Nikons D300 er præcisionsudviklet til at levere funktionalitet, ydelse og pålidelighed på
et nyt professionelt niveau. Det kombinerer nyskabende Nikon-teknologi med avancerede
nye funktioner for at optimere alle aspekter af kameraets ydelse, hvilket er den perfekte
kombination til Nikons DX-format.

Al magt til kreativiteten
◆

Ny CMOS-billedsensor i Nikon DX-format med 12,3 effektive megapixels

◆

Nyt koncept inden for digital billedbehandling EXPEED

◆

Valgfri 12-bit eller 14-bit A/D-konvertering med fuld 16-bit behandling

◆

Nikons nye eksklusive system til motivgenkendelse

◆

Nyt 51-punkts autofokus med avancerede AF-indstillinger og 3D Focus Tracking

◆

Stor, lys pentaprismesøger med søgerdækning på næsten 100 %

◆

Hurtig kontinuerlig optagelse med 6 billeder pr. sekund*1 af op til
100 JPEG-billeder*2,3

◆

Kontinuerlig optagelse med op til 8 billeder pr. sek.*4 af op til 100 billeder*2,3
med multifunktions-batterigrebet MB-D10

◆

Nye billedstyringsindstillinger til finindstilling af billedbehandling

◆

Ny live-visning med to indstillinger til håndholdt fotografering og
fotografering med stativ

◆

Ny selvrensende billedsensor til effektiv reduktion af støv

◆

Ny 3" LCD-skærm med en opløsning på ca. 920.000 prikker, 170° bredt synsfelt og
robust beskyttelse med hærdet glas

◆

Øjeblikkelig opstart på 0,13 sek. og udløserforsinkelse på 45 millisekunder*5

◆

Kamerahus i magnesiumlegering, der gør D300 stærkt, holdbart og let

◆

Ny aktiv D-Lighting, der gør det muligt at optimere tonegengivelsen i både
skygger og højlys under eksponeringen helt automatisk

*1 Ved brug af genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e. *2 Billedindstilling NORMAL-LARGE ved brug af et SanDisk Extreme IV CompactFlash-kort på 1 GB. *3 Ved optagelse med
kontinuerlig AF (C) med eksponeringsindstillingerne lukkertidsprioriteret automatik [S] eller manuel [M], en lukkertid på 1/250 sek. eller kortere og alle andre indstillinger indstillet
til standardindstillingerne. Den kontinuerlige optagelseshastighed ved 14-bit NEF (RAW) er ca. 2,5 billeder pr. sek. *4 8 billeder pr. sek. kræver enten 1) multifunktions-batterigrebet
MB-D10 med batterikammerdækslet BL-3 og enten et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4/EN-EL4a eller otte R6/AA-batterier eller 2) lysnetadapteren EH-5a/EH-5, hvilket alt sammen er
ekstraudstyr. *5 Ved fotografering i JPEG-, TIFF- eller 12-bit NEF-format (RAW).
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Ny CMOS-billedsensor i DX-format
med 12,3 megapixels

farveskygger og shifting, men fungerer også

så fotografernes behov opfyldes optimalt.

som en del af Nikons første selvrensende

Behandlingssystemet, der er udviklet til

D3 0 0 ’s nye CMOS - bille d s en s or i DX-

billedsensor, der er indbygget i D300.

D300, anvender optimeret teknologi baseret

format med 12,3 megapixels er ikke alene

Selvrensende billedsensor

på EXPEED -konceptet. Der ved opnås en

udviklet til at levere optimal optageydelse

D300’s system til støvreduktion med den nye

behandlingsydelse, der ikke alene muliggør

i DX-format og sikre den rette respons i

selvrensende billedsen-

h ø j e r e o p l ø s n i n g , f l o t t e r e d e t a lj e r o g

praktisk talt alle situationer, den betyder

sor benytter fire forskel-

bedre billedkvalitet, men også forbedrer

også et kompakt Nikon DX-formatsystem

lige resonansfrekvenser

s y s te myd e l s e n , hv ilke t gi ve r hu r ti g e re

og teknologiske fordele. Den indbyggede

til at vibrere OLPF foran

kontinuerlig optagelse, hurtigere adgang til

A / D - konver ter (analog til digit al) giver

billedsensoren, så par-

hukommelseskort og implementering af live-

brugeren mulighed for at vælge mellem

tikler rystes løs.

visningsindstillingerne. Al intern behandling
foregår med fuld 16-bit farve, der medfører

12-bit og 14-bit konvertering, og i designet

Forbedret behandlingshastighed
og præcision med Nikons EXPEED

forbedret toning, finere detaljer og

ISO 200 til 3200, (plus Lo 1, svarende til
IS0 100, og Hi 1, svarende til IS0 6400). Høj

N iko n s o mfa t te n d e nye ko n ce p t in d e n

hastighed, der er et skoleeksempel på dette

has tighed muliggør hur tig kontinuerlig

for digit al bille db ehandling E X PEED er

p ræ ci sio n s ni veau . D e ru d ove r min d s ke r

optagelse og fotografering med de nye live-

kulminationen på mange års arbejde

lateral kromatisk ab erration sre duk tion

visningsindstillinger. Det optiske lavpasfilter

med at forbedre teknologien inden for

farvegennemslag langs billedperiferien.

(O L P F ) fo re byg g e r ikke ale ne moiré ,

fotografering og digital billedbehandling,

indgår et stor t lysfølsomhedsområde fra

• O bjektiv: AF-S DX ZoomNikkor 17-55mm f/2.8G ED
• 1/250 sekund, F/11
• Hvidbalance: Manuel
forudindstilling
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Standard

højere billedkvalitet med en enestående

Nyheder, der giver fotografen det
ultimative resultat med DX-format
Endeløse kreative muligheder med bedre
DX-sensor og billedbehandling

TM
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Nyt system til motivgenkendelse

• O bjektiv: AF-S DX VR
Zoom-Nikkor 18-200mm
f/3.5-5.6G ED
• 1/250 sekund, F/13
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: Lo 0.7
• Billedstyring: Standard

Nikons nye og eksklusive system til motivgenkendelse optimerer autofokus, autoeksponering
og automatisk hvidbalance ved at forbedre brugen af Nikons anerkendte 1005-segments RGBsensor til at registrere forholdene omkring motivet og billedscenen, før billedet tages.

Forbedrer autofokus ved motiver i bevægelse

Registrerer højlysområder

Registrerer motivdetaljer og genkender mønstre

Bedre autofokus

Bedre autoeksponering

Bedre automatisk hvidbalance

Data, der beregnes i 1005-segments RGB-

De fint segmenterede lysmålingsdata fra

Lyskilden identificeres præcist før ekspone-

sensoren, til forfølgelse af motivet, betyder

1005-segments RGB-sensoren muliggør me-

ringen, idet den relevante information ud-

en s tor forbedring af den has tighed og

get detaljeret registrering af højlysområder.

trækkes i form af motivdetaljer og samtidig

præcision, hvormed det automatiske valg af

Resultaterne af højlysanalysen bruges til

mønstergenkendelse. Informationen bru-

fokuspunkt foretages, især ved 3D-tracking

at beregne det lysstyrkeområde, der skal

ges derefter i algoritmerne for automatisk

o g a u t o p u n k t s - A F. E f t e r g e n ke n d e l s e

gengives, hvilket giver mere præcis ekspone-

hvidbalance, så der vælges den optimale

af fa r ve n p å e t m o ti v i e t b r u g e r val g t

ringskontrol.

hvidbalance til motivet.

fokuspunkt forfølger systemet automatisk
motivets bevægelser – det kan endda
forudse fokus, hvis motivet kortvarigt flytter
sig fra foku spunk tet . Informationen til
motividentificering bruges også til at skelne
mellem motivet og baggrunden eller himlen
ved portrætfotografering.

Alle motiver genkendes
som unikke
Intelligent analyse af lys, farve og motivposition
betyder, at du styrer optagelsen

Ly s - o g fa r v e i nf o r m a ti o n f ra
10 0 5 - segment s RGB - sen soren
bruges til at registrere motivforholdene, før billedet tages.
Billedet ovenfor er kun et eksempel.
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• Objektiv: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/250 sekund, F/6.3 • Hvidbalance: Manuel forudindstilling
• ISO-følsomhed: 200 • Billedstyring: Standard
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• O bjektiv: AF-S VR Nikkor
300mm f/2.8G ED
• 1/800 sekund, F/2.8
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 500
• Billedstyring: Standard

3D -tracking ændrer automatisk fokuspunktet for at
bevare nøjagtig fastholdelse af motivet

Med enkeltpunkts-AF kan du vælge et hvilket som helst
fokuspunkt, når du tager billeder af stillestående motiver

Dynamisk valg af AF-punkt er nyttig til forfølgelse af
motiver i bevægelse over et stort område

Nyt 51-punkts autofokus
med bedre præcision

det også muligt at bruge en indstilling med 11

Optagelse ved høj hastighed med
op til 8 billeder pr. sek.

Med verdens

*1 Blandt digitale spejlreflekskameraer pr. 23. august
2007 (i henhold til undersøgelser foretaget af NIKON
CORPORATION)
*2 Med undtagelse af visse objektiver som bruges i
kombination med Nikon -telekonver tere, der får en
effektiv, total største blænder på F/5,6.

største antal *1
foku s punk ter
i en smart opstilling med
15 sensorer af

sensorer af korstypen

korstypen og 36 vertikale sensorer maksimerer
Nikons nye Multi-CAM 3500DX-autofokusmodul potentialet for objektiver med største
blænder på F/5.6*2 , der giver D300’s autofokus ny og forbedret hastighed, præcision og
højopløsnings-søgerdækning. De fordele,
der opnås ved samarbejdet med Nikons nye
system til motivgenkendelse, og de forbedrede
fokusalgoritmer bidrager også til systemets
imponerende ydelse. 51-punkts autofokus gør

fokuspunkter.

Dynamisk valg af AF-punkt
Dynamisk valg af AF-punkt gør det muligt at
vælge mellem områder med tre forskellige
størrelser ved hjælp af grupper på enten 9,
21 eller alle 51 fokuspunkter. Fotografen
kan også vælge dynamisk valg af AFpunkt med 51 punkter og 3D-tracking dvs.

D3 0 0 kan t ag e s e rie r m e d o p til 10 0
billeder *1 så hurtigt som 6 billeder pr. sek.*2
og 8 billeder pr. sek.*3 med multifunktionsbatterigrebet MB-D10.
*1 Billedindstilling NORMAL – L ARGE ved brug af et
SanDisk Extreme IV CompactFlash-kort på 1 GB.
*2 Ved brug af et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e
*3 8 billeder pr. sek. kræver enten 1) multifunktionsbatterigreb MB-D10, batterikammerdæksel BL-3 og enten
et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4/EN-EL4a eller otte
R6/AA-batterier eller 2) lysnetadapter EH-5a/EH-5, hvilket
alt sammen er ekstraudstyr.

Klar til start med det samme
En opstart på 0,13 sek., en udløserforsinkelse

automatisk ændring af fokuspunk t. Det

p å 4 5 m illi s e ku n d e r *1 , o g b l a c ko u t f o r

giver optimal udny t telse af alle 51 A F -

søgeren på ca. 90 millisekunder *2 bidrager

punkter, da funktionen anvender far ve -

til en optimal generel ydeevne, der giver

og lysinformation til præcis forfølgelse af

fotografen mulighed for at reagere hurtigt

motivet.

på alle fotomuligheder.

Optagelse i vinderklasse

*1 Ved fotografering i JPEG-, TIFF- eller 12-bit NEF-format
(RAW).
*2 Ved fotografering med 6 billeder pr. sek., 86 milli
sekunder ved 8 billeder pr. sek.

Knivskarp præcision, hurtigreagerende optagelse og total
fleksibilitet til at indfange alle motiver, uanset hvor du er
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• Objektiv: AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G ED
• 1/200 sekund, F/7.1 • Hvidbalance: Auto • ISO-følsomhed: 640
• Billedstyring: Standard
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Nyt billedstyringssystem

også muligt at ændre

Nikon har udviklet et nyt billedstyringssystem

parametrene på én gang

for at opfylde fotografernes

med den nye funktion til

behov. Systemet gør det nemt

hurtig justering. Resultatet kan gemmes som

at vælge og anvende ønskede

en brugerdefineret billedstyringsfunktion på

indstillinger og giver optimale

et CompactFlash-hukommelseskort, der gør

billeder, der passer til den enkeltes præferencer

overførsel til et andet D300 eller D3 nem, eller

og fotostil. Fotografer, der bruger forskellige

på en computer.

kameraer, vil også sætte pris på, at de samme
kameramodeller, der understøtter Nikons

Softwareintegration betyder
mere effektiv arbejdsgang

billedstyringssystem.

Nikon-programmerne Capture NX*, ViewNX

indstillinger giver samme billedtone med alle

Billedstyringsmenuer

og Camera Control Pro 2* har samme
Det er virkelig nemt. Start med en af de fire filer

intuitive brugergrænseflade og nemme

med grundlæggende indstillinger – Standard,

indstillinger til at oprette brugerdefinerede

Neutral, Vivid (Intens) eller Monochrome

billedstyringsfunktioner og anvende disse

(Monokrom) – som basis eller med en af op til

ju s t e r i n g e r p å b ill e d e r n e . F o r a t o p n å

ni brugerdefinerede billedstyringsfunktioner.

optimal effektivitet og øget kreativ frihed

De kan ændres direkte, hvilket gør det nemt at

kan brugerdefinerede billedstyringsfunk-

justere og tilpasse individuelle billedparametre,

tioner, der er opret tet i Capture NX og

h e r u n d e r s ka r p h e d , ko n tra s t , l y s s t y r ke ,

Camera Control Pro 2, også overføres til og

far vemætning, tone og de monokrome

bruges i kameraet.

filtereffekter. I Standard eller Intens er det

* Ekstraudstyr

Ultimativ kontrol over
ensartede resultater

Standard
Velegnet til de fleste optageforhold. Giver billeder, der er farverige, men med
en afbalanceret, naturlig tone.

Neutral
Giver naturligt udseende billeder, hvor motivet gengives, som det så ud, da
billedet blev taget. Velegnet til efterbehandling med naturtro resultater.

Intens
Giver farverige billeder med stærke farver. En smart indstilling, når du vil
fremhæve primærfarver.

Monokrom
Giver sort-hvide billeder, billeder i sepia og andre monokrome billeder,
der kan redigeres. Der findes fire filtre til kontrastjustering, herunder rød,
orange, grøn og gul.

Skærm til hurtig justering

Indstillingsskærm til justering

Opnå færdige billeder, der bliver, som du havde tænkt dig,
med forudsigelige resultater, du kan gentage, selvom du
skifter kamera

Billedstyringsdiagram

Brugerdefineret
(Venstre) Forudindstillet billedstyringsfunktion Standard med følgende justeringer: skarphed [+7], kontrast [-2], lysstyrke [+1], farvemætning [-2], farveglød [0].
(Højre) Forudindstillet billedstyringsfunktion Intens med følgende justeringer: skarphed [+6], kontrast [0], lysstyrke [-1], farvemætning [+3], farveglød [-3].
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1. • AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/1250 sekund, F/5.6
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Standard

2. • AF-S VR Micro-Nikkor
105mm f/2.8G ED
• 1/80 sekund, F/5.6
• Hvidbalance: Flash
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Neutral

3. • AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/2000 sekund, F/5.3
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Intens

4. • AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/320 sekund, F/5
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Brugerdefineret

5/6. • AF-S DX VR Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/2,5 sekund, F/4.5
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 400
• Billedstyring: Brugerdefineret
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Ny 3” VGA LCD-skærm
med høj opløsning

Indstillingen Handheld (Håndholdt)

Camera Control Pro 2 (ekstraudstyr)

Den håndholdte indstilling og skærmens

Fjerns t yring s sof t waren C amera Control

D300 er udstyret med

To live-visningsindstillinger
til billedkomposition med
LCD-skærmen

brede synsfelt på 170° er en stor hjælp ved

Pro 2 gør det muligt at ændre de fleste

e n s t o r, n y 3 ” V G A

Nikons nye live-visningsfunktion* forbedrer

fotografering fra høje eller lave vinkler, hvor

kameraindstillinger, tage billeder og overføre

LCD-skærm. Den hidtil

D300’s kapacitet for hurtig billedbehandling

det er svært at se gennem søgeren, f.eks.

billeddata vha. fjernstyring fra en computer

usete opløsning på

og den store LCD-skærm med høj opløsning

hvis du holder kameraet over hovedet for

via USB-, Firewire (IEEE 1394)- eller Wi-Fi-

giver nye kreative muligheder, hvor du kan

at tage billeder over en menneskemængde.

forbindelser. En ny grænseflade sikrer nem

og reduceret flimmer sikrer en tydelig og

bruge skærmen i stedet for søgeren til at

Du kan nemt komponere billedet igen, før

betjening og effektive arbejdsgange, blandt

detaljeret billedvisning, der er uvurderlig

kontrollere motivet og kompositionen, når du

du rent faktisk fotograferer, ved hjælp af

andet t akket være den nye forb edrede

til ko ntrol af fo ku s o g v u rd e rin g af

ikke fysisk kan se motivet gennem søgeren,

fasedetekteret AF og alle 51 AF-punkter.

visning sfunk tion, der hur tigt over fører

billedskarpheden ved forstørrelser på op til

eller hvis præcis fokus er afgørende. Du kan

27 gange*. En bred betragtningsvinkel på

også fjernstyre eksempelvisning, fokusering

Indstillingen Tripod (Stativ)

computeren, så du nemmere og hurtigere

170° fra alle retninger og et lyst display gør

og optagelse fra en pc (med ledning eller

Stativindstillingen er ideel til fotografering

kan b e k ræ f te , hv ilke bille d e r, d e r s kal

det nemt at vise billeder eller kontrollere

trådløst) ved hjælp af Nikons Camera Control

af stilleben i et studie. Fokusplankontrast-AF

overføres, og hvilke, der skal slettes, uden at

m e nuin d s tillin g e rn e ve d fo to g rafe rin g

Pro 2-software (ekstraudstyr).

med høj præcision ved hjælp af D300’s CMOS-

overføre faktiske billeddata.

u d e nd ø r s . Bille d vi s ning sind s tilling e rne

* Selvom live-visning kan bruges i op til en time, slukkes
funktionen automatisk, hvis kameraet bliver for varmt.
Hvis det er tilfældet, vises der en nedtælling på 30
sekunder i skærmens øverste venstre hjørne, før livevisningsoptagelsen slukkes.

sensor giver knivskarp fokus på motivet. Og

c a . 92 0 . 0 0 0 p r i k ke r

LCD-skærm

omfatter enkeltbillede, thumbnail-visning
med 4 eller 9 billeder, kanaluafhængigt RGBhistogram og højlysvisning. Beskyttelse med
hærdet glas gør D300 mere holdbart.

thumbnail- og eksempelbilleder til

muligheden for at zoome ind op til 13 gange
på området omkring ethvert fokuspunkt er
en stor hjælp til at opnå endnu mere præcis
fokusjustering.

Camera Control Pro 2 understøtter styring
Brug live-visnings stativindstilling og den 3” store skærm med høj opløsning til at kontrollere motiver,
der er svære at indfange ved fokusering gennem søgeren. Hvis du ønsker yderligere kontrol, kan du
installere Camera Control Pro 2 og bruge live-visning til at kontrollere billederne på en computerskærm,
før du udløser lukkeren ved hjælp af fjernstyring.

af avancerede nye funktioner i D30 0 og
D3, herunder det nye billedstyringssystem,
51-punkts autofokussen og den nye funktion
med to akser til finindstilling af hvidbalance,

* JPEG- eller NEF-billeder (RAW) i str. [L]

der tilføjer en vertikal akse med farvestik,

Ny trådløs sender WT-4/4A*1
(ekstraudstyr)

computer. Billeder, der vælges via bekræftelse

hvorved indstillingen bliver mere præcis.

af thumbnail, kan downloades og gemmes på

Bemærk især den øgede unders tøt telse

Nikons trådløse sender WT-4/4A gør det muligt for

computeren. Med denne indstilling kan både

a f l i v e - v i s n i n g m e d f u l d ko n t r o l o v e r

Den ultimative balance
mellem avanceret funktion
og kontrol

brugeren at udnytte fordelene og effektiviteten

fotografen og computeroperatøren koncentrere

funk tionerne i håndholdt inds tilling og

ved udvidede indstillinger for billedoverførsel

sig om deres egne opgaver. Fjernstyring af kamera

stativindstilling.

via trådløse IEEE 802.11b/g/a-forbindelser samt

og billedvisning, herunder brug af live-visning,

ledningstilsluttede 10BASE-T-

er også mulig, når den trådløse sender WT-

ViewNX

og 100BASE-T X-forbindelser.

4/4A bruges sammen med Camera Control Pro 2

ViewNX (på cd-rom’en med software), som

Den nye indstilling til valg af

(ekstraudstyr).

er designet til at understøtte visning og

Hver eneste funktion er udviklet til
maksimal kreativ produktivitet lige fra
live-visning til trådløs billedoverførsel
og fjernstyring af kameraet

thumbnails*2 gør det muligt at

*1 WT-4 sælges i lande, der har godkendt brugen af 13
frekvenskanaler. WT-4A-versionen sælges i lande, der
begrænser brugen af kanaler til 11 frekvenser.
*2 Medfølgende software bør forudinstalleres.

vurdering af store samlinger af billeder i fuld

få vist thumbnails af billeder, der
er taget med op til fem trådløst
fo r b u n d n e ka m e ra e r p å e n

lettere at bladre, sammenligne og organisere
filer. Derudover giver kompatibilitet med
Capture NX en produktiv arbejdsgang.

System til billedoverførsel med trådløs sender WT-4/4A
Trådløst LAN
Infrastrukturtilstand

LAN

Ad-hoc-tilstand

Dataoverførsel via et trådløst
LAN-adgangspunkt

Dataoverførsel via
kabelforbindelse

Dataoverførsel via en bærbar
computer med et trådløst
LAN-kort installeret

Adgangspunkt (AP)
Camera Control Pro 2,
Capture NX

Pc*

Camera
Control

PTP/1P

FTP-server

FTP-server

Billedoverførsel

Camera
Control

Dataoverførsel

Dataoverførsel

*FTP-server ikke nødvendig
ved brug af PTP/IP

Camera Control Pro 2,
Capture NX
Pc*

Billedoverførsel

Camera
Control

Ethernet- (100BASE-TX,10BASE-T)
forbindelse

FTP
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størrelse eller handy thumbnails, gør det

Trådløst LAN-tilbehør tilsluttet

Systemkrav til ViewNX (ver. 1.0)
Operativsystem

Windows: Forudinstallerede versioner af Windows
Vista Home Basic/Home Premium/Business/
Enterprise/Ultimate (32-bit), Windows XP Home
Edition/Professional (SP2), Windows 2000
Professional (SP4)
Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9, 10.4.10)
CPU/Model Windows: Intel Celeron/Pentium 4/Core-serie
1 GHz eller mere
Macintosh: Power PC G4/G5, Intel* Core-serie/
Xeon-serie
RAM
Windows: Minimum 512 MB, 1 GB eller mere
anbefales (Windows Vista: minimum 1 GB, 1,5 GB
eller mere anbefales)
Macintosh: Minimum 512 MB (1 GB eller mere
anbefales)
Harddisk
50 MB ledig plads til installation, minimum 500
MB (1 GB anbefales) til anvendelse
Skærm
Windows: XGA (1024 x 768 eller mere) med 24-bit
farve eller mere anbefales
Macintosh: XGA (1024 x 768 eller mere) med 16,7
millioner farver eller mere anbefales
Andet
Filkompatibilitet
• Kompatibel med billeder, filmklip, lydfiler
og Image Dust Off-data oprettet med Nikondigitalkameraer
• Kompatibel med billeder i formatet NEF, TIFF
(RGB) og JPEG, der er oprettet med Nikonsoftware
• Cd-rom-drev til installationen
* Universal binær understøttelse

(Trådløs sender WT-4/4A)
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Optimeret farverum

AF-registrering samt

CORPORATION *2 ) eller 2000 billeder *1 ved

D300 har to far verum,

den øgede søgerydelse,

brug af multifunktions-batterigrebet MB-D10

så fotografen kan vælge

der kræves til hurtig, nøj-

med et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e.

det optimale til motivet,

agtig focus tracking og

opgaven og arbejdsgan-

kontinuerlig optagelse.

*1 Baseret på CIPA-standarderne med et AF-S VR 24 –
120 mm f/3.5–5.6G ED-objektiv.
*2 Målt under følgende testforhold: 20 °C med et AF-S
VR 24 –120 mm f/3.5 –5.6G ED-objektiv, billedkvalitet
indstillet til JPEG basic, billedstørrelse indstillet til M
(medium), lukkertiden 1/250 sek., udløseren trykket halvt
ned i tre sekunder og fokus derefter skiftet fra uendeligt
til minimumafstand tre gange. Der tages derefter seks
billeder i træk, og skærmen tændes i fem sekunder
og slukkes derefter. Cyklen gentages, når lysmålingen
deaktiveres.

gen. Standard - sRGBindstillingen er velegnet
til at vise og udskrive

Kamerahus i magnesiumlegering
D300’s kamerahus i magnesiumlegering gør

billederne, som de er taget, uden redigering

det både holdbart og let. Det er desuden

eller efterbehandling. Adobe RGB-indstillin-

udstyret med et forbedret forseglingssystem,

gen har et bredere farvegengivelsesområde

der beskytter mod fugt og støv.

til kommercielle billeder og billeder af høj
kvalitet, der kræver et bredere farvespektrum.
Uden aktiv D-Lighting

Stor søger med søgerdækning
på næsten 100 %

Med aktiv D-Lighting

Aktiv D-Lighting korrigerer detaljer
i højlys og skygger i realtid

Omfattende ISO-følsomheds
område med fleksibel kontrol

Aktiv D-Lighting betyder bredere tonegengi-

Følsomheden kan inds tilles manuelt fra

velse i både skygger og højlys, samtidig med at

ISO 100 til 3200 i trin af 1/3, 1/2 eller 1 EV.

der anvendes teknologi til lokal tonestyring,

Derudover er det muligt at bruge indstillinger

hvilket giver naturligt udseende kontrast på

helt ned til Lo 1 svarende til ISO 100 og helt

hele billedet og dermed flottere billeder med

op til Hi 1 svarende til ISO 6400. Avanceret

Den nye pentaprismesøger til D30 0

flere detaljer. Vælg ganske enkelt det ønskede

støjreduktion ved høj ISO sikrer optimal

le t te r ko mp o n e ring e n o g fo rb e dre r

niveau før optagelsen, og lad aktiv D-Lighting

b ill e d k v a li t e t i h e l e d e t ø v r e o m rå d e .

fokusindstillingen med en søgerdækning på

bevise sit værd, når du tager billeder med høj

Automatisk justering af følsomheden (ISO

næsten 100 % og en forstørrelse på hele 0,94

kontrast, f.eks. et motiv i skygge på en solrig

AUTO) er også mulig, hvilket giver dig frihed

gange.

dag eller et skarpt belyst motiv gennem en dør

til at koncentrere dig om kompositionen,

eller et vindue.

mens kameraet automatisk justerer
følsomheden for at udnytte lyset maksimalt

Stort kontrolpanel øverst
Eksponeringsindstillinger,
der giver fleksibilitet

og opnå optimal eksponering.

information med ét blik
o g er o g s å drejet en

Indstillingen [P] Programautomatik indstiller

Præcis hvidbalance

smule bagud, hvilket

a u t o m a t i s k b å d e l u k ke r t i d o g b l æ n d e

Systemet til auto-

gør det nemmere at se.

og har fleksibelt program til hurtigt valg

matisk hvidbalance

af andre kombinationer af lukker tid og

giver naturtro

Værdifuld feedback fra
informationsdisplays

blænde. [S] Lukkertidsprioriteret automatik

farver i de fleste

har lukkertider fra 1/8.000 til 30 sek. [A]

s i t u a t i o n e r. D e r

Teksten på informati-

Blændeprioriteret automatik giver brugeren

fin d e s d o g o g s å

onsdisplays kan ændres

frit valg mellem alle blændeindstillinger,

manuelle indstillinger, herunder direkte valg

fra sort til hvid og om-

og med [M] Manuel indstiller du selv både

af farvetemperatur i Kelvin, seks specifikke

vendt både manuelt

lukkertid og blænde.

ind s tillinger med finind s tilling samt en

Det s tore LCD - panel giver mak simal

og automatisk, så den

forudindstillet manuel funktion til brug af en

passer til lysforholdene. En avanceret bat-

grå eller hvid genstand som reference. Der er

teriindikator giver detaljeret information om

blevet tilføjet en vertikal akse med farvestik

både kameraets to batterier og batterierne i

til hvidbalancens finindstillingsfunktion, og

multifunktions-batterigrebet MB-D10.

trinene er gjort mindre, så indstillingen bliver
mere præcis.

Histogrammer og kanaluafhængige
histogramvisninger
Præcise histogram-

Brugerindstillingsmenuer
Nyt multifunktions-batterigreb
MB-D10 (ekstraudstyr)

D300’s store antal brugerindstillings- og

Det nye multifunktions-

til fire komplette udvalg, er grupperet efter

b a t t e r i g r e b M B - D10

grundlæggende funktioner. Det giver hurtig

ko m b i n e r e r s t a b i l i t e t

og nem adgang i den farvede menuvisning,

med øget optagepoten-

og gør det nemt at skifte til det optimale
Med EN-EL3e

og RGB-histogram-

tiale, og det robuste hus

visninger er en hjælp

i magnesiumlegering har

til hur tig kontrol af

samme forseglingsbeskyt-

ek sponeringen. Alle

telse som D300 til beskyt-

tre farvekanaler kan vises som en helhed ved

telse mod fugt og støv.

hjælp af traditionel RGB-visning, mens valgfri

MB-D10 understøtter tre batterityper og har

RGB gør det muligt at få vist hver farvekanal

en sekventiel strømforsyning, der automatisk

separat, hvilket gør det nemmere at justere

skifter til batteriet i kamerahuset, hvilket også

eksponeringen og hvidbalancen.

giver mulighed for kontinuerlig optagelse med

Med EN-EL4a

høj hastighed på 8 billeder pr. sek.* af op til 100

Multieksponering
Multieksponering er en brugerdefineret
optageindstilling, der giver fantasifulde
re sult ater ve d at frem s tille ét bille de i
kameraet ud fra op til 10 billeder i træk.

hukommelsessæt, hvor der kan gemmes op

billeder i træk.
* 8 billeder pr. sek. kræver enten 1) multifunktionsbatterigrebet MB-D10 med batterikammerdækslet BL-3 og
enten et genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL4/EN-EL4a eller otte
R6/AA-batterier eller 2) lysnetadapteren EH-5a/EH-5, hvilket alt
sammen er ekstraudstyr.

Farverne gengives væsentlig bedre end på
billeder, der kombineres i et billedbehand-

Optimeret batterikapacitet

lingsprogram.

Det højt ydende genopladelige Li-ion batteri EN-EL3e giver mulighed for at tage

Image Overlay

op til ca. 1000 billeder i træk med en enkelt

Image Overlay er en retoucheringsfunktion

opladning*1 (eller op til ca. 3000 billeder i

i kameraet. Den kombinerer to gemte NEF-

henhold til forskning foretaget af NIKON

udvalg for billedet.
Brugerindstillingssæt
Nulstil brugerindstillinger
a Autofokus
a1 Valg af AF-C-prioritet
a2 Valg af AF-S-prioritet
a3 Dynamisk valg af AF-punkt
a4 Focus tracking med Lock-On
a5 AF-aktivering
a6 Belysning af AF-punkt
a7 Fokuspunktindpakning
a8 Valg af AF-punkt
a9 Autofokushjælpelys
a10 AF-startknap for MB-D10
b Lysmåling/eksponering
b1 Værdi for ISO-følsomhedstrin
b2 E V-trin for
eksponeringskontrol
b3 Eksponeringskompensation/
finindstilling
b4 Nem
eksponeringskompensation
b5 Centervægtet område
b6 Finindstilling af optimal
eksponering
c Timere/AE-lås
c1 Udløserknap AE-L
c2 Forsinkelse for automatisk
lysmålerafbrydelse
c3 Forsinkelse for selvudløser
c4 Forsinkelse for automatisk
slukning af skærm
d Optagelse/visning
d1 Bip
d2 Gittervisning i søger

d3 Visning af advarsel i søger
d4 Optagehastighed for
CL-indstilling
d5 Maks. kontinuerlig udløsning
d6 Filnummereringssekvens
d7 Optageinformationsdisplay
d8 LCD-belysning
d9 Eksponeringsforsinkelsesindstilling
d10 MB-D10-batteritype
d11 Batterirækkefølge
e Bracketing/flash
e1 Flashsynkroniseringshastighed
e2 Flashlukkertid
e3 Flashstyring af indbygget flash
e4 Modelleringslys
e5 Indstilling af automatisk
bracketing
e6 Automatisk bracketing
(indstilling M)
e7 Bracketing-rækkefølge
f Knapper
f1 Midterste knap på multivælger
f2 Multivælger
f3 Billedinformation/billedvisning
f4 Tildel FUNK.-knap
f5 Tildel knap til eksempelvisning
f6 Tildel AE-L/AF-L-knap
f7 Tilpas kommandohjul
f8 Slip knap for at bruge hjul
f9 Intet hukommelseskort?
f10 Spejlvend indikatorer

billeder (RAW) til ét sammensat billede, idet
der benyttes præcis opacitetskontrol til at
opnå det ønskede resultat. Det sammensatte
billede kan gemmes som en NEF- eller JPEGfil, og de originale billeder ændres ikke.

Holdbar lukkerenhed
D3 0 0 ’s ny dobbeltbladede lukkerenhed
er testet med over 150.000 cykler, hvilket
beviser dens holdbarhed og pålidelighed.
En raffineret spejlbalancemekanisme, der

Intuitiv betjening, komplet pålidelighed
Hver eneste knap og funktion er designet til at slippe kreativiteten løs
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fuldfører bevægelsescyklussen og når et
fuldt stop stort set uden tilbageslag, giver
maksimal stabilitet og hastighed, nemmere

Områder med forbedret
fugt- og støvbeskyttelse
er vist med rødt.
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• Objektiv: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8 G ED • 2 sekunder, F/11
• Hvidbalance: Direkte sollys • ISO-følsomhed: 200 • Billedstyring: Standard
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Ultimativ optisk ydelse

Avanceret lysstyring

Den fulde integration med Nikons Total Imaging System
sikrer problemfri kompatibilitet med en række fremragende
Nikkor-objektiver

Nikons Creative Lighting System giver brugeren mulighed for at slippe
kreativiteten løs med avanceret styring og utrolig fleksibilitet

NIKKOR-objektiver

slørdannelse og genskin især ved kraftigt

tage betydelig skarpere håndholdte billeder

lys. Beskyttelsesfiltre forebygger skader på

ved længere lukkertider i svag belysning. VR

Indbygget flash med i-TTL
flashstyring

i-TTL-flashstyring

Den billedkvalitet, der kan opnås med et
spejlreflekskamera, hænger direkte sammen

telelinser med stor diameter og giver samtidig

II-systemets optik justeres fysisk i realtid, så

Den kraftige indbyggede

der er baseret på monitor præ-flash, giver

med kvaliteten af de objektiver, kameraet kan

skarpe tydelige billeder med mindre ghosting.

der ses et stabilt billede gennem søgeren,

flash gør meget mere end

mulighed for mere præcis evaluering af

bruge, og ingen overgår den ydelse og kvalitet

Tre typer præcisionsslebne asfæriske elementer

mens billedet kontrolleres. Og da den optiske

blot at blive udløst, når

flasheksponeringen, så der opnås fantastiske

Nikons AF-, AF-S- og DX NIKKOR-objektiver

minimerer objektivaberration og forvrængning

lens shift-mekanisme er optimeret til hver

den naturlige belysning er

resultater takket være bedre automatiske

kan levere. Hvert eneste NIKKOR-objektiv

fra vidvinkelobjektiver.

brændvidde, leverer det enkelte VR-objektiv

utilstrækkelig, eller tilføje

flashbalance.

ensartede resultater.

effektivt afbalanceret udfyldningsflash, når der

Advanced Wireless Lighting-system

er kraftigt modlys. Nikons meget robuste i-TTL-

Eksklusiv teknologi eliminerer behovet for

er en stolt repræsentant for virksomhedens

SB-800

SB-600

90-årige tradition for at udvikle de bedste

Præcisionsmekanismerne omfatter systemet

komponenter og konstruktionsprocesser til

Close-range Correction, der bruges i fiskeøje-

Der findes to VR-indstillinger, som passer

flashstyring vurderer flasheksponeringen med

ledninger og flashmålere, så du opnår en

fremstilling af brancheførende optik med

og vidvinkelsobjektiver samt andre objektiver

til forskellige optagesituationer. Normal-

større præcision for at opnå bedre automatisk

yderst fleksibel belysningsløsning. Med den

præcisionsmekanismer og optimal ydeevne.

til at give overlegen billedkvalitet ved tæt

indstillingen reducerer kamerarystelser ved

flashbalance og levere enestående resultater.

indbyggede flash, SB-800 Speedlight eller

foku sering saf s tand. Nikons egen S W M -

håndholdt optagelse og registrerer automatisk

Med fuld understøttelse af systemet Advanced

den trådløse SU - 8 0 0 -flashs t yringsenhed

FV-lås (flashværdi)

ED- og Super ED-glaselementer kompenserer

teknologi (Silent Wave Motor) kombinerer

panorering. Aktiv-indstillingen kompenserer

Wireless Lighting fungerer den indbyggede flash

som master-enhed kan der opstilles op til tre

FV-lås (flashværdi) er flashens modstykke til

for forstørrelse og korrigerer kromatisk

hurtig og præcis autofokus med superstille

for situationer, hvor rystelserne er udtalte og

som en trådløs flashstyringsenhed, der giver

fjernstyrede grupper med et vilkårligt antal

AE-låsen og sikrer, at fotografen kan ændre

aberration. En eksklusiv antireflekterende

betjening, og Intern Fokus (IF) sikrer jævn

hyppige, f.eks. når der fotograferes fra en

direkte, trådløs kontrol over to grupper beståen-

SB-800, SB- 600 eller SB-R200 Speedlights

kompositionen uden at ændre den indstillede

nanokrystalbelægning forhindrer refleksion

fokusering og nemmere betjening.

kørende bil.

de af SB-600, SB-800 eller SB-R200 Speedlights.

for at opnå total lysstyringskontrol. Der kan

flashværdi.

vælges mellem indstillingerne i-TTL, AA, A, M,

Stroboskopflash

stroboskopflash og slukket flash for den enkelte

Stroboskopflash er en fremragende funktion til

brug med Nikons digitale spejlreflekskameraer

Fuld understøttelse af Nikons Creative
Lighting System

gruppe og master-enheden. Du kan også

at indfange motiver i i hurtig bevægelse.

i DX-format. Med et design, der er både let og

D300 fungerer uden problemer med Nikons

opnå total i-TTL-styring – ikke alene ud fra de

Modelleringslys

kompakt, bidrager DX-NIKKOR-objektivernes

SB-800, SB-600, SB-400 og SB-R200 Speedlight,

generelle effektforhold for hver gruppe, men

Modelleringslys udsender et stroboskopisk lys

forbedrede brede billedvinkel og fremragende

så du får glæde af alle fordelene ved i-TTL-

også i forhold til motivets lysstyrke. Dermed

i cirka ét sekund, så fotografen kan se, om der

billedkvalitet til Nikon DX-formatets enestå-

flashstyringens avancerede præ-flash, præcise

kan udladningen angives for hver enkelt

findes skygger og reflekterende genstande

ende ydelse.

b o u n c e -f l a s h - m å li n g e r o g o m fa t t e n d e

flash, selv hvis en fjernstyret enhed flyttes.

på motivet, og samtidig kontrollere det

trådløse betjeningsløsning*. SB-800 og SB-600

Flashkompensationen for hver gruppe kan også

overordnede lys, før billedet tages.

Fordelen ved VR-objektivet

Speedlight er også udst yret med et AF-

indstilles på stedet. Indstillingerne foretages

For at sige det enkelt er Nikons avancerede VR-

hjælpelys til multipunkts-AF, der er udviklet

og bekræf tes nemt på master- enhedens

Automatisk FP
High-Speed-synkronisering

system (modvirkelse af rystelser), der reducerer

specielt til D300’s AF-sensormodul, samt

store pixel-matrix-LCD. Der findes også 4

Når automatisk FP High-Speed-synkronisering

billedforringelser pga. kamerarystelser, langt

automatisk zoomflashdækning.

frekvenskanaler, så risikoen for interferens med

anvendes med SB-800 eller SB-600 Speedlights

bedre end indbyggede billedstabiliserings

* SB-400 er ikke kompatibel med Advanced Wireless Lighting

andre fotografers Speedlights minimeres.

(ek s traud s t yr), kan fla sh s ynkronis ering

bedre end almindelige objektiver og reducerer

* Ved Nikons måleforhold

DX NIKKOR-objektiver er udviklet specielt til

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

Vidvinkels-zoomobjektiv udelukkende beregnet til brug
med Nikons digitale spejlreflekskameraer i DX-Format
(billedvinkel svarende til et 25,5-82,5 mm-objektiv i
formaterne 35 mm og FX)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm
f/3.5-5.6G ED

systemer. Mekanismen Lens shift VR II i Nikons
objektivbaserede system har en ydelse, der

Et kompakt, let og højtydende zoomobjektiv til Nikons
digitale spejlreflekskameraer med forbedret modvirkelse
af rystelser (VR) (billedvinkel svarende til et 27-300 mmobjektiv i formaterne 35 mm og FX)

op til 4 trin kortere*, og gør det muligt at

Eksponeringsindstilling

Fokusindstilling
Kameraindstilling
Objektiv/tilbehør

S
C

M (med elektronisk
afstandsmåler)

M

P
S

Lysmålesystem

A
M

3D

Farve

3

CPU-objektiver 1
Ikke-CPU-objektiver 11

G eller D AF Nikkor2 AF-S, AF-I Nikkor

√

√

√

√

√

√

—

√3

PC-Micro Nikkor 85 mm f/2.8D4

—

√5

√

—

√6

√

—

√3

AF-S-/AF-I-telekonverter7

√8

√8

√

√

√

√

—

√3

Andre AF Nikkor (undtagen objektiver til F3AF)

√9

√9

√

√

√

—

√

√3

AI-P Nikkor

—

√10

√

√

√

—

√

√3

AI-, AI-modificeret, Nikkor- eller Nikon-objektiver i serie E12

—

√10

√

—

√13

—

√14

√15

Medical-Nikkor 120 mm f/4

—

√

√

—

√16

—

—

—

—

—

√13

Reflex-Nikkor

—

—

√

—

√13

PC-Nikkor

—

√5

√

—

√17

—

—

√

AI-telekonverter18

—

√8

√

—

√13

—

√14

√15

Bælgudstyr PB-619

—

√8

√

—

√20

—

—

√

Mellemringe PK-11A/12/13/ PN-11

—

√8

√

—

√13

—

—

√

SB-400

Nikon-flashstyringssæt til
makrofotografering R1C1

bruges i alle eksponeringsindstillinger ved

VR SLÅET TIL

lukker tider helt ned til 1/ 8 0 0 0 sek. Det

svarer til at tage billeder med lukkertider på

Funktionsoversigt
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Den klarere og kor tere i-T TL- præ -flash,

VR SLÅET FRA
• AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED
• 1/30 sekund, F/4.8 • Hvidbalance: Auto • ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Standard

1. IX-Nikkor-objektiver kan ikke bruges. 2. VR (modvirkelse af rystelser) understøttes med VR-objektiver. 3.
Spotmåling måler det valgte fokuspunkt. 4. Kameraets lysmålings- og flashstyringssystemer fungerer ikke korrekt i
forbindelse med shift og/eller tilt af objektiver, eller når der anvendes en anden blænde end den største blænde. 5.
Den elektroniske afstandsmåler kan ikke anvendes, når objektivet shiftes eller tiltes. 6. Kun ved manuel eksponering.
7. Kompatibel med AF-I Nikkor-objektiver og med alle AF-S-objektiver undtagen DX 12-24 mm f/4G ED og AF-S-serie af
typen 17-35 mm f/2.8D ED, DX 17-55 mm f/2.8G, 24-85 mm f/3.5-4.5G ED, VR 24-120 mm f/3.5-5.6G ED og 28-70 mm
f/2.8D ED. 8. Med største blænde på f/5.6 eller hurtigere. 9. Ved fokusering på nærgrænsen med objektiverne
AF 80-200mm f/2.8, AF 35-70mm f/2.8, AF 28-85mm f/3.5-4.5 (ny) eller AF 28-85mm f/3.5-4.5 med maksimal zoom
vises fokusindikatoren muligvis, hvis billedet på matskiven i søgeren ikke er i fokus. Juster fokus manuelt, indtil
billedet i søgeren er i fokus. 10. Med maksimal blænde på F/5.6 eller hurtigere. 11. Visse objektiver kan ikke anvendes
12. Rotationsretningen for AI 80-200mm f/2.8 ED ved montering på stativ begrænses af kamerahuset. Filtre kan ikke
udskiftes, mens AI 200–400mm f/4 ED er monteret på kameraet. 13. Hvis største blænde angives vha. indstillingen
Non-CPU lens data (Data om ikke-CPU-koblet objektiv), vises blændeværdien i søgeren og på kontrolpanelet.
14. Kan kun anvendes, hvis objektivets brændvidde og største blænde angives vha. indstillingen Non-CPU Lens Data
(Data om ikke-CPU-koblet objektiv). Anvend spotmåling eller centervægtet lysmåling, hvis det ønskede resultat ikke
opnås. 15. For at opnå en større præcision kan objektivets brændvidde og største blænde angives under indstillingen
Non-CPU Lens Data (Data om ikke-CPU-koblet objektiv) i optagemenuen. 16. Kan bruges med manuel eksponering
ved lukkertider på mere end 1/125 sekund. 17. Eksponeringen fastsættes ved at forudindstille objektivets blænde.
I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret automatik skal blænden forudindstilles ved hjælp af blænderingen
inden aktivering af AE-låsen eller shift af objektivet. Ved manuel eksponering skal blænden forudindstilles ved
hjælp af blænderingen og eksponeringen bestemmes inden shift af objektivet. 18. Eksponeringskompensation
skal anvendes ved brug af AI 28- f/3.5-4.5, AI 35-105mm f/3.5-4.5, AI 35-135mm f/3.5-4.5 eller AF-S 80-200mm
f/2.8D. Se brugervejledningen til telekonverteren for at få yderligere oplysninger. 19. Der kræves en PK-12- eller
PK-13-mellemring. Bælgmellemstykket PB-6D skal muligvis anvendes, afhængigt af hvordan kameraet holdes. 20.
Brug forudindstillet blænde. I eksponeringsindstillingen blændeprioriteret automatik skal blænden indstilles vha.
fokustilbehøret, før eksponeringen fastsættes og billedet tages.
• Reprocopy Outfit PF-4 kræver brug af kameraholder PA-4.

medfører udfyldningsflash, der giver effektiv
baggrundssløring, selv under lyse forhold eller
ved høje ISO-værdier.

B

B

A

M

Master M (indb. flash): Slukket
Fjernstyret A (SB-800): Manuel
Fjernstyret B (SB-800): Manuel
• Objektiv: AF-S VR 105mm f/2.8G
• 1/250 sekund, f/4
• Hvidbalance: Auto
• ISO-følsomhed: 200
• Billedstyring: Standard
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Capture NX
Den meget alsidige
fotoredigeringsløsning
Nikons Capture NX-software giver lettere adgang
til kraftige og visuelt
intuitive forbedringsværktøjer, der hjælper fotografen med at udnytte
NEF-billeders (RAW) store
rækkevidde og alsidighed
fuldt ud. Capture NX
understøtter også JPEG- og TIFF-behandling, så
den kan bruges til en bredere vifte af fotografiske
behov og opgaver.

Elegant alsidighed giver effektive arbejdsgange
Nikons nyeste software medfører effektivitet og fleksibilitet, så fotografen
med en minimal indsats opnår optimal kvalitet

U Point™-teknologi

behandling og redigering af JPEG- og TIFF-filer

Raw-justeringer

Patenteret U Point™-teknologi gør det let at

fra et hvilket som helt digitalkamera.

Fotograferne kan frit manipulere hvidbalancen,
farvebalancen, tonekurverne og støjreduktio-

vælge billedområder efter interesseområde
og gør anvendelsen af forbedringer til en
intuitiv fotografisk proces. Sammen med den
store Nikon Capture-værktøjskasse udgør
U Point™ et uovertruffent sæt funktioner, der
giver fotografen mulighed for at udnytte alle
fordelene ved NEF-filer (RAW) og betyder nem

Kontrolpunkt:
Størrelse
Lysstyrke
Kontrast
Farvemætning

Kontrolpunkter gør
det nemt at justere
lysstyrke, kontrast,
farvemætning, farveglød, rød, grøn,
blå, varme og meget mere.

nen i NEF-filerne (RAW), efter at der er taget

Der blev brugt kontrolpunkter til at forbedre effekten ved lyset, der rammer overfladen
på de buede klipper i forgrunden, og gøre farven og strukturen på klipperne i baggrunden
mere naturtro ved at justere lysstyrken, kontrasten og farvemætningen. Himlen blev

billeder. Resultaterne kan gemmes, og der
kan oprettes flere kopier uden risiko, fordi
RAW-dataene til det oprindelige billede i hver
NEF-fil (RAW) bevares permanent.

Understøttelse af billedstyringssystem

anvendes til NEF-billeder, der er taget med andre

Selektive værktøjer

Andre funktioner

kameraer.

Capture NX har en række værktøjer til anven-

Yderligere værktøjer, der øger Capture NX’s

delse af mere end 25 forbedringsværktøjer,

unikke egenskaber, omfatter: browser, batch-

Værktøjer til objektivkorrektion

herunder værktøjerne Brush, Lasso, Marquee,

behandling, redigeringsliste, rød-øje-reduktion,

Tre originale værk tøjer hjælper med at

Gradient og Fill/Remove.

version, avanceret støjreduktion og andre

Du kan frit åbne og redigere billedstyrings-

udvide billedmulighederne i for skellige

funktionerne i Capture NX. Alle brugerdefinerede

objektiver ved at kompensere for linseeffekter

billedstyringsfunktioner, der oprettes i Capture NX,

som f.eks. vignettering i hjørner, pude- og

kan gemmes og bruges i D300 og D3, og de kan

tøndeforvrængning og farveskygger.

nyttige funktioner.

Systemkrav til Capture NX (ver. 1.3)
Operativsystem

D-Lighting
D-Lighting gør det muligt for fotografer at
manipulere skygger og højlys, samtidig med at
mellemtoner bevares, så der opnås optimale

CPU/Model
RAM

resultater med billeder, der har områder med
over- og undereksponering. Vælg mellem
D-Lighting HQ, når kvaliteten har højest
prioritet, eller D-Lighting HS, når der ønskes
hurtige resultater.
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derefter fremhævet ved at forstærke de blå nuancer. De røde nuancer fra bjergene i
baggrunden blev justeret for at fremhæve morgenlyset, hvilket resulterede i et billede,
der på troværdig vis genskaber det indtryk, som landskabet gav, da billedet blev taget.

Harddisk
Skærm
Andet

Windows: Forudinstallerede versioner af Windows Vista Home Basic/Home Premium/
Business/Enterprise/Ultimate (32-bit), Windows XP Home Edition/Professional (SP2),
Windows 2000 Professional (SP4)
Macintosh: Mac OS X (version 10.3.9 eller nyere)
Windows: Pentium III, 1 GHz eller mere, Pentium 4, 2 GHz eller mere anbefales
Macintosh: Power PC G4/G5, Intel Core-serie/Xeon-serie
Windows Vista: 512 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Windows XP/2000: 256 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
Macintosh: 256 MB eller mere (1 GB eller mere anbefales)
200 MB ledig plads til installation, 1 GB til anvendelse
800 x 600 pixels (alt vises muligvis ikke korrekt, 1024 x 768 eller mere anbefales) med
16-bit farve (eller mere) eller 24 bit farve (ægte farver) anbefales
• Cd-rom-drev til installationen
• Der kræves muligvis installation af de nyeste softwareopdateringer, som findes på Nikons
websted
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Bred vifte af tilbehør til systemudvidelse
Nikons Total Imaging System gør det nemt at tilpasse systemindstillinger
og optimere ydeevnen til specifikke optageforhold
10-polet multistik

Understøttelse af PictBridge

Det 10-polede multistik muliggør

Billederne kan udskrives blot ved at slutte

fleksible optagemuligheder ved

D300til en PictBridge-kompatibel printer

hjælp af fjernstyring ved at under-

via detmedfølgende USB-kabel og starte

støtte brugen af tilbehør såsom

udskrivningen. Kameraet indeholder funktioner

fjernbetjeningen MC-30/MC-36 og

til sideopsætning, så det er nemmere at udskrive,

Modulite-fjernbetjeningssættet

Fjernbetjening
MC-36

Tilbehør til 10-polet multistik

Flashenheder (Speedlights)
Speedlight
SB-800

Speedlight
SB-600

Speedlight
SB-400

Nikon-flashstyringssæt
til makrofotografering
R1C1

Fjernbetjening MC-22 (1 m) /
MC-30 (0,8 m) / MC-36 (0,85 m)

Nikon
Speedlights
SB-800/600/400
SC-28,29

Studio
Speedlights**

Forlængerkabel
MC-21 (3 m)

og du opnår større kontrol over resultaterne.

Understøttelse af GPS
Det er muligt, at tilslutte GPS-enheder, der

Når et billede s ægthed skal sikre s eller

er kompatible med NMEA 0183 (ver. 2.01 og

kontrolleres, kan Nikons eksklusive funktion

3.01), via GPS-kablet MC-35, så information

Image Authentication (billedverificering)

om længdegrad, breddegrad, højde, kurs

hurtigt bekræfte, om der er blevet manipuleret

(retning) og UTC (Coordinated Universal Time)

med de oprindelige billeddata, og om der

registreres direkte i filen for hvert billede.

er foretaget ændringer af datoen og GPS-

SC-28, 29

der er i overensstemmelse med
globale standarder for transmission af digitalbilledsignaler og digitale
lydsignaler.
* HDMI 1.3a-kompatibelt

NEF (RAW),
komprimeret uden tab, 12-bit
NEF (RAW),
komprimeret uden tab, 14-bit*3
NEF (RAW),
komprimeret, 12-bit
NEF (RAW),
komprimeret, 14-bit*3
NEF (RAW),
ukomprimeret, 12-bit
NEF (RAW),
ukomprimeret, 14-bit*3
TIFF (RGB)

*4

JPEG FINE

*4

JPEG NORMAL

*4

JPEG BASIC

Filstørrelse*1

Antal
mulige billeder*1

Computertilbehør

Gummiøjestykke
DK-23*
CompactFlash-kort**

Microdrive™**

Lysnetadaptere, batterier
og batterigreb

Taske

Batterikammerdæksel
BL-3

Genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL3e*

Genopladeligt
Li-ion-batteri
EN-EL4/EN-EL4a

Multifunktions-batterigreb
MB-D10

Hurtiglader
MH-21/MH-22-batteri

Otte R6/AA-batterier**

Antal mulige billeder
i træk*1*2

—

Ca. 13,6 MB

98 billeder

18 billeder

—

Ca. 16,7 MB

75 billeder

21 billeder

—

Ca. 11,3 MB

135 billeder

21 billeder

—

Ca. 14,2 MB

112 billeder

27 billeder

Pc**

Pc card-adapter**
CompactFlash-kortlæser**

Retvendt vinkelsøger DR-6

Lysnetadapter
EH-5a/EH-5

Hurtiglader MH-18a*

USB-kabel UC-E4*

Kamerataske
CF-D200

Trådløs sender WT-4/4A

Capture NX

Camera
Control Pro 2

Cd-rom med
software*

Image
Authenticationsoftware

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

—

Ca. 19,4 MB

98 billeder

17 billeder

—

Ca. 25,3 MB

75 billeder

16 billeder

1
2
3

L
M
S
L
M
S
L
M
S
L
M
S

Ca. 36,5 MB
Ca. 21,2 MB
Ca. 10,2 MB
Ca. 5,8 MB
Ca. 3,3 MB
Ca. 1,5 MB
Ca. 2,9 MB
Ca. 1,6 MB
Ca. 0,7 MB
Ca. 1,5 MB
Ca. 0,8 MB
Ca. 0,4 MB

52 billeder
93 billeder
208 billeder
276 billeder
488 billeder
1000 billeder
548 billeder
946 billeder
2000 billeder
1000 billeder
1800 billeder
3900 billeder

16 billeder
20 billeder
29 billeder
43 billeder
89 billeder
100 billeder
90 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder
100 billeder

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*1 Alle tal er omtrentlige. Filstørrelsen varierer afhængigt af det motiv, der optages.
*2 Det største antal billeder, der kan gemmes i hukommelsesbufferen. Hukommelsesbufferens kapacitet falder, hvis støjreduktionen er
aktiveret. Tallet falder, hvis Optimal quality (Optimal kvalitet) er valgt for JPEG Compression (JPEG-komprimering), ISO-følsomheden er indstillet
till Hi 0.3 (Høj 0,3) eller højere, støjreduktion ved høj ISO er aktiveret, når automatisk ISO-følsomhedsstyring er aktiveret, ISO-følsomheden er
indstillet til 800 eller højere, eller aktiv støjreduktion ved langtidssynkronisering, aktiv D-lighting eller billedverificering er aktiveret.
*3 Den maksimale billedhastighed ved optagelse af 14-bit NEF-billeder (RAW) er 2,5 billeder pr. sek.
*4 Tallene forudsætter, at JPEG Compression (JPEG-komprimering) er indstillet til Size priority (Størrelsesprioritet). Valg af Optimal Quality
(Optimal kvalitet) øger filstørrelsen for JPEG-billeder. Antallet af billeder og buffer-kapaciteten falder tilsvarende.
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Fjernsynsskærm**
Videokabel EG-D100*

Øjestykkedæksel
DK-5*

Windows: Forudinstallerede versioner af Windows Vista Home
Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (32-bit),
Windows XP Home Edition/Professional (SP2), Windows 2000
Professional (SP4)
CPU/Model Pentium 4, 1 GHz eller mere
RAM
512 MB eller mere anbefales
Harddisk 50 MB ledig plads til installation, 200 MB til anvendelse
Skærm
800 x 600 eller større med 16-bit farver (mange farver) eller mere
Interface USB: En standard Universal Serial Bus-port påkrævet
(til USB-drift)
Andet
• Cd-rom-drev til installationen
• Internetforbindelse kan være påkrævet
• Softwareopdatering af version 1.0.1 er påkrævet

Nedenstående tabel viser det omtrentlige antal billeder, der kan gemmes på et 2 GB SanDisk Extreme III-kort (SDCFX),
alt efter billedkvalitet og størrelse.
Billedstørrelse

HDMI-kabel (Type A)**

Øjestykkeforstørrer
DK-21M

Øjestykkeforstørrer
DG-2

Hukommelseskortets kapacitet og billedkvalitet/-størrelse

Billedkvalitet

GPS-enhed**

Tv-tilbehør

Operativsystem

muligt at se HDTV af høj kvalitet,

GPS-kabel MC-35

Øjestykkeadapter
DK-22

(fås kun til Windows)

Multimedia Interface) gør det

Modulite-sæt ML-3

Justeringsøjestykker
(-5 to +3 m-1)
DK-20C

Systemkrav til Image Authentication-software

HDMI-tilslutning (High Definition

Adapterkabel MC-25
(0,2 m)

Søgertilbehør

oplysningerne.

HDMI* – videoudgang
med høj definition

MC-22/MC-30/MC-36

Forbindelseskabel MC-23 (0,4 m)

ML-3.

Image Authentication-software
(ekstraudstyr)

Objektiver

22
23

24
25
26

Forside
Knap til eksponeringsindstilling/
formatering
Knap til eksponeringskompensation
Udløserknap
Afbryder
Sekundært kommandohjul
Knap til visning af dybdeskarphed
Knappen Fn
Spejl
Fokusvælger
Objektiv-låseknap
Monteringsindeks
Dæksel til 10-polet multistik
Dæksel til flashsynkroniseringsstik
Øsken til kamerarem
Knap til oplåsning af hjul til valg af
udløserindstilling
Hjul til valg af udløserindstilling
Knap til billedkvalitet
Knap til hvidbalance
Knap til ISO-følsomhed
Knap til flashindstilling/
flashkompensation
Knap til flashopspringning
Tilbehørssko (til ekstra flashenhed)
Autofokushjælpelys/
selvudløserlampe/rød-øjereduktionslys
Kontrolpanel
Markering af fokusplanet
Øsken til kamerarem

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Bagside
Sletteknap/formateringsknap
Billedvisningsknap
Menuknap
Knap til beskyttelse/hjælp/information
Knap til thumbnail/zoom ud under
billedvisning
Knap til at zoome ind under
billedvisning
Knappen OK
Stik til AV-kabel (under dæksel)/HDMIstik (under dæksel)/stik til lysnetadapter
(ekstraudstyr) (under dæksel)/USB-stik
(under dæksel)
Skærm
Stativgevind
Dæksel til MB-D10-batterigrebs
kontakter (ekstraudstyr)
Batterikammerdæksel
Lås til batterikammerdæksel
Hukommelseskortdæksel
Lås til hukommelseskortdæksel
Knap til valg af autofokus
Hukommelseskortlampe
Fokusvælgerlås
Multivælger
Primært kommandohjul
AF-startknap
Lysmålingsvælger
AE/AF-lås
Dioptrijustering
Søgerøjestykkebeskyttelse
Søgerøjestykke

26 25

24

23

22

21

20

52

19

18
17
16

1

51

50

49 48

47

46

27

28

15

2

14

3

13

4

12

5

29
45
30
44
31

43

32

42

11
10

6
9
7

33

41

34

40

39
8

35

36

37

38
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Specifikationer for Nikon digitalt spejlreflekskamera D300
Type
Type........................ Digitalt spejlreflekskamera til brug med udskiftelige
Nikkor-objektiver
Objektivfatning...... Nikon F-bajonet (med AF-kobling og AF-kontakter)
Effektiv................... Ca. 1,5× objektivets brændvidde (Nikons DXbilledvinkel		format)
Effektive pixels
Effektive pixels. ...... 12,3 millioner
Billedsensor
Billedsensor............ CMOS-sensor, 23,6 x 15,8 mm, pixels i alt: 13,1
millioner
Pixels i alt................ 13,1 millioner
System til ............... Rensning af billedsensor, referencedata til Image
støvreduktion		Dust Off (Capture NX-software [ekstraudstyr] er
påkrævet)
Lagring
Billedstørrelse ........ • 4.288 x 2.848 (L) • 3.216 x 2.136 (M)
(pixels)		• 2.144 x 1.424 (S)
Filformat................. • NEF (RAW): 12 eller 14 bit, komprimeret uden
tab, komprimeret eller ukomprimeret
		• TIFF (RGB)
		• JPEG: JPEG-Baseline-kompatibel med fine
(ca. 1:4), normal (ca. 1:8) eller basic (ca. 1:16)
komprimering (Size Priority [Størrelsesprioritet]).
Komprimering med Optimal Quality (Optimal
kvalitet) tilgængelig
		• NEF (RAW) + JPEG: Enkelte billeder optaget i
både NEF- (RAW) og JPEG-format
Billedstyrings-......... Der kan vælges mellem Standard, Neutral, Vivid
system		(Intens) og Monochrome (Monokrom). Der kan
gemmes op til ni forskellige slags brugerdefineret
billedstyring
Medier.................... Type I og II CompactFlash-hukommelseskort
(UDMA-kompatibelt), Microdrives
Filsystem................. DCF (Design Rule for Camera File Systems) 2.0,
DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.21
(Exchangeable Image File Format for Digital Still
Cameras), PictBridge
Søger
Søger...................... Spejlreflekssøger med pentaprisme i øjenniveau
Søgerdækning........ Ca. 100 % horisontalt og 100 % vertikalt
Forstørrelse. ........... Ca. 0,94 x (50mm F/1.4 indstillet til uendeligt, .
-1.0 m-1)
Øjepunkt................ 19,5 mm (-1.0 m-1)
Dioptrijustering. ..... -2 til +1 m-1
Matskive................. Type B BriteView klar matskive Mark II med AFpunktmarkeringer (gitterlinjer kan vises)
Spejl........................ Automatisk
Visning af . ............. Når der trykkes på knappen til visning af
dybdeskarphed		dybdeskarphed, reduceres blænden til en værdi
valgt af brugeren (indstillingerne A og M) eller af
kameraet (indstillingerne P og S)
Blænde................... Elektronisk styret
Objektiv
Kompatible . .......... Se side 22
objektiver
Lukker
Type........................ Elektronisk styret lodretgående spaltelukker
Lukkertid................ 1/8000 til 30 sek. i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV, Bulb,
X250
Flashsynkronise-..... X=1/250 sek.; synkroniseres med lukkeren ved
ringshastighed		 1/320 sek. eller længere (flasharbejdsområdet
mindskes ved lukkertider på mellem 1/320 og
1/250 sek.)
Udløser
Udløserindstilling.... S (enkeltbillede), Cl (kontinuerlig lav hastighed),
Ch (kontinuerlig høj hastighed), LV (live-visning),  
(selvudløser), Mup (hævet spejl)
Billedfremførings-... • Med genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e: Op til
hastighed		6 billeder pr. sek.
		• Med multifunktions-batterigreb MB-D10
(ekstraudstyr) og genopladeligt Li-ion-batteri
EN-EL4a/EN-EL4 (ekstraudstyr) eller otte R6/AAbatterier eller med lysnetadapter EH-5a/EH-5
(ekstraudstyr): Op til 7 billeder pr. sek. (CLindstilling) eller 8 billeder pr. sek. (CH-indstilling)
Selvudløser............. Der kan vælges mellem 2, 5, 10 og 20 sekunder

Eksponering
Lysmåling................ TTL-lysmåling med 1005-segments RGB-sensor
Lysmålings-............. • Matrix: 3D Color Matrix II-lysmåling understøttes
metode		ved brug af G- og D-objektiver; Color Matrix IIlysmåling kan anvendes til andre CPU-koblede
objektiver, og Color Matrix-lysmåling kan anvendes
til ikke-CPU-koblede objektiver, hvis brugeren
angiver objektivdata
		• Centervægtet: Vægt på 75 % kan ændres
til 6, 8, 10 eller 13 mm stor cirkel eller en
gennemsnitsmåling over hele billedfeltet (8 mm er
fast indstillet, når der anvendes et ikke-CPU-koblet
objektiv)
		• Spot: Måler cirkel på 3 mm (ca. 2 % af billedet),
der er centreret i det aktive fokuspunkt (i midterste
fokuspunkt, hvis der benyttes ikke-CPU-koblet
objektiv)
Arbejdsområde ...... • Matrix-lysmåling eller centervægtet lysmåling:
(ISO 100, F/1.4-		0-20 EV
objektiv, 20 °C)		• Spotmåling: 2-20 EV
Lysmålerkobling...... Kombineret CPU og AI
Eksponerings-......... Programautomatik med fleksibelt program
indstilling		(P); lukkertidsprioriteret automatik (S);
blændeprioriteret automatik (A); manuel (M)
Eksponerings-......... -5 til +5 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
kompensation
Eksponerings-......... 2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
bracketing
Eksponeringslås...... Lysmængden låses ved den målte værdi med
knappen AE-L/AF-L
ISO-følsomhed . ..... ISO 200 til 3200 i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV. Kan
(R.E.I.)		også indstilles til ca. 0,3, 0,5, 0,7 eller 1 EV under ISO
200 eller til ca. 0,3, 0,5, 0,7, eller 1 EV over ISO 3200
Aktiv D-Lighting..... Der kan vælges mellem [High] (Høj), [Normal] eller
[Low] (Lav)
Fokus
Autofokus............... Nikon Multi-CAM 3500DX-autofokusmodul med
TTL-fasedetektering, finindstilling, 51 fokuspunkter
(heriblandt 15 sensorer af korstypen) og AFhjælpelys (rækkevidde på ca. 0,5-3 m)
Måleområde........... -1 til +19 EV (ISO 100, 20 °C)
Fokuserings-........... • Autofokus: Øjeblikkelig single-servo AF (S),
indstillinger		 kontinuerlig AF (C), intelligent Focus Tracking
automatisk aktiveret i henhold til motivets status i
single-servo AF og kontinuerlig AF
		• Manuel (M): Elektronisk afstandsmåling
understøttes
Fokuspunkt. ........... Der kan vælges mellem 51 og 11 fokuspunkter
Indstilling af ........... Enkeltpunkts-AF, dynamisk valg af AF-punkt,
autofokus		autopunkts-AF
Fokuslås.................. Fokus kan låses ved at trykke udløserknappen
halvt ned (single-servo AF) eller ved at trykke på
knappen AE-L/AF-L
Flash
.
.....
Manuel knapstyret opspringning og et ledetal på
Indbygget flash
17 (m, ISO 200, 20 °C, ledetallet ved ISO 100 svarer
til 12) eller 18 i manuel indstilling (m, ISO 200, 20 °
C, ledetal ved ISO 100 svarer til 13)
Flashstyring. ........... • TTL: i-TTL-afbalanceret udfyldningsflash og
standard-i-TTL-flash til digitalt spejlreflekskamera
vha. 1005-segments RGB-sensor kan benyttes til
indbygget flash og SB-800, SB-600 eller SB-400
		• Automatisk blænde: Mulig med SB-800 og CPUkoblet objektiv
		• Ikke-TTL-automatik: Understøttede flashenheder
omfatter SB-800, 28, 27 og 22s
		• Manuel afstandsprioritet: Mulig med SB-800
........
Flashindstilling
Synkronisering med forreste lukkergardin,
langtidssynkronisering, synkronisering med
bageste lukkergardin, rød-øje-reduktion, rød-øjereduktion med langtidssynkronisering
Flashkompen-......... -3 til +1 EV i trin på 1/3, 1/2 eller 1 EV
sation		
Flash-bracketing..... 2 til 9 billeder i trin på 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 EV
Flashstatus-. ........... Lyser, når den indbyggede flash eller en Speedlight
indikator		i SB-serien, f.eks. 800, 600, 400, 80DX, 28DX eller
50DX er fuldt opladet; blinker i 3 sekunder, når
flashen udløses ved fuld udladning

Tilbehørssko........... Standard ISO 518 hot-shoe-kontakt med
sikkerhedslås
Nikon Creative ....... Advanced Wireless Lighting understøttes med
		
indbygget flash eller Speedlights såsom SB-800
Lighting System
(CLS)		eller SU-800 som commander og SB-800,
600 eller R200 som fjernstyrede enheder
Automatisk FP High-Speed-synkronisering og
modelleringsillumination understøttes med alle
CLS-kompatible flashenheder med undtagelse af
SB-400. Flash Color Information Communication
og FV-lås understøttes med alle CLS-kompatible
flashenheder
Hvidbalance
Hvidbalance............ Auto (TTL-hvidbalance med hovedbilledsensor
og 1005-segments RGB-sensor), syv manuelle
indstillinger med finindstilling, indstilling af
farvetemperatur
Bracketing. ............. 2 til 9 billeder i trin på 1, 2 eller 3
Live-visning
Indstillinger............. Håndholdt, stativ
Autofokus............... • Håndholdt: Fasedetekterings-AF med 51
fokuspunkter (heriblandt 15 sensorer af korstypen)
		• Stativ: Kontrastbaseret AF overalt i billedet
Skærm
Skærm.................... 3” lavtemperatur polysilicium TFT LCD-skærm med
ca. 920.000 punkter (VGA), 170 ° bredt synsfelt,
ca. 100 % søgerdækning og regulering af lysstyrke
Billedvisning
Billedvisning. .......... Fuldskærmsvisning og thumbnail-visning (fire
eller ni billeder) med zoom under billedvisning,
lysbilledshow, histogramvisning, automatisk
billedrotation og skriftlig billedkommentar (op til
36 tegn)
Forbindelse
USB......................... Hi-Speed USB
Videoudgang. ........ Der kan vælges mellem NTSC og PAL
HDMI-udgang........ Version 1.3a med HDMI-stik af type A. Kameraets
skærm slukker, når HDMI-kablet tilsluttes
10-polet multistik... Kan bruges til tilslutning af fjernbetjening eller
GPS-enhed, der er kompatibel med NMEA 0183
version 2.01 eller 3.01 (kræver MC-35 GPS-kabel
og kabel med 9-polet D-sub-stik [ekstraudstyr])
Understøttede sprog
Understøttede ....... Kinesisk (forenklet og traditionelt), hollandsk,
sprog		 engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, japansk,
koreansk, polsk, portugisisk, russisk, spansk, svensk
Strømforsyning
Batteri..................... Ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e
Batterigreb............. Multifunktions-batterigreb MB-D10 (ekstraudstyr)
med ét genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e, .
EN-EL4/EN-EL4a, otte alkaliske batterier, Ni-MHbatterier, litiumbatterier eller nikkel-manganbatterier af typen R6/AA; genopladeligt Li-ionbatteri EN-EL4a/EN-EL4 og R6/AA-batterier
er ekstraudstyr; batterikammerdæksel BL-3
(ekstraudstyr) påkrævet ved brug af genopladeligt
Li-ion-batteri EN-EL4/EN-EL4a
Lysnetadapter......... Lysnetadapter EH-5a/EH-5 (ekstraudstyr)
Stativgevind
Stativgevind............ 1/4” (ISO 1222)
Mål og vægt
Mål (B × H × D)....... Ca. 147 × 114 × 74 mm
Vægt:. .................... Ca. 825 g uden batteri, hukommelseskort,
kamerahusdæksel og skærmdæksel
Anvendelsesområde
Temperatur............. 0-40 °C
Luftfugtighed......... Under 85 % (ingen kondensering)
Medfølgende tilbehør
Medfølgende . ....... Genopladeligt Li-ion-batteri EN-EL3e, hurtiglader
tilbehør (kan variere 		MH-18a, USB-kabel UC-E4, videokabel EG-D100,
fra land til land)		rem AN-D300, LCD-skærmdæksel BM-8,
kamerahusdæksel, øjestykkedæksel DK-5,
gummiøjestykke DK-23, cd-rom med software

◆ Microsoft® og Windows® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. ◆ Macintosh®
er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og/eller andre lande. ◆ CompactFlash og Extreme er registrerede varemærker
tilhørende SanDisk Corporation. ◆ HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC. ◆ Andre produkter og mærkenavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ◆ Billederne i
søgere, på LCD-skærme og andre skærme i denne brochure, er simulerede.
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