FOTOGRAFISCHE
ACCESSOIRES

De ideale aanvulling voor max
Van ’s werelds fijnste camera’s en objectieven tot een immens
assortiment van gespecialiseerde accessoires. Nikon kan bogen op
’s werelds meest uitgebreide fotografische systeem. Deze brochure
behandelt de belangrijkste Nikon fotografische accessoires die
naadloos aansluiten op de Nikon camera’s voor optimale prestaties.

C ameraachter wanden
Pag. 19

F litsers
Pag. 4-13

Met een Nikon camera-achterwand
kunt u volautomatisch uw opnamen
van datum, tijd of andere informatie
laten voorzien.
Voor F5: MF-28/MF-27
Voor F100: MF-29
Voor F90X: MF-25
Voor FM3A/FM2: MF-16

Kies een van de vele Nikon Flitsers voor de
beste flitsresultaten met uw Nikon reflexcamera.

B atter y Packs
Motoraandrijvingen

Nikon Creatief Verlichtingssysteem
SB-800/SB-600/SB-27/SB-22s/SB-23/SB-29s
Compatibiliteit Camera/Flitser
DDL Flitssysteem/Flits Accessoires

en

Pag. 20-21
Vergroot de functionaliteit van uw camera via
ondersteuning van een van deze battery packs
of motoraandrijvingen.
Battery Packs (voor F6, F5, F100, F90X, F80, F75,
F65, D1-serie, D2-serie, D100, D70s/D70)
Externe Voedingen
Motoraandrijvingen (voor FM3A/FM2)

A fstandsbediening
Datacommunicatie-

&

S oftware
Pag. 14-18
Beeldbewerkingssoftware als cruciale
factor in ieder digitaal beeldproces.
Nikon Capture 4
PictureProject
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accessoires
Pag. 22-23
Ontdek meer creatieve opnamemogelijkheden
met deze afstandsbedieningsaccessoires.
Twee-Pins Afstandsbedieningsaccessoires
Tien-Pins Afstandsbedieningsaccessoires
Draadontspanner AR-3
Afstandsbedieningskabel MC-DC1
Modulite Afstandsbedieningsset

imale prestaties met uw Nikon
Elk accessoire levert standaard dezelfde hoge kwaliteit die Nikon
synoniem heeft gemaakt met professionele fotografie. Nikon accessoires zijn gemaakt om onder de meest veeleisende fotografische
omstandigheden te kunnen worden ingezet, voor een langdurig
gebruik door iedereen, van beginner tot professional.

Z oekeraccessoires
Pag. 24-25
Pas uw zoekersysteem aan
met een van deze superieure
Nikon accessoires.
Verwisselbare Matglazen
Zoekerhulpstukken

C lose-upAccessoires
Pag. 28
Essentieel wanneer u wilt
dat uw close-up opnamen
alles tot in het kleinste
detail laten zien.
Balgapparaten en accessoires
Voorzetlenzen
Automatische tussenringen

F ilters
Pag. 26-27
Deze uitgebreide lijn dekt
alle onderdelen.
Filters voor kleuren- en zwart-witfotografie
Filters voor zwart-witfotografie
Filters voor kleurenfotografie

O bjectiefkokers/
Z onnekappen
Pag. 29
De ideale begeleiders van uw hoogwaardige Nikon objectieven.
Objectiefkokers en -buidels, Zonnekappen, Lens- en bodydoppen,
Objectiefriemen

C ameratassen/
raagriemen
D
Pag. 30-31
Voor maximale bescherming en gebruiksgemak.
Cameratassen, Combitassen, Draagriemen, Polsriemen
3
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Fl i t s e r s

NIKON CREATIEF
VERLICHTINGSSYSTEEM

Nikon
Creatief
Verlichtingssysteem

Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem is geschikt voor Geavanceerde Draadloze
Flitssturing, en biedt daarmee talloze mogelijkheden voor werken met tot vier
groepen i-DDL flitsers, gestuurd door de SB-800 flitser. Deze mogelijkheden
betekenen een absolute meerwaarde voor de Nikon F6, D2-serie en D70s reflexcamera’s en de SB-800/SB-600 flitsers.
Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem biedt ook i-DDL flitssturing, een evolutie
van het alom gewaardeerde D-DDL systeem. Profiteer van nieuwe mogelijkheden
als Flitswaardevergrendeling (FV Lock), AUTO FP High Speed flitsen, Flitskleurinformatie-communicatie (voor digitale reflexcamera’s) en Breedveld AF-hulpverlichting voor het 11-velds AF-systeem van de D2-serie en F6 en het 5-velds
AF-systeem van de D70s.
i-DDL Uitgebalanceerde Invulflits
De nieuwe i-DDL Flitssturing biedt
Automatische Uitgebalanceerde Invulflits
met uitstekende prestaties en biedt nieuwe
creatieve mogelijkheden. Nikons Nieuwe
Geavanceerde Data Communicatie systeem
biedt een vernieuwde methode voor het
uitvoeren van de Monitor Voorflits en voorziet in een verbeterde draadloze werking.
Deze nieuwe technologie tilt de precisie
van de flitssturing tot een nog niet eerder
vertoond niveau.
Geavanceerde Draadloze Flitssturing
Dankzij het Nikon Creatief Verlichtingssysteem is Geavanceerde Draadloze Flitssturing (ook wel draadloos meervoudig flitsen genoemd) net zo makkelijk te gebruiken
als werken met de flitser op de camera;

professionals en gevorderde amateurs
krijgen er een enorm creatief potentieel
bij. U kunt i-DDL flitsers in vier groepen
verdelen (bestaand uit de sturende flitser*
en drie los opgestelde groepen van i-DDL
flitsers) en daarmee de totale lichtvoering
naar uw hand zetten. Onafhankelijke
instelling van flitsstanden (DDL, Niet-DDL
Flitsen met automatische diafragmakoppeling, Handinstelling, Stroboscopisch flitsen
en Flitser uit) en de instelbare regeling van
de flitsdosering voor elke groep is vanaf de
sturende flitser in te stellen.
Er geldt geen beperking voor het aantal
flitsers per groep, waardoor een complete
beheersing van de achtergrondverlichting
tot uw beschikking staat.
*SB-600 kan niet worden gebruikt als sturende flitser.

Instelling
flitsstand

Activering Monitor
voorflits

Instelling Werkelijke
flitsdosering flits voor
de opname

Sturende
flitser
Groep A
Groep B

Opstelling:
De sturende flitser SB-800 op de
D2H werd alleen gebruikt om de
andere flitsers te ontsteken.
Twee SB-800s (groep A) met
blauwe filters verlichten de hoofdonderwerpen van links- en rechtsvoor. Eén SB-800 (groep B) met
een rood filter verlicht de muur
van het huis in de achtergrond.
De verlichting van de nevel in de
achtergrond (van achteren) en het
raam rechts wordt verzorgd door
de SB-800s van groep C.

Losse flitsers
(A)

Losse flitsers
(B)

Losse flitsers
(C)

Groep C
Flitsen voor data-overdracht

Spiegel
omhoog

Monitor voorflits
Sturende Flitser (Master, M)

Sluiter
gaat open

Data-overdracht vanuit sturende flitser

Geavanceerde Draadloze Flitssturing
Met de LCD van de sturende flitser kunt u de flitsstand en
de flitsdosering voor iedere groep (A, B en C) en de sturende
flitser (M) onafhankelijk instellen.

Procedure Geavanceerde Draadloze Flitssturing
(wanneer elke flitser is ingesteld op DDL)
Bij Geavanceerde Draadloze Flitssturing worden de flitsstand
en andere soorten informatie naar iedere los opgestelde
flitser overgeseind door middel van zwakke flitspulsen
vanuit de sturende flitser. In de stand DDL meet de lichtmeetsensor van de camera het teruggekomen licht van de
Monitor-voorflitsen om daarmee de flitsdosering voor elke
flitser vast te kunnen stellen.

Pluspunten Geavanceerde Draadloze Flitssturing
C
B
C

A

A
Zonder correctie

A

A: +1,0 LW

M: +1,0 LW

De mogelijkheid om vanaf de camera de flitsdosering van elke flitser te regelen stelt u in
staat flitsinstellingen veel sneller en eenvoudiger naar uw hand te zetten dan bij conventionele systemen. Om de verlichtingsopstelling vooraf te kunnen beoordelen is er de
Instellicht-functie.

M
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Ervaar de mogelijkheden van Geavanceerde Draadloze Flitssturing
Huwelijksdag

Wenteltrap

Gerichte flits

Toverdoos

Zonder kleurenfilter

A

B

C

B

A
A

B

Betoverend

B
A

A
C

Opstelling:
De sturende flitser SB-800 op de
D2H werd alleen gebruikt om de
andere flitsers te ontsteken.
Groep A bestaat uit twee SB-800s
(vol vermogen), waarvan één het
plafond van buiten af verlicht en
één het onderwerp van rechts door
een blauw filter beschijnt. De twee
SB-800s van Groep B verlichten de
bruid van links om de contour te benadrukken, terwijl de enkele SB-800
van Groep C achter het onderwerp is
geplaatst om de sluier te verlichten.

Opstelling:
De sturende flitser SB-800 die op de
D2H is geplaatst is voorzien van een
blauw filter en geeft een frontale
verlichting. De enkele SB-800 van
Groep A geeft verlichting van links,
de SB-800 van Groep B is achter het
gedeelte van de wenteltrap rechts
geplaatst, voor zijlicht via een geel
filter.

Opstelling:
De sturende flitser SB-800 op de
D2H werd alleen gebruikt om de
andere flitsers te ontsteken.
De enkele SB-800 van Groep A is
links achter opgesteld en werpt zijn
licht via een blauw kleurenfilter.
De SB-800 van Groep B staat buiten
om het venster te verlichten, en de
SB-800 van Groep C is achter het
deurtje geplaatst, voorzien van gele
en amberkleurige filters.

Schaduw en Licht
A

B
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Opstelling:
De sturende flitser SB-800
op de D2H wordt gebruikt om
de andere flitsers te ontsteken. De SB-800 van Groep A
hangt aan het plafond om via
een diffusiescherm verlichting
van boven te geven.
De SB-800 van Groep
B is op de vloer geplaatst en creëert de
schaduwen van de
stoelen op de muur.

Opstelling:
De sturende flitser SB-800 op de
D2H werd alleen gebruikt om de
andere flitsers te ontsteken.
De SB-800 van Groep A staat achter
de bloemen, bedekt door een diffusiescherm. De SB-800 van Groep B
verlicht het onderwerp van achteren.

Fl i t s e r s

NIKON CREATIEF
VERLICHTINGSSYSTEEM

Andere Functies van het Nikon Creatief Verlichtingssysteem
AUTO FP High Speed flitsen

AUTO FP High Speed flitsen
Deze nieuwe functie biedt flexibele
invulflitsmogelijkheden bij het werken in
omstandigheden met veel licht bij grote
diafragma’s. Als deze functie is geactiveerd
kunt u flitslicht gebruiken in combinatie
met sluitertijden die korter zijn dan de
normale flitssynchronisatietijd van de
camera. Zodoende is het mogelijk toch
een onscherpe achtergrond te realiseren.
Flitswaardevergrendeling (FV Lock)
De Flitswaarde staat voor de sterkte van
de verlichting van het onderwerp door de
flitser. Met de Flitswaardevergrendeling
kunt u deze verlichting handhaven, zelfs
wanneer u gaat zoomen of de compositie

veranderen, zodat u zich op de verlichting
van de scène kunt concentreren.
Breedveld AF-Hulpverlichting
Vergeleken met andere flitsers bestrijkt de
AF-hulpverlichting van de SB-800 en de
SB-600 een veel ruimer gebied. Hierdoor
kunt u ook bij weinig licht normaal met
autofocus blijven werken, ook als u met de
camera een ander scherpstelveld kiest.
Flitskleurinformatie-communicatie
Exacte kleurweergave met digitale reflexfotografie is beter dan ooit met het Nikon
Creatief Verlichtingssysteem. Bij Automatische Witbalansregeling geeft de sturende
flitser die op de digitale reflexcamera zit

Autofocus Speedlight

SB-800

Een revolutionaire prestatie bij de ondersteuning
van het Nikon Creatief Verlichtingssysteem

AUTO FP High Speed flitsen Normale flitssynchronisatie
Sluitertijd: 1/640 seconde
Sluitertijd: 1/250 seconde
Diafragma: f/2,8
Diafragma: f/6,3

flitskleurinformatie door aan de camera.
Voltage, flitsduur en andere variabelen
beïnvloeden de flitskleurinformatie.
De daarmee samenhangende factoren
worden door de camera verwerkt bij het
bepalen van de optimale witbalansinstelling.

De SB-800 is een topklasse Speedlight flitser met een hoog richtgetal 38
(ISO 100, m) of 53 (ISO 200, m) in de 35 mm stand van de zoom-flitskop.
Afhankelijk van camera en objectief die met de SB-800 worden gebruikt
kunt u gebruik maken van DDL Automatisch flitsen, Niet-DDL Automatisch
flitsen en Handmatige flitsregeling. Verder beschikt de flitser over een
ingebouwde groothoekadapter voor een uitlichting tot 14 mm, Handmatige
flitsregeling met Afstandsprioriteit, Instellicht en Automatische Zoom voor
een dekking van 24 tot 105 mm.
Handmatige Flitsregeling met Afstandsprioriteit
Hebt u eenmaal de opname-afstand ingevoerd, dan blijft de flitsdosering na
een diafragmawijziging constant.
Instellicht
Na een druk op de Instellichtknop geeft de flitser een serie zwakke,
hoogfrequente flitspulsen die het onderwerp verlichten; zo kunnen licht
en schaduw vooraf worden gecontroleerd.
Battery Pack voor snel herladen
De meegeleverde SD-800 Quick Recycling Battery Pack zorgt voor een
herlaadtijd van slechts 2,9 seconden (Handmatige instelling, vol vermogen).

SB-800 Specificaties

Met kleurenfilter

Kleurenfilters
De SB-800 wordt standaard geleverd met twee filters die
speciaal voor digitale camera’s zijn ontwikkeld – een voor
gloeilamplicht en een voor TL-licht. Ook leverbaar is de
optionele SJ-1 Kleurenfilterset, welke 8 verschillend
gekleurde filters bevat.

Zonder filter

Met filter voor gloeilamplicht

(WB: Flits)
(WB: Gloeilamplicht)
Flitsopnamen maken bij gloeilamplicht met de witbalans ingesteld op
Flitslicht resulteert in een oranjegetinte achtergrond (links).
Gebruik om natuurlijke kleuren in de totale opname te krijgen het filter
voor gloeilamplicht en stel de witbalans in op Gloeilamplicht (rechts).

Elektronische constructie
Automatisch geïsoleerde dubbelpolige transistor
(IGBT) en serieschakeling
Flitssturing
DDL automatische sturing met Nikon F6, F5,
F100, F80, F75, F65, FM3A, D2-serie, D1-serie,
D100 of D70s; Niet-DDL automatische sturing;
Handmatige sturing: volle opbrengst, 1/2, 1/4,
1/8, 1/16, 1/32, 1/64 en 1/128 opbrengst
Richtgetal (ISO 100, m)
38 (met zoomkop op 35 mm)
Flitshoek
24, 28, 35 mm tot 105 mm in stappen van
5 mm; 17 mm, 14 mm met ingebouwde groothoek-flitsadapter; 14 mm met difussorkap
Filmgevoeligheidsbereik bij DDL
automatisch flitssysteem
ISO 25 tot 1600
Oplaadtijd
Circa 2,9 seconden met meegeleverde SD-800
Quick Recycling Battery Pack (Handmatige
instelling, vol vermogen)
Aantal flitsen
Circa 130 (handmatig, vol vermogen)

AF-Hulpverlichting
Stuurt automatisch een LED-lichtbundel
naar het onderwerp bij autofocus met Nikon
AF-spiegelreflexcamera’s bij weinig licht: kan
uitgezet worden
Voeding
Vier 1,5 V LR6 (AA-type alkaline), 1,2 V KR-AA
(R6/AA-type NiCd), 1,5 V (R6/AA-type) nikkel,
1,2 V (R6/AA-type) Ni-MH of 1,5 V FR6
(AA-type lithium) batterijen
Afmetingen (B × H × D)
Circa 70,5 × 129,5 × 93,0 mm
Gewicht (zonder batterij)
Circa 350 gram
Extra mogelijkheden
Flitsgereed-lampje, open flitsknop,
synchronisatie-/meervoudige flitsaansluiting,
instellicht, verlichting LCD-venster, diffusiekap
Meegeleverde accessoires
Quick Recycling Battery Pack SD-800, Flitsstandaard AS-19, Flits-kleurenfilterset SJ-800,
Diffusiekap SW-10H, Foedraal SS-800

Specificaties gebaseerd op gebruik verse LR6 (AA-type alkaline) batterijen op normale temperatuur (20°C);
AF-Hulpverlichting, Zoomverstelling en LCD-verlichting niet gebruikt.
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Met Geavanceerde Draadloze Flitssturing voor verlichting van opzij
(met de SB-800 als sturende flitser en SB-600 als los opgestelde i-DDL flitser).

NIKON CREATIEF
VERLICHTINGSSYSTEEM

SB-600
Compacte flitser, geschikt voor het
Creatief Verlichtingssysteem

De SB-600 is een compacte, maar ook krachtige flitser die geschikt is voor
Nikons Creatief Verlichtingssysteem. Binnen zijn compacte body biedt de
SB-600 veel van de creatieve mogelijkheden van de SB-800, wat een indrukwekkende lijst aan mogelijkheden oplevert. Het richtgetal is 30 (ISO 100, m,
35 mm stand), de automatische power-zoomkop heeft een bereik van 24 tot
85 mm. De ingebouwde groothoek-flitsadapter vergroot het bereik naar 14 mm
tot 85 mm. De kantel- en draaibare flitskop geeft uitstekende mogelijkheden
voor indirect flitsen. Afhankelijk van camera en objectief die u met de
SB-600 gebruikt kunt u gebruik maken van DDL Automatisch flitsen en
handmatige flitsregeling. Andere functies zijn Geavanceerde Draadloze
Flitssturing* (inclusief instellicht), Flitswaardevergrendeling (FV Lock),
AUTO FP High Speed flitsen, Breedveld AF-hulpverlichting en Automatische
Flitskleurinformatie-communicatie voor digitale reflexcamera’s.
*De SB-600 kan niet worden gebruikt als sturende flitser voor Geavanceerde Draadloze Flitssturing.

SB-600 Specificaties
Elektronische constructie
Automatisch geïsoleerde dubbelpolige
transistor (IGBT) en serieschakeling
Flitssturing
DDL automatische sturing met Nikon F6, F5,
F100, F80, F75, F65, FM3A, D2-serie, D1-serie,
D100 of D70s. Handmatige sturing: vol, 1/2,
1/4, 1/8, 1/16, 1/32 en 1/64 opbrengst
Richtgetal (ISO 100, m)
30 (met zoomkop op 35 mm)
Flitshoek
85 mm, 70 mm, 50 mm, 35 mm, 28 mm, 24 mm,
14 mm met ingebouwde groothoek-flitsadapter
Filmgevoeligheidsbereik bij DDL automatisch
flitssysteem
ISO 25 tot 1600
Oplaadtijd
Circa 4 seconden (handmatig, vol vermogen)
Aantal flitsen
Circa 180 (handmatig, vol vermogen)
8

AF-Hulpverlichting
Stuurt automatisch een LED-lichtbundel
naar het onderwerp, bij autofocus met Nikon
AF-spiegelreflexcamera’s bij weinig licht;
uitschakelbaar
Voeding
Vier 1,5 V LR6 (AA-type alkaline), 1,2 V KR-AA
(AA-type NiCd), 1,5 V (R6/AA-type) nikkel, 1,2 V
(R6/AA-type) Ni-MH of 1,5 V FR6 (AA-type
lithium) batterijen
Afmetingen (B × H × D)
Circa 68,0 x 123,5 x 90,0 mm
Gewicht (zonder batterij)
Circa 300 gram
Extra mogelijkheden
Flitsgereed-lampje, open flitsknop, instellicht
(alleen voor draadloze flissturing), verlichting
LCD-venster
Meegeleverde accessoires
Flitserstandaard AS-19, Foedraal SS-600

Fl i t s e r s

AUTOFOCUS SPEEDLIGHT

SB-27
Intelligente, compacte DDL Speedlight

Gemakkelijk mee te nemen en handig in het gebruik. De Nikon
Speedlight SB-27 heeft een richtgetal van 30 (op 35 mm, ISO 100,
m) en een automatisch zoombereik van 24 mm tot 50 mm. De SB-27
is ook uitgerust met het verfijnde 3D Multi-Sensor Uitgebalanceerde
Invulflitssysteem en heeft een draaibare flitskop voor exacte beheersing van de lichtval op uw onderwerp. U kunt de bounce flitsadapter
gebruiken om de schaduwen te verzachten en een natuurlijker
verlichting te creëren; met de ingebouwde diffusorkaart ontstaat een
sprekender lichtval in de ogen van uw onderwerp. De SB-27 biedt
ook Rode-Ogen-Reductie.

SB-27 Specificaties
Elektronische constructie
Automatische geïsoleerde dubbelpolige
transistor (IGBT) en serieschakeling
Flitssturing
DDL automatische sturing met Nikon F6,
F5, F100, F80, F75, F65, of FM3A;
Niet-DDL automatische sturing;
Handmatige sturing: vol, 1/2, 1/4, 1/8
en 1/16 opbrengst
Richtgetal (ISO 100, m)
30 (met zoomkop op 35 mm)
Flitshoek
50 mm, 35 mm, 28 mm, 24 mm (horizontale positie); 70 mm, 50 mm, 35 mm
(verticale positie)
Filmgevoeligheidsbereik bij DDL
automatisch flitssysteem
ISO 25 tot 1000
Oplaadtijd
Circa 5 seconden (vol vermogen)

SB-22S
De economische
compacte Speedlight
•DDL Automatische sturing
•AF-Hulpverlichting
•Weergave diafragma/
afstandsbereik op
achterzijde flitser
•Groothoekadapter
•Kantelbare flitskop

SB-23
Handige, compacte
DDL Speedlight
•DDL Automatische sturing
•AF-Hulpverlichting
•Weergave diafragma/
afstandsbereik op flitser

Aantal flitsen
Circa 140 (vol vermogen)
AF-Hulpverlichting
Richt bij weinig licht automatisch een
LED-lichtstraal op het onderwerp, bij
gebruik van de autofocus met Nikon AF
spiegelreflexcamera’s
Voeding
Vier 1,5V LR6 (AA-type alkaline) of 1,2V
KR-AA (R6/AA-type NiCd) of 1,5V FR6
(AA-type lithium) batterijen; DC Unit SD-7*;
Battery Pack SD-8A
*SD-7 is niet verkrijgbaar in Europese landen

Afmetingen (B × H × D)
Circa 70 × 107 × 97 mm
(horizontale positie zonder voet)
Gewicht (zonder batterij)
Circa 340 gram
Extra mogelijkheden
Aansluiting voor externe voeding
Synchronisatie-aansluiting

SB-22s Specificaties
Elektronische constructie
Automatische geïsoleerde dubbelpolige
transistor (IGBT) en serieschakeling
Flitssturing
DDL automatische sturing met Nikon F6,
F5, F100, F80, F75, F65, F60 en FM3A;
Niet-DDL sturing; Handmatige sturing:
vol vermogen
Richtgetal (ISO 100, m)
28; 20 (met groothoekadapter)
Flitshoek
35 mm; 28 mm (met groothoek-flitsadapter)
Filmgevoeligheidsbereik bij DDL
automatisch flitssysteem
ISO 25 tot 1000
Oplaadtijd
Circa 5 seconden (vol vermogen)

Aantal flitsen
Circa 230 (vol vermogen)
AF-Hulpverlichting
Richt bij weinig licht automatisch een
LED-lichtstraal op het onderwerp, bij
gebruik van de autofocus met Nikon AF
spiegelreflexcamera’s
Voeding
Vier 1,5V LR6 (AA-type alkaline) of 1,2V
KR-AA (AA-type NiCd) of 1,5V FR6
(AA-type lithium) of 1,2V AA-type Ni-MH
batterijen
Afmetingen (B × H × D)
Circa 105 × 68 × 80 mm (zonder voet)
Gewicht (zonder batterij)
Circa 210 gram
Extra mogelijkheden
Flitsladingverklikker, open flitsknop,
synchronisatie-aansluiting

SB-23 Specificaties
Elektronische constructie
Automatische siliciumgestuurde
gelijkrichter en serieschakeling
Flitssturing
DDL automatische sturing met Nikon F6,
F5, F100, F80, F75, F65 en FM3A;
Handmatige sturing: vol vermogen
Richtgetal (ISO 100, m)
20
Flitshoek
35 mm
Filmgevoeligheidsbereik bij DDL
automatisch flitssysteem
ISO 25 tot 1000
Oplaadtijd
Circa 2 seconden (vol vermogen)
Aantal flitsen
Circa 400 (vol vermogen)

AF-Hulpverlichting
Richt bij weinig licht automatisch een
LED-lichtstraal op het onderwerp, bij
gebruik van de autofocus met Nikon AF
spiegelreflexcamera’s
Voeding
Vier 1,5V LR6 (AA-type alkaline),
1,2V KR-AA (AA-type NiCd) of 1,5V FR6
(AA-type lithium) batterijen
Afmetingen (B × H × D)
Circa 67 × 64 × 84 mm (zonder voet)
Gewicht (zonder batterij)
Circa 140 gram
Extra mogelijkheden
Flitsladingverklikker
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DDL MACRO SPEEDLIGHT

SB-29s

Onthul de schoonheid van de details

Hoofdflitser
kan op de
stuureenheid
worden
bevestigd

Met deze flitser kunt u DDL automatisch flitsen voor een volledige
verlichting van voorwerpen op zeer korte afstand, zonder storende
schaduwen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de twee flitsreflectors,
die rondom het onderwerp licht afgeven. De links/rechts balans van de
flitsers kan indien gewenst ook worden ingesteld op 1:4 of 4:1.
Bovendien kunt u vooraf het effect van de toegepaste verlichting
beoordelen, dankzij de instellicht-functie. Door de aanwezigheid van
scherpstelverlichting is ook op korte afstand een zeer accurate
scherpstelling mogelijk; voor het opnemen van onderwerpen op 40 mm
afstand van de flitser is hij voorzien van een groothoekdiffusor.
De SB-29s is uitgerust met een M1/32 vermogensinstelling, waardoor
de flitser niet alleen met de huidige camera’s kan worden gebruikt,
maar ook met de extra gevoelige digitale camera’s van de toekomst.

SB-29s Specificaties

Met een gewone
flitser, los van de
camera door
middel van
een flitskabel

Elektronische constructie
Automatische siliciumgestuurde
gelijkrichter en serieschakeling
Belichtingsregeling
DDL automatische sturing met Nikon F6,
F5, F100, F80, F75, F65 en FM3A;
Handinstelling: vol (M), 1/4 (M1/4) en
1/32 (M1/32) vermogen
Richtgetal (ISO 100, m)
11 voor beide flitsers (12 voor een enkele
module) bij volle opbrengst; 5,5 voor beide
modules (6,0 voor een enkele module) op
M1/4 flitsopbrengst
Flitshoek
20 mm (flitsmodules in horizontale stand);
24 mm (flitsmodules in verticale stand)
Voorbeeldverlichting
Repeterende flitsen op circa 40 Hz

Filmgevoeligheidsbereik
ISO 25 tot 1000
Oplaadtijd
Circa 3 seconden (handmatig, vol vermogen)
Aantal flitsen
Circa 300 (handmatig, vol vermogen)
Voeding
Vier 1,5V LR6 (AA-type alkaline), 1,5V FR6
(AA-type lithium), 1,2V AA-type Ni-MH of
1,2V KR-AA (AA-type NiCd) batterijen
Afmetingen (B × H × D)
Hoofdeenheid: circa 133 × 119 × 29 mm
Regeleenheid: circa 107 × 69 × 89 mm
Gewicht (zonder batterij)
Circa 410 gram
Meegeleverde accessoires
3 Adapterringen (ø52 mm, ø62 mm, ø72 mm)

Specificaties gebaseerd op gebruik verse LR6 (AA-type alkaline) batterijen op normale temperatuur
(20°C).
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Compatibiliteit Camera/Flitser
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i-DDL Uitgebalanceerde Invulflits
Het flitsdoseringsniveau wordt,
voorafgaand aan de opname, bepaald
op basis van informatie van de DDL
Multi-sensor of de 1005 pixels RGBsensor, afstandsinformatie vanuit het
gebruikte objectief, en de resultaten
van de Monitor Voorflits.
3D Multi-sensor Uitgebalanceerd
Invulflitssysteem
De computer van de camera bepaalt
welke segmenten van de DDL
Multi-sensor dienen te worden
gebruikt voor DDL Automatische
Uitgebalanceerde Invulflits, op basis
van informatie van de DDL Multisensor, afstandsinformatie vanuit het
gebruikte objectief en de resultaten
van de Monitor-voorflits.
D-DDL Flits Invulflitssysteem
DDL automatische flitsstand voor
Nikon digitale spiegelreflexcamera’s.
De flitsdosering wordt voorafgaand
aan de opname vastgesteld, op basis
van de Monitor-voorflits en afstandsinformatie.
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Multi-sensor Uitgebalanceerd
Invulflitssysteem
DDL flitssturing via de DDL
Multi-sensor. Monitor-voorflits is
niet beschikbaar.
Matrix Uitgebalanceerde Invulflits
Op basis van de resultaten van
Matrixmeting wordt de flitsdosering
aangepast voor de beste belichtingsverhouding tussen hoofdonderwerp
en achtergrond.
Standaard DDL flitsen
Het hoofdonderwerp wordt goed
belicht; met de helderheid van de
achtergrond wordt geen rekening
gehouden.
Niet-DDL flitsen met automatische
diafragmakoppeling
De flitsdosering wordt automatisch
bepaald via de flitssensor van de
flitser, rekening houdend met het
op de camera ingestelde diafragma
(AA – Auto Aperture).
Niet-DDL Flitsen
De flitsdosering wordt automatisch
bepaald via de flitssensor van de
flitser, rekening houdend met het
handmatig op de flitser ingestelde
diafragma.

Opmerking: Dit overzicht laat zien welke mogelijkheden beschikbaar
zijn wanneer de flitser op een Nikon camera wordt
aangesloten, en de standaard mogelijkheden bij gebruik
van een AF Nikkor objectief.

i

Handmatig
De flitsdosering wordt handmatig
op de flitser ingesteld.

K

Handmatige flitssturing
met Afstandsprioriteit
Hebt u eenmaal de opname-afstand
ingevoerd, dan verandert de flitsdosering na een diafragmawijziging
niet (GN – Guide Number).

C

Stroboscopisch flitsen
De flitser geeft een stroboscopisch
effect, waarbij de flitser met een
instelbare frequentie series flitsen
afgeeft (RPT – Repeat).

f

Rode-ogen-reductie
Minimaliseert het rode-ogen-effect,
voor natuurlijk aandoende portretten.

ﬂ

AF-Hulpverlichting
Projecteert LED-straal op het onderwerp, waardoor er zelfs in totaal
duister kan worden scherpgesteld.

°

Automatische zoom
De zoomkop wordt automatisch
versteld in overeenstemming met
de brandpuntsafstand van het
gebruikte objectief.
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DDL FLITSSYSTEEM

DDL Flitssysteem
hebt over licht en schaduw. U kunt verbazingwekkende effecten creëren en altijd perfect
belichte opnamen maken. Bovendien is er
geen noodzaak voor gecompliceerde
belichtingscalculaties of het gebruik van
een flitsmeter.

Nikons vertrouwde professionele DDL meervoudig flitssysteem is zo ontworpen dat zelfs
een beginneling er direct met vol vertrouwen
mee kan werken. U kunt kiezen uit elke
combinatie DDL Speedlights bij uw Nikon F5,
F100, FM3A, F80, F75 of F65. Met de DDL
flitskabel of DDL multi-flits synchronisatiekabel krijgt u de mogelijkheid van DDL flitsen
met de flitser los van de camera en het
werken met meerdere flitsers (multi-flits).
Daarmee kunt u voor professionele verlichtingseffecten zorgen waarbij u de beheersing

Opmerking: Met de SB-800 en SB-600 flitsers zijn de
F6, D2-serie en de D70s te gebruiken voor draadloos
meervoudig flitsen met i-DDL Flitssturing.
Digitale reflexcamera’s (D2-serie, D1-serie, D100 en
D70s) kunnen niet worden gebruikt voor meervoudig
flitsergebruik in de DDL-stand voor automatisch flitsen.
Meervoudig flitsen is mogelijk met deze camera’s in de
handmatige of Niet-DDL-stand voor automatisch flitsen.

F5

Configuratie DDL Flitssysteem

F100

FM3A

F80

F75

F65

SC-28, SC-29

SB-23

SB-27

SB-22s

SB-800

SB-800
SU-4

SB-600

SB-29s
SU-4

SU-4

SB-27, enz.

SB-800

SC-26, SC-27

AS-10

SB-27, enz.
SB-600

SB-800

SB-29s

SB-27

SB-22s

AS-10

SB-600

SB-800

SB-800

SC-26, SC-27
Draadloze sturing Slave-flitsers

SB-600

SB-27, enz.

SB-800

Overzicht DDL Flitssysteem

SU-4

SC-28

Draadloze Slave Flitssturing SU-4
Indien aangesloten op een Nikon
Speedlight met ISO-type aansluiting maakt dit accessoire draadloze DDL flitssturing mogelijk bij
gebruik van een andere Nikon
Speedlight als hoofdflitser.
De meegeleverde Diffusor reduceert de lichtopbrengst van de
ingebouwde flitser, waardoor de
slave unit de hoofdflitser wordt.
(i-DDL/D-DDL is niet mogelijk.)
Noot: U moet de Monitor Voorflitsfunctie
uitschakelen voor u de SU-4 voor draadloze
flitsfotografie gebruikt.

SC-29

SC-14

SC-26/SC-27

DDL Afstandkabel SC-28/SC-29 (1,5 m)
De DDL Afstandkabel SC-28/
SC-29 wordt geleverd met twee
meervoudige flitsaansluitingen,
voor DDL flitssturing met de
flitser los van de camera. Met de
F6, D2-serie werkt de SC-29 ook
als een externe AF-hulpverlichting.

DDL Multi-flits Synchronisatiekabel
SC-26 (1,5 m)/SC-27 (3 m)
De DDL Multi-Flits Synchronisatiekabel SC-26/SC-27 verbindt
DDL flitsers met elkaar via de
DDL Flitskabel SC-28/SC-29 voor
Multi-Flitsfotografie.
(i-DDL/D-DDL is niet mogelijk.)

DDL Flitskabel SC-14 (1 m)
Deze kabel is geschikt voor losvan-de-camera DDL automatische
flitssturing van de SB-16A of
SB-17 in combinatie met de
Nikon F3-serie.

DDL Flitskabel SC-24 (1,5 m)
Voor DDL flitssturing bij gebruik
van de Nikon F5 met DW-30 of
DW-31 en de Nikon F4-serie met
DW-20 of DW-21.

SC-24

AS-10

DDL Multi-flits adapter AS-10
Bevestig de AS-10 aan een Nikon
Speedlight zoals de SB-800 of
SB-27. Sluit extra DDL flitsers
aan met de SC-26 of SC-27.
De AS-10, uitgerust met een
statiefaansluiting, kan tot drie
DDL flitsers aansturen.

Fl i t s e r s

FLITS ACCESSOIRES

Flits Accessoires

Power Flitsbeugel
Power Flitsbeugel SK-6A*
De SK-6A maakt het niet alleen
mogelijk de op de camera monteerbare SB-800 als staafflitser
te gebruiken, maar biedt ook
afstandsbedieningsmogelijkheden.
Als externe voeding in combinatie
met de eigen voeding van de
Speedlight, reduceert de SK-6A
de minimum oplaadtijd met de
helft en verdubbelt hij het totaal
aantal beschikbare flitsen.
Hij gebruikt vier 1,5V LR6
(AA-type alkaline), 1,2V KR-AA

Flitsbeugel

(AA-type NiCd) of 1,5V FR6
(AA-type lithium) batterijen.

SK-6A+SB-800+F100

*De SK-6 kan in een aantal landen
zijn vervangen door de SK-6A.

Adapter

Flitsstandaard

SB-800 + SC-29
Met de SC-29 kunt u de SB-800
gebruiken zonder hem rechtstreeks op de camera aan te
sluiten, waarbij zelfs de
AF-Hulpverlichting mogelijk is
bij gebruik met de F6, D2-serie.

SK-7

AS-15

Flitsbeugel SK-7
Dit accessoire maakt het mogelijk
een DDL Speedlight naast een
Nikon reflex te plaatsen.
Door de DDL Speedlight en de
flitsschoen van de Nikon reflex
met de DDL Flitskabel SC-28/
SC-29 te verbinden kunt u de
Speedlight als staafflitser
gebruiken.

AS-19

Synchronisatie adapter AS-15
De AS-15 is ontworpen voor
gebruik op Nikon camera’s met
een standaard ISO-type flitsschoen die geen flitskabelaansluiting hebben.

Externe Voedingen

Flitsstandaard AS-19
Met de Flitsstandaard AS-19 kunt
u een vrijstaande Nikon flitser
stabiel opstellen. Gebruik de
AS-19 voor het plaatsen van een
of meer flitsers voor draadloze
flitssturing. De AS-19 is uitgerust
met een statiefaansluiting.

Flitsschoentjes
SD-8A

SD-7

High Performance Battery Pack SD-8A
De SD-8A is ontwikkeld voor
gebruik met de SB-800 en SB-27
om de flitsoplaadtijd te verkorten
en de flitscapaciteit te verhogen.
Hij gebruikt zes 1,5V LR6
(AA-type alkaline), 1,2V KR-AA
(AA-type NiCd), 1,5V FR6
(AA-type lithium) batterijen, of
1,2V AA-type Ni-MH batterijen.

Battery Pack SD-7
De SD-7 gebruikt zes LR14
(C-type) batterijen en is
ontworpen als een separate
voeding voor de SB-27.
Opmerking: De SD-7 is niet
verkrijgbaar in Europese landen.

DDL Flitsschoen AS-17 (voor F3-serie)
Dit accessoire geeft u de mogelijkheid van DDL flitssturing voor de
F3 bij gebruik van DDL Speedlights
met een ISO-type flitsaansluiting
(zoals de SB-800, SB-27, enz.).
Flitsschoen AS-7 (voor F3-serie)
De AS-7 is noodzakelijk bij
gebruik van de F3 serie met de
SB-800, SB-27 of SB-29/29s.
Met de AS-7 kunt u de film terugspoelen of verwisselen zonder de
flitsschoen te verwijderen.
Flitsschoen AS-6
Voor de SB-16A op Nikons met
een standaard ISO-type flitsaansluiting is er de AS-6.
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Software voor
Nikon digitale
camera’s

Het gereedschap dat de sleutel vormt tot een
efficiënte, effectieve workflow voor digitale
beeldverwerking.
Nikons onlangs verder gecompleteerde beeldverbeteringssoftware geeft u het gereedschap in handen om
dieper op de mogelijkheden van digital imaging in te
gaan en in hoge mate controle over het eindresultaat
te krijgen via uw PC.

Nikon Capture 4 (versie 4.2)
De krachtige nabewerkings-tool
Nikon Capture 4 bestaat uit de
onderdelen Nikon Capture 4
Editor en Nikon Capture 4
Camera Control. Met deze software kunt u beelden naar uw
computer overspelen, bekijken,
bewerken en zelfs printen – alles
in één proces. Nikon Capture 4
geeft u uitgebreide controle over
de uiteindelijke kwaliteit van uw
Nikon Electronic Format (NEF)
beeldinformatie.

Beeldverwerking bij NEF (RAW) bestand met Nikon Capture 4
RAW

Instructieset (opname-informatie)

Normale beeldverwerkings-workflow
Oorspronkelijke beeldinformatie
Beeldverwerking 1

Instructieset

Verwerkte beeldinformatie

Beeldverwerking 1

RAW

Beeldverwerking 2

Beeldverwerking 2

Verwerkte beeldinformatie

Beeldverwerking 3
Beeldverwerking 3

Verwerkte beeldinformatie
Beeldverwerking 4

Instructieset

RAW

Beeldverwerkingsinformatie

Opgeslagen in NEF*
Opgeslagen in TIFF of JPEG
*Oorspronkelijke beeldkwaliteit wordt nooit aangetast.

Verwerkte beeldinformatie
Opgeslagen in TIFF of JPEG
Oorspronkelijke beeldkwaliteit kan niet worden gehandhaafd.

Nikon Electronic Format (NEF) bestand
Dit unieke bestandsformaat omvat de RAW beeldinformatie van
een opname plus een Instructieset die de uitgebreide beeldbewerkingsmogelijkheden geeft die andere formaten niet bieden.
Bij een NEF bestand wordt de oorspronkelijke RAW informatie
van een beeld nooit veranderd. Alle correcties en aanpassingen
die u maakt worden opgeslagen in de Instructieset van het
bestand. U kunt in de Instructieset zo vaak als u wilt veranderingen aanbrengen; de oorspronkelijke RAW beeldinformatie
zal nooit worden aangetast.
Nikon camera’s die compatible zijn met NEF: de D2-serie,
D1-serie, D100, D70s digitale reflexcamera’s, en de
COOLPIX 8800, 8700, 8400 en 5700 digitale compactcamera’s.
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Nikon Capture 4 Editor
De Editor-component van Nikon Capture 4 geeft u een brede variëteit aan beeldverbeterings-tools,
waarvan een aantal specifiek toepasbaar is op NEF (RAW) data.

Witbalans*
De tools in het witbalans-palet worden
gebruikt om de witbalans van NEF (RAW)
beelden in te stellen. De witbalans kan
worden ingesteld door de gewenste kleurtemperatuur in te voeren of door binnen
het beeld een grijspunt aan te wijzen.
U kunt de witbalansmeting baseren op
een enkel punt of op het gemiddelde van
een geselecteerd gebied.
Geavanceerd RAW*
Veel van de eigenschappen van een NEF
(RAW) beeldbestand kunnen worden
veranderd met de Gevanceerd RAW
mogelijkheid. Belichtingscorrectie,
Verscherping, Tooncorrectie,
Kleurinstelling, Kleurverzadiging en
Kleurtoonaanpassing zijn gecombineerd
om u extra controle over de beeldkwaliteit
te geven.
Vignetteringscorrectie*
De tools van dit palet worden gebruikt
voor de correctie van helderheidsverlies
aan de beeldranden, waardoor wordt
voorkomen dat de hoeken van een foto
donkerder worden.
Vignetteringscorrectie is het meest effectief
bij foto’s die zijn opgenomen met een
D-/G-Nikkor objectief, en bij gebruik van
grotere diafragmaopeningen.
Stofverwijdering*
Deze functie vergelijkt NEF (RAW)
opnamen met een referentiebeeld dat met
dezelfde camera is opgenomen, waarop
exact de positie is bepaald van stofjes op
het laagdoorlaatfilter dat de beeldsensor
beschermt. De schaduwen van de stofdeeltjes worden automatisch uit een
beeld geretoucheerd.
D-Lighting
D-Lighting maakt details die in schaduwen
en lichte partijen verloren gaan weer
zichtbaar, door in donkere partijen de
onderbelichting, en in helder verlichte
gedeelten de overbelichting te corrigeren.
U kunt kiezen tussen snelheidsprioriteit
(HS) en kwaliteitsprioriteit (HQ).
Curven
Gebruik het Curves-palet voor aanpassing
van het contrast, de helderheid en de
kleurbalans van de opgenomen beelden.
Zo kunt u maximaal gebruik maken van
de toonreeks en de kleuromvang van
een bepaald uitvoerapparaat. Met dit
precisiehulpmiddel kunt u aanpassingen
maken in bepaalde gedeelten van het
toonwaardenbereik, met inachtneming
van de histogramweergave.

Ruisonderdrukking
Willekeurige ruis die voorkomt in opnamen van digitale camera’s kan effectief
worden verminderd met de functie
Ruisonderdrukking voor kleuren.
Ruisonderdrukking voor contouren
maakt contouren strakker door de ruis
ter plekke te verminderen.
Moiréreductie voor kleuren is ook te
gebruiken voor NEF beelden. Elk van
deze drie functies levert verhoogde
prestaties, dankzij de toepassing van
een nieuw ontwikkeld algoritme.

Vignetteringscorrectie

Voor

Na

Fisheye-Beeldtransformatie
De tools van het Fisheye lens palet
converteren beelden die zijn gemaakt
met de DX Fisheye 10,5 mm f/2,8G ED
tot rechthoekige beelden. Zowel verticale
als horizontale compensatie kan worden
uitgevoerd.

Stofverwijdering
*Deze functies zijn uitsluitend toepasbaar op
NEF (RAW) beeldinformatie.

Andere handige, innovatieve functies
Voor

Na

Voor

Na

D-Lighting

Ruisonderdrukking

Rand-ruisonderdrukking AAN

Rand-ruisonderdrukking UIT

Fisheye-Beeldtransformatie

Oorspronkelijk beeld

Verticale compensatie

Horizontale compensatie

• LCH-editor voor corrigeren van
Lichtheid (Luminosity), Verzadiging
(Chroma) en Kleurtoon (Hue).
• Kleurversterking geeft op eenvoudige
wijze een verbetering van de totale
kleurverzadiging in overeenstemming
met het soort onderwerp.
• Het Kleurbalans palet biedt eenvoudige
middelen voor het regelen van helderheid, contrast en kleurbalans voor het
totale beeld.
• Het palet Foto-effecten maakt het
mogelijk foto's op eenvoudige wijze om
te zetten in zwart-wit, sepia of andere
monochrome tinten.
• Met Onscherp masker kunt u de
beeldscherpte verbeteren door het
contrast van contouren binnen het
beeld te verhogen terwijl andere delen
van het beeld onaangetast blijven.
• Grootte/resolutie laat u de uiteindelijke
uitvoergrootte bepalen.
• Compatible met Kleurstanden I, II, III,
Ia en IIIa.
• Compatibiliteit met nik Color Efex Pro™
2.0 plug-in fotografische filters biedt
een snelle en eenvoudige digitale
beeldverbetering. (Zie bladzijde 18).
• Nikon Message Center* maakt automatische software–updates mogelijk
wanneer de computer bij het opstarten
van Nikon Capture 4 is aangesloten op
het internet.
*Niet compatibel met Mac OS 9.
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Gesimuleerd beeld

horizon rechtzetten

Weergave “verlies in de schaduwen”

Perfect inzetbaar voor extra efficiency
Nikon Capture 4 bevat tools waarmee u kunt
in- en uitzoomen, scrollen, roteren, omkeren,
horizon rechtzetten en uitsnijden. Met het
Multi-beeldvenster krijgt u naast een venster
met het beeld dat u kunt corrigeren ook een
thumbnail-overzicht van de huidige map.
Het Informatie palet toont de positie en
kleur van de pixels onder de muisaanwijzer.
Beeldpartijen die “verloren’’ gaan in hoge
lichten en schaduwen kunt u zelfs tijdens
aanpassingen met Curves of Kleurbalans
controleren. Het Histogram palet geeft de
verdeling van de helderheidsniveaus in het
actieve venster weer. Wijzigingen op de
foto’s kunnen worden opgeslagen met het
palet Herstelpunten.
Met Nikon Capture 4 kunt u de instellingen
van de ene foto toepassen op een andere
foto; u kunt instellingen opslaan en
kopiëren, onafhankelijk of simultaan.
Het Voortgang van opslaan-venster toont
alle opslaghandelingen die onder bewerking
zijn, en kan worden gebruikt om de huidige
taak te pauzeren, te herstarten of te annuleren.
Met Serieverwerking kunt u groepen beelden
automatisch verwerken; dat komt vooral goed
van pas voor opnamen die onder identieke
omstandigheden zijn gemaakt.

Nikon Capture 4
Camera Control
Hebt u een digitale reflex uit de D2-serie
(USB Hi-Speed), D1-serie (IEEE 1394) of de
D100/D70s/D70 (USB) op uw computer
aangesloten, dan kunt u met de component
Camera Control van Nikon Capture 4 uw
camera vanuit de computer besturen: vrijwel
alle instellingen en functies zijn aanstuurbaar. Met de Draadloze Transmitters WT-2/2A
zijn de D2X en D2Hs uitgerust met draadloze
besturingsmogelijkheden* via PTP/IP.
Foto’s die met de camera zijn opgenomen
worden opgeslagen op de harde schijf van de
computer, niet op de geheugenkaart.
Hierdoor kunt u de harde schijf van de
computer gebruiken als een opslagkaart met
extra grote capaciteit – extra waardevol
wanneer u grote aantallen opnamen maakt.
*Compatibel met Windows XP of Mac OS X
(versie 1.3 of later).

Capture 4 functies/mogelijkheden per camera

Weergave “verlies in de hoge lichten”

Camera
Functie
Witbalans*1
Geavanceerd RAW*1
Vignetterings-correctie*1
Stofverwijdering*1
D-Lighting
Curves
Ruisonderdrukking
Fisheye beeldtransformatie*4
Camerasturing

D2-serie

*1: Alleen toepasbaar op NEF (RAW) beeldinformatie
*2: Instellen van Kleurstand niet mogelijk

D1-serie

D100/D70s/D70

COOLPIX
8700/5700

–
–

Andere
COOLPIX serie
–
–
–
–

–
–

–
–

*2

*3

*3: Compatible met firmware ver. 1.10 of later (behalve D1)
*4: Alleen compatible met AF DX Fisheye 10,5 mm f/2.8G ED objectief

Nikon Capture 4 Systeemeisen
Windows
OS
CPU
RAM
Harde schijf
Monitor
Overige

Voorgeïnstalleerde versies van Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000
Professional, Windows® Me, Windows® 98SE
Pentium® 300 MHz of hoger
256 MB (768 MB of meer aanbevolen)
200 MB vereist voor installatie
800 x 600 pixels of meer met 16-bit kleuren (High Color / duizenden kleuren),
24-bit kleuren (True Color (miljoenen kleuren) aanbevolen
Cd-rom drive vereist voor installatie

Macintosh
OS
Modellen
RAM
Harde schijf
Monitor
Overige
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Mac® OS 9.0.4-9.2.2*, Mac® OS X (versie 10.1.5 of later)
Ingebouwde USB-aansluiting of Firewire-aansluiting vereist
Mac OS X: 256 MB (768 MB of meer aanbevolen),
Mac OS 9: 64 MB of meer (Camera Control); 512 MB of meer (Capture Editor)
200 MB vereist voor installatie
800 x 600 pixels of meer met 16-bit kleuren (High Color / duizenden kleuren),
24-bit kleuren (True Color (miljoenen kleuren) aanbevolen
Cd-rom drive vereist voor installatie

*Met CarbonLib versie 1.6 of later.

Software

PictureProject

PictureProject werd ontwikkeld
voor eenvoudig, intuïtief en
moeiteloos gebruik door fotografen van alle ervaringsniveaus. Het biedt krachtige
hulpmiddelen waarmee het
proces van overdracht, ordenen,
bewerken en delen van digitale
beelden gemakkelijk, efficiënt
en plezierig verloopt.

Belangrijkste functies (versie 1.5)
• Beeldbestanden worden automatisch
geïmporteerd wanneer er een camera op
de computer van de gebruiker wordt
aangesloten, met miniatuurbeelden voor
eenvoudige voorselectie en bevestiging.
• Sleep de beelden om ze onder te verdelen
in makkelijk toegankelijke “collecties”.
• Krachtige zoekfuncties om beelden te
lokaliseren op naam, trefwoord, datum
van opname of wijziging, enz.
• Intuïtieve bewerkingsfuncties maken
beeldverbetering en het toevoegen van
creatieve effecten bijzonder eenvoudig.
• Elke verandering die op een opname is
toegepast kan te allen tijde worden
hersteld of gewijzigd, zonder dat het
origineel wordt aangetast.
• Diashows kunnen van achtergrondmuziek
worden voorzien.
• Met de standaard-ontwerpen kunt u snel
e-mails en aantrekkelijke prints maken.
• Popup-meldingen informeren omtrent
software-updates en bieden links naar
nuttige technische informatie.
• Cd- of dvd-beelden die met PictureProject
werden vervaardigd, kunnen worden
weergegeven zonder dat ze moeten
worden geïmporteerd.
• De ‘muvee™’ plug-in geeft de beschikking
over makkelijk te selecteren opties voor
muziek, stijl en bijschriften, wat het
maken van video’s sterk vereenvoudigt*.
*Optionele plug-in PictureProject DVD Show is vereist
voor het branden van dvd’s.

Om uw digitale avonturen verder te verrijken biedt
PictureProject compatibiliteit met drie optionele
plug-ins.
PictureProject DVD Show
Beleef extra plezier aan het maken van
video’s. U maakt een dvd-video of een
video-cd met één klik op de knop. Geniet
van de flexibele bediening van effecten,
speelduur en muziek.
PictureProject COOLPIX Remote Control
Met deze software kunt u COOLPIX digitale
camera’s* op afstand vanaf uw computer
bedienen. De camera-instellingen zijn regelbaar in het Instellingenpaneel. Maak een
opname door in het venster van COOLPIX
Remote Control op de opnameknop te
klikken; de foto wordt door PictureProject
direct op de vaste schijf opgeslagen en
gecatalogiseerd, zonder dat het beeld op de
geheugenkaart van de camera wordt opgeslagen. Doordat u de complete bediening
van de camera onder handbereik heeft,
terwijl de te maken opnamen kunnen worden
gecontroleerd, zorgt de software ervoor dat
er ook in professionele toepassingen een
optimale workflow wordt gecreëerd.

*COOLPIX 8800 (firmware versie 1.5 of later) en
COOLPIX 8400 (firmware versie 1.3 of later) kunnen met
de sofware worden gebruikt met ingang van april 2005.

nik Color Efex Pro™ 2.0 Express Edition
De Express Editie van de nik Color Efex
Pro™ 2.0 is een vereenvoudigde versie van
de digitale fotografische filters van nik
multimedia, Inc. Deze set bestaat uit
15 filters, die ook voor beginnende digitale
fotografen eenvoudig te gebruiken zijn.
(Meer informatie op blz. 18)

PictureProject Systeemeisen
Windows
OS
CPU
RAM
Harde schijf
Monitor
Overige

Voorgeïnstalleerde versies van Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000
Professional, Windows® Me, Windows® 98SE
Pentium® 300 MHz of hoger aanbevolen (Pentium III 500 MHz of hoger voor muvee-optie)
64 MB of meer aanbevolen (128 MB of meer voor RAW-beelden of muvee-optie)
60 MB vereist voor installatie
800 x 600 pixels of meer met 16-bit kleuren (High Color / duizenden kleuren), of meer aanbevolen
Cd-rom drive vereist voor installatie

Macintosh
OS
Modellen
RAM
Harde schijf
Monitor
Overige

Mac® OS X version 10.1.5 of later (versie 10.2.8 of later vereist voor de functie “Schijf branden”)
Ingebouwde USB-aansluiting of Firewire-aansluiting vereist
64 MB of meer aanbevolen (128 MB of meer voor RAW-beelden of muvee-optie)
60 MB vereist voor installatie
800 x 600 pixels of meer met 16-bit kleuren (High Color / duizenden kleuren) of meer aanbevolen
Cd-rom drive vereist voor installatie
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S oftware

Digitale Filters

nik Color Efex Pro™ 2.0
Met nik Color Efex Pro™ 2.0 fotografische filters, afkomstig van nik multimedia,
Inc., gaat digitale beeldverbetering sneller, makkelijker en beter. Door gebruikmaking van de beste digitale filtertechnologie die beschikbaar is levert deze
indrukwekkende collectie van krachtige, veelzijdige filters u eersteklas
beeldverbeterings- en -transformatiemogelijkheden.

Veelzijdigheid ter ondersteuning van gebruikers
van elk niveau
nik Color Efex Pro 2.0™, compatibel met Nikon
Capture versie 4.1 of later, is leverbaar in
drie edities* – Standaard, Select en Complete –
om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
wensen van diverse fotografen.
De Standaard Editie bevat 19 belangrijke
filters voor kleur- en lichtverbeteringen.
De Select Editie telt 45 filters, waaronder de
filters van de Standard Editie. De Complete
Editie bevat alle 75 filters. Nog een andere
optie van nik Color Efex Pro™ 2.0 is de Express
Editie – bestaande uit 15 basisfilters** –
welke beschikbaar is als optionele plug-in
software en compatibel is met PictureProject
versie 1.1 of later.
*Ook compatibel met PictureProject versie 1.1 of later.
**Al deze filters zijn opgenomen in de Standaard Editie.
compatibel met Nikon Capture versie 4.1 of later

Meervoudige filtertypen
nik Color Efex Pro 2.0 filters zijn onderverdeeld in twee groepen – “Traditioneel”
en “Stilering”. De traditionele filters werken
als conventionele fotografische filters; u vindt
hier filters voor omzetting naar zwartwit,
polarisatiefilters, kleurverloopfilters,
skylight- en infraroodfilters. De filters voor
stilering zijn bedoeld voor beeldverbetering,
of voor het realiseren van een fotografische
stijl of een abstracte transformatie.
Belangrijkste functies
• Functionaliteit in RGB, CMYK, grijswaarden
en LAB, in zowel 8- als 16-bits per kanaal.
• True Light™ is een dynamisch kleurbehandelingssysteem dat ieder filter automatisch
toepast om kleur en licht in het beeld te
optimaliseren. Het bewaakt de verhoudingen

tussen kleur, contrast en detaillering,
waardoor natuurlijker aandoende en
fotorealistischer beelden ontstaan.

Old Photo: Color

• Het Advanced Panel (beschikbaar bij
bepaalde filters) stelt u in staat de
verhouding te zien tussen de hoge lichten
en de schaduwen in uw opname wanneer
u verbeteringen aanbrengt, zodat u deze
beeldelementen beschermt. Met de histogramweergave kunt u potentiële problemen
in de opname herkennen.

voor

• Met de selectie-tool kunt u elk van de filters
snel en gemakkelijk vinden. Door eenvoudigweg een filter uit het palet te selecteren,
past u het op het beeld toe.
• Elk filter baseert zijn effecten op detailstructuur, kleuren en/of contrastbereik; het
is echter ook mogelijk identieke resultaten
voor een reeks van opnamen te realiseren.
• De mogelijkheid van de filters om zich aan
te passen aan eerdere filterinstellingen of
beeldveranderingen is bijzonder waardevol,
doordat u in staat zult zijn filters in een
andere volgorde toe te passen; daardoor
krijgt u extra controle en beschikt u over
meer verbeteringsmogelijkheden.

na
Paper Toner

• Met de Preview Toggle kunt u heen en weer
gaan tussen het origineel en het bewerkte
beeld.

voor

• Elke keer dat u een aanpassing op het beeld
toepast wordt het preview-veld herberekend.
• U krijgt extra veelzijdigheid doordat u via
kleurselectie de kleurenfilters naar eigen
inzicht kunt aanpassen met iedere gewenste
kleur.
na
Pro Contrast

Systeemeisen
Windows
OS
CPU
RAM
Harde schijf
Monitor

Voorgeïnstalleerde versies van Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000
Professional, Windows® Me, Windows® 98SE.
Pentium® 300 MHz of hoger (800 MHz of hoger aanbevolen)
128 MB (256 MB aanbevolen)
240 MB voor de Complete Editie, 150 MB voor de Select Editie en 70 MB voor de Standaard Editie
800 x 600 pixels met 16-bits kleuren (1024 x 768 pixels met 24-bits kleuren aanbevolen

voor

Macintosh
OS
Modellen
RAM
Harde schijf
Monitor
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OS X (10.1.5 of later)
G3 processor of later (G4 of later aanbevolen)
128 MB (256 MB aanbevolen)
390 MB voor de Complete Editie, 250 MB voor de Select Editie en 110 MB voor de Standaard Editie
800 x 600 pixels met 16-bits kleuren (1024 x 768 pixels met 24-bits kleuren aanbevolen)

na

Camera-achterwanden

Voor F5

Camera-achterwanden

Multi-Control Achterwand MF-28

De MF-28 kan een copyrightaanduiding printen. Dat geeft
direct na het ontwikkelen van
de film een identificatie en
vult de copyright-bescherming
aan. Volledig af te dwingen
copyright-bescherming
vereist extra handelingen
van de fotograaf.

Voor F100
Data-achterwand MF-27

Data-achterwand MF-29

Dag/Maand/Jaar
weergave

Dag/Maand/Jaar
weergave

Dag/Uur/Minuut
weergave

Dag/Uur/Minuut
weergave

MF-28 Specificaties

MF-27 Specificaties

MF-29 Specificaties

Bruikbare filmgevoeligheid:
ISO 25-3200
Inbelichtingstechniek:
In beeld: 7-segments, 6-cijferige LCD;
Tussen de beelden: 5 × 7 dot matrix
22-cijferige LCD
Inbelichting:
In beeld: 1) Jaar/Maand/Dag,
2) Maand/Dag/Jaar,
3) Dag/Maand/Jaar,
4) Dag/Uur/Minuut,
5) Uur/Minuut/Seconde,
6) beeldteller,
7) 6-cijferig volgnummer (tot 999999),
8) 6-cijferig vast nummer
Tussen de beelden:
1) Jaar/Maand/Dag/Uur/Minuut/
Seconde,
2) Jaar/Maand/Dag/Uur tot op
8 tekens,
3) Maand/Dag/Uur/Minuut tot op
8 tekens,
4) Dag/Uur/Minuut/Seconde tot op
8 tekens,
5) titel tot op 22 tekens,
6) filmteller,
7) sluitersnelheid/ diafragma,
8) variatiegraad voor Automatische
Belichtings-bracketing,
9) tot op 18 tekens/4-cijferig jaartal
Andere functies:
Intervalschakeling, lange tijdopnamen,
freeze focus, Automatische Belichtingsbracketing, Speedlight oplaadcontrole,
filmteller
Voeding:
Twee 3V CR2025 lithiumbatterijen
Afmetingen (B × H × D):
156 × 58 × 32 mm
Gewicht (zonder batterij): 150 gram

Bruikbare filmgevoeligheid:
ISO 32-3200
Inbelichtingstechniek:
7-segments, 6-cijferige LCD
Inbelichting:
1) Jaar/Maand/Dag,
2) Dag/Uur/Minuut,
3) Maand/Dag/Jaar,
4) Dag/Maand/Jaar
Voeding:
Eén 3V CR2025 lithiumbatterij
Afmetingen (B × H × D):
156 × 58 × 26 mm
Gewicht (zonder batterij): 95 gram

Bruikbare filmgevoeligheid:
ISO 32-3200
Inbelichtingstechniek:
7-segments, 6-cijferige LCD
Inbelichting:
1) Jaar/Maand/Dag,
2) Dag/Uur/Minuut,
3) Maand/Dag/Jaar,
4) Dag/Maand/Jaar
Voeding:
Eén 3V CR2025 lithiumbatterij
Afmetingen (B × H × D):
150 × 60 × 29 mm
Gewicht (zonder batterij): 81 gram

Voor F90X

Voor FM3A/FM2

World Time Data-achterwand MF-25

Data-achterwand MF-16

Dag/Uur/Minuut
weergave

Jaar/Maand/Dag
weergave

MF-25 Specificaties

MF-16 Specificaties

Bruikbare filmgevoeligheid:
ISO 32-3200
Inbelichtingstechniek:
7-segments, 6-cijferige LCD
Data display:
7-segments, 12-cijferige LCD
Inbelichting:
1) Jaar/Maand/Dag,
2) Dag/Uur/Minuut,
3) Maand/Dag/Jaar,
4) Dag/Maand/Jaar
Alarm:
Hoorbaar alarm gedurende 60 sec. op
een vooraf ingestelde tijd
Voeding:
Twee 3V CR2025 lithiumbatterijen
Afmetingen (B × H × D):
140 × 63 × 29 mm
Gewicht (zonder batterij): 80 gram

Bruikbare filmgevoeligheid:
ISO 25-400 voor kleurenfilm;
100-400 voor zwart-witfilm
Inbelichtingstechniek:
7-segments, 6-cijferig LED-systeem
Data display:
7-segments, 6-cijferige LCD
Inbelichting:
1)Jaar/Maand/Dag,
2) Dag/Uur/Minuut,
3) filmteller (tot 2000)
Alarm:
Hoorbaar alarm gedurende 20 sec. op
vooraf ingestelde tijd
Koppeling met Motoraandrijving:
Mogelijk met MD-12 Motoraandrijving
Voeding:
Twee 1,55V SR44 zilveroxide batterijen
Afmetingen (B × H × D):
143 × 53 × 27 mm
Gewicht (zonder batterij): 90 gram
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aandrijvingen

Motor-

MB-10
MH-19
MB-40

MB-15

MH-30

MB-16

MC-32

Voor F6

Voor F5

Voor F100

Voor F90X

Multi-Power Battery Pack MB-40
Gebruikt acht 1,5V LR6
(AA-formaat alkaline), 1,5V
FR6 (AA-formaat lithium),
1,2V R6/AA-formaat Ni-MH
batterijen of de oplaadbare
Li-ion Batterij EN-EL4 en
geeft een filmtransportsnelheid tot 8,0 bps.
Voorzien van een extra
ontspanknop, AF-startknop,
multi-selector en instelschijven waardoor ook
foto’s in staand formaat met
maximaal gebruiksgemak
kunnen worden gemaakt.

Ni-MH Batterij MN-30
Met deze nikkel-metaal
hydride batterij haalt u het
meest uit de toch al zo
krachtige mogelijkheden
van de F5. Hij voert de filmtransportsnelheid op tot
8 beelden per seconde en
het terugspoelen van een
film van 36 opnamen tot
4 seconden en stabiliseert
de werking van de camera
zelfs bij koude omgevingstemperaturen.
Om de MN-30 op te laden is
er de Ni-MH Batterijlader.
De Externe Voedingskabel
MC-32 met twee banaantype pluggen verbindt de
12V DC externe voeding
met de F5.

Multi-Power High Speed Battery
Pack MB-15
Werkt op zes 1,5V LR6
(AA-type alkaline), 1,5V FR6
(AA-type lithium) batterijen
of de MN-15 Ni-MH Batterijhouder (optioneel) en zorgt
voor een filmtransportsnelheid van maximaal
5,0 beelden per seconde.
Is voorzien van een alternatieve ontspanknop en
instelschijf die het maken
van verticale opnamen
vergemakkelijken. De Multilader MH-19 kan worden
gebruikt voor de MN-15.

Battery Pack MB-10
Een speciaal voor de F90X
ontworpen greep. De MB-10
heeft een alternatieve
ontspanknop voor verticale
opnamen. Hij werkt òf op
vier AA-type batterijen òf op
twee 3V CR123A lithiumbatterijen (met de MS-11).

Voor F80
Battery Pack MB-16
Wordt aangesloten op de
statiefaansluiting aan de
onderzijde van de F80.
Kan vier 1,5V LR6 (AA-type
alkaline), 1,5V FR6 (AA-type
lithium), 1,2V KR-AA
(AA-type NiCd) of 1,2V
AA-type Ni-MH batterijen
bevatten.

B a t t e r y Pa c k s

en

Lader/batterij combinaties (oplaadtijd bij benadering)
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MN-30
(voor F5)
MH-17
MH-19
MH-21

—

MN-15
(voor F100)
✔
(110 min.)

EN-4
EN-EL3 (voor
(voor D1-serie) D100/D70s/D70)
✔
—
(160 min.)

EN-EL3a
(voor D70s)
—

✔*

✔*

✔*

✔

✔

(95 min.)

(65 min.)

(110 min.)

(120 min.)

(135 min.)

—

—

—

—

—

✔: Combineerbaar

—: Niet combineerbaar

*Gebruik de MC-E1 laadkabel om de MN-30 te laden of te ontladen,
en de MC-E2 laadkabel voor de MN-15, EN-4 en EN-3.

EN-EL4
(voor F6, D2-serie) Opmerkingen
12V gelijkspanning; kan op de sigaretten—
aansteker van de auto worden aangesloten.
100-240V AC/ 12V DC; kan op de
—
sigarettenaansteker van de auto
worden aangesloten.
✔
(100 min.)

B a t t e r y Pa c k s

MH-17

MB-18

EN-EL3 / EN-EL3a

en

Mo t o r a a n d r i j v i n g e n

MD-12
DB-2

EN-4
MH-19
MB-D100

MB-17

MC-10
MH-21

DB-6

EN-EL4

Voor F75

Voor F6/D2-serie

Voor D100

Externe Voeding

Voor FM3A/FM2

Battery Pack MB-18
Deze battery pack voor de
F75 biedt extra grip en een
extra ontspanknop voor
verticale opnamen.
Werkt op vier 1,5V LR6
(AA-type alkaline), 1,5V
FR6 (AA-type lithium),
1,2V KR-AA (AA-type
NiCd) of 1,2V AA-type
Ni-MH batterijen.

Snellader MH-21
Met de MH-21 kunt u de
oplaadbare Li-ion batterij
EN-EL4 opladen.

Multi-Functioneel Battery Pack
MB-D100
Multi-Functioneel Battery
Pack MB-D100 Het MultiFunctionele Battery Pack
MB-D100 gebruikt zes 1,5V
LR6 (AA-type alkaline)
batterijen. Voeding met een
of twee Li-ion batterijen is
ook mogelijk, voor extra
opnameduur. Geeft als extra
mogelijkheden opname/
weergave van voice memo’s,
verticale ontspanknop,
hoofd- en sub-instelwielen,
AF-startknop en een
10-pins aansluiting voor
een afstandsbediening.

Anti-Koude Batterijhouder DB-2
(voor FM3A, FM2)
De DB-2 zorgt ervoor dat
camera en meetsysteem
ook bij extreme koude
blijven functioneren.
Verwijder de twee batterijen
uit de batterijruimte van de
camera en sluit de van twee
AA-type* batterijen voorziene DB-2 met de verbindingskabel aan; houd de DB-2
vervolgens onder uw jas of
op een andere warme plek.

Motoraandrijving MD-12
Maakt een opnamesnelheid
mogelijk tot op 3,2 beelden
per seconde. Licht indrukken van de ontspanknop
activeert de belichtingsmeter van de FM3A/FM2.
MD-12 Specificaties

Voor F65
Battery Pack MB-17
Wordt aangesloten op de
statiefaansluiting aan de
onderzijde van de F65 en
werkt op vier 1,5V LR6
(AA-type alkaline), 1,5V
FR6 (AA-type lithium),
1,2V KR-AA (AA-type NiCd)
of 1,2V AA-type Ni-MH
batterijen.

Voor D1-serie
Verwisselbare Ni-MH Batterij
EN-4
Met de optionele Ni-MH
batterij EN-4 wordt de
opnamecapaciteit verhoogd
tot circa 1000 opnamen,
door de toepassing van een
duurzame en betrouwbare
Ni-MH batterij. Hij kan
worden opgeladen met de
optionele Snellader MH-17.
Ook de Multilader MH-19
kan gebruikt worden.

Voor D100/D70s/D70
Multi-Lader MH-19
Met de MH-19 kunt u
twee exemplaren van de
oplaadbare Li-ion batterij
EN-EL3/EN-EL3a opladen.
Andere batterijen kunnen
ook worden opgeladen met
behulp van optionele laadkabels.

*Gebruik geen AA-type NiCd,
Ni-MH of lithiumbatterijen.
Wanneer de DB-2 is aangesloten
kunt u geen statief gebruiken.

Externe Battery Pack DB-6
(voor F90X)
Voor extra spanning, vooral
belangrijk tijdens langdurige
opnamen onder koude
temperaturen, kan de F90X
worden aangesloten op de
DB-6, die als alternatieve
voeding met zes D-type
batterijen wordt uitgerust.
De DB-6 maakt verbinding
met de F90X via de Externe
Voedingskabel MC-29.

Opnamesnelheid: Circa 3,2 bps.
(op 1/125 sec. sluitertijd of sneller)
Opnamemethoden: Enkelbeeld (S);
Continu (C)
Afstandsbediening: Mogelijk;
gebruik de standaard Nikon 3-pins
verbinding
Voeding: Acht 1,5V LR6 (AA-type
alkaline), 1,2V KR-AA (AA-type
NiCd) of 1,5V R6 (AA-type mangaan)
batterijen (integrale batterijhouder)

Accessoires voor
Motoraandrijvingen Afstandkabel
MC-10 (3 m)
Uitgevoerd met een
gemakkelijke handgreep
met trekschakelaar voor
afstandsbesturing van de
MD-4 of MD-12.
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accessoires

Da t a c o m m u n i c a t i e
&

Afstandsbediening

MC-22
MC-26

MR-3

MC-4A
AR-3
MC-23
MC-30
MC-21

MC-12B

MC-25

Twee-pins Afstandsbedieningsaccessoires
Voor F4E/F4S/F70/
FM3A met MD-12/
FM2 met MD-12

Tien-pins Afstandsbedieningsaccessoires
Voor F6/F5/F100/
D2-serie/D1-serie/
D100 met MB-D100

Afstandsbedieningskabel voor Camera’s
met Ontspancontact
Voor F4/F80/FM3A/
FM2/D100

Ontspanknop MR-3
De MR-3 wordt aangesloten
op de afstandsbedieningsaansluiting, als een extra
ontspanknop bij gebruik van
de camera in verticale
positie. Hij maakt het ook
mogelijk de sluiter te
ontspannen met de Nikon
Draadontspanner AR-3.
Afstandsbedieningskabel MC-12B
(0,8 m)*
Maakt afstandsbediening
mogelijk tot op een afstand
van 0,8 m.
Afstandsbedieningskabel MC-4A
(1 m)
De stekker aan het ene eind
van de MC-4A past op de
afstandsbedieningsaansluiting
van de camera, het andere
eind heeft zowel een plus als
min banaantype-stekker.
Deze banaanstekkers maken
het u mogelijk verschillende
camera’s gelijktijdig te
ontspannen.
Adapterkabel MC-26 (0,2 m)*
Maakt gebruik mogelijk van
de 10-pins kabels MC-30
en MC-22.

Afstandsbedieningskabel MC-30
(0,8 m)
Maakt afstandsbediening
mogelijk van een camera
met ontspanknopvergrendelingsfunctie.
Afstandsbedieningskabel MC-22
(1 m)
Handig voor het aansluiten
op een ontspaninrichting.
Verlengingskabel MC-21 (3 m)
Wordt gebruikt op de MC-30
of MC-22.
Verbindingskabel MC-23 (0,4 m)
Verbindt twee camera’s
voor simultaan of gesynchroniseerd ontspannen
van de sluiters.
Adapterkabel MC-25 (0,2 m)
Maakt gebruik mogelijk
van twee-pins afstandsbedieningsaccessoires:
MC-4A, MC-12B en MR-3.

Draadontspanner AR-3 (0,3 m)
Noodzakelijk bij het gebruik
van lange tijdopnamen.
Maakt trillingsvrij ontspannen van de camera mogelijk.

F5

Afstandsbedieningskabel MC-30 (0,8 m)

Verlengkabel
MC-21 (3 m)

Afstandsbedieningskabel MC-22 (1 m)

F100
D2-serie
D1-serie
D100
met
MB-D100

F4

Verbindingskabel
MC-23 (0,4 m)

Extra
Ontspanknop
MR-3

Afstandsbedieningskabel MC-22 (1 m)

Afstandsbedieningskabel MC-12B (0,8 m)

Modulite Afstandsbedieningsset ML-3

Afstandsbedieningskabel MC-4A (1 m)

Adapterkabel
MC-25 (0,2 m)

Afstandsbedieningskabel MC-10 (3 m)

Adapterkabel
MC-26 (0,2 m)

Afstandsbedieningskabel MC-30 (0,8 m)

F70

FM3A
Draadontspanner
AR-3 (0,3 m)

D100

FM3A
met MD-12
FM2
met MD-12

D70s
Afstandsbedieningskabel MC-DC1 (1 m)
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Afstandsbedieningskabel MC-DC1
(1 m)
Maakt het mogelijk de D70s
op afstand te ontspannen.

F6

F4

FM2

Afstandsbedieningskabel
Voor D70s

Afstandsbedieningskabel MC-30 (0,8 m)

*Gelimiteerde functie bij
gebruik van de MD-12;
zie gebruiksaanwijzing.

F80

MC-DC1

Afstandsbedieningskabel MC-12B (0,8 m)

Afstandsbedieningskabel MC-22 (1 m)

Afstandsbedieningskabel MC-4A (1 m)
Extra Ontspanknop MR-3

Afstandsbediening &
Da t a c o m m u n i c a t i e a c c e s s o i re s

Lange-tijdopname

MV-1

MC-35

Modulite
Afstandsbedieningsset
ML-3 Voor camera’s met tien-pins
afstandsbedieningsaansluiting
De ML-3 biedt afstandsbediening voor twee separate
kanalen via een infrarood
LED-systeem, waardoor
automatische bediening van
de camera mogelijk wordt tot
op een afstand van ongeveer
8 m. Automatisch ontspannen,
vertraagd ontspannen,
enkelbeeld- en continuopnamen zijn mogelijk.
Specificaties
Aantal kanalen
Twee beschikbare kanalen
Opnamemethoden
S voor enkelbeeld-, C voor continuopnamen, DELAY-stand voor 3 seconden
vertraagde opname en TEST-stand voor
opname controle in A. TRIG-systeem
Aantal stuurcommando’s*
(enkelbeeldopnamen)
5000 of meer
Continu standby-tijd*
Circa 200 uur met de F5, 190 uur met
de F100 of F90X
Voeding
Zender: Twee AAA-type alkaline- of
hoogwaardige mangaanbatterijen;
Ontvanger: wordt gevoed door de
camera.
Afmetingen (B × H × D)
Zender: circa 117 × 22 × 30 mm;
Ontvanger: circa 50 × 36 × 47 mm
Gewicht (zonder batterij)
Zender: circa 40 gram;
Ontvanger: circa 51 gram
*Met een verse set alkalinebatterijen

WT-2/1

Datacommunicatie-accessoires
Datalezer MV-1
Met de Nikon Datalezer MV-1
kan de opname-informatie uit
uw Nikon F6, F5 of F100
kleinbeeld reflexcamera
eenvoudig worden bekeken
en gemanipuleerd op uw
computer.
De informatie wordt eerst
van de camera overgebracht
naar een geheugenkaart in de
MV-1, waarna ze vervolgens
naar de computer kan worden
overgebracht. Met spreadsheet-software als Microsoft
Excel kan de overgebrachte
informatie makkelijk worden
bekeken en op uw computer
worden gemanipuleerd.
De opnamecapaciteit voor
data (aantal films waarvan
de informatie kan worden
vastgelegd) verschilt per
camera en opnamestand.
Opmerkingen:
• In aanvulling op de meegeleverde CompactFlash™ kaart (8 MB
EC-8CF) kunnen ook door Nikon
gegarandeerde Type I CF kaarten worden gebruikt. Type II CF
kaarten en Microdrives kunnen
echter niet worden gebruikt.

• Voor het overspelen van informatie van de geheugenkaart
naar een PC is extra apparatuur
vereist, zoals de PC-kaartadapter
EC-AD1 of een CF kaartlezer.
Specificaties
Voeding
Meegeleverd
Kabellengte
Circa 40 cm
Afmetingen (B × H × D)
Circa 78 × 25 × 109 mm
Gewicht
Circa 100 gram (alleen leeseenheid,
exclusief geheugenkaart)
Gebruiksomgeving
Temperatuur: 0~40°C,
luchtvochtigheid: 85% of lager

GPS kabel MC-35
Met de GPS kabel MC-35 kan
de Nikon D2X/D2Hs digitale
reflexcamera worden
aangesloten op GPS (Global
Positioning System) apparaten
die compatible zijn met het
NMEA-O183 protocol, zoals
de modellen van GARMIN™
en MAGELLAN™.
Daarmee kunnen GPS
satellietinformatie en tijdsignalen (synchroon met UTC:
Universal Time Coordinated)
worden opgenomen in de
bestandsinformatie wanneer
er met de D2X/D2Hs wordt
gefotografeerd.

Draadloze Transmitter WT-2/2A
(voor D2X/D2Hs) en WT-1/1A
(voor alle D2-serie camera’s)
De Draadloze Transmitter
past op de onderzijde van de
camera en wordt via een
USB-kabel met de camera
verbonden. Hij maakt het
mogelijk beelden draadloos
naar een ftp-server te
verzenden. De stroom wordt
geleverd door de camera.
De WT-2/2A en WT-1/1A
kunnen normaal draadloos
werken tot 30 m afstand; met
de optionele WA-E1 Antenne
voor een extra groot bereik
kan dit bereik worden uitgebreid tot 150 m. De snellere
WT-2/2A kan beelden na
verzending automatisch
wissen, is compatibel met

diverse beveiligingsprotocollen
en maakt draadloze camerabesturing mogelijk via PTP/IP
(Nikon Capture 4 versie 4.2
of later vereist).
Opmerking:
• De WT-2/1 worden verkocht in
landen waarvan de regering
het gebruik goedkeurt van
13 frequentiekanalen, terwijl
de WT-2A/1A bestemd zijn voor
verkoop in landen waar alleen
gebruik van 11 frequentiekanalen is toegestaan.
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Het verwisselen
van matglazen

Voor F6, F100, F90X, FM3A,
FM2, D2-serie, D1-serie
Verwijder het objectief en
verwissel het matglas.

Zoekeraccessoires

Voor F5
Verwijder de zoeker en
verwissel het matglas

Verwisselbare Matglazen
Voor F6

Type B*

Type A

Type E

Type J

Type L

Scherpstelkaders en
12 mm centrale cirkel
zijn niet op de matglazen
aangebracht.

Type M

Type EC-B (voor F5)
Met een Electrochromic (EC)
ontwerp. Toont het gekozen
scherpstelgebied en biedt
een ongehinderd overzicht
en gemakkelijke scherpstelling over het gehele
matte oppervlak.

Type U

Voor F5

Type EC-B*, B, U

Type J

Type EC-E, E

Type L

Type M

Type G1-4

Type A

Type C

Scherpstelkaders en
12 mm centrale cirkel
zijn niet op de matglazen
aangebracht.

Type E

Voor D2-serie
Scherpstelkaders en
8 mm centrale cirkel zijn
niet op de matglazen
aangebracht.

Type B*

Type E

Typ V* (alleen D2X)

Type B*

Type E

Type B*

Voor FM3A

Type K3*

Type E3

Type B3

Voor FM2

Type K2*

Type E2

*Bij het product geleverd
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Typ W (alleen D2X)

Type B2

Types A, J, L, P
Ontworpen voor de algemene
fotografie. Deze matglazen
hebben of een instelwig,
microprisma’s of beide.
Types C, M
Worden gebruikt voor sterk
vergrotende close-ups en
astrofotografie.

Voor F90X

Voor D1-serie

Types K, K2, K3
Hebben een mat fresnelveld
met een instelwig en een
ring van microprisma’s.
Types EC-E (voor F5), E, E2, E3
Uitgevoerd met een rasterpatroon dat ideaal is voor
architectuurfotografie.
Het type EC-E toont het
gekozen scherpstelgebied
en biedt een ongehinderd
overzicht en gemakkelijke
scherpstelling.

Voor F100

Type B*

Types B, B2, B3, D, U
Ieder matglas biedt een
ongehinderd overzicht en
gemakkelijke scherpstelling
over het gehele matte
oppervlak. De types D en
U zijn speciaal voor gebruik
met tele-objectieven.

Type E

Types G (G1-G4)
Uitzonderlijk helder beeld
omdat er geen mat oppervlak is toegepast. Geschikt
voor situaties met weinig
licht en snel verplaatsende
onderwerpen.
Type U
Bruikbaar voor objectieven
van 200 mm of langer.
Types V, W
Voor de D2x. Met markering
voor de beeldbegrenzing bij
gebruik van de stand HighSpeed uitsnede.

Z oekeraccessoires

Zoekeraccessoires

Oogcorrectielensjes

Anti-condens Zoekerglas
● Voor F100

(–5 tot +3 m–1,
in 9 types)

Rubber Oogschelpen
● DK-15 voor F100

Oculairadapter
● Voor F6, F5,

D2-serie, D1-serie
(–3 tot +2 m–1,
in 5 types)
● DK-3 voor FM3A, FM2
● DK-14 voor F6, F5,

D2-serie, D1-serie
● DK-7 voor F6, F5, F100,

D2-serie, D1-serie

● DK-17C voor F6, F5,

D2-serie, D1-serie
(–3 tot +2 m–1,
in 5 types)

● DK-6 voor F100
● Voor F80, F75, F65,

F55, D100, D70s

● DK-17A voor F6, F5,

D2-serie, D1-serie

● Voor FM3A, FM2

(–5 tot +3 m ,
in 9 types)
–1

● DK-2 voor F5,

D2-serie, D1-serie

● Voor F80, F75, F65,

F55, D100, D70S
(–5 tot +3 m–1,
in 9 types)

● DK-19 voor F6, F5,

D2-serie, D1-serie

Hoekzoeker DR-5/DR-6
Geeft een rechtopstaand,
niet spiegelverkeerd beeld
dat onder een hoek van
90 graden te bekijken
is. Individuele oogaanpassing is mogelijk.
U kunt de vergrotingsmaatstaf instellen
op 1:1 of 1:2.
De DR-5 is bestemd
voor camera’s met een
rond zoekeroculair, de
DR-6 voor camera’s met
een rechthoekig zoekeroculair. Voor bevestiging van de
DR-5 op de F6, F5, F100,
D2-serie en D1-serie is een
adapterring vereist.
Zoekerloep DG-2
Geeft een 2× vergroting van
het centrale deel van het
zoekerbeeld. Oogaanpassing
is mogelijk. Handig voor
kritische scherpstelling bij
close-up fotografie.
Een zoekeradapter is noodzakelijk voor alle camera’s
behalve de FM2 en FM3A.
Vergrotend oculair DK-17M
Bestemd voor gebruik op de
D2-serie, de D1-serie, de F6
en de F5; vergroot het
zoekerbeeld 1,2x. Bereik van
de oogsterktecorrectie wordt
vergoot naar zowel de + als
de - kant.
Rubber Oogschelpen
Verhogen het zoekercomfort
en voorkomen strooilicht in
de zoeker waardoor het
contrast niet vermindert.
Oogcorrectielenzen
Een gemakkelijk toe te
passen scherpstelhulp voor
bij- en verziende fotografen
die ze in staat stelt zonder
bril te werken om het zoekerbeeld beter te overzien.
Anti-condens Zoekerglas
DK-14/DK-15/DK-17A
Dit zoekerglas heeft een
transparante kunststof laag
met een speciale oppervlaktecoating die condens op het
zoekerglas reduceert.
DK-14/DK-17A is voor de
Nikon F6, F5, D2-serie en
D1-serie, terwijl DK-15
voor de Nikon F100 is.

DR-6

DR-5

DG-2

DK-17M
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Fi l t e r s

Er is een breed assortiment Nikon Filters verkrijgbaar.
Type

Kleurloos

Skylight

NC

L1BC

L37C

1
1

1
1

1
1

●
●
●
●
●

●

●

●
●

Type-aanduiding
Filterfactor
Daglicht
Kunstlicht
Inschroeftype
39 mm
46 mm
52 mm
58 mm
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
95 mm
122 mm
Insteektype
39 mm
52 mm
Bajonettype
L: Licht
M: Middel

L

Geel
M

D

L39

Y44

Y48

1
1

1,5
1

Ultraviolet

Oranje

Rood

Y52

056

1,7
1,2

2
1,4

●

●

Groen

Soft

L

Amber
D

L

Blauw
M

D

C-PL1L
C-PL2L

A2

A12

B2

B8

B12

2~4
2~4

1,2
1,2

2
2

1,2
1,2

1,6
1,6

2,2
2,2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Circulair Polarisatie

L

D

R60

X0

X1

No.1

No.2

C-PL

C-PL2

C-PL1S
C-PL2S

3,5
2

8
5

2
1,7

5
3,5

1
1

1
1

2~4
2~4

2~4
2~4

2~4
2~4

●

●
●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

●

●

●

●
●
●

●

●

●

D: Diep

Filters voor Kleuren- en Zwart-witfotografie
Circulaire Polarisatiefilters
Door reductie van het gereflecteerde licht van
niet-metalen oppervlakken stellen polarisatiefilters u in staat zonder spiegeling door glazen
vensters te fotograferen en verminderen zij de
schittering van wateroppervlakken en door
zonlicht verlichte bomen en gras. Het zijn de
enige filters in de kleurenfotografie die de lucht

donkerder maken zonder de kleurbalans aan te
tasten. Nikon circulaire polarisatiefilters worden
geleverd in een draaibare vatting voor verschillende graden van polarisatie; het effect is
zichtbaar in de zoeker en laat zich regelen
door het filter te verdraaien. Ze vormen geen
belemmering voor de autofocus of automatische
belichting van de Nikon AF-reflexcamera’s.

Soft Focus Filters No. 1, No. 2
Het Soft Focus Filter No.1 is geschikt voor
portretten en verleent beelden een “romantische”
waas. Filter No. 2 werkt sterker en geeft een
nevel-effect aan landschapsfoto’s of accentueert

een klein licht onderwerp dat door een donkere
ruimte is omgeven. Beide filters zijn leverbaar
in 52 mm, 62 mm en 72 mm diameter en worden in de filtervatting van een Nikkor objectief
geschroefd. Filter No. 1 is ook leverbaar in 77 mm.

Ultraviolet L37C, L39 Skylight L1BC
Hoewel onzichtbaar voor het blote oog, kan ultraviolet licht contrast en detaillering reduceren.
De kleurloze UV-filters geven in zo’n geval niet
alleen scherpere, minder wazige zwart-witfoto’s,
ze corrigeren de blauw en violette kleurzwemen
die bij kleurenfilms kunnen optreden. Het L37C
filter heeft een meerlaags-coating voor verdere
reductie van de inwendige reflecties. Het L39

filter is geschikt voor zwart-witafdrukken van
berg- of strandgezichten. Beide kunnen ook goed
gebruikt worden als bescherming van het objectief. Het meerlaags-gecoate Skylight L1BC filter
werkt ook als UV-fiter en geeft daarnaast een
vermindering van blauwzweem in de schaduw en
bij ver verwijderde landschappen; het wordt ook
vaak als lensbescherming gebruikt.

Filters voor Zwart-witfotografie
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Geel Y44,Y48,Y52
Geelfilters absorberen zowel blauw als ultraviolet licht zodat luchten op een zwart-witfoto
donkerder worden weergegeven. Ze zijn ook erg
geschikt voor het verhogen van het contrast.

Lichtgeelfilter Y44 en middelgeelfilter Y48 zijn
het meest geschikt voor portretten en snapshots.
Het filter Y52 biedt het sterkste effect en wordt
meestal gebruikt voor landschapsfotografie.

Oranje O56, Rood R60
De O56 en R60 filters zorgen voor een groter
contrast tussen de lucht en het onderwerp dan
de serie Y filters. Het O56 filter onderdrukt
zowel groen, blauw als ultraviolet. Het R60

filter onderdrukt alle kleuren van het spectrum
behalve rood en wordt vaak gebruikt samen met
infraroodfilm om speciale effecten te bereiken.

Groen X0, X1
Groenfilters onderdrukken rood en blauw en
laten groen en geel door.
Alhoewel X0 en X1dezelfde hoeveelheid blauw
absorberen, onderdrukt het X0 filter minder

rood dan het X1 filter; het effect is dus milder.
Het X0 filter wordt gebruikt bij doorsnee fotografie, terwijl het X1 filter het meest geschikt
is voor portretfotografie.

Fi l t e r s

Filters voor Kleurenfotografie
Blauw B2, B8, B12
Blauwgekleurde filters nemen rood licht weg
en maken de kleuren koeler. B2 is een lichtfilter dat gebruikt wordt bij daglichtfilm om de
warme tinten bij zonsop- en zonsondergang
te corrigeren. Het middelblauwfilter B8
corrigeert de kleur van witte (niet blauwgekleurde) flitslampen die met daglichtfilm
worden gebruikt. B12 is een kleur-conversiefilter dat de oranjerode zweem corrigeert,
die wordt veroorzaakt door fotolampen bij
opnamen binnenshuis op daglichtfilm.

Amber A2, A12
Amberkleurige filters corrigeren de blauwzweem. Het lichte A2 filter maakt een te
koele opname warmer van tint door de
blauwzweem te corrigeren die zich op
bewolkte dagen of in de schaduw voordoet.
Het sterker gekleurde A12 filter wordt
gebruikt voor buitenopnamen bij helder
weer met kunstlichtfilm.

Insteek Circulaire Polarisatiefilters
Ontworpen voor gebruik in combinatie met
tele-objectieven die uitgevoerd zijn met een
houder voor insteekfilters. Deze filters
reduceren reflecties op niet-metalen oppervlakken zoals glas en water. Draai eenvoudig
de draaibare ring in de houder en bepaal de
meest effectieve stand. Deze filters hebben
geen nadelige invloed op de autofocus en de
automatische belichting.

Grijsfilters (NC)
Verkrijgbaar in de filtermaten 39 mm, 46 mm,
52 mm, 58 mm, 62 mm, 72 mm en 77 mm.
Deze neutraal getinte filters dienen als lensbescherming. Zij hebben geen effect op de
kleurbalans. De meerlaagscoating voorkomt
inwendige reflecties in het glas waardoor de
kleurweergave verbeterd wordt.

Insteek Circulaire Polarisatiefilters – Tabel van bruikbare objectieven
C-PL1S
C-PL1L
C-PL2S
(39 mm)
(52 mm)
(39 mm)
AF Nikkor
AF-S VR 200 mm f/2G IF-ED
⎯
⎯
⎯
AF-S VR 300 mm f/2,8G IF-ED
⎯
⎯
⎯
AF-S 300 mm f/2,8D IF-ED II
⎯
✓
⎯
AF-S 400 mm f/2,8D IF-ED II
⎯
✓
⎯
AF-S 500 mm f/4D IF-ED II
⎯
✓
⎯
AF-S 600 mm f/4D IF-ED II
⎯
✓
⎯
AF-I 300 mm f/2,8D IF-ED
⎯
⎯
✓
AF-I 400 mm f/2,8D IF-ED
⎯
⎯
⎯
AF-I 500 mm f/4D IF-ED
⎯
⎯
✓
AF-I 600 mm f/4D IF-ED
⎯
⎯
✓
AF 300 mm f/2,8 IF-ED
✓
⎯
⎯
AF 300 mm f/4 IF-ED
✓
⎯
⎯
AI-type Nikkor
300 mm f/2,8 IF-ED
✓
⎯
⎯
400 mm f/3,5 IF-ED
✓
⎯
⎯
500 mm f/4 P IF-ED
✓
⎯
⎯
600 mm f/4 IF-ED
✓
⎯
⎯
600 mm f/5,6 IF-ED
✓
⎯
⎯
800 mm f/5,6 IF-ED
⎯
✓
⎯
1200-1700 mm f/5,6-8 P IF-ED
⎯
✓
⎯
✓ : Bruikbaar

Gelatinefilterhouder AF-3, AF-4
Hierin kunt u gelatine- of glasfilters gebruiken tot een dikte van
ongeveer 2 mm. De AF-3 wordt gebruikt met vierkante 3-inch gelatinefilters en Nikkor objectieven met een filtermaat van 52/62/67/72 en
77 mm. De AF-4 wordt gebruikt met de vierkante 4-inch gelatinefilters
en Nikkor objectieven met een filtermaat van 52/62/67/72/77/82 en
95 mm.
Nikon biedt ook twee speciale zonnekappen – de HN-36 voor de AF-3
en de HN-37 voor de AF-4. Afhankelijk van de brandpuntsafstand van
het te gebruiken objectief, kunnen verscheidene zonnekappen van
gelijke doorsnede op elkaar worden gezet.
Gelatinefilterhouders AF-1, AF-2
Maken het gebruik mogelijk van standaard 3-inch gelatinefilters op
vele Nikkor objectieven. De AF-1 is voor de 52 mm filterschroefdraad
en de AF-2 voor de 72 mm filterschroefdraad.
72-62 Filteradapterring UR-1
Deze adapter maakt gebruik van een 72 mm inschroeffilter mogelijk
op ieder Nikkor objectief met een 62 mm filterschroefdraad.

AF-3

C-PL2L
(52 mm)

C-PL3L
(52 mm)

⎯
✓
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
✓
⎯
⎯
⎯
⎯

✓
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

⎯ : Niet bruikbaar

AF-4

AF-3 met HN-36 zonnekap en adapter

AF Nikkor 85 mm f/1,4D IF
voorzien van AF-4 en
drie HN-37 zonnekappen,
bevestigd op een Nikon F6
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Cl o s e - Up Ac c e s s o i r e s

PS-6

C l o s e - Up A c c e s s o i re s

PG-2

PB-6

PB-6D

BR-2A

PB-6M

BR-5

BR-3

ES-1

AR-10
(voor F70, MC-25)

Balgapparaat en
Accessoires
Balgapparaat PB-6
Hiermee kunt u de objectiefuittrek variëren van 48 tot
208 mm, waardoor u beeldvullende opnamen van de
meest kleine onderwerpen
kunt maken. Gebruik van
een Automatische Tussenring is vereist bij gebruik
met de F6, F5, D2-serie,
D1-serie of D70s/D70.
Balgverhoger PB-6D
Is noodzakelijk om de
Nikon F6, F5, D2-serie of
D1 zonder belemmeringen
over de rails van de PB-6
te bewegen. Hij maakt het
ook mogelijk over de gehele
lengte van de rail een
horizontale verstelling te
maken. Er zijn twee PB-6D’s
nodig bij gebruik van de
PB-6, drie bij gebruik van
de PB-6 met PB-6E.
Extra Balg PB-6E
Gekoppeld aan de PB-6
zorgt deze voor een indrukwekkende vergrotingsmaatstaf van 23x ware grootte
bij gebruik van een 20 mm
groothoekobjectief in
omgekeerde positie.
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PB-6E

Diakopieeradapter PS-6
Wordt gebruikt met de PB-6
en een Nikkor objectief om
duplicaat-dia’s te maken.
Het is mogelijk bij het dupliceren uitsnedes te maken.

AR-7
(voor FM3A, FM2)

Instelslede PG-2
Vereenvoudigt de close-upscherpstelling bij gebruik
van een camera of camera
met motoraandrijving die
op statief bevestigd is.
Macro Adapterring BR-2A
Voor omgekeerde plaatsing
van objectieven – een economisch middel voor het
verkrijgen van een relatief
hoge vergrotingsmaatstaf.
Compatible met objectieven
met een schroefdraad van
52 mm aan de voorzijde.
Macro Adapterring BR-5
Is vereist wanneer de
BR-2A wordt gebruikt
met objectieven met
filtermaat 62 mm.
Adapterring BR-3
Een handige adapter die
op de bajonetzijde van het
omgekeerde objectief wordt
geplaatst en aan de voorzijde is voorzien van een
52 mm schroefdraad voor
filters en zonnekappen.
Diakopieeradapter ES-1
Deze adapter kan worden
geplaatst op het MicroNikkor 60 mm f/2,8D objectief met BR-5 Ring of op de
Micro-Nikkor 55 mm f/2,8;
zo kunnen duplicaten van
kleinbeeldnegatieven of
dia’s worden gemaakt.

No. 0

No. 1

PK-11A

No. 2

PK-12

No. 3T

No. 4T

PK-13

Macro Reproductiestandaard
PB-6M
Wordt aan het eind van de
PB-6 geplaatst om deze tot
een miniatuur reproductieapparaat om te vormen of
als tableau te gebruiken om
de objecten op te plaatsen.
Draadontspanners
Met de Dubbele Draadontspanners AR-4 en AR-7 en
de AR-10 Draadontspanner
behoudt u in combinatie
met de PB-6 de werking van
het automatisch diafragma,
ook met het objectief in
omgekeerde positie.

Voorzetlenzen
Apart gebruikt of in combinatie betekenen deze lenzen
een eenvoudige manier om
de vergrotingsmaatstaf te
verhogen. Bij gebruik van
deze voorzetlenzen kunt u
de automatische belichtingsregeling en DDL-meting
normaal blijven gebruiken.
Alle lenzen zijn voorzien
van Nikon Integrated
Coating voor optimaal
contrast en vermindering
van overstraling. Hoe hoger
het nummer van de voorzetlens, des te dichterbij kunt
u gaan. De nummers 0, 1
en 2 worden aanbevolen
voor objectieven met een
brandpuntsafstand tot
55 mm. 3T en 4T werken
het beste met objectieven
van 85 tot 200 mm, en 5T

No. 5T

No. 6T

PN-11

en 6T met objectieven van
70 tot 210 mm. De nummers
3T, 4T, 5T en 6T zijn tweelenzige achromaten, die
garant staan voor een hoge
beeldkwaliteit. De nummers
5T en 6T hebben aan de
voorzijde een filtermaat van
62 mm, voor de andere is
het 52 mm.

Automatische Tussenringen PK en PN
De PK-11A, PK-12 en PK-13
passen tussen de camerabody en objectief, alleen of
in combinatie, en bieden
behoud van automatisch
diafragma en lichtmeterkoppeling met Nikon objectieven. De lichtmeter kan
echter niet worden gebruikt
op camera's zonder een diafragmakoppeling, zoals de
D100, D70s/D70 en F80.

Ob j e c t i e f k o k e r s / Z o n n e k a p p e n

Objectiefkokers/Zonnekappen

Objectiefkokers Deze beschermen de objectieven tegen stof, vocht en
schokken.
Cilindrische koker (CL): De handige
zwart kunstlederen koker is
gevoerd met een zachte pluche
binnenbekleding.
Koffermodel (CT): Een stevige
koffer wordt geleverd bij de
langere objectieven, zoals
de lichtsterke superteleobjectieven.
Zachte Buidel (No. 58-62, CL-S1/
S2/S3/S4/M1/M2/L1/L2):
Geschikt voor een groot aantal
objectieven van verschillende
brandpuntsafstanden. Kan in
de zak gestoken worden als hij
niet gebruikt wordt.

Zonnekappen

Zonnekappen verminderen
strooilicht, waardoor inwendige
reflecties, overstraling en
diafragmavlekken worden verminderd; ze beschermen ook
de frontlens van het objectief.
Inschroef (HN, HR): wordt direct
aan de voorzijde van het
objectief geschroefd; metalen
uitvoering verkrijgbaar voor
extra stevigheid; het rubberen
type kan bij niet gebruik over
het objectief worden teruggevouwen.
Bajonet (HB): Bajonetsluiting
voor extra veiligheid.
Inklem (HS): Klemt in de voorzijde van het objectief met
een verende klemring; bij niet
gebruik kan hij omgekeerd op
het objectief worden geplaatst.
Opklem (HK): Sluit aan op de
voorzijde van het objectief;
vastgezet met een geribbelde
schroef en een verende
klemring; gebruikt met groothoekzoom- en ultragroothoekobjectieven.

de voor- en achterlensdelen
Objectief- Om
te beschermen tegen stof,
vingerafdrukken en krassen.
en
Nikon levert afsluitdoppen van
Bodyhard plastic, metaal en leder.
zijn verkrijgbaar
doppen Bodydoppen
ter bescherming van het
spiegelhuis en de spiegel als
er geen objectief op de camera
geplaatst is.

objectiefriem LN-1 is
Objectief- De
makkelijk aan te passen en
wordt gebruikt om uiteenriem

LN-1

lopende tele-objectieven, ook
zware, grote exemplaren,
comfortabel aan de schouder
mee te dragen. Compatibel
met de AF-objectieven AF-S
VR 300/2,8G, AF-S/AF-I
400/2,8D, AF-S 500/4D en
AF-S 600/4D; verder met de
manual focus objectieven:
200/2, 400/2,8, 400/3,5,
500/4P, 600/5,6 en 800/5,6.

AF Nikkor
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S DX 17/55/2,8G IF-ED
AF-S DX 18-70/3,5-4,5G IF-ED
AF DX Fisheye 10,5/2,8G ED
AF-S 17-35/2,8D IF-ED
AF 18-35/3,5-4,5D IF-ED
AF 24-50/3,3-4,5D
AF 24-85/2,8-4D IF
AF-S 24-85/3,5-4,5G IF-ED
AF-S VR 24-120/3,5-5,6G IF-ED
AF-S 28-70/2,8D IF-ED
AF 28-80/3,3-5,6G
AF 28-100/3,5-5,6G
AF 28-105/3,5-4,5D IF
AF 28-200/3,5-5,6G IF-ED
AF 35-70/2,8D
AF-S VR 70-200/2,8G IF-ED
AF 70-300/4-5,6D ED
AF 70-300/4-5,6G
AF 80-200/2,8D ED
AF VR 80-400/4,5-5,6D ED
AF-S VR 200-400/4G IF-ED
AF 14/2,8D ED
AF 18/2,8D
AF 20/2,8D
AF 24/2,8D
AF 28/1,4D
AF 28/2,8D
AF 35/2D
AF 50/1,4D
AF 50/1,8D
AF 85/1,4D IF
AF 85/1,8D
AF 180/2,8D IF-ED
AF-S VR 200/2G IF-ED
AF-S VR 300/2,8G IF-ED
AF-S 300/4D IF-ED
AF-S 400/2,8D IF-ED II
AF-S 500/4D IF-ED II
AF-S 600/4D IF-ED II
AF Fisheye 16/2,8D
AF Micro 60/2,8D
AF Micro 105/2,8D
AF Micro 200/4D IF-ED
AF Micro 70-180/4,5-5,6D ED
AF DC 105/2D
AF DC 135/2D
Zoom
28-85/3,5-4,5
35-70/3,3-4,5
35-105/3,5-4,5
35-200/3,5-4,5
70-210/4,5-5,6
Groothoekobjectieven
15/3,5
18/3,5
20/2,8
24/2
24/2,8
28/2
28/2,8
35/1,4
35/2
Standaardobjectieven
45/2,8 P
50/1,2
50/1,4
50/1,8

Zonnekap
HB-23
HB-31
HB-32
Ingebouwd
HB-23
HB-23
HB-3
HB-25
HB-28
HB-25
HB-19
HB-20
HB-27
HB-18
HB-30
HB-1
HB-29
HB-15
HB-26
HB-7
HB-24
HK-30
Ingebouwd
HB-8
HB-4
HN-1
HK-7
HN-2
HN-3
HR-2
HR-2
HN-31
HN-23
Ingebouwd
HK-31
HK-30
Ingebouwd
HK-25
HK-24
HK-23
Ingebouwd
HN-22
HS-7
HN-30
HB-14
Ingebouwd
Ingebouwd

Objectiefkoker
CL-S2
CL-1120
CL-0915
CL-0715
CL-S3, CL-76
CL-S1, CL-44
CL-S1, CL-17, CL-32S, Nr. 62
CL-S1, CL-17, CL-49
CL-S2
CL-S2
CL-S4, CL-74
CL-S1, CL-32S, CL-34A, Nr. 62
CL-S2, CL-32s
CL-S1, CL-49, Nr. 62
CL-S2
CL-S2, CL-33S
CL-M2
CL-S4, CL-72
CL-S4, CL-72
CL-M2, CL-43A
CL-M1
CL-L2
CL-S2
CL-S1, CL-17, CL-47
CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-30S, CL-34A
CL-S1, CL-44, Nr. 62
CL-S1, CL-30S, CL-34A
CL-S1, CL-30S, Nr. 62
CL-S1, CL-30S, CL-34A
CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-44, Nr. 62
CL-S1, CL-15S, CL-31S, Nr. 62
CL-S4, CL-38, CL-72
CL-L1
CL-L1
CL-M2
CT-402, CL-L2
CT-502, CL-L2
CT-606, CL-L2
CL-S1, CL-31S, Nr. 61
CL-S1, CL-32S, Nr. 62
CL-S3, CL-15S
CL-M2, CL-45
CL-M1, CL-71
CL-S3, CL-72
CL-S4, CL-72

HK-16
HN-2
HK-11
HK-15
HR-1

CL-S1, CL-33S, Nr. 62
CL-S2, CL-31S, Nr. 62
CL-S1, CL-33S
CL-S3, CL-13A
CL-38

Ingebouwd
HK-9
HK-14
HK-2
HN-1
HN-1
HN-2
HN-3
HN-3

CL-S2, CL-17
CL-S1, CL-34A, CL-37, Nr. 62
CL-S2, CL-30S
CL-S1, CL-31S, CL-34A
CL-S1, CL-30S, CL-34A
CL-S1, CL-31S, CL-32S
CL-S1, CL-30S, CL-34A, Nr. 62
CL-S1, CL-31S, CL-32S, Nr. 62
CL-S1, CL-31S, CL-32S, Nr. 62

HN-35
HS-12/HR-2
HS-9/HR-1
HR-4/HS-11

foedraal meegeleverd
CL-S1, CL-31S, CL-34A
CL-S1, CL-30S
CL-30S, Nr. 61

Tele-objectieven
85/1,4
105/1,8
105/2,5
135/2
135/2,8
180/2,8 ED
200/2 IF-ED
300/2,8 IF-ED
400/3,5 IF-ED
500/4 P IF-ED
600/5,6 IF-ED
800/5,6 IF-ED
Spiegelobjectieven
500/8
1000/11
Speciale objectieven
PC 28/3,5
PC Micro 85/2,8D

Zonnekap
HN-20
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd
Ingebouwd/HE-4
Ingebouwd/HE-4
Ingebouwd
HK-17
Ingebouwd/HE-4
Ingebouwd/HE-3

Objectiefkoker
CL-S2, CL-34A
CL-S1, CL-17, Nr. 62
CL-S1, CL-32S, Nr. 62
CL-S2, CL-15S
CL-S1, CL-32S, Nr. 62
CL-S4, CL-38, CL-72
CT-200
CT-302, Nr. 59
CL-61A, Nr. 58
CT-500, Nr. 59
CT-603, Nr. 59
CT-800

HN-27
Ingebouwd

CL-39
CL-29

HN-9
HB-22

CL-S2, CL-34A, CL-46, Nr. 62
CL-75
CL-S1, CL-31S, CL-32S,
CL-33S*, CL-15S*, Nr. 62
CL-S4, CL-32S, CL-33S,
CL-38**, CL-72, Nr. 62
CL-71

Micro 55/2,8

HN-3

Micro 105/2,8

HS-14

Micro 200/4 IF
Ingebouwd
Teleconverters
TC-201
–
TC-301
–
TC-14A/14B
–
TC-14E/TC-14E II
–
TC-17E II
–
TC-20E/TC-20E II
–
IX-Nikkor (voor PRONEA 600i/PRONEA S)
IX 20-60/3,5-5,6
HN-1
IX 20-60/3,5-5,6 (Nieuw)
HN-1
IX 24-70/3,5-5,6
HN-2
IX 30-60/4-5,6
HN-33
IX 60-180/4-5,6
HN-32
IX 60-180/4,5-5,6
HB-16

CL-S1, CL-30S, Nr. 61
CL-S1, CL-33S, Nr. 62
CL-S1, CL-30S, Nr. 61
CL-S1, CL-30S, Nr. 61
CL-0715, CL-S1, CL-30S
CL-S1, CL-31S, Nr. 62
CL-S1, CL-31S
CL-S1, CL-31S
CL-S1, CL-31S
CL-30S, CL-S1
CL-S1, CL-32S
CL-S1, CL-32S

*Met PK-13 ring **Met PN-11 ring
Zonnekappen voor Circulaire Polarisatiefilters
52 mm Circulair Polarisatiefilter
62 mm Circulair Polarisatiefilter
72 mm Circulair Polarisatiefilter
77 mm Circulair Polarisatiefilter

HN-12
HN-26
HN-13
HN-34

1
2
1
1, 3

1. Vignettering treedt op met objectieven korter dan 35 mm.
2. Vignettering treedt op met objectieven korter dan 135 mm.
3. AF-S 28-70 mm f/2,8D IF-ED kan gebruikt worden op de
50 mm stand of een langere zoominstelling.
Noot: De naam van de objectiefkoker duidt het type
aan: CL voor Cilindrische kokers, CT voor
koffers en Nr. 58-62 en CL-S/M/L voor zachte
buidels.
De namen van de zonnekappen geven het type
aan: HN voor Inschroef, HR voor Rubber
Inschroef, HK voor Opklem, HS voor inklem,
HB voor Bajonet en HE voor Verlenging.

CL-L2
CL-M1

CL-M2

CL-S1

CL-S2

CL-S3

CL-S4

CL-L1
29

Cameratassen/ Draagriemen

Cameratassen
Gemaakt voor het opbergen
van een camera met alleen
standaardobjectief of
verschillende camera/objectief/accessoirecombinaties,
inclusief tele-objectieven en
motoraandrijvingen.
Nikon cameratassen houden
niet alleen uw waardevolle
uitrusting schoon, veilig en
paraat, zij zien er ook bijzonder
goed uit. Van klassiek tot
elegant, iedere Nikon tas is
zeer zorgvuldig ontworpen en
gefabriceerd naar dezelfde hoge
standaard waarop ieder Nikon
product wordt gemaakt, en zal u
jarenlang fotoplezier bezorgen.
Er zijn vier types verkrijgbaar:
Half-zachte Tas: Tweedelige uitvoering. Deze tas is soepel en
heeft een structuuroppervlak.
Zachte Tas: Opvouwbaar als hij
niet in gebruik is. Deze cameratassen zijn gewoonlijk uit één
stuk gemaakt. De nadruk ligt
meer op het gemak dan op
bescherming.
Blimptas: Opvouwbaar. Deze tas
is bedoeld voor het dempen
van het geluid van sluiter/motoraandrijving of bescherming van camera/objectief
tegen extreem lage temperaturen. Te gebruiken met
iedere Nikon reflexcamera.
Paraattas: Met een accessoiretasje aan de buitenzijde biedt
deze tas maximaal gemak bij
het vervoeren van een camera
met tele- of zoomobjectief en
kleine accessoires.

Voor F6

Voor F80

Voor F55

Voor kb-reflexen
CF-62

CF-64

CF-59

CS-7

Voor FM3A
Voor F5
CF-60
CF-27S
CS-8

CF-53

Voor F75
CF-63

CF-54

CF-28S
CS-9

Voor F100

CS-10

Voor F70

CF-28A

CF-57
CF-51

CF-58

CF-52
CS-13

CF-29S

Voor FM2
Voor F90X

Voor F65
CF-47

CF-27

CS-19

CF-61

CS-20
CF-28
CF-47D

Voor F60

Voor D100
CF-D100
CF-49
CF-28A

CF-48A

Voor D70s/D70

CF-50

CF-D70

CF-29
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Camera

Tas

F6
F5
F100

F90X

F80
F75
F70
F65
F60
F55

FM3A

FM2

kb-reflexen

D100
D70s/D70

Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Zacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Halfzacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht
Zacht

Bruikbaar

AF DX Fisheye 10,5/2,8G ED
AF 14/2,8D ED
AF Fisheye 16/2,8D
AF 18/2,8D
AF 20/2,8D
AF 24/2,8D
AF 28/1,4D
AF 28/2,8D
AF 35/2D
AF 50/1,4D
AF 50/1,8D
AF Micro 60/2,8D
AF Micro 105/2,8D
AF Micro 200/4D IF-ED
AF Micro 70-180/4,5-5,6D ED
AF 85/1,4D IF
AF 85/1,8D
AF DC 105/2D
AF DC 135/2D
AF 180/2,8D IF-ED
AF-S DX 12-24/4G IF-ED
AF-S 17-35/2,8D IF-ED
AF-S DX 17-55/2,8G IF-ED
AF 18-35/3,5-4,5D IF-ED
AF-S DX 18-70/3,5-4,5G IF-ED
AF 24-50/3,3-4,5D
AF-S 24-85/3,5-4,5G IF-ED
AF 24-85/2,8-4D IF
AF-S VR 24-120/3,5-5,6G IF-ED
AF-S 28-70/2,8D IF-ED
AF 28-80/3,3-5,6G
AF 28-100/3,5-5,6G
AF 28-105/3,5-4,5D IF
AF 28-200/3,5-5,6G IF-ED
AF 35-70/2,8D
AF-S VR 70-200/2,8G IF-ED
AF 70-300/4-5,6D ED
AF 70-300/4-5,6G
AF 80-200/2,8D ED
AF VR 80-400/4,5-5,6D ED
15/3,5
18/3,5
20/2,8
24/2
24/2,8
28/2
28/2,8
35/1,4
35/2
45/2,8P
50/1,2
50/1,4
50/1,8
85/1,4
105/1,8
105/2,5
135/2
135/2,8
180/2,8 ED
PC 28/3,5
PC Micro 85/2,8D
Micro 55/2,8
Micro 105/2,8
Micro 200/4 IF
35-70/3,3-4,5
28-85/3,5-4,5
35-105/3,5-4,5
35-200/3,5-4,5
70-210/4,5-5,6

C a m e r a t a s s e n / Dr a a g r i e m e n

CF-64
CF-53
CF-54
CF-57
CF-58
CF-47
CF-47D
CF-48A*
CF-59
CF-60
CF-63
CF-51
CF-52
CF-61
CF-49
CF-50
CF-62
CF-27S
CF-28S
CF-28A*
CF-29S
CF-27
CF-28
CF-28A*
CF-29
CS-17
CS-18
CS-7
CS-8
CS-9
CS-10
CS-19
CS-20
CF-D100
CF-D70

*Alleen voorklep

AN-6W AN-6Y

CF-23D voor F3
met Data-achterwand MF-14

CF-27D voor FM3A,
FM2 met Data-achterwand MF-16 AH-4

Basisdelen voor Cameratassen
Ontworpen voor het gebruik van
een camera met data-achterwand in plaats van de normale
achterwand. Deze tassen
hebben een handig venster
waardoor de data-display
zichtbaar blijft.
Ze zijn gemakkelijk met de
andere helft van de standaard
tas te gebruiken.

AN-17

FB-14

Combitas FB-14
Voor de fotograaf die meer dan
een camera plus objectief moet
vervoeren biedt de Nikon
combitas gemak, duurzaamheid
en toegankelijkheid. Hard aan
de buitenkant en zacht aan de
binnenkant, vervoert hij uw
apparatuur veilig onder de
zwaarst denkbare reisomstandigheden. De tas gaat wijd
open, dus alles in de tas is
gemakkelijk bereikbaar.
Hij is ook zeer geschikt om uw
apparatuur op te bergen als
deze niet gebruikt wordt.

AN-18

AN-4Y AN-4B AN-1 (voor F5,
F4, F100, FM3A
en FM2)

Draagriemen
Volledig instelbaar op verschillende lengtes. Nikon draagriemen zijn verkrijgbaar in
nylon, leder of kunstleder.
De nylon draagriemen lopen
breed uit voor ontspannen
dragen en zijn er in zwart of
zwart met gele strepen.
Zowel de lederen als de kunstlederen riemen hebben een
antislip rubberen schouderpad
voor extra veiligheid. Alle Nikon
draagriemen zijn zo ontworpen
dat deze de hoeken van de
camera niet kunnen bekrassen.

AH-4

Polsriem AH-4
Met de AH-4 Polsriem heeft u
de camera veilig en comfortabel
in de hand voor een stevige,
niet vermoeiende handligging.
Dit is vooral van belang bij
gebruik van zoom- en teleobjectieven. Compatible met de
meeste Nikon reflexcamera’s.
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Nikon Filmscanners

De digitale toekomst van uw films

Multi-formaat Filmscanner

Kleinbeeld/APS Filmscanner

Kleinbeeld/APS Filmscanner

SUPER COOLSCAN 9000 ED

SUPER COOLSCAN 5000 ED

COOLSCAN V ED

• Meerdere filmformaten (120/220, kleinbeeld, enz.)
• Werkelijke optische resolutie van 4000 dpi
• 16 bits A/D-conversie, 16-/8-bits uitvoer
• SCANNER NIKKOR ED objectief met grote
diameter
• LED-verlichting met staafdiffusor
• Multi-sample scannen
• Scan Image Enhancer
• Snelle AF en snelle preview
• IEEE1394 interface (Firewire)
• Digital ICE 4 Advanced™
(Digital ICE quad advanced)
• Digital ICE Professional™ voor Kodachrome film

• Werkelijke optische resolutie van 4000 dpi
• 16 bits A/D-conversie, 16-/8-bits uitvoer
• SCANNER NIKKOR ED objectief
• Snelle scantijd van 20 sec.
(incl. weergave op monitor)
• Multi-sample scannen
• Scan Image Enhancer
• Snelle AF en snelle preview
• High-speed USB 2.0 interface
• Filmrol scannen mogelijk
(met optionele SA-30 filmroladapter)
• Digital ICE 4 Advanced™
(Digital ICE quad advanced)

• Werkelijke optische resolutie van 4000 dpi
• 14 bits A/D-conversie, 16-/8-bits uitvoer
• SCANNER NIKKOR ED objectief
• Unieke LED-verlichting tast de film niet aan
• Snelle scantijd van 38 sec.
(incl. weergave op monitor)
• Scan Image Enhancer
• Snelle AF en snelle preview
• Makkelijk te plaatsen, liggend of staand
• Gemakkelijk aan te sluiten USB interface
• Digital ICE 4 Advanced™
(Digital ICE quad advanced)

Digital ICE 4 Advanced™ is Digital ICE ™, Digital ROC ™, Digital GEM™ en Digital DEE ™.
Digital ICE 4 Advanced™ is technologie ontwikkeld door Applied Science Fiction.
Digital ICE Professional™ is technologie ontwikkeld door Applied Science Fiction.

Digitale Foto-opslag-viewer

Mega-fotoalbum (30GB) in mini-formaat

COOLWALKER MSV-01

• Topklasse 30 GB hard disk voor opslag van tot 10.000 digitale
foto’s*
*Uitgaand van 6 Megapixel beelden, opgeslagen in JPEG/FINE

• Topklasse 2,5 inch TFT kleurenmonitor
• Eenvoudige data-overdracht tussen COOLWALKER en CF kaart
of PC (USB 2.0)*
*Bij gebruik CF-kaartadapter kan SD-kaart ook worden gebruikt

• Eenvoudige gebruikersinterface voor intuïtieve bediening
• Compatible met JPEG, TIFF en NEF bestanden
• Diashow-weergave mogelijk
• PictBridge compatible

Microsoft® en Windows® zijn of gedeponeerde merknamen of merknamen
van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh® is een gedeponeerde merknaam of een merknaam van
Apple Computer Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Specificaties en ontwerp kunnen zonder aankondiging of verplichting van
de zijde van de fabrikant gewijzigd worden.
© 1999-2005 NIKON CORPORATION

INCA import b.v.

N.V. H. De Beukelaer & Co S.A.

Postbus 354
2000 AJ Haarlem
Tel: 023-510 19 11
Fax: 023-524 35 51
e-mail: info@incabv.nl
www.incabv.nl

Boomsesteenweg 77
B-2630 Aartselaar
Tel. 03/870.59.00
Fax: 03/877.01.25
e-mail: nikon@debeukelaer.be
www.nikon.be

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8331, Japan
http://nikonimaging.com/
Nl

Printed in Holland (0503/L) Code No. 8CZ30600

WAARSCHUWING

LEES VOOR EEN JUIST GEBRUIK DE HANDLEIDING AANDACHTIG
DOOR, ALVORENS HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN.

