Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D4
Kameratype
Objektivfatning
Effektive pixel
Billedsensor
Pixel i alt
Støvreduktionssystem
Billedstørrelse (pixel)

Digitalt spejlreflekskamera
Nikon F-fatning (med AF-kobling og AF-kontakter)
16,2 mio.
36,0 x 23,9 mm CMOS-sensor (Nikon FX-format)
16,6 mio.
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]
• B illeder 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]
• B illeder i DX-format taget i video-Live View (16:9): 3.200 × 1,792 [L], 2.400 × 1.344 [M],
1.600 × 896 [S]
• B illeder 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]

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, tabsfri komprimering, komprimeret eller ukomprimeret • TIFF
(RGB) • JPEG: JPEG-Baseline-kompatibelt med fine (ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca.
1:16) komprimering (Størrelsesprioritet). Komprimering med optimal kvalitet mulig.
• NEF (RAW)+JPEG: Enkelt billede optaget i både NEF-format (RAW) og JPEG-format
Picture Control-system
Vælg mellem standard, neutral, levende, monokrom, portræt, landskab. Den valgte Picture
Control kan tilpasses. Lager til brugerdefinerede Picture Controls
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 NEFbilleder (RAW) og JPEG-billeder. Det er muligt at kopiere billeder mellem kortene
Filsystem
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File Format til digitale stillbilledkameraer), PictBridge
Søger
Spejlreflekssøger med pentaprisme (øjenhøjde)
Søgerdækning
• FX (36×24): Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt • 1.2× (30×20): Ca. 97 % horisontalt
og 97 % vertikalt • DX (24×16): Ca. 97 % horisontalt og 97 % vertikalt • 5:4 (30×24): Ca. 97
% horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse
Ca. 0,7 x (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
Type B BriteView klar matskive Mark VIII med markeringer af AF-punkter og gitterlinjer
Spejl
Automatisk
Knap til visning af
Når der trykkes på knappen til visning af dybdeskarphed, reduceres blændeåbningen til en
dybdeskarphed
værdi valgt af brugeren (indstillingerne A og M) eller af kameraet (indstillingerne P og S)
Blændeåbning
Automatisk, elektronisk styret
Kompatible objektiver
Kompatibel med AF NIKKOR-objektiver, inkl. type G- og D-objektiver (der gælder visse
begrænsninger for PC-NIKKOR-objektiver), DX-objektiver (der bruger DX-billedområdet
(24x16), 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 anvendes til objektiver, der har en maksimumblændeåbning på f/5.6 eller hurtigere (den elektroniske afstandsmåler understøtter 11 fokuspunkter ved
objektiver, der har en maksimumblændeåbning på f/8 eller hurtigere)
Lukkertype
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid
1/8.000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, bulb, 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),
(selvudløser) MUP (hævet spejl)
Q (dæmpet lukkerlyd),
Billedhastighed
Op til 10 bps (CL) eller 10 til 11 bps (CH)
Selvudløser
2 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder, 20 sekunder, 1 til 9 eksponeringer med intervaller på 0,5
sekund, 1, 2 eller 3 sekunder
Lysmåling
TTL-lysmåling ved hjælp af 91K-pixel RGB-sensor (91.000 pixel)
Lysmålingsmetode
• Matrix: 3D Color Matrix III-lysmåling (G- og D-objektiver), Color Matrix III-lysmåling (andre
CPU-objektiver). Color matrix-lysmåling kan bruges sammen med ikke-CPU-objektiver, hvis
brugeren angiver objektivdata. • Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel
på 12 mm midt på billedet, cirkeldiameteren kan ændres til 8, 15 eller 20 mm, eller målingen
kan baseres på gennemsnittet for hele billedet (ikke-CPU-objektiver bruger en cirkel på 12 mm
eller gennemsnittet for hele billedet) • Spot: Måler en cirkel på 4 mm (ca. 1,5 % af billedet),
der er centreret i det aktive fokuspunkt (i midterste fokuspunkt, hvis der benyttes ikke-CPUobjektiv)
Måleområde
• Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling: -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
Eksponeringslås
Lysmængden låses på den målte værdi med et tryk i midten af den sekundære vælger
ISO-følsomhed
ISO 100 til 12800 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV; kan også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller
(anbefalet eksponeringsindeks)
1 EV (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 204800) over ISO 12800; 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
Autofokus
Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX-autofokussensormodul med TTL-fasedetektering,
finindstilling og 51 fokuspunkter (inkl. 15 sensorer af korstype, hvor 11 sensorer understøtter f/8)
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Måleområde
Objektivmotor
Fokuspunkt
Indstilling af AF-metode
Fokuslås
Flashstyring

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

Synkroniseringsstik
Hvidbalance
Hvidbalance-bracketing
Live View-indstillinger
Live View-objektivmotor
Indstilling af AF-metode
Autofokus
Videolysmåling
Billedstørrelse
(pixel) og billedhastighed
Filformat
Videokomprimering
Lydoptagelsesformater
Lydoptagelsesenhed
ISO-følsomhed
Maksimumlængde
Andre videoindstillinger
Skærm
Billedvisning

USB
HDMI-udgang
Lydindgang
Lydudgang
10-bens multistik
Ethernet
Stik til periferiudstyr
Understøttede sprog
Batteri
Lysnetadapter
Stativgevind
Mål (B × H × D)
Vægt
Anvendelsesområde
Medfølgende tilbehør
(kan variere fra land til land)

-2 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
• Autofokus (AF): Single autofokus (AF-S); kontinuerlig autofokus (AF-C); intelligent fokustracking, automatisk aktiveret i overensstemmelse med motivets status • Manuel fokus (M):
Elektronisk afstandsmåler kan anvendes
Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Enkeltpunkts-AF, dynamisk AF-område med 9, 21 eller 51 punkter, 3D-tracking, autovalg af
AF-område
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single autofokus) eller ved at trykke
midt på den sekundære vælger
TTL: i-TTL-flashstyring med RGB-sensor og ca. 91.000 pixel mulig med SB-910, SB-900,
SB-800, SB-700, SB-600 eller SB-400. i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash til digital
spejlrefleks anvendes med matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling, standard i-TTL-flash
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; 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
Lyser, når ekstern 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 SU-700 som
master flash og SB-600 eller SB-R200 som fjernstyrede enheder eller SU-800 som commander. Auto FP High-Speed-synkronisering og pilotlys understøttes sammen med alle CLS-kompatible flashenheder med undtagelse af SB-400. Flash-farveinformation og FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible flashenheder
ISO 519-synkroniseringsstik med låsegevind
Auto (2 typer), glødelys, lysstofrør (7 typer), direkte sollys, flash, overskyet, skygge,
forudindstillet manuelt (der kan gemmes op til 4 værdier), vælg farvetemperatur (2.500 K til
10.000 K), 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 autofokus (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; 30p (progressiv), 25p, 24p • 1.920 × 1.080 beskæring; 30p, 25p, 24p
• 1.280 × 720; 60p, 50p, 30p, 25p • 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 høj som normal billedkvalitet
MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineær PCM
Indbygget mikrofon med monolyd eller ekstern stereomikrofon. Mulighed for justering af følsomhed
Automatisk justeret i området ISO 200 til 12800 eller ISO 200 til Hi 4
Ca. 29 min. 59 sek.
Indeksmarkering, intervalfotografering
8 cm (3,2”) TFT LCD-skærm med ca. 921.000 punkter (VGA), 170° synsvinkel, søgerdækning
på ca. 100 % og automatisk styring af skærmens lysstyrke vha. omgivelseslys-sensor
Fuldskærmsvisning og miniaturevisning (4, 9 eller 72 billeder) med zoom under billedvisning,
videoafspilning, foto- og/eller videoslideshows, histogramvisning, højlys, billedinformation,
GPS-datavisning, automatisk billedrotation, angivelse og gengivelse af billedkommentarer og
integrering og visning af IPTC-oplysninger
Hi-Speed USB
Mini HDMI-port (type C). Kan bruges samtidigt med kameraets skærm
Stereostik med miniben (3,5 mm i diameter, plug-in-strøm understøttes)
Ministereostik (3,5 mm i diameter)
Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr), GPS-enhed GP-1 eller GPS-enhed,
der er kompatibel med NMEA0183 version 2.01 eller 3.01 (kræver ekstra GPS-adapterkabel
MC-35 og kabel med 9-polet D-sub-stik)
RJ-45-stik
Til trådløs sender WT-5A/B/C/D
Arabisk, kinesisk (forenklet og traditionelt), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk,
tysk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk,
spansk, svensk, thai, tyrkisk, ukrainsk
Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18
Lysnetadapter EH-6b, kræver stik til lysnetadapter EP-6 (ekstraudstyr)
1/4 in. (ISO 1222)
Ca. 160 × 156,5 × 90,5 mm
Ca. 1.340 g med batteri og XQD-hukommelseskort, men uden kamerahusdæksel og dæksel til
tilbehørssko. Ca. 1.180 g (kun kamerahus)
Temperatur: 0 til 40°C, luftfugtighed: under 85 % (ingen kondensering)
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL18, batterioplader MH-26, USB-kabel UC-E15, USBkabelklemme, kamerarem AN-DC7, kamerahusdæksel BF-1B, dæksel til tilbehørssko BS-2,
cd-rom med ViewNX 2

• XQD er et varemærke tilhørende Sony. • 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.

• Objektiv: AF-S NIKKOR 400mm
f/2.8G ED VR
• Eksponering: [M]-indstilling,
1/1.000 sek., f/5.6
• Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 12800
• Picture Control: Standard
©Bill Frakes

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70200mm f/2.8G ED VR II
• Eksponering: [M]-indstilling,
1/1.250 sek., f/4
• Hvidbalance: Farvetemperatur
(5.000 K)
• Følsomhed: ISO 6400
• Picture Control: Standard
©Matthias Hangst

• Objektiv:AF-S NIKKOR 14-24mm
f/2.8G ED
• Eksponering: [M]-indstilling,
1/60 sek., f/4.5
• Hvidbalance: Auto 1
• Følsomhed: ISO 100
• Picture Control: Standard
©Joe McNally

Billedintegritet uden sidestykke ledsaget af hastighed
Billedkvalitet i de mest forskelligartede situationer

REN SKARPHED UDEN UNDTAGELSE

16,2 megapixel i en nydesignet
CMOS-billedsensor i FX-format
D4 er konstrueret til at opnå billedintegritet
under de mest forskelligartede og vanskelige
lysforhold takket være en optimeret balance
mellem sensoren i FX-format (36,0 x 23,9 mm)
og 16,2 effektive megapixel. Kompromisløs
dataudlæsningshastighed sikrer op til
11 bps i FX-format – hurtigere end noget
andet Nikon-kamera. De 16,2 megapixel
giver ikke bare en forbløffende dybde og
detaljerigdom, men også større fleksibilitet i
efterbehandlingen, hvor der kan beskæres til
tidsskriftskvalitet og udgivelse på internettet.
DX Format 1.2x crop
FX Format 5:4
En så alsidig billedkvalitet er det direkte
resultat af Nikons avancerede tilgang til
sensordesign. Hver pixel er på hele 7,3 µm og omhyggeligt konstrueret til at
opfange så meget lys som muligt og opnå en så god billedkvalitet som muligt i
lyse såvel som mørke omgivelser. Utroligt klare billeder med jævne overgange
opnås selv ved høje ISO-følsomheder takket være designet af den optimerede
støjreduktion og 14 bit A/D-konverteringen, der er indbygget i sensoren. Med D4
er det muligt at tage stillbilleder med fire indstillinger for billedområde, hvilket
Nikon er ene om: FX-format (36,0 x 23,9 mm), 5:4-beskæring (29,9 x 23,9 mm)
1,2x beskæring (29,9 x 19,9 mm) og DX-format (23,4 x 15,5 mm). Kameraet har
desuden tre indstillinger for billedområder til fuld HD-video, hvilket tredobler
potentialet ved videooptagelse.

Supereffektiv EXPEED
3-billedbehandlingsenhed
EXPEED 3 multitasker med ufattelige
hastigheder takket være den tekniske
ekspertise samt omhyggelig vægt på
detaljerne. Billedbehandlingsenheden, der er
optimeret til digitale spejlreflekskameraer, giver
en naturtro, mættet farve, naturlig dybde og et
exceptionelt stort dynamikområde, så
resultatet bliver fine og nuancerede toner – fra kulsort hele vejen til snehvid.
Selv i svagt lys med høj ISO-følsomhed håndterer kameraets intelligente
støjreduktionssystem støjen, uden at det går ud over billedets skarphed. Den
enormt hurtige billedbehandling på 16 bit giver jævne overgange og masser af
toner og detaljer, der bidrager til billedets integritet og gør det anvendeligt til
mange formål. Trykklare JPEG-filer kan sendes direkte fra kameraet til
øjeblikkelig levering til tidsskrifter, aviser eller til udgivelse på internettet.
EXPEED 3 er også optimeret til video og byder på videogengivelse med
reduktion af moiré, falske farver og ”takker”.

Ny standard for pålidelig ISO 12800-ydelse
D4 sætter ny standard for støjsvaghed ved ISO 12800 og udvider ISO-området
med yderligere et EV-trin sammenlignet med D3S, så ISO 100 bliver standard
– en velkommen tilføjelse, når der anvendes lange lukkertider i klart solskin.
Til brug i mere udfordrende situationer findes følsomheder svarende til ISO 50
og ISO 204800. Med D4 kan man trygt optage klare stillbilleder og video*
under stort set alle lysforhold. Fra kraftigt sollys ved middagstid til det svage
grå lys ved solnedgang, fra svagt lys indendørs til en måneskinsbelyst skov
ved midnat – med kameraets fremragende styring af ISO-følsomheden kan
fotografen gå længere mod grænserne, når det rette motiv viser sig.
*Standard ISO-følsomhed ved D-video fra ISO 200 til ISO 12800 med indstillinger for større følsomhed op til Hi 4.

Highspeed ydelse, så det rette øjeblik kan fastholdes
Vinderbilledet kommer hurtigere i kassen: ca. 10-11 bps konti
nuerlig optagelse i FX-format med præcision op til 200 billeder
D4 er skabt med hastighed for øje, men ikke kun hastighed. D4’s parathed og
adræthed går hånd i hånd med en uforlignelig præcis styring af lukkertid,
blændeåbning, registrering af autofokus og fokus-tracking, automatisk
eksponering, automatisk hvidbalance og andre indstillinger, som bringer
fotografen tættere på at indfange det afgørende øjeblik end nogensinde
tidligere. Forvent billedserier på 10 bps med fuld AF og AE i FX-format.
Billedhastigheden kan presses op på hele 11 bps*1 i FX-format. Kameraets
store bufferhukommelse muliggør optagelse af op til 100 billeder*2 i RAWformat og op til 200 billeder *3 i JPEG-format (når der anvendes Sony XQD-kort
med en kapacitet på 32 GB). Det betyder, at der spares tid i afgørende
øjeblikke, hvor man tidligere måtte vente på, at bufferhukommelsen blev tømt
– et virkeligt fremskridt, som ikke kan måles i bps alene.
*1 Afhængigt af motivforholdene kan AE/AF muligvis ikke aktiveres.
*2 Billedkvalitet: 12 bit komprimeret RAW
*3 Billedkvalitet: JPEG (FINE/Medium)

Hurtigere samlet arbejdshastighed
D4 er hurtigt hele vejen igennem. Kameraet er klar til optagelse på
ca. 0,12 sek.*, og lukkertidsforsinkelsen er minimeret til kun ca. 0,042 sek.*.
Kameraets præcise, sekventielle mekanisme er redesignet, så 10 -11 bps kan
opnås endnu mere præcist. D4 er desuden designet til at give redaktøren
– og resten af verden – vinderbilleder uden ventetid. Dets effektive
datakommunikations- og styresystem muliggør trådløs filoverførsel eller
filoverførsel via LAN både hurtigere og nemmere end nogensinde.
*Baseret på CIPA-retningslinjerne.

Exceptionel præcision forenet med høj hastighed

Uovertruffen alsidighed til professionelle behov

Avanceret system til motivgenkendelse

Avanceret Multi-CAM 3500FX-sensormodul med autofokus

Video i udsendelseskvalitet

Præcision på et helt nyt niveau ved automatisk betjening med
91K-pixel RGB-sensor
Med Nikons originale avancerede system til motivgenkendelse når D4 nye
højder, når det gælder præcis autofokus, autoeksponering, i-TTL flash, Aktiv
D-Lighting og automatisk hvidbalance. I hjertet af systemet findes en nøjagtig
RGB-sensor, der omhyggeligt læser de enkelte motiver via 91.000 pixel. Med
uovertruffen præcision bruges dataene, der er indsamlet pixel for pixel, til at
måle og analysere motivets farveoplysninger og lysstyrkeniveauer. Desuden
genkender systemet ansigterne på personer, når der optages med optisk søger.
De omhyggeligt analyserede pixeldata udløser derefter automatisk en række
kontrolfunktioner i kameraet, som medvirker til at gøre billedfilerne mere
naturlige og attraktive. Det avancerede system til motivgenkendelse giver i
kraft af fejlfri beregning af enorme mængder oplysninger om motivet utrolig
præcision i forbindelse med forskellige automatiske indstillinger – selv ved op
til 10 bps.

Hurtigere og skarpere genkendelse af motivet med alle 51 AFpunkter med ethvert AF NIKKOR-objektiv – selv i svagt lys
Oplev den hastighed, der skal til for at bevare skarpt fokus på motiver i hurtig
bevægelse. Det avancerede Multi-CAM 3500FX-sensormodul med autofokus
anvender 51 strategisk placerede AF-punkter, der er designet til at indfange
motivet, som du har valgt. Som et net fungerer punkterne hver for sig og sammen
for at indfange motiver i bevægelse. For at opnå absolut præcision gør ét enkelt
AF-punkt det muligt at anbringe fokuspunktet nøjagtigt på motivet. Alle D4’s 51
AF-punkter kan anvendes sammen med alle AF NIKKOR-objektiver på f/5.6 eller
hurtigere. D4 giver en høj ydelse selv i situationer med ekstremt lidt lys. AFregistreringen er hurtig og præcis helt ned til imponerende -2 EV (ISO 100, 20 ºC),
hvilket omtrent er den fysiske grænse for, hvad det menneskelige øje kan se
gennem en optisk søger. Der kan forventes en ensartet, pålidelig ydelse på
stadion om aftenen, ved indendørs arrangementer med dårlig belysning, på teatre
og ved andre begivenheder, hvor lysforholdene er dårlige.

Ansigtsgenkendelse giver bedre AF, AE, i-TTL-afbalanceret flash
og Aktiv D-Lighting
Når personernes ansigter prioriteres højt, leverer det avancerede system til
motivgenkendelse en helt utrolig præstation. Med autovalg af AF-område kan
kameraet automatisk finde ansigter og straks stille skarpt på dem – hvilket er
nyttigt, når der lægges vægt på ansigter, og der ikke er tid til at vælge
fokuspunkter manuelt. Der fokuseres på motivets krop, hvis ansigtet er uden for
AF-punktet. Der kan forventes bedre automatisk eksponering med Nikons 3D
Color Matrix III-lysmåling – selv i situationer, hvor der er behov for
eksponeringskompensation, f.eks. ved et mørkt ansigt mod en lys baggrund
eller omvendt ved et lyst ansigt mod en mørk baggrund. Med D4’s forbedrede
i-TTL-afbalancerede udfyldningsflash sammen med Nikon Speedlight(s) kan
ansigter belyses med enestående præcision i forhold til omgivelserne.
Desuden giver ansigtsgenkendelsen, når den anvendes sammen med Aktiv
D-Lighting, billeder hvor højlys og skygger er bevaret, så ansigterne bliver, som
de ser ud – uanset om de er i solen eller i skyggen.

Hurtig første AF-registrering
D4’s AF er designet til at fungere lige så hurtigt som en professionel fotografs
reflekser. Den hurtige første AF-registrering fastholder øjeblikket som aldrig før og
er især fantastisk ved fotografering af sportsbegivenheder. Volleyball, fodbold,
atletik og svømning – uanset sportsgrenen, så er D4 klar. En ny ”Fokus+udløserindstilling” er en af indstillingerne til valg af AF-C-prioritering, så det er muligt at
opnå skarpe kontinuerlige optagelser med høj hastighed lige fra det første
billede. Selvom motivet uventet ændrer stilling eller afstand til kameraet, f.eks.
under en fodboldkamp, så er AF-motoren konstant aktiv ved kontinuerlige
lukkerudløsninger og registrerer hurtigt motivet igen.

Fuld multi-område HD D-video med tre
indstillinger for billedområde
D4 kan optage 1080p fuld HD-video ved 30/25
eller 24p i H.264/MPEG-4 AVC-format i
udsendelseskvalitet spækket med fine toner og
naturlige farver. Den særlige knap til
FX-baseret format
DX-baseret format
optagelsesstart, der er placeret ved siden af
1.920 x 1.080 HD-videoformat
udløserknappen, gør betjeningen intuitiv og sikrer
nem adgang. Den maksimale optagetid for ét enkelt
klip er 29 min. 59 sek. Takket være Nikons seneste
billedbehandlingsalgoritmer opnås der med D4 jævn
video med færre ”takker” og mindre moiré, samtidig
med at de skarpe kanter bevares, hvis
støjreduktionen, der er designet specielt til
video, anvendes – selv under mørke
optageforhold. Med D4 er der fuld HD-video
til rådighed i tre formater: FX-baseret,
DX-baseret eller 1.920 x 1.080 HDvideoformat. Det FX-baserede format giver en
udsøgt smal dybdeskarphed samt vidvinkeloptagelse.
Det sikrer smukke videoer med minimal støj selv ved høj ISO-følsomhed. Hvis der
monteres et DX NIKKOR-objektiv, vælges det DX-baserede format automatisk.
Dette format er nyttigt, når et eksisterende objektivs brændvidde skal forlænges.
Ønskes en endnu kraftigere telefotoeffekt, giver det beskårne 1.920 x 1.080 format
en ca. 2,7x beskæring af billedvinklen, mens der opnås en enestående video
kvalitet og detaljerigdom, som giver 1080p fuld HD. En sådan alsidighed gør
det muligt at udforske forskellige stemninger med det store og omfattende
udvalg af NIKKOR-objektiver.

15 sensorer af korstypen i midten og 11 f/8-kompatible fokuspunkter
D4 indstiller sine 15 sensorer af korstypen i det centrale søgerområde for at
registrere kontrasten på såvel lodrette som vandrette linjer, så der opnås en
bedre AF-ydelse. Den enkelte sensor af korstypen reagerer med f/5.6 og yder
optimalt sammen med alle AF NIKKOR-objektiver. Desuden er de fem centrale
fokuspunkter og tre punkter til venstre og højre for dem på midterlinjen f/8kompatible. Der opnås en meget præcis fokusering selv med en effektiv
blændeåbning på f/8 ved at ved at kombinere en 2,0x telekonverter med 
NIKKOR-superteleobjektiver, som ofte anvendes til sportsoptagelser. Det giver
et nyt potentiale ved optagelse af fjerne motiver, f.eks. sport eller dyreliv.

Fremragende styring af lyden
D4 er designet til klar stereooptagelse via et indbygget stik til ekstern
stereomikrofon. Tilslut den kompakte stereomikrofon ME-1 for at optage tydelig
lyd, samtidig med at den mekaniske støj reduceres betydeligt. Via et eksternt stik
til hovedtelefoner er det muligt at overvåge og styre lyden effektivt og uforstyrret
via hovedtelefonerne. Indikatorerne viser lydniveauet, og mikrofonens følsomhed
kan styres præcist i 20 trin fra kameraet selv under videooptagelsen.
Professionel driftssikkerhed

Robust under selv de barskeste
forhold
D4’s kamerahus består af en kraftig, men
alligevel let magnesiumlegering. Det sikrer,
at kameraet er fantastisk robust, selv under
de mest krævende forhold. D4’s lukker er
testet på fuldt samlede kameraer ved
krævende kontinuerlige billedserier og i
længere perioder og kan holde til 400.000 cyklusser. Der er truffet grundige
forholdsregler for at tætne og beskytte mod indtrængende fugt, støv og endog
elektromagnetisk interferens. Den omfattende forsegling kombineret med
Nikons øvrige teknik holder kameraet operativt under en lang række barske
forhold. Desuden er D4 faktisk lettere end et D3S, men er lige så holdbart, på
grund af de omhyggelige konstruktive forbedringer af selv de mindste detaljer.
Optisk søger med mulighed for gitterlinjer
D4 har en søgerdækning på ca. 100 % i FX-format med en søger, der er designet,
så øjet ikke bliver træt selv efter lang tids brug. Forstørrelsen på 0,7x gør det
nemmere at kontrollere de visuelle elementer på billedet. Det store, klare
søgerbillede og matskiven er omhyggeligt designet til at medvirke til præcis
fokusering ved såvel manuel som automatisk fokusindstilling. Derudover kan
gitterlinjer valgfrit vises i søgeren og sikre en nøjagtig lodret og vandret
indstilling.

Professionelle udvidelsesmuligheder
Trådløst eller ledningstilsluttet
kommunikationssystem
D4 har en indbygget, ledningstilsluttet LAN-funktion
baseret på IEEE802.3u-standarden (10BASE-T,
100BASE-TX). Desuden er D4 kompatibelt med
den kompakte, nyudviklede Trådløs sender
WT-5A/B/C/D* (ekstraudstyr) til trådløs
højhastighedsoverførsel, som er nem at tilslutte.
Trådløs sender WT-5A/B/C/D
Endvidere kan der automatisk føjes IPTC-data
(International Press Telecommunications Council) til
billederne på kameraet. Ud over de oplysninger, der kan tilføjes via kameraet,
kan der med høj hastighed tilføjes oplysninger til en serie billeder ved hjælp af
en IPTC-fil, der på forhånd er oprettet på en pc.
*Desuden er den trådløse sender WT-4A/B/C/D/E-kompatibel..

Avanceret system til motivgenkendelse

Tilgængelige fokuspunkter i henhold til blændeåbning

91K-pixel RGB-sensor

Følg motiv

Fasedetekteret
autofokus

Ansigtsgenkendelse med
91K-pixel RGB-sensor

Autovalg af AF-område
3D-tracking

Eksponeringskontrol

3D-Color Matrix III-lysmåling
i-TTL-afbalanceret
udfyldningsflash

Billedsensor

Højlysanalyse

Aktiv DLighting

AWB

Identifikation af
lyskilde

Billedvisning

Zoom på ansigter
under billedvisning

Ansigtsgenkendelse
på billedplan

Live Vieweksponeringskontrol

Live View-lysmåling
Reduktion af støjstriber

Følg motiv

Kontrastbaseret AF
Ansigtsprioriteret AF
Følg motivet-AF

f/8-kompatibel. Fungerer som en krydssensor.
f/8-kompatibel. Fungerer som en krydssensor med en blændeåbning,
der er hurtigere end f/8, og som linjesensorer med f/8.
f/8-kompatibel. Fungerer som linjesensorer.
Kompatibel med blændeåbning hurtigere end f/8. Fungerer som
krydssensorer.
f/5.6-kompatibel eller hurtigere. Fungerer som krydssensorer.
f/5.6-kompatibel eller hurtigere. Fungerer som linjesensorer.

Nemmere betjening i alle situationer
D4 er designet, så betjeningen er så intuitiv som mulig, både
ved vandret og lodret optagelse. Knappernes layout er det
samme i begge retninger. Der er et primært kommandohjul,
et sekundært kommandohjul, knappen AF-ON (AF-startknap)
og en nytilkommen vælger. I kraft af det nytilkomne
tommelfingergreb og det større område, som fingrene kan
gribe om, er det nemmere at holde fast om kameraet i lodret
stilling. Hvis kameraet ofte bruges i lodret stilling, kan funktionsknappen
tilpasses, så der er hurtig adgang til visse funktioner, f.eks.
eksponeringskompensation. Knapperne er belyst, så de hurtigt og sikkert kan
identificeres, når der optages i mørke. D4 har desuden to kortpladser, så det er
nemt at håndtere data. Den optimale optagehastighed på kort er sikret gennem
én plads, som er kompatibel med CF-kort med UDMA 7, og én til XQD-kort,
som er næste generation optagemedie.

Optiske mesterværker: NIKKOR-objektiver
For at udnytte D4’s fulde potentiale behøver man blot at vælge blandt de
mange NIKKOR-objektiver, der er designet og testet, så de passer til D4’s
opløsning og billedintegritet med skarphed, præcision og afprøvet
driftssikkerhed. Udstyr kameraet til stillbilleder eller videooptagelse med
et NIKKOR-objektiv, og få det bedste ud af hver eneste optagelse,
uden at det går ud over de fine toner eller nuancer.
Fra f/1.4 prime-objektiver til hurtige f/2.8zoom-objektiver og f/4-zoomobjektiver med
VR, som er de seneste i rækken af
objektiver i FX-format, hvoraf mange har
den velkendte nanokrystalbelægning –
alle er de fuldt optimeret til de
udfordrende lysforhold, som Nikon D4 er
designet til at brillere under.

