved et uheld går løs. Kabelklemmen forhindrer desuden, at
kabelstikket beskadiges.
*ProRes er et mærke tilhørende Apple Inc. og et registreret varemærke tilhørende
virksomheden.

Jævnere eksponeringsovergange
under time-lapse- og intervaloptagelse.
Med D4S er det blevet endnu nemmere
at optage storslåede time-lapse-videoer.
I en time-lapse-video, hvor lysstyrken
skifter gradvist, f.eks. ved morgengry eller
solnedgang, kan selv den mindste forskel i
eksponeringen mellem de enkelte billeder
give irriterende flimmer. D4S måler på en
intelligent måde eksponeringsvariationerne
og gengiver overgangene så jævnt som aldrig
før. Sådanne videoer var tidligere vanskelige
at optage; men nu
skal du blot anvende
automatisk eksponering
for at få time-lapse- og
intervaloptagelser i professionel kvalitet. Antallet af eksponeringer, som er
tilgængelige ved intervaloptagelse, er 9.999 (mod 999 på D4).

Automatisk styring af ISO, mens
lukkertid og blændeåbning ligger
fast

D4S’s billedsensor og EXPEED 4 sikrer jævn
eksponeringsovergang i en videosekvens,
der skifter mellem mørke og lyse omgivelser –
noget der tidligere var umuligt.

Forestil dig, at du optager en lang sekvens,
der starter i en mørk korridor og slutter
udendørs i kraftigt lys. D4S gør det muligt at
bevare manuel eksponering, som giver fuld
kontrol over indstillinger for lukkertid og blændeåbning, mens kameraet
automatisk bestemmer følsomheden, så der opnås korrekt eksponering.
Den maksimale følsomhed kan indstilles fra ISO 400 til Høj 4. Til opgaver
med dramatiske skift i lyset kan dette være et utrolig nyttigt værktøj.

Styring af hi-fi-lyd før og under
optagelse via stereohovedtelefoner
og overvågning af lydniveauet
D4S er designet til klar lydoptagelse via
et stik til ekstern stereomikrofon. Tilslut
den kompakte stereomikrofon ME-1
(ekstraudstyr) for at optage lyd i høj kvalitet,
samtidig med at den mekaniske støj reduceres betydeligt. Et stik til
hovedtelefoner gør det muligt at overvåge og styre lyden effektivt
og uforstyrret via hovedtelefonerne. Lydniveauindikatorerne viser
lydniveauet, og mikrofonens følsomhed kan styres præcist over 20 trin.
Du kan desuden vælge “Bredt område” (til optagelse af musikoptræden
eller omgivende gadelyde) eller “Vokalområde” (til optagelse af
menneskestemmer). Ved optagelse med den indbyggede mikrofon kan
du reducere vindstøj.

Der kan sættes indeksmærker under
optagelsen, så redigeringen bliver
effektiv
Spar værdifuld tid med indeksmarkeringsfunktionen, som gør det muligt at markere
vigtige billeder under optagelsen. På den
måde bliver det nemt at lokalisere vigtige
punkter i optagelsen ved senere redigering i kameraet. Mærkerne vises
langs statuslinjen og kan nemt kontrolleres visuelt.

Mulighed for at indstille
udløserknappen til at starte/slutte
videooptagelsen
Med D4S's brugerindstillingsfunktion er det
muligt at indstille udløserknappen til at starte
og afslutte videooptagelsen. Det betyder,
at du kan optage video fra fjernt hold enten
med en fjernbetjeningsledning eller den trådløse fjernbetjening WR-1,
også selvom kameraet er placeret langt fra eller på et mindre tilgængeligt
sted, f.eks. i en fjernstyret helikopter til optagelse af luftfotos.

Powerblænden giver jævn styring af blændeåbningen under
optagelse på en ekstern HDMI-enhed
I stedet for at dreje det sekundære kommandohjul sætter powerblænden*
dig i stand til at finjustere blændeindstillingerne under video-Live View
ved hjælp af forhåndsvisningsknappen og en funktionsknap, som du kan
tildele via brugerindstillingsmenuen. Powerblænden er kompatibel med
optagelse på en ekstern enhed via HDMI.
*Tilgængelig i indstillingerne A og M.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering:
Indstilling [M], 1/8 sekund, f/18 • Hvidbalance: Farvetemperatur (3.030 K) • Følsomhed: Lo 1
• Picture Control: Standard © Dave Black

• Objektiv: AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M], 1/2.500 sekund, f/5,6 • Hvidbalance: Auto 1 • Følsomhed: ISO 500 • Picture Control: Standard

© Dave Black

NIKKOR-objektiver: Afgørende for at optage
vinderbilleder og -videoer
• Exceptionel skarphed fra centrum af billedet til periferien
• Skarp opløsning, der gengiver en punktformet lyskilde som et punkt
• Jævne overgange fra skarp fokus til blød bokeh, som på en naturtro måde giver dine billeder en tredimensionel virkning
• Klare billeder uden ghosting og flare ved vanskelige lysforhold

NIKKOR-objektiver: Optiske mesterværker til
Nikon DSLR-kameraer
Uanset om de anvender Nikon eller ej, så roser de professionelle
fotografer NIKKOR-objektivernes exceptionelle optiske ydelse.
NIKKOR-objektiverne, der til fulde udnytter kvaliteten og ydelsen
forbundet med Nikons nyeste flagskib, viser den klare fordel, det
er at optage med Nikon-systemet. Så længe de professionelle
fotografer stræber efter bedre billedkvalitet, vil Nikons designere
utrætteligt forfine teknologierne bag objektiverne, så de kan
frembringe de bedst mulige billeder. Selvom NIKKOR-objektiverne
bliver mere og mere avancerede, vil de altid opfylde Nikons tidløse
standard for fremstilling af objektiver: punktformede lyskilder
gengives i punktform, høj opløsning helt til kanten, naturlig
bokeh ledsaget af naturlig dybde og reduceret ghosting og flare.
NIKKOR-objektiver er konstrueret på basis af Nikons strenge
kriterier for fremstilling af objektiver og opfylder de professionelle
fotografers krav ved såvel stillbilled- som videoptagelse. Ingen
anden producent af objektiver kan præstere et tilsvarende niveau
af optisk ydelse. Professionelle stillbilled- og videofotografer har
tillid til NIKKOR-objektiverne, der er højt respekteret i branchen.
Det utroligt store sortiment af NIKKOR-objektiver giver et væld
af valgmuligheder, når du skal vælge de objektiver, der passer
bedst til både stillbilleder og video, så du kan opnå den allerbedste
billedkvalitet i enhver optagesituation.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G • Billedkvalitet: 14-bit-RAW (NEF) • Eksponering: Indstilling [M],
1/640 sekund, f/1,8 • Hvidbalance: Auto 2 • Følsomhed: ISO 400 • Picture Control: Standard
© Dave Black

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Et hurtigt vidvinkelobjektiv, der giver en forbløffende
skarphed og bokeh, samtidig med at det dækker
en billedvinkel på 84°. Ideelt til håndholdt optagelse
af aftenlandskaber eller interiører med sparsomt
lys. Klare billeder med reduceret flare og ghosting
gengives nemt takket være nanokrystalbelægningen.

Dette vidvinkel prime-objektiv giver flotte billeder
med naturlig bokeh, samtidig med at det opnår
et bemærkelsesværdigt højt niveau af kromatisk
aberrationskorrektion, selv ved maksimumblænde.
Nanokrystalbelægningen reducerer effektivt ghosting
og flare i skarpt lys. Det perfekte objektiv til natur,
landskaber og stjernehimmel.

Et hurtigt standard-prime-objektiv, som giver høj
opløsning samt smuk, kontinuerlig bokeh og naturlig
dybde. Når der optages aftenlandskaber, definerer
objektivet punktformede lyskilder i punktform, selv i
randområderne ved maksimumblænde. Den udsøgte
bokeh afbilder motiverne endnu mere attraktivt ved
optagelse af portrætter og stilleben.

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II

Dette prisbelønnede vidvinkel-zoomobjektiv er et godt
eksempel på NIKKOR-ånden med skarphed i hele
billedet og helt til kanten. Nanokrystalbelægning og
asfæriske linser, inkl. PGM-elementer med stor diameter,
sikrer enestående billedkvalitet selv i situationer med
modlys. Et vigtigt objektiv i enhver situation, som en
professionel fotograf kan komme ud for.

Dette standard-zoomobjektiv opnår naturlig optisk
gengivelse og fin skarphed i hele zoomområdet,
samtidig med at det bevarer maksimumblænden
på f/2,8. Rost ikke blot for sin billedkvalitet, men
også for sin pålidelighed. Alsidigt til et utroligt bredt
udvalg af motiver.

En telezoom med imponerende vibrationsreduktion
(VR), der understøtter op til 3,5 trin*, hvilket
giver flere muligheder for håndholdt optagelse.
Forvent smuk bokeh fra uendelig til den tætteste
fokusafstand på 1,4 m, mens nanokrystalbelægningen minimerer flare og ghosting.

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II

Dette objektiv med supertelezoom sikrer, at vægten
holdes på et minimum ved supertelezoomopgaver,
der kræver fantastisk billedkvalitet.
Nanokrystalbelægningen og understøttelsen af VR
(op til 3,0 trin*) bidrager til skarpere billeder under
krævende forhold.

Et superteleobjektiv, der giver krystalklare billeder,
med ED- og Super ED-glas, der reducerer kromatisk
aberration, mens nanokrystalbelægningen minimerer
flare og ghosting. Håndholdt optagelse bliver mulig
takket være understøttelsen af VR (op til 3,0 trin*) og
en hurtig maksimumblænde på f/2.

Dette teleobjektiv med stor blændeåbning er respekteret
i professionel brug og muliggør håndholdt optagelse med
understøttelse af VR (op til 3,0 trin*). Nanokrystalbelægningen reducerer ghosting- og flareeffekter, hvilket er
med til at skabe fantastisk tydelige og klare billeder. Det
bedste valg til indendørssportsbilleder og actionsport.

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR

AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR

Et superteleobjektiv, der giver utroligt skarpe
billeder og smuk bokeh. Det har en hurtig
maksimumblænde på f/2,8, understøtter VR (op til
3,0 trin*) og er forsynet med nanokrystalbelægning.
Det lette og holdbare objektivhus i trykstøbt
magnesium giver sand pålidelighed.

Dette kraftfulde superteleobjektiv giver en
utrolig billedgengivelse. Objektivets lette og
holdbare design giver ekstra tryghed i marken.
Det understøtter VR (op til 3,0 trin*) og har
nanokrystalbelægning. Ideelt til motorsport,
udendørsidræt og naturbilleder.

Det længste af alle NIKKOR-objektiverne, men
stadig i et letvægtshus, så du kan skabe utroligt klare
billeder med superteleobjektivet, der er konstrueret
med fluorit, ED-glas og nanokrystalbelægning.
VR-funktionen giver en kraftig effekt, som svarer
til at bruge lukkertider, der er 4,5 trin* kortere.
En elektromagnetisk blændemekanisme sikrer stabil
blændestyring, selv når dette objektiv bruges sammen
med den særlige 1,25x telekonverter (følger med
dette objektiv), så rækkevidden når ud på 1.000 mm.

*Baseret på CIPA-standard. Denne værdi opnås, når objektivet monteres på et digitalt SLR-kamera i FX-format med zoom indstillet til den
maksimale telefotoposition.
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Tilbehør/Systemoversigt/Nomenklatur

Nomenklatur

Trådløse fjernbetjeninger (ekstraudstyr)

1

De trådløse fjernbetjeninger WR-1 og WR-R10/WRT10, som anvender 2,4-GHz-radiofrekvensbåndet,
muliggør fjernbetjening over store afstande. Med
WR-1-enheden får du flere muligheder for fjernbetjent
optagelse. Du kan kommunikere med WR-1-enheder i
en afstand på op til 120 m*. Der er femten tilgængelige
kanaler. Monteres WR-1-enheder på flere kameraer,
kan lukkerne udløses samtidigt, eller de kan udløses
synkroniseret med et masterkamera, hvor WR-1 også
WR-1
er monteret. Du kan desuden fjernbetjene de enkelte
kameragrupper individuelt eller forsøge dig med intervaloptagelse.

4 56 7

3

2

+ ,

Nikon Professional Services (NPS) hjælper professionelle
fotografer, der lever af at anvende deres Nikon-udstyr. Med
individuel specialservice lægger NPS vægt på den enkelte
professionelle fotografs særlige behov, så der kan findes reelle
løsninger på ethvert teknisk eller logistisk problem, han eller
hun kommer ud for. Uanset om der er behov for reparation,
vedligeholdelse af udstyr eller rengøring af en billedsensor, så
er NPS der. Hvis reparationen tager tid, og en opgave ikke kan
vente, så låner NPS udstyr ud, så du kan komme videre og
overholde din deadline. Store sports- og kulturbegivenheder
er ofte "knald eller fald" for professionelle fotografer. Derfor
har Nikon et servicedepot ved større begivenheder rundt om
i verden for at sikre, at Nikon-fotografer har, hvad de behøver
for at vinde. Nikon er en ægte billedvirksomhed, så NPS er ikke
bare til rådighed for stillbilledfotografer, men også for film- og
videoproduktioner.

GPS-enhed GP-1A (ekstraudstyr)
Med GPS-enhed GP-1A (ekstraudstyr) kan du gemme billedoplysninger, f.eks. breddegrad, længdegrad, højde og tidspunkt
(UTC - Universal Coordinated Time) som Exif-data på billeder taget
med D4S. Disse billeder kan vises på GeoTag-området i ViewNX
2 (medfølger), og oplysningerne kan desuden anvendes på Nikons
billeddelings- og opbevaringstjeneste NIKON IMAGE SPACE, på
andre online billeddelingstjenester eller i de programmer med digitale
kort, der findes på markedet.
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SPEEDLIGHTS
Retvendt
vinkelsøger DR-5
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Antidug-øjestykke
DK-17A

Øjestykke
DK-17*

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

Gummiøjestykke
DK-19

Øjestykkeadapter
DK-18

NIKKOR-OBJEKTIVER
Speedlight SB-300

TTLfjernbetjeningskabel
SC-28/29

Trådløs Speedlight-commander SU-800
Close-up Speedlight Commander Kit R1C1
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Videooptager med
HDMI-indgang**

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

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL18a*

COMPUTERRELATERET
TILBEHØR

Fjernbetjeningskabel
MC-36A

Trådløs fjernbetjening
WR-R10

Fjernbetjeningskabel
MC-30A

Trådløs fjernbetjening
WR-T10
Trådløs fjernbetjening
WR-1

Øverste kontrolpanel

Adapterkabel
MC-25/25A
GPS-enhed
GP-1A

Stik til
lysnetadapter EP-6

Lysnetadapter
EH-6b

GPSadapterkabel
MC-35

Trådløs fjernbetjening
WR-1

Fjernbetjeningskabel MC-22A
Modulite-fjernbetjeningssæt ML-3
Tilslutningskabel MC-23A

Fjernbetjeningskabel MC-DC2

Adapterkabel MC-25/25A

GPS-enhed**

MIKROFON
CompactFlash-kort**
XQD-hukommelseskort**

PC-kortadapter**
CompactFlash-kortlæser**
XQD-hukommelseskortlæser**

USB-kabel UC-E15*

LAN-kabel**
UT-1 Kommunikationsenhed
Trådløs
sender
WT-5A/B/C/D

Printer**

Lysnetadapter
EH-6b

PC**

Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL15
Stik til lysnetadapter EP-5B

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL3e

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

v

w x

y

\

Trådløs fjernbetjening
WR-T10

Fjernbetjeningskabel MC-30A

2-polet
fjernbetjeningstilbehør

Bageste kontrolpanel
[
st u

Fjernbetjeningskabel MC-36A

Tilslutningskabel
MC-23A

LYSNETADAPTERE, BATTERIER OG OPLADERE

Batterioplader
MH-26a*

Adapter
WR-A10

Forlængerkabel
MC-21A

HDMIkabelklemme*

FJERNBETJENINGS- OG
GPS-TILBEHØR

Modulitefjernbetjeningssæt
ML-3

Fjernbetjeningskabel
MC-22A

Tv-skærm**

1 Sekundært kommandohjul
2 Pv-knap

- Udløserarm til øjestykkedæksel
. Søgerøjestykke

3 Spejl
4 Målerkoblingsarm

/ Skærm
: Knappen AF-ON

5 Mikrofon (til videoer)
6 Selvudløserlampe

; Primært kommandohjul
< Øsken til kamerarem

7 Dæksel til flash-synkroniseringsstik (under
� dækslet)

= Sekundær vælger
> Multivælger

8 10-bens multistik (under dækslet)
9 Objektivmonteringsmærke
! Objektivudløserknap
" Knap til AF-indstilling
# Knap til valg af fokusindstilling
$ Knappen Fn (lodret)

% Udløserknap ved lodret optagelse
& Lås til udløserknap ved lodret optagelse
Stereomikrofon ME-1

HOVEDTELEFONER
Hovedtelefoner**

USB-kabelklemme*
* Medfølgende tilbehør ** Produkter, der ikke er fra Nikon
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Speedlight SB-700

Speedlight
SB-300

ViewNX 2*

<

^

Speedlight
SB-910
Speedlight
SB-700

;

=

SØGERTILBEHØR
Speedlight SB-910

:

i

Systemoversigt
High-Performancebatteri SD-9

/
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Camera Control Pro 2

.

Nikon Professional Services:
Holder professionelle fotografer i gang

*Omtrentlig rækkevidde i ca. 1,2 meters højde. Varierer alt efter vejrforholdene og eventuelle
forhindringer.

Capture NX 2

-

( Sekundært kommandohjul ved lodret optagelse
) Knappen Fn
~ Stativgevind
+ Billedvisningsknap
, Sletteknap/knap til formatering af
hukommelseskort

? Dæksel til hukommelseskort
@ Omgivelseslys-sensor til automatisk
styring af skærmens lysstyrke
[ Fokuspunktlås
\ Knap til udløsning af hukommelseskortdæk� sel (under dækslet)
] Hukommelseskortlampe
^ Knappen AF-ON til lodret optagelse

_ Primært kommandohjul (lodret)/højttaler
{ Bageste kontrolpanel
| Knap til ISO-følsomhed/knap til automatisk
styring af ISO-følsomhed/
to-knaps-nulstillingsknap
�
} Knappen billedkvalitet/knappen billedstørrelse

* Knap til hvidbalance/
to-knaps-nulstillingsknap
a Knappen til mikrofon
b Live View-knap
c Live View-vælger
d Mikrofon (til billedkommentarer)
e Multivælger (lodret)
f Knappen Menu
g Knappen Beskyt/knappen Picture Control/
knappen Hjælp
h Knap til zoom ind under billedvisning
i Knappen Miniature/
� Zoom ud under billedvisning
j Knappen OK
k Knappen Info

l Oplåsningsknap for programhjul til udløser
m Bracketing-knap
n Knap til valg af eksponeringsindstilling/
knap til formatering af hukommelseskort

r Knap til valg af eksponeringskompensation
s Knap til valg af flashindstilling/
flashkompensation
t Lysmålingsknap
u Hjul til valg af udløserindstilling
v Tilbehørssko (til flashenhed (ekstraudstyr))
w Fokusplanets markering
x Dioptrijustering
y Øverste kontrolpanel
z Stik til periferiudstyr
< Stik til hovedtelefoner
= Ethernet-stik
> USB-stik
? Stik til ekstern mikrofon
@ HDMI-port (type D)
[ Lås til batterikammerdæksel
\ Batterikammer (under dækslet)

o Videooptageknap
p Afbryder
q Udløserknap
23

Specifikationer for Nikon digitalt SLR-kamera D4S
Kameratype
Objektivfatning
Effektiv billedvinkel
Effektive pixels
Billedsensor
Pixels i alt
Støvreduktionssystem
Billedstørrelse (pixels)

13_DK

Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
Nikon FX-format
16,2 millioner
36,0×23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
16,6 millioner
Rensning af billedsensor, referencedata til Image Dust Off (Capture NX 2-software
(ekstraudstyr) er påkrævet)
• FX-format (36×24): 4.928 × 3.280 (L), 3.696 × 2.456 (M), 2.464 × 1.640 (S) • 1,2× (30×20):
4.096 × 2.720 (L), 3.072 × 2.040 (M), 2.048 × 1.360 (S) • DX-format (24×16): 3.200 × 2.128
(L), 2.400 × 1.592 (M), 1.600 × 1.064 (S) • 5:4 (30×24): 4.096 × 3.280 (L), 3.072 × 2.456 (M),
2.048 × 1.640 (S) • Billeder i FX-format taget i Video Live View (16:9): 4.928 × 2.768 (L),
3.696 × 2.072 (M), 2.464 × 1.384 (S) • Billeder i DX-format taget i Video Live View (16:9):
3.200 × 1.792 (L), 2.400 × 1.344 (M), 1.600 × 896 (S) • Billeder i FX-format taget i Video Live
View (3:2): 4.928 × 3.280 (L), 3.696 × 2.456 (M), 2.464 × 1.640 (S) • Billeder i DX-format
taget i Video Live View (3:2): 3.200 × 2.128 (L), 2.400 × 1.592 (M), 1.600 × 1.064 (S)

Fokuslås
Flashstyring

Flashindstillinger
Flashkompensation
Flash-bracketing
Flashindikator
Tilbehørssko
Nikon Creative
Lighting System (CLS)

Et DX-baseret format anvendes til billeder taget med DX-billedområdet på 1,5× (24×16). Et FX-baseret format
anvendes til alle andre billeder

Filformat

• NEF (RAW): 12- eller 14-bit, komprimering uden tab, komprimeret eller ukomprimeret; lille
størrelse mulig (kun 12-bit ukomprimeret) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt
med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16) komprimering (størrelsesprioriteret);
komprimering med optimal kvalitet mulig • NEF (RAW)+JPEG: Enkeltbillede optaget i både
NEF- (RAW) og JPEG-format
Picture Control-system
Standard, Neutral, Levende, Monokrom, Portræt, Landskab kan vælges. Picture Control
kan tilpasses. Lager til brugerdefineret Picture Control
Lagringsmedier
XQD- og Type I CompactFlash-hukommelseskort (UDMA-kompatibelt)
To kortpladser
Begge kort kan bruges som primært lager eller sikkerhedslager eller til særskilt lagring af
NEF-billeder (RAW) og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder mellem kortene
Filsystem
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Søger
Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
• FX (36×24): Ca. 100 % vandret og 100 % lodret • 1,2× (30×20): Ca. 97 % vandret og 97 % lodret
Søgerdækning
• DX (24×16): Ca. 97 % vandret og 97 % lodret • 5:4 (30×24): Ca. 97 % vandret og 100 % lodret
Forstørrelse
Ca. 0,7× (50 mm f/1,4-objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1)
Øjepunkt
18 mm (-1.0 m-1; fra centeroverfladen på søgerøjestykket)
Dioptrijustering
-3 til +1 m-1
Matskive
Skærm af type B BriteView klar matskive Mark VIII med AF-punktmarkeringer (gitterlinjer kan vises)
Spejl
Automatisk
Knap til visning af
Når Pv-knappen trykkes ned, blændes objektivet ned til den værdi, der er valgt af brugeren
dybdeskarphed
(indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)
Blændeåbning
Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver
Kompatibelt med AF NIKKOR-objektiver, inkl. type G-, E- og D-objektiver (der gælder visse
begrænsninger for PC-NIKKOR-objektiver), DX-objektiver (når der anvendes 1,5× DXbilledområde 24×16), AI-P NIKKOR-objektiver og ikke-CPU AI-objektiver (kun eksponeringsindstillingerne A og M). IX-NIKKOR-objektiver, objektiver til F3AF og ikke-AI-objektiver
kan ikke anvendes. Den elektroniske afstandsmåler kan bruges sammen med objektiver
med en maksimal blændeåbning på f/5.6 eller større (den elektroniske søger understøtter
11 fokuspunkter og en maksimumblændeåbning på f/8 eller større)
Lukkertype
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid
1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, langtidseksponering, X250
Flashsynkroniseringshastighed X=1/250 sek., synkroniserer med lukker ved 1/250 sek. eller længere
Udløserindstillinger
S (enkeltbillede), CL (kontinuerlig lav hastighed), CH (kontinuerlig høj hastighed),
Q (dæmpet lukkerlyd), E (selvudløser)), MUP (hævet spejl)
Billedhastighed
Op til ca. 10 bps (CL) eller ca. 10 til 11 bps (CH)
Selvudløser
2 sek., 5 sek., 10 sek., 20 sek., 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5 sek., 1, 2 eller 3 sek.
Lysmåling
TTL-lysmåling ved hjælp af 91K-pixel RGB-sensor (91000 pixel)
Lysmålingsmetode
• Matrix: 3D color matrix III-lysmåling (type G-, E- og D-objektiver); Color Matrix III-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)
Lysmålingsområde
• Matrix- eller centervægtet lysmåling: Fra -1 til +20 EV
(ISO 100, f/1,4-objektiv, 20 °C)
• Spotmåling: 2 til 20 EV
Lysmålerkobling
Kombineret CPU og AI
Eksponeringsindstillinger Programautomatik med fleksibelt program (P), Lukkertidsprioriteret automatik (S),
Blændeprioriteret automatik (A), Manuel (M)
Eksponeringskompensation -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
Eksponerings-bracketing
2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2 til 5 billeder i trin på 2 eller 3 EV
Eksponeringslås
Lysmængden låses på den målte værdi med et tryk i midten af den sekundære vælger
ISO-følsomhed
ISO 100 til 25.600 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV
(anbefalet eksponeringsindeks) (svarende til ISO 50) under ISO 100 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV
(svarende til ISO 409.600) over ISO 25.600; automatisk styring af ISO-følsomheden mulig.
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
Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering, finindAutofokus
stilling og 51 fokuspunkter (inkl. 15 sensorer af korstype, hvor 11 sensorer understøtter f/8)
Måleområde
-2 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Objektivmotor
• Autofokus (AF): Single AF (AF-S); kontinuerlig AF (AF-C); intelligent fokus-tracking
automatisk aktiveret i henhold til motivets status
• Manuel fokus (M): Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Fokuspunkt
Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstillinger af AF-metode Enkeltpunkts-AF, dynamisk område-AF med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-tracking,
gruppepunkts-AF, autopunkts-AF

Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance-bracketing
Live View-indstillinger
Live View-objektivmotor
Indstillinger af AF-metode
Autofokus
Videolysmåling
Billedstørrelse (pixels)
og billedhastighed

Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single AF) eller ved at trykke midt
på den sekundære vælger
TTL: i-TTL-flashstyring med RGB-sensor og ca. 91.000 pixels mulig med SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 eller SB-300; i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til
digital SLR anvendes med matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling, standard i-TTLflash til digital spejlrefleks med spotmåling
Synkronisering med forreste lukkergardin, langtidssynkronisering, synkronisering med bageste
lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, langtidssynkronisering med bageste lukkergardin, fra; auto FP High-Speed-synkronisering understøttes
-3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV; 2 til 5 billeder i trin på 2 eller 3 EV
Lyser, når den eksterne flashenhed (ekstraudstyr) er fuldt opladet; blinker, når flashen udløses
med fuld effekt
ISO 518 hot-shoe med synkroniserings- og datakontakter samt sikkerhedslås
Advanced Wireless Lighting understøttes med SB-910, SB-900, SB-800 eller SB-700 som
master flash og SB-600 eller SB-R200 som fjernstyrede enheder eller SU-800 som com		
mander; auto FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes sammen med alle CLSkompatible flashenheder med undtagelse af SB-400 og SB-300. Flash-farveinformation og
FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Auto (2 typer), glødelampe, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge, forudindstillet manuelt (der kan gemmes op til 6 værdier, måling af punkthvidbalance tilgængelig under
Live View), vælg farvetemperatur (2.500 K til 10.000); alle med finindstilling
2 til 9 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Live View-fotografering (dæmpet eller tavs), video-Live View
• 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
• 1.920 × 1.080; 60p (progressiv), 50p, 30p, 25p, 24p • beskæringsformat 1.920 × 1.080;
30p, 25p, 24p • 1.280 × 720; 60p, 50p, • 640 × 424; 30p, 25p
Faktiske billedhastigheder til 60p, 50p, 30p, 25p og 24p er henholdsvis 59,94, 50, 29,97, 25 og 23,976 bps; alle
indstillingerne understøtter såvel H høj som normal billedkvalitet

Filformat
Videokomprimering
Lydoptagelsesformat
Lydoptagelsesenhed
ISO-følsomhed

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering af følsomhed.
• Eksponeringsindstillingerne P, S og A: Øvre grænse for Auto ISO-følsomhedsstyring kan
vælges fra ISO 400 til Høj 4 • Eksponeringsindstilling M: Auto ISO-følsomhedsstyring (ISO
200 til Høj 4) tilgængelig med en øvre grænse, der kan vælges (ISO 400 til Høj 4); manuelt
valg (ISO 200 til 25.600 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV) med yderligere muligheder svarende til
ca. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3 eller 4 EV (svarer til ISO 409.600) over ISO 25.600.
Maksimumlængde
29 min. 59 sek. (10 eller 20 min. afhængigt af billedstørrelse/-hastighed og indstillinger
for videokvalitet)
Andre videoindstillinger
Indeksmarkering, time-lapse-fotografering
Skærm
8 cm (3,2") TFT LCD-skærm med ca. 921.000 punkter (VGA), ca. 170° synsvinkel.
Søgerdækning på ca. 100 %, manuel styring af skærmens lysstyrke og automatisk styring
af skærmens lysstyrke vha. en omgivelseslys-sensor
Billedvisning
Fuldskærms- og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder) med zoom under billedvisning,
videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys, billedinformation, visning af lokationsdata, automatisk billedrotation, indtaling og afspilning af
billedkommentarer samt integrering og visning af IPTC-oplysninger
USB
Hi-Speed USB
HDMI-udgang
HDMI-port (type C)
Lydindgang
Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter, plug-in-strøm understøttes)
Lydudgang
Stereominijack (3,5 mm i diameter)
10-bens multistik
Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), WR-R10 (ekstraudstyr, kræver
WR-A10-adapter) eller WR-1 trådløs fjernbetjening, GP-1/GP-1A GPS-enhed, eller GPSenhed, der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kræver ekstra GPSadapterkabel MC-35 og kabel med 9-polet D-sub-stik)
RJ-45-stik • Standarder: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3
Ethernet
(10BASE-T) • Datahastigheder: 10/100/1000 Mbps med automatisk detektering (maksimale
logiske datahastigheder i henhold til IEEE-standarden; de faktiske datahastigheder kan variere)
• Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Stik til periferiudstyr
Til trådløs sender WT-5A/B/C/D
Understøttede sprog
Arabisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk
(forenklet og traditionelt), koreansk, norsk, polsk, portugisisk (Portugal og Brasilien),
rumænsk, russisk, spansk, svensk, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk
Batteri
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18a
Lysnetadapter
Lysnetadapter EH-6b; kræver stik til lysnetadapter EP-6 (ekstraudstyr)
Stativgevind
1/4" (ISO 1222)
Mål (B × H × D)
Ca. 160 × 156,5 × 90,5 mm
Vægt
Ca. 1.350 g med batteri og XQD-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel og dæksel
til tilbehørssko. Ca. 1.180 g (kun kamerahus)
Anvendelsesområde
Temperatur: 0 til 40 °C; luftfugtighed: 85 % eller derunder (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18a, batterioplader MH-26a, USB-kabel UC-E15,
(kan variere fra land til land) kamerarem AN-DC11, kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-2, øjestykke
DK-17, batterikammerdæksel BL-6, stikdæksel til kabel med stereoministik UF-2,
USB-kabelklemme, HDMI-kabelklemme, cd-rom med ViewNX 2
• XQD er et varemærke tilhørende SONY Corporation. • iPhone® er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret
i USA og/eller andre lande. • 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. • 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.

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

ADVARSEL!

FOR AT OPNÅ OPTIMALE RESULTATER ANBEFALES DET AT LÆSE BRUGSANVISNINGEN
GRUNDIGT. NOGET AF DOKUMENTATIONEN FINDES UDELUKKENDE PÅ CD-ROM.

Besøg Nikon Europes websted på adressen: www.europe-nikon.com
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