DIGITALT SPEJLREFLEKSKAMERA

Til alle ambitiøse fotografer –
Høj ydeevne, der opfylder
din personlige stil
• CCD-billedsensor med 10,2 effektive megapixels
• Avanceret billedbehandlingsenhed
• Forbedret 11-punkts autofokus
• 0,18 sek. opstartstid og minimal udløserforsinkelse
• 2,5” LCD-skærm med bred synsvinkel
• Stor, lys 0,94x søger
• Kvaliteten fra Nikons digitale spejlreflekskameraer og godt ergonomisk design
• D-Lighting, filtereffekter og en lang række
billedbehandlingsindstillinger
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Cortina d’Ampezzo
Venedig
Portofino
Cinque Terre

To fotografer, Italien og D80
Fotografer fra forskellige områder udveksler indtryk
efter at have taget billeder med D80 på en rejse til Italien.
Om fotografering i Italien –
H (Hien): Jeg har længe drømt om at fotografere i

dyrebare øjeblikke i det øjeblik, de foregår, og beho-

Hien Lam Duc

vet for et kamera med en hastighed og præcision, der

Hien, som er født i Laos, emigrerede til Frankrig i en alder
af 16 år. Han begyndte sin
karriere som fotojournalist
med en serie på Mekongfloden. Hien bor nu i Paris
og laver fotoopgaver rundt
omkring i verden, især koncentreret i Laos.

gør, at kameraet altid er klar til brug.

Venedig. Som fotojournalist har jeg altid som mål at
udtrykke øjeblikket, lige som jeg ser det med mine

Y: Jeg var også imponeret over hastigheden og ef-

egne øjne. Dette kræver meget arbejde i marken, så

fektiviteten. Placeringen af og størrelsen på knapper

man kan lære stedet at kende, samt tid til at etablere

og betjeningsgreb gør dem lette at bruge. Jeg synes

et forhold til de lokale. Det gjorde et øjeblikkeligt indtryk på mig at fotografere tidligt om morgenen med
D80. Lyset var begrænset og bestod af en blanding
af naturligt og kunstigt lys. Et filmkamera kræver i en

også, at menuerne er lette at forstå og intuitive at bruge. Kamerahusets robuste design står i modsætning
til dets kompakte størrelse. Det var let at bære rundt
på og nemt at anvende lige fra starten af.

sådan situation kompliceret brug af filtre, hvorimod
D80 var i stand til at opnå præcis hvidbalance og lysmåling med blandede lyskilder og frembringe smukke
resultater.

“D80 er et perfekt kamera til alle ambitiøse fotografer, og det
er fuldt ud i stand til at tilfredsstille selv den mest krævende.”
– Hien Lam Duc

Indtryk efter billedoptagelsen –

Y (Yves): Jeg mener, at det, at jeg tog billeder på ca-

H: Jeg bruger LCD-skærmen til at få bekræftet det bil-

féen, gjorde det muligt for mig at udtrykke mine følel-

lede, jeg lige tog, og jeg synes, at D80’s 2,5” store

ser klart om stedet. Jeg undersøger altid, hvordan jeg

skærm er meget klar og tydelig. Displayet er lyst,

H: Jeg var særligt imponeret over reaktionsevnen,

bedst kan udtrykke mig baseret på den inspiration,

farverne er fremragende, og den høje opløsning er

den nemme manuelle betjening og indstillingernes og

jeg får fra den faktiske scene. Og for mig er lyset in-

en praktisk fordel. Jeg syntes, at denne kombination

funktionernes fleksibilitet. Autofokus leverede også

spirationen. Jeg kan godt lide at kontrollere lyset på

endda hjælper mig med at bekræfte skarpheden. Bil-

den præcision, som jeg forventer af Nikons spejlre-

hvert billede, hvilket naturligvis indbefatter at indfange

ledvisnings- og eksempelfunktionerne er også nem-

flekskameraer. Søgeren giver en tydelig visning, og

stemningen fra det naturlige lys og til tider at drage

me at betjene. Du kan zoome ind og ud ved hjælp af

det er let at ændre fokuspunkter, så de passer til bil-

fordel af det reflekterede lys eller at bruge flash. D80

en enkelt knap, og det er nemt at vende tilbage til en

ledet.

producerede billeder, lige som jeg ønskede dem, og

fuldskærmsvisning. Der er ikke tvivl om, at den nem-

Jeg fotograferede med D80 på samme måde, som

virkede derfor perfekt på hele turen.

me betjening og displayets kvalitet gør LCD-skærmen

jeg bruger mine filmbaserede kameraer, og det var

Billeder fra D80 er af højeste kvalitet, og jeg kan frit

til et nyttigt værktøj – ikke blot til at kontrollere billeder

en god fornemmelse. D80 er en performer, der over-

redigere dem, når jeg har taget dem. D80 kan endda

og indstillinger, men også til at kommunikere med de

skrider grænserne mellem filmbaserede og digitale

udføre redigering på kameraet, og dette er blot endnu

personer, jeg fotograferer.

kameraer.

raer nemmere og sjovere at bruge for alle.

Om 10,2 megapixelbilleder –

Y: En af fordelene ved digitalkameraer er, hvordan de

Første indtryk af fotografering med
D80 –

Y: Hudfarven fremstår virkelig godt. Den gengives

linger når som helst på et digitalkamera, som svarer

præcist, selv når man tager billeder i blødt lys, eller

til at ændre filmtypen. Et godt eksempel på dette er

når personerne har en mørk hudfarve. Jeg er også

muligheden for at ændre følsomhed. Digitalkameraer

tilfreds med, hvor skarpe og klare billederne var, selv

er også mere effektive end filmkameraer. Du kan ikke

når jeg fotograferede billeder uden ret meget lys.

få bekræftet, hvad du har fotograferet med filmkame-

en af de kreative muligheder, der gør digitale kame-

H: Alle funktioner reagerer med det samme. Kameraet er klar til at tage billeder i det øjeblik, jeg tænder

letter den fotografiske proces. Du kan ændre indstil-

det, lukkerresponsen er fremragende, og autofokus
er hurtig og præcis. Hastigheden er essensen af min
fotograferingsstil. Og derfor fangede D80’s utrolige
hastighed min opmærksomhed med det samme. Alle,
der fotograferer, kan forstå ønsket om at ville indfange

Yves Paternoster
Yves, som er født i Frankrig,
studerede fotografering i Amsterdam og begyndte at arbejde som freelancefotograf.
Yves bor nu i Amsterdam og
fokuserer primært på kommerciel fotografering.

raer, før filmen er fremkaldt, hvorimod du med digiH: Selv når jeg tog billeder fra gondolen i skarpt sol-

talkameraer kan få bekræftet, hvad du ønsker, under

lys, blev det røde på mine motiver, den blå himmel og

fotograferingen. Denne pointe slog mig virkelig, da jeg

det sorte fra gondolen alt sammen gengivet præcist.

fotograferede med D80.

Jeg brugte det digitale motivprogram Landskab i til
dette billede, og kontrastens, farvegengivelsens og

H: Det lyder som om, vi er enige i, at D80 er et perfekt

de jævne overganges fremragende kvalitet fangede

kamera til alle ambitiøse fotografer, samt et kamera,

alt sammen min opmærksomhed. Der er ikke tvivl om,

der kan tilfredsstille både en fotojournalist som mig og

at D80’s automatiske indstillinger kan levere tilfreds-

en professionel fotograf som dig selv.

stillende resultater. Med sådanne automatiske indstillinger kan alle tage billeder i professionel kvalitet.

“Kameraet leverede tilfredsstillende resultater,
der var skarpe og tydelige.”
– Yves Paternoster
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Jeg har fotograferet på dette sted før, men aldrig så tidligt om morgenen. D80’s automatiske funktioner
virkede perfekt og indfangede øjeblikkets stemning, som jeg håbede på at udtrykke det.
– Yves Paternoster
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• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
• Eksponeringsindstilling: [M] 1/2,5 sekunder, F:5.6
• Hvidbalance: automatisk • Følsomhed: Svarende til ISO 125

Jeg forsøgte at tage et billede af dette motiv, da det fangede mit blik. Jeg brugte det digitale motivprogram
Landskab til dette billede, og jeg er meget tilfreds med, hvordan D80 var i stand til at gengive øjeblikket.

– Hien Lam Duc

• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2.8G ED
• Eksponeringsindstilling: Digitalt motivprogram [Landskab], 1/125 sekund, F:9
• Hvidbalance: automatisk • Følsomhed: Svarende til ISO 100
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Det var en udfordring at finde et nyt perspektiv på en berømt udsigt. Vejret var ikke det bedste, men D80’s
hvidbalance klarede de blandede lysforhold fremragende, og jeg fik et rigtig godt billede.
– Yves Paternoster

Jeg nød virkelig at tage dette billede. Jeg var inspireret af lyset og interaktionen mellem personerne,
og hjulpet af D80’s ydeevne var jeg i stand til at udtrykke mine følelser for motivet visuelt.
– Yves Paternoster
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• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
• Eksponeringsindstilling: [A] 2 sekunder, F:9
• Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 100

• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED
• Eksponeringsindstilling: [A] 1/60 sekund, F:5 • Hvidbalance: Auto
• Følsomhed: Svarende til ISO 200 • Indbygget flash: manuel

De traditionelle kostumers farver, dansens passion og den smukke baggrund gjorde, at jeg var ivrig efter at indfange
øjeblikket i et panoramisk billede. D80 klarede belysningen helt perfekt, og resultaterne er fremragende.
– Hien Lam Duc

Med dette billede ønskede jeg at indfange spontaniteten i øjeblikket, præcis som jeg selv havde været vidne til den. Det
var også sjovt at vise dette billede til fiskeren på stedet og lade ham selv se, hvor godt billedet blev.
– Hien Lam Duc

• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2.8G ED
• Eksponeringsindstilling: [P] 1/320 sekund, F:9
• Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 125

• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED
• Eksponeringsindstilling: [S] 1/125 sekund, F:4
• Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 100
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1 • Objektiv: AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED • Eksponeringsindstilling: [S] 1/60 sekund, F:2.8 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 200
2 • Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED • Eksponeringsindstilling: [S] 1/250 sekund, F:4 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 100
3 • Objektiv: AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED • Eksponeringsindstilling: [S] 1/60 sekund, F:3,5 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 200
4 • Objektiv: AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED • Eksponeringsindstilling: Digitalt motivprogram [Landskab], 1/1,3 sekund, F:2.8 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 100
5 • Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED • Eksponeringsindstilling: [S] 1/400 sekund, F:6.3 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 100
6 • Objektiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED • Eksponeringsindstilling: Digitalt motivprogram [Landskab], 1/200 sekund, F:10 • Hvidbalance: Auto • Følsomhed: Svarende til ISO 400
Alle billeder taget med billedkvalitetsindstillingen: RAW (NEF)
1-3: Yves Paternoster 4-6: Hien Lam Duc

– Nikkor-objektiver anvendt til de foregående billeder omfatter:

AF DX Fisheye-Nikkor
10.5mm f/2.8G ED
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AF-S DX Zoom-Nikkor
17-55mm f/2.8G IF-ED

AF-S VR Zoom-Nikkor
70-200mm f/2.8G IF-ED

AF-S Zoom-Nikkor
17-35mm f/2.8G IF-ED

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

Til alle ambitiøse fotografer ...

Ny billedbehandlingsenhed
med høj opløsning
NYHED

En af hovedfordelene udviklet til D80 er dets billedbehandlingsenhed med høj opløsning. I hjertet af
systemet findes en speciel ny højtydende behandlingschip, der optimerer ydeevnen væsentligt på
alle niveauer, samtidig med at den forbruger mindre strøm end sine forgængere. Kameraet har også
arvet fordele, der er udviklet eksklusivt til Nikons nyeste professionelle digitale spejlreflekskameraer,
hvor farveuafhængig analog forbehandling kombineres med forbedrede digitale 12-bit-billedbehandlingsalgoritmer. Resultatet er naturlige billeder, der drager fordel af tro farve- og tonegengivelse. Den
opnåede ydeevne gør det muligt for motoren hurtigt og effektivt at behandle billeder med en opløsning på 10,2 megapixels, der indfanges af CCD-billedsensoren i DX-format.

D80-behandlingssystem

ASIC (billedbehandlingsenhed)

Billedsensor

Kvantiseringsproces med høj hastighed

2-kanals
roteret output
PræcisionsV/H-konversion interpolering

Optimeret A/D-konvertering

Præcisonstonebehandling

Præcisionsfarvebehandling

Naturtro farvegengivelse med
mere præcis kvantisering
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Smukke resultater med præcise farver
og skarpe detaljer

CCD-sensor med 10,2 effektive megapixels

11-punkts autofokussystem

i Nikons DX-format

D80 bygger på Nikons avan-

NYHED

CCD-billedsensoren med 10,2 effek-

cerede

Multi-CAM

1000

tive megapixels giver billeder med

AF-sensormodul,

ekstraordinær høj opløsning og giver

nylig så dagens lys i D200.

frihed til kreativ beskæring eller impo-

Forbedringer af dette nye

nerende forstørrelser.

11-punkts AF-system sikrer

der

for

ensartet hurtig og præcis
fokuslås under forskellige

Avanceret system med automatisk eksponering
Ensartet og pålidelig eksponering er kendetegnet for Nikons eksklusive
3D-Color Matrix II lysmåling. Forbedringer af D80 omfatter det brug af
det avancerede eksponeringsanalysesystem fra Nikons digitale spejlreflekskameraer D2Xs og D200. Lysstyrke, farve, kontrast, valgt fokuspunkt
og motivets afstand til kameraet vurderes, og resultaterne sammenlignes
med den indbyggede database med eksponeringsdata fra over 30.000
faktiske fotografiske motiver, og den endelige eksponeringsværdi beregnes – med det samme. Centervægtet lysmåling med variabel stør-

optageforhold,

alt

imens

tilføjelsen af effektive nye fokusindstillinger giver fotograferne større
tillid til, at de kan få det ønskede billede. Mens systemet kan bruge alle
sine 11 fokuspunkter individuelt, kan sensoren i midten f.eks. ændres
til funktionen bredt billede for at opnå bred dækning. Forbedringer af
de programmeringsalgoritmer, der styrer objektivets fokus, forbedrer
systemets respons og fokuspræcision sammen med lokalisering af motivet og fokusforfølgelse.

relse er også tilgængelig såvel som mulighed

420-pixel
RGBsensor

Algoritme til
eksponeringskvantisering

for at vælge mellem 11
er

Algoritme til
eksponeringsanalyse

forbundet til hvert af de

Bestemmer
overeksponerede
områder

spotmålinger,

der

Den endelige
eksponeringsværdi
+/—
korrektionsværdi

Automatisk indstilling af fokuspunkt

NYHED

Denne nye indstilling måler alle 11 fokuspunkter, bestemmer automatisk, hvilke af dem, der dækker det primære motiv, og aktiverer kun disse
områder. Under autofokusmåling blinker alle de fokuspunkter, der ligger
inden for fokusområdet, så de er lettere at bekræfte.

11 AF-systemers punktsensorer.

Optimerede farveindstillinger
Nikons avancerede system til farvegengivelse optimerer de tre farveind-

Omfattende ISO-ækvivalent følsomhedsområde

stillinger, så de bedst passer til motivet eller den tilsigtede brug for bil-

D80 indeholder en omfattende række funktioner, der sikrer ydeevnen

ledet.

ved diverse lysforhold. Følsomhed kan indstilles manuelt mellem ISO-

Indstilling Ia:

Giver naturligt udseende hudfarver (sRGB).

hastighederne på 100 og 1600 i trin på 1/3-EV eller øges endnu mere

Indstilling II:

Giver en større farveskala, der er egnet, til billedbe-

ved hjælp af HI-0.3, HI-0.7 eller HI-1-indstillingerne. Automatisk justering af følsomheden (ISO AUTO) er også mulig, hvilket giver frihed til at
koncentrere sig om kompositionen, mens kameraet vælger den rigtige
følsomhed for billedet.

Præcis hvidbalance

planter. (sRGB).

Hurtig opstart og hurtig reaktionstid
D80 starter op på ca. 0,18 sekunder, så det er klart til at tage billeder med
det samme. Den minimale udløserforsinkelse på ca. 80 millisekunder

Avancerede systemer til automatisk hvidbalance (AWB) giver naturlige

hjælper med at sikre en hurtig reaktion, når du tager billeder. Det samme

farver, fordi hvidbalancen tilpasses til den aktuelle lyskilde. Andre fleksi-

gælder for den hurtige og præcise fokus i det nye 11-punkts AF-system

ble funktioner omfatter et udvalg af seks specifikke manuelle indstillinger

med autofokushjælpelys. Billederne behandles og optages utroligt hur-

til finjustering, (Incandescent [Glødelampe], Fluorescent [Lysstofrør],

tigt. Billederne vises med det samme.

Direct Sunlight [Direkte sollys], Flash, Cloudy [Overskyet] og Shade
[Skygge]) samt en forudindstillet funktion til brug af en grå eller hvid genstand som reference.
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handling eller retouchering. (Adobe RGB).
Indstilling IIIa: Giver levende farver ved fotografering af landskaber og

Kontinuerlig optagelse med høj hastighed
D80 er i stand til at tage hele 3 billeder pr. sekund i en enkelt optagerække på op til 100 JPEG-billeder (FINE M-størrelse eller mindre) eller 6
RAW-billeder (NEF-billeder) og gør det dermed nemt at følge med, hvor
det sker, eller at indfange de uventede, men dyrebare billedmuligheder.
Forbedringer til opnåelse af denne ydeevne omfatter forbedret behandlingshastighed, optimeret bufferhukommelse samt højere dataoverførselshastigheder.

Flere lukkertidsindstillinger
Lukkertider fra 30 til 1/4.000 sek. kan vælges manuelt eller bruges sammen med de automatiske programindstillinger. Bulb- og tidsindstillinger
samt flashsynkroniserede lukkertider på op til 1/200 sek. øger den digitale
fotooplevelse yderligere.

Optimerede billedindstillinger

Billedredigeringsfunktioner i kameraet

Lettilgængelige optimeringsindstillinger skræddersyer resultaterne til det

Eksklusive billedredigeringsfunktioner i den nye re-

aktuelle motiv eller den tilsigtede brug med billedet. Billedskærpning, tone

toucheringsmenu hjælper med at sikre ensartede

kompensation, farveindstilling, farvemætning og justering af farveglød sty-

tilfredsstillende resultater og større kreativ frihed.

res af brugeren ved at vælge mellem en række indstillinger: Normal, Blø-

D-Lighting fremhæver automatisk detaljer, så re-

dere, Levende, Mere levende og Portræt.

sultaterne bliver bedre, og brugeren får flere krea-

NYHED

tive muligheder, mens der opnås generel eksponeringsbalance. Indbygget

Multi-eksponering
Denne funktion laver et enkelt billede i kameraet fra op til 3 billeder i træk,
hvilket resulterer i en virkning, der ligner flere eksponeringsteknikker, som
bruges med film.

rødøje-retouchering i kameraet registrerer og kompenserer automatisk for
de irriterende røde øjne, som flashen nogle gange forårsager. Billederne kan
beskæres inde i kameraet for at opnå mindre filer, så det er nemmere at dele
dem, eller så der opnås større effektivitet til specifikke formål.
Yderligere funktioner omfatter:

Højtydende lithium-ion-batteri
Det genopladelige EN-EL3e-batteri med øget ydevne leverer nok strøm til
at tage så mange som 2.700 billeder pr. opladning*. Batteriet kan når som
helst genoplades, og det har desuden et nøjagtigt spændingsmålersystem
i realtid, som viser, hvor mange procent af opladningen, der resterer, antal

• Sandwichbillede sammenfletter et par valgte RAW(NEF)-filer, der er
taget med D80, så der laves et nyt sammensat billede i kameraet som en
RAW- (NEF) eller JPEG-fil.
• Monokromindstillinger (Sort-hvid, Sepia, Cyanotypi)
• Filtereffekter (Skylight, Varmt filter, Farvebalance)

billeder siden sidste opladning og den overordnede status for batteriets
levetid.

* Målt under følgende testforhold: Fuldt opladet EN-EL3e-batteri; temperatur på 20 °C; Zoom-Nikkor AF-S DX 18135mm f/3.5-4.5G IF-ED-objektiv; kontinuerlig optageindstilling: kontinuerlig servo-autofokus; billedkvalitet indstillet til
JPEG BASIC; billedstørrelse indstillet til Medium; lukkertid 1/250 sekund; udløser trykket halvt ned i tre sekunder og
fokus indstillet fra uendeligt til minimumafstand tre gange for hvert billede; efter seks billeder er skærmen tændt i fem
sekunder og derefter slukket; cyklus gentages, når lysmålingen deaktiveres.

Uden D-Lighting

Med D-Lighting
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Altid klar til at tage billeder
– nemt og præcist

Større brugervenlighed med Nikons ergonomi
D80 indeholder både høj ydeevne og høj opløsning i et kamerahus, der er
mere kompakt og tyndere end Nikons tidligere digitale spejlreflekskameraer. Tro mod Nikons målsætning om intuitiv betjening er størrelsen, layoutet og betjeningen af alle knapperne designet med henblik på maksimal
brugervenlighed.
NYHED

Stor bredvinklet 2,5” LCD-skærm med forbedrede menuer

Stor, lys 0,94x søger

D80 indeholder en stor ny 2,5” 230.000-punkts

En anden vigtig ny funktion i D80 er anvendelsen af pentaprismesøge-

LCD-skærm med høj opløsning, der giver en

170

o

o

ultrabred 170 visningsvinkel fra alle retninger.

LCD-skærm

ren fra D200. Denne nye optiske søger har en funktion til stor forstørrelse
(0,94x), der hjælper med at sikre en klar visning, så du kan komponere bil-

For at skarpheden kan vurderes

lederne præcist. Dioptrijusteringsknappen gør det også lettere at finjustere

præcist, kan billeder let ses i op til

visningen, så den matcher synet. Søgerens indbyggede gittervisning kan

25 ganges forstørrelse med en af

også aktiveres, så den gør kompositionen nemmere.

de nye specielle zoomknapper. Et
nyt RGB-histogramdisplay hjælper
med at vurdere eksponeringer med
større præcision. Andre billedvisningsindstillinger omfatter enkeltbil-

Lagringsmedier (SD-memorykort)
D80 er kompatibel med SD-memorykort. SD-memorykort, som allerede
bruges i vid udstrækning rundt om i verden og fås med forskellige kapaciteter, indeholder effektivitet og brugervenlighed i et lille, kompakt design.

lede, thumbnail-visning med 4 eller
9 billeder, et forbedret histogramdisplay og højlysvisning.
Forbedringer af den nye menubrugergrænseflade gør navigationen mere
tydelig, nemmere at forstå og nemmere at bruge. Den omhyggeligt valgte
farveskala hjælper med at gøre den større skriftstørrelse i menupunkterne
utrolig nem at læse. Menuerne kan brugerindstilles, så de kun viser udvalgte punkter, ved hjælp af den nye “personlige menuindstilling”.

Vælg mellem digitale motivprogrammer og konventionelle
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Indbyggede lysbilledshowfunktioner

NYHED

De indbyggede lysbilledshowindstillinger til D80 omfatter Standard eller
Pictmotion, som omfatter stilvalg, der styrer overgange og baggrundsmusik. Du kan nyde shows på kameraets 2,5” LCD-skærm eller komplet med
lyd på et tv, når kameraet er tilsluttet via det medfølgende A/V-kabel.

Indbygget flash med i-TTL flashstyring

indstillinger

Den kraftige indbyggede flash gør meget mere end

Et udvalg på 7 digitale motivprogrammer gør kreativ fotografering nemt,

blot at blive udløst, når den naturlige belysning er util-

da du blot skal dreje programhjulet. Vælg mellem Auto, Portræt, Land-

strækkelig, eller tilføjer effektivt afbalanceret udfyld-

skab, Makro, Sport, Aften-landskab og Aften-portræt, så optimerer

ningsflash, når der er kraftigt modlys. Nikons meget

det valgte program automatisk indstil-

robuste i-TTL-flashstyring vurderer flasheksponerin-

lingerne for hvidbalance, skarphed,

gen med større præcision for at opnå bedre automatisk flashbalance og

tone (kontrast), farve, farvemætning og

levere enestående resultater. Den bidrager også til at realisere funktioner

farveglød, så de passer bedst muligt til

som f.eks. stroboskopflash til at lave stroboskopiske effekter og pilotlys,

motivet. Større personlig kontrol over

der gør det muligt for fotograferne at kontrollere visuelt, om der er skygger

kamerabetjeningen fås via ekspone-

og reflekterende genstande, samt vurdere den generelle belysning forud

ringsindstillingerne programautomatik

for fotograferingen. Med fuld support af Advanced Wireless Lighting Sy-

[P], lukkerprioritet [S], blændeprioritet

stem fungerer den indbyggede flash som en fjernstyringsenhed, der giver

[A] og manuel [M].

direkte kontrol over trådløse SB-800- eller SB-600-Speedlight-enheder.

Indbygget fleksibilitet giver maksimal alsidighed
Nikkor-objektiver
Objektivets kvalitet påvirker den billedkvalitet, der opnås med spejlreflekskameraer direkte. Nikons stolte traditioner med levering af den bedste optik, præcisionsmekanismer og optimeret ydeevne har i mange år betydet,
at Nikkor-objektiver har været fotografernes foretrukne valg. I 2004 nåede
den samlede produktion af Nikkor-objektiver 35 millioner enheder. D80 er
forsynet med Nikons F-bajonet, der sikrer, at kameraet er kompatibelt med
den enestående ydeevne og kvalitet i Nikons fulde sortiment af AF-objektiver, AF-S-objektiver og specielle DX Nikkor-objektiver.

AF-S DX Zoom-Nikkor 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED

NYHED

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4,5-5.6G IF-ED

NYHED

Dette kompakte 7,5x zoomobjektiv kombinerer optimal ydelse med en fa-

Dette alsidige teleobjektiv er et ideelt valg til fotografering af alt fra portræt-

vorabel pris og dækker vidvinkel- til telebilleder med sin brændvidde på

ter til sport og dyrebilleder og kombinerer et 4,3x zoom-omfang med et

18-135 mm, hvilket omregnet svarer til 27-202 mm i

område, der svarer til 105-450 mm i 35mm-format

35 mm-format [135].

[135]. Nikons avancerede VRII-teknologi (modvirkelse af rystelser) minimerer rystelser, så resultatet er skarpere håndholdte billeder.

Der kan anvendes følgende CPU-objektiver til D80: IX-Nikkor-CPU-objektiver kan ikke anvendes.
Objek tiv/tilbehør

K a meraindstilling

F ok us
d elek t ronisk
A F M(amfset a
ndsmåler)

Indstilling
M

Lysmåling

Digi t al t vari pro gra m,P,S, A M

Type G eller D AF Nikkor2; AF-S, AF-I Nikkor
PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D3
AF-S/AF-I-telekonverter5
Andre AF Nikkor (undtagen objektiver til F3AF)
AI-P Nikkor

1. Spotmåling måler det valgte fokuspunkt. 2. VR (modvirkelse af rystelser) understøttes med
VR-objektiver. 3. Kameraets lysmålingssystem og flashstyring fungerer muligvis ikke, når objektivet shiftes og/eller tiltes, eller blænden ikke er på maksimum. 4. Den elektroniske afstandsmåler kan ikke anvendes, når objektivet shiftes og/eller tiltes. 5. Kompatibel med AF-I-Nikkorobjektiver og med alle AF-S-objektiver undtagen: • DX ED: 12-24 mm F:4G, 17-55 mm F:2.8G,
18-55 mm F:3.5-5.6G, 18-70 mm F:3.5-4G, 55-200 mm F:4-5.6G, 18-135 mm F:3.5-5.6G • DX
VR ED: 18-200 mm F:3.5-5.6G • ED: 17-35 mm F:2.8D, 24-85 mm F:3.5-4.5G, 28-70 mm F:2.8D
• VR ED: 24-120 mm F:3.5-5.6G, 70-300 mm F:4.5-5.6G 6. Med maksimal effektiv blændeåbning på F:5.6 eller hurtigere. 7. Hvis AF 80-200 mm F:2.8S, 35-70 mm F:2.8S, den nye 28-85 mm
F:3.5-4.5S eller 28-85 mm F:3.5-4.5S zoomes ind ved fokusering på nærgrænsen, vil billedet på

søgerens matskive muligvis ikke være i fokus, når fokusindikatoren vises. Fokuser manuelt ved
hjælp af billedet i søgeren. 8. Med maksimal blændeåbning på F:5.6 eller hurtigere.
Ikke-CPU-objektiver
Ikke-CPU-objektiverne, der er anført nedenfor, kan anvendes, men kun når kameraet er i indstillingen M. Hvis du vælger en anden indstilling, deaktiveres udløseren. Blændeåbningen skal justeres manuelt via blænderingen, og kameraets autofokussystem, måling, elektroniske analoge
eksponeringsdisplay og TTL-flashstyring kan ikke anvendes. Medmindre andet er angivet, kan den
elektroniske afstandsmåler anvendes med objektiver, der har en maksimumblændeåbning på F:5.6
eller hurtigere.
• AI-modificeret, AI-, AI-S- eller serie E-Nikkor
• Medical Nikkor 120 mm F:4 (kan kun anvendes ved lukkertider på over 1/60 sek.)
• Reflex Nikkor (elektronisk afstandsmåler kan ikke anvendes)
• PC Nikkor (den elektroniske afstandsmåler kan ikke anvendes, når objektivet shiftes og/eller tiltes).
• AI-telekonverter *
• PB-6-bælgudstyr (monteres i lodret position; kan anvendes i vandret position efter montering). *
• Mellemringe (PK-11A, 12 eller 13 i PK-serien; PN-11) *
* Den elektroniske afstandsmåler kan anvendes, hvis den maksimale blænde er F:5.6 eller hurtigere.

Du kan få yderligere oplysninger om Nikkor-objektiver på vores hjemmeside:

http: //nikonimaging.com/global/technology/nikkor/
Understøttelse af Creative Lighting System giver bedre belysning
D80 fungerer uden problemer med Nikons SB-800, SB-600 og SB-R200
Speedlight, så du får glæde af alle fordelene ved i-TTL-flashstyringens
avancerede præ-flash, præcise bounce-flash-målinger og omfattende

B

trådløse betjeningsløsning. SB-800 og SB-600 Speedlights indeholder
også et ekstra-bredt AF-hjælpelys og automatisk zoomflashdækning.

A

M

Master (SB-800): manuel
Fjernstyret A (SB-800): manuel
Fjernstyret B (SB-600): manuel

SB-800

SB-600

Nikon Speedlight-flashstyringssæt til makrofotografering R1C1

• Billedkvalitet: RAW (NEF)
• Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED
• Eksponeringsindstilling: [S] 1/60 sekund, F:8
• Hvidbalance: Flash
• Følsomhed: Svarende til ISO 100
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Software

Capture NX (ekstraudstyr)

Andre funktioner
NYHED

Yderligere værktøjer, der øger Capture NX’s unikke egenskaber, omfatter:

Nikon-software sikrer nemmere, omfattende billedbehandling og -redigering

Browser, Batch Processing (Batchbehandling), Edit List (Redigeringsliste), Red-Eye Reduction (Rød-øje-reduktion), Version og Noise Reduction
(Støjreduktion) og andre nyttige funktioner.

NEF-fordelen
NEF (Nikon Electronic Format) imødekommer stadig skiftende fotografiske
behov med ekstra rækkevidde og alsidighed. RAW-dataene i hver NEFfil ændres aldrig, uanset hvor mange gange filen åbnes, og hvor mange
gange der gemmes nye gengivelser.

Meget alsidig fotoredigeringsløsning
Nikons nye Capture NX-software giver lettere adgang til kraftige og visuelt
intuitive forbedringsværktøjer, der hjælper fotografer med at drage nytte af
det fulde potentiale i NEF-billeder.

Systemkrav til Capture NX
Operativsystem Windows: Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional, Windows 2000 Professional.
Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9 eller nyere)
RAM
Minimum 256 MB (1,0 GB eller mere anbefales).
Harddisk
200 MB ledig plads til installation
Display
800 x 600 pixels (1024 x 768 eller mere anbefales)
med 16-bit farve (mange farver/tusindvis af farver) eller
24 bit farve (ægte farver/millioner af farver) anbefales.
Andet
• Cd-rom-drev til installationen
• Internetforbindelse kræves til visse funktioner

U PointTM-teknologi
Patenteret U PointTM-teknologi gør det let at vælge billedområder efter interesseområde og gør anvendelsen af forbedringer til en intuitiv fotografisk
proces. U PointTM kombineres med den omfattende Nikon Capture-værktøjskasse, så resultatet er et uovertruffent sæt funktioner til NEF-billeder
samt JPEG- og TIFF-filer fra stort set alle digitalkameraer.

Camera Control Pro (ekstraudstyr)

NYHED

Med Camera Control Pro kan fotografen fjernstyre og fjernjustere de fleste
indstillinger i D80. En yderligere forbedring af arbejdet er muligheden for
at downloade billeder direkte på computerens harddisk under fotografering.

Kontrolsteder:
Størrelse
Lysstyrke
Kontrast
Farvemætning
Kontrolsteder gør det nemt at
justere lysstyrke, kontrast, farvemætning, farveglød, rød, grøn,
blå, varme og meget mere.

Objektivkorrektionsværktøjer
Tre originale værktøjer hjælper med at udvide billedmulighederne i forskellige objektiver ved at kompensere for linseeffekter som f.eks. vignettering
i hjørner, pude- og tøndeforvrængning og farveskygger.

PictureProject (medfølger)
PictureProjects intuitive brugergrænseflade giver nem og hurtig adgang til stærke værktøjer til at organisere, redigere
og dele billeder. Billederne importeres
automatisk, når D80 sluttes til en kompatibel computer. Du kan opnås adgang
til e-mail, lysbilledshow, brænding af cd/
dvd, automatisk billedforbedring og andre kreative funktioner via smarte
knapper. Billederne kan organiseres i kollager ved blot at trække og slippe
og kan hurtigt findes ud fra navn, nøgleord eller dato. Designskabeloner
gør det nemt at lave udskrifter, skræddersy billeder, så de kan sendes pr.

Selektive værktøjer
Capture NX tilbyder en række værktøjer til anvendelse af mere end 25
forbedringsværktøjer, herunder værktøjerne Brush, Lasso, Marquee, Gradient og Fill/Remove.

e-mail og placere flere billeder på én side, så der kan laves kreative layouts
for albummer. PictureProject medfølger ved hvert køb af en Nikon D80.

Kompatibilitet og
og ekstraudstyr
ekstraudstyr
Kompatibilitet
Hi-Speed-USB-kompatibel

Nyt Multi-Power-batterigreb MB-D80

D80’s USB 2.0 Hi-Speed-forbindelse giver hurtig dataoverførsel fra

Det nye Multi-Power-batterigreb MB-D80 har et ergonomisk design, der kombinerer stabilitet med øget optagepotentiale på op til 5.000 billeder. Batterigrebet kører på enten et
eller to EN-EL3e batterier eller på seks AA-batterier* og har ekstra kommandohjul samt forskellige udløsere og AE-L/AF-L-knapper, der muliggør
mere komfortabel fotografering i lodret format.

kamera til computer.

Understøttelse af PictBridge
Billederne kan udskrives blot ved at slutte D80
til en PictBridge-kompatibel printer via det
medfølgende USB-kabel og angive kommandoen. Kameraet indeholder funktioner til sideopsætning, så det er nemmere at udskrive, og
du opnår større kontrol over resultaterne.
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* Kompatible AA-batterier: alkaline, Ni-MH, lithium og nikkel-mangan

Fjernbetjeningskabel MC-DC1 (Ca. 1,0 m langt)
Trådløs (IR) fjernbetjening ML-L3
Mulighed for at vælge fjernbetjening som ekstraudstyr
sikrer kamerastabilitet, når du bruger langtidseksponering som f.eks. ved landskab og makrofotografering.

MC-DC1

Systemoversigt
Søgertilbehør

Flashenheder (Speedlights)

Objektiver

Søgertilbehør til yderligere tilpasning af kameraet,
så det er nemmere og mere praktisk i brug.

Nikons Speedlights giver øget funktionalitet og præcision, så du kan udnytte det fulde
potentiale ved Creative Lighting System og opnå fuld og nem kontrol over lysforholdene.

Et omfattende udvalg af Nikkor-objektiver i høj kvalitet.

Justeringslinser
(-5 til +3m)
DK-20C
Eyepiece
Magnifier
DG-2

Nikon
Speedlights
SB-800/600

Studio
Speedlights**

Øjestykkeadapter
DK-22
Magnifying Eyepiece
DK-21M

Speedlight
SB-800

Nikon Close-up
Speedlight
Commander Kit
R1C1

Speedlight
SB-600

Øjestykkedæksel DK-5*

Flashskoadapter
AS-15
SC-28, 29

Gummi-øjestykke
DK-21*

Vinkelfinder
DR-6

Tv-tilbehør
Videokablet bruges til at slutte D80 til et fjernsyn i forbindelse
med visning af lysbilledshow eller enkeltvis visning af billeder.

Fjernbetjeningsindstillinger
De forskellige fjernbetjeningsmuligheder giver kameraet
den nødvendige stabilitet ved brug af langtidseksponering.

A/V-kabel EG-D2*

Fjernbetjeningskabel
MC-DC1

Trådløs
fjernbetjening
ML-L3

Fjernsynsskærm**

Computertilbehør
Du kan frit overføre, lagre, administrere, få vist og redigere
billeder med alle lagrings- og softwarefunktionerne.

Case

Lysnetadaptere, batterier og batterigreb

Speciel D80 kamerataske
til beskyttelse og
opbevaring.

Det højtydende strømforsyningstilbehør giver maksimal ydelse, når du er ude.

SDhukommelseskort**

PC card adapter**
SD-hukommelseskortlæser**
Pc**

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL3e*

Capture NX

Multi-power Battery Pack
MB-D80

Kamerataske
CF-D80

Camera
Control Pro

Lysnetadapter EH-5

Hurtiglader
MH-18a*

USB-kabel UC-E4*

PictureProject*

*Medfølgende tilbehør **Produkter, som ikke er fra Nikon

Forside

Bagpå
8

9

10

11 12

13

14

15

30

31

32

33

34

35

16
1
17

2

18

3

24

36

19
25

4

37

20
5

21

26

38
39

27

6

40

22

41

28
23
7

29
42
43

1

2

3
4
5
6
7
8
9

Optagemenu-knap
(enkelt/kontinuerlig;
selvudløser;
fjernbetjeningsindstillinger)
Knap til eksponeringskompensation/reset
Udløserknap
Afbryder/lysknap
Sekundært kommandohjul
FUNC.-knap
Knap til visning af dybdeskarphed
Øsken til kamerarem
Knappen AF-indstilling/reset

10

11
12

13
14
15
16
17
18

Knap til valg af lysmålemetode/
formateringsknap
Kontrolpanel
AF-hjælpelys/
selvudløser-lampe/
rød-øje-reduktionslys
Indbygget flash
Flashsko
Markering af fokusplan
Programhjul
Øsken til kamerarem
Infrarød modtager

19

20
21

22
23

Knap til flashindstilling/
flashkompensation
Bracketing-knap
AV-kabel (under dækslet)
Reset knap (under dækslet)
Stik til lysnetadapter (under
dækslet)
USB-stik (under dækslet)
Stik til fjernbetjeningskabel
(under dækslet)
Objektiv-låseknap
Valg af fokuseringsindstilling

24
25
26

27

28

29
30
31
32

Afspilningsknap
Menu-knap
Knap til beskyttelse/ hjælp/
WB (hvidbalance)
Thumbnail-knap/ISO-knap
(ISO-følsomhed)
Zoom under billedvisning/ QUAL
(billedkvalitet/-størrelse)
Stativgevind
Sletteknap/formateringsknap
Øjestykke
Søgerøjestykke

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Dioptrijustering
Knappen AE-L/AF-L
Primært kommandohjul
Multivælger
Hukommelseskort-dæksel
Fokusvælgerlås
LCD-skærm
Hukommelseskort-lampe
OK-knap
Lås til batterikammerdæksel
Batterikammerdæksel
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Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D80
Kameratype
Effektive pixels
Billedsensor
Billedstørrelse (pixels)
ISO-følsomhed (anbefalet
eksponeringsindeks)
Lagringsmedier
Filformater
Filsystem
Hvidbalance

Digitalt spejlreflekskamera
10,2 millioner
RGB CCD, 23,6 x 15,8 mm, pixels i alt: 10,75 millioner
3.872 x 2.592 [L], 2.896 x 1.944 [M], 1.936 x 1.296 [S]
100 til 1600 (svarer til ISO); H0.3, H0.7 og H1 tilgængelig

SD-memorykort
Komprimeret NEF (RAW): 12-bit komprimeret, JPEG: JPEG-baseline-kompatibel
Exif 2.21, kompatibel med DCF 2.0 og DPOF
Automatisk (TTL-hvidbalance med 420 pixels RGB-sensor), seks manuelle
indstillinger med finindstilling, farvetemperaturindstilling (i Kelvin), forudindstillet
hvidbalance, hvidbalance-bracketing,
2,5”, 230.000-punkter, lavtemperatur-polysilicium TFT LCD-skærm med
LCD-skærm
regulering af lysstyrke giver mulighed for en visningsvinkel på 170 grader
Billedvisningsindstillinger 1) Fuldskærmsvisning 2) Thumbnail (4 eller 9 segmenter) 3) Zoom 4) Lysbilledshow
(standard eller Pictmotion) 5) RGB-histogramindikation 6) Optagedata
7) Højlysvisning 8) Automatisk billedrotation
Formatering af kortet, sletning af alle billeder, sletning af udvalgte billeder
Sletning af billeder
Der kan vælges mellem NTSC og PAL
Videoudgang
USB 2.0 (højhastighed) (Mini-B-stik); SD-kort understøtter firmware-opdatering
Forbindelse
via SD-kort
Indtastning af op til 36 alfanumeriske tegn mulig via LCD-skærmen og
Tekstinput
multivælgeren, lagres i Exif-sidehoved
Nikon F-bajonet (med AF-kobling og AF-kontakter)
Kompatible objektiver
Svarer til en tilsyneladende brændviddeforlængelse på 1,5x i forhold til et
Billedvinkel
filmbaseret kamera
Fast øjenniveau pentaprisme med indbygget dioptriindstilling (-2,0 til +1,0 m-1)
Søgerforstørrelse
Øjepunkt
19,5 mm (-1,0 m-1)
Matskive
Type B BriteView klar matskive II med indlagte fokuspunktmarkeringer og
mulighed for gitterlinier.
Ca. 95 % (vertikalt og horisontalt)
Søgerdækning
Ca. 0,94x med 50 mm objektiv indstillet til uendeligt, -1,0 m-1
Søgerforstørrelse
Søgeroplysninger
Fokusindikatorer, lysmålingssystem, AE/FV-lås-indikator, indikator for
flashsynkronisering, lukkertid, blændeværdi, eksponerings-/eksponeringskompensationsindikator, ISO-følsomhed, eksponeringsindstilling, flashkompensation, eksponeringskompensation, antal resterende billeder
TTL-fasedetektering med Nikon Multi-CAM 1000-autofokusmodul med
Autofokus
autofokushjælpelys (ca. 0,5-3,0 m) Måleområde: EV -1 til +19 (ISO
100-ækvivalent, ved normal temperatur: 20 °C)
Øjeblikkelig single-servo AF (AF-S); kontinuerlig servo-autofokus (AF-C);
Fokuseringsindstillinger
automatisk valg af AF-S/AF-C (AF-A); manuel (M) intelligent Focus Tracking
med automatisk aktivering i henhold til motivet i kontinuerlig servo-autofokus
Normal: 11 punkter, der kan vælges et enkelt punkt eller en gruppe af punkter,
Fokuspunkter
bredt: fokuspunkt kan skiftes til midterste fokuspunkt til bredt billede
Metode til valg af fokuspunkt 1) Enkeltpunkts AF 2) dynamisk AF 3) autopunkts AF
Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen halvt ned (single-servo AF)
Fokuslås
eller ved at trykke på knappen AE-L/AF-L.
Tre typer TTL-lysmåling
Lysmålings1) 3D Color Matrix lysmåling II (G- og D-objektiver); Color Matrix lysmåling
system
II (andre CPU-objektiver); lysmåling udføres med RGB-sensor med 420
segmenter 2) Centervægtet: 75 % af målingen foretages ud fra en cirkel med
en diameter på 6, 8 eller 10 mm midt i billedet 3) Spot: Måler 3,5 mm-cirkel
(ca. 2,5 % af billedet), der er centreret i aktivt fokuspunkt
Måleområde (svarer til ISO 1) EV 0 til 20 (3D Color Matrix eller centervægtet lysmåling)
100, F:1.4 objektiv, 20 °C 2) EV 2 til 20 (spotmåling)
CPU-kobling
Objektivkobling
Eksponeringsindstillinger Digitale motivprogrammer (Auto [Automatisk], Portrait [Portræt], Landscape
[Landskab], Close up [Makro], Sports [Sport], Night landscape [Aftenlandskab], Night portrait [Aften-portræt]), programautomatik [P] med flexprogram, lukkertidsprioriteret automatik [S], blændeprioritet [A] og manuel [M]
Eksponeringskompensation ±5 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Eksponeringsværdien låses på den målte værdi med knappen AE-L/AF-L
Eksponeringslås
2 til 3 eksponeringer i trin fra værdier mellem 1/3 til 2 EV
Automatisk bracketing
1) Enkeltbilled-indstilling 2) Kontinuerlig optagelse: ca. 3 billeder pr. sekund 3)
Optageindstillinger
selvudløser 4) fjernbetjening med forsinkelse 5) fjernbetjening med hurtig respons
Elektronisk styret lodretgående spaltelukker, 30 til 1/4000 sekund i trin på 1/3,
Lukker
1/2, bulb
Kun X-kontakt, flashsynkronisering ved op til 1/200 sek.
Synkroniseringskontakt
(Auto, Portræt, Landskab, Makro, Sport, Aften-landskab, Aften-portræt)
Indbygget flash
automatisk flash med automatisk hævning; manuel knapstyret opspringning
Ledetal (ISO 100, m): ca. 13

Flashstyring

Flashsynkronisering
Flashkompensation
Flashsko
Selvudløser
Dybdeskarphedsvisning
Fjernbetjening
Strømforsyning

Stativgevind
Størrelse (B x H x D)
Vægt
Medfølgende tilbehør*

Tilbehør

1) TTL: TTL-flashstyring med 420-pixels RGB-sensor
Indbygget Speedlight: i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash eller standard-i-TTLflash (spotmåling eller programhjul indstillet til [M])
SB-800 eller 600: i-TTL afbalanceret udfyldningsflash til digital spejlrefleks og
standard-i-TTL-flash til digital spejlrefleks
2) Automatisk blænde: Mulig med SB-800 med CPU-koblet objektiv
3) Ikke-TTL-automatik: Mulig med Speedlights som f.eks. SB-800, 80DX, 28DX,
28, 27 og 22s
4) Manuel afstandsprioritet, med SB-800
1) auto 2) udfyldningsflash, 3) rød-øje-reduktion, 4) rød-øje-reduktion med langtidssynkronisering, 5) langtidssynkronisering, 6) synkronisering med bageste lukkergardin 7) fra
-3 til +1 EV i trin på 1/3 eller 1/2 EV
Standard-ISO-flashkontakt med sikkerhedslås
Elektronisk styret timer med 2 til 20 sekunders varighed (der kan vælges
mellem 2,5, 10 og 20 sekunder)
Når der er monteret et CPU-objektiv, kan blænden reduceres til en værdi, som brugeren
vælger (indstillingerne A og M), eller en værdi, som kameraet vælger (andre indstillinger).
Via fjernbetjeningskabel MC-DC1 (ekstraudstyr) eller trådløs fjernbetjening
ML-L3 (ekstraudstyr)
Et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e, MB-D80-batterigreb (ekstraudstyr) med
et eller to genopladelige Nikon EN-EL3e Li-ion-batterier eller seks alkaline AAbatterier (LR6), NiMH-batterier (HR6), litiumbatterier (FR6) eller nikkel-mangan
AA-batterier (ZR6), lysnetadapter EH-5 (ekstraudstyr)
1/4” (ISO 1222)
Ca. 132 x 103 x 77 mm
Ca. 585 g uden batteri, memorykort, kamerahusdæksel og skærmdæksel
Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3a, batterilader MH-18a, A/V-kabel
EG-D2, USB-kabel UC-E4, rem, kamerahusdæksel, øjestykkedæksel DK-5,
gummiøjestykke DK-21, LCD-skærmdæksel BM-7, dæksel til flashsko,
PictureProject-cd-rom
Multi-Power-batterigreb MB-D80, Magnifying Eyepiece DK-21M, lysnetadapter
EH-5, trådløs fjernbetjening ML-L3, fjernebetjeningskabel MC-DC1, Speedlight
SB-800/SB-600/SB-R200, Capture NX, Camera Control Pro
Du kan finde yderligere oplysninger i systemoversigten på side 15.

*Medfølgende tilbehør kan variere fra land til land.
Godkendte memorykort
Følgende SD-memorykort er testet og godkendt til brug med D80. Alle kort af den nævnte type og kapacitet kan anvendes, uanset hastighed.
Toshiba 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *
SanDisk 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *, 4 GB **
Panasonic 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *
Lexar 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB *
* Hvis kortet skal anvendes med kortlæseren eller en anden enhed, skal du kontrollere, at enheden understøtter kort på 2 GB.
** SDHC-kompatibel. Hvis kortet skal anvendes med kortlæseren eller en anden enhed, skal du kontrollere, at enheden understøtter SDHC.
Der er ingen garanti for, at andre mærker kort kan anvendes. Kontakt producenten for at få oplysninger om ovenstående kort.

Billedkvalitet, billedstørrelse og antal mulige billeder (ved brug af 1 GB SD-kort)
Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et 1 GB Panasonic Pro HIGH
SPEED-kort, alt efter hvilken billedkvalitet og -størrelse der er valgt.
Billedstørrelse

Billedkvalitet
RAW (NEF) + JPEG FINE3

RAW (NEF) + JPEG NORMAL

3

RAW (NEF) + JPEG BASIC3
RAW (NEF)

L
M
S
L
M
S
L
M
S
_

Filstørrelse
ca. 17,2 MB
ca. 15,1 MB
ca. 13,6 MB
ca. 14,8 MB
ca. 13,8 MB
ca. 13,0 MB
ca. 13,6 MB
ca. 13,0 MB
ca. 12,7 MB
ca. 12,4 MB
ca. 4,8 MB
ca. 2,7 MB
ca. 1,2 MB
ca. 2,4 MB
ca. 1,3 MB
ca. 0,6 MB
ca. 1,2 MB
ca. 0,7 MB
ca. 0,3 MB

Antal mulige
billeder1
54 billeder
63 billeder
72 billeder
65 billeder
71 billeder
76 billeder
72 billeder
76 billeder
78 billeder
82 billeder
133 billeder
233 billeder
503 billeder
260 billeder
446 billeder
918 billeder
503 billeder
867 billeder
1500 billeder

Antal mulige billeder
i træk2
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
6 billeder
23 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder

L
M
S
L
JPEG NORMAL
M
S
L
JPEG BASIC
M
S
1. Alle værdier er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det valgte motivprogram og memorykortets mærke.
2. Det maksimale antal billeder, der kan tages, før optagelsen stopper ved ISO 100. Bufferkapacitet (antal billeder, der
kan tages, før bufferen er fuld, optagelsen bliver langsommere) vises på kontrolpanelet. Hukommelsesbufferens
kapacitet falder, hvis støjreduktionen er aktiveret.
3. Billedstørrelsen gælder kun for JPEG-billeder. Filstørrelsen på billeder i formatet RAW (NEF) kan ikke ændres.
Filstørrelsen er det samlede for komprimerede billeder i formatet RAW (NEF) og JPEG.
JPEG FINE

Andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Lær selv online – Digitutor

http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html

Udstyret og dets specifikationer kan ændres uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser fra producenten. August 2006 ©2006 NIKON CORPORATION
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