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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno ★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Dyn. tarkennus (25 pist.) • Valotustila: [S], 1/2 500 sekuntia, f/7,1 • Valkotasapaino: Automaattinen 0 • Herkkyys: ISO 160 • Picture Control: Vakio ©Mirco Lazzari

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno ★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Valinta tarkennusalueryhmästä • Valotustila: [M], 1/1 000 sekuntia, f/6,3 • Valkotasapaino: Värilämpötila (7140 K) • Herkkyys: ISO 1 000 • Picture Control: Vakio ©Ole Jørgen Liodden

UUSI MESTARITEOS,
KERRAN MILLISEKUNNISSA
Astu askel eteenpäin. Tavoitteet ja upeat kuvat yhdistävän D5:n teho ja tarkkuus riittävät
vaativimpiinkin tilanteisiin. Nikonin uskomaton seuraavan sukupolven 153 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä pysyy vauhdissa mukana, kuvasitpa nopeatempoista
kilpailua tai punaisella matolla poseeraavia tähtiä. Voit ottaa jopa 12 kuvaa sekunnissa
kokoaikaisella automaattitarkennuksella ja -valotuksella. Uuden puskurimuistin ansiosta
voit kuvata jopa 200 NEF (RAW) -kuvaa yhtenä nopeana kuvasarjana. Uudet kuvaja mittauskennot takaavat uskomattoman tarkan kohteiden tunnistuksen ja kuvien
yksityiskohtaisuuden jopa erittäin heikossa valaistuksessa. Nikonille historiallisen suuren
herkkyysalueen ylärajan ansiosta (ennennäkemätön ISO 3 280 000) voit kuvata niin
kirkkaassa auringonvalossa kuin tähtitaivaan hämärässäkin. Nikonin toistaiseksi laajin ISOvakioherkkyysalue tuottaa poikkeuksellista kuvanlaatua aina herkkyyteen ISO 102 400
saakka. Rajojaan koettelevat videokuvaajat voivat nyt tallentaa D-videotoiminnolla
erittäin tarkkoja 4K/UHD-videoita suoraan kamerassa. Parhaan mahdollisen kuvanlaadun
varmistaa kuvapistekohtainen tiedonluku. Olipa kuvaajan visio mikä tahansa, tämä
kamera on valmis menemään vielä askeleen pitemmälle.

Valittavissa XQD- tai CF-tyyppi.
Kummassakin on kaksipaikkainen muistikorttiyksikkö,
johon voi sijoittaa kaksi samantyyppistä korttia.

Automaattitarkennus toimii aina
− 4 EV:hen saakka – erinomainen suorituskyky
heikossa valaistuksessa
Mahdollisimman äänettömäksi kehitetty D5:n uusi
Multi-CAM 20K -automaattitarkennusmoduuli pystyy
tarkentamaan keskitarkennuspisteeseen −4 EV:n
valotusarvolla2 ja kaikkiin tarkennuspisteisiin −3 EV:n
valotusarvolla2. Automaattitarkennuksen suorituskyky
on erittäin hyvä myös kuvattaessa heikossa valaistuksessa tai tilanteissa, joissa kontrasti on heikko. Kameran
uskomaton ISO-herkkyysalue ja uusi 180 000 kuvapisteen RGB-mittauskenno huolehtivat siitä, että D5 laajentaa kuvausmahdollisuuksia huomattavasti.
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ISO 100, 20 °C.

Uudistetut automaattitarkennustilat

Säädettävä AF-lukitus

Uusi automaattitarkennusjärjestelmä tuo parannuksia
kaikkiin seitsemään tarkennusaluetilaan. Entistä pienempien tarkennuspisteiden ansiosta pistetarkennus
tuottaa häikäisevän tarkkaa jälkeä. Dyn. tarkennus3, valinta tarkennusalueryhmästä, 3D-seuranta ja automaattinen alue hyötyvät kaikki tarkennuspisteiden kokonaismäärän lisäyksestä: kohteenhallinta paranee, koska
kullakin tarkennusalueella on pisteitä entistä tiheämmässä. Voit ikuistaa nopeasti ja ennakoimattomasti liikkuvat kohteet ennennäkemättömän sujuvasti jopa erittäin kiivastempoisissa kuvaustilanteissa.

AF-C-tilassa kamera aktivoi ennakoivan tarkennuksen seurannan, jos
kohde lähestyy kameraa
tai liikkuu siitä poispäin.
AF-lukitusta sekä tarkennuksen seurantaa ja lukitusta voi säätää kahdella eri tavalla.5 Estetty kuvauksen
AF-vaste soveltuu tilanteisiin, joissa kohteen ja kameran
välisen alueen läpi liikkuu jokin toinen kohde. Valitse Nopea, jos haluat helposti vaihtaa tarkennusta välissä olevan
kohteen ja varsinaisen kohteen välillä. Valitse Viivästetty,
jos haluat säilyttää tarkennuksen varsinaisessa kohteessa.
Valitse Epätasainen, jos kohde vuoroin pysähtyy, vuoroin
lähtee liikkeelle. Valitse Tasainen, jos kohde liikkuu tasaisella vauhdilla.
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Erillinen automaattitarkennuspiiri –
tehoa ja tarkkuutta

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Dyn. tarkennus (25 pist.) • Valotustila: [M], 1/3 200 sekuntia, f/2,8
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 125 • Picture Control: Vakio ©Matthias Hangst

Seuraavan sukupolven automaattitarkennuksella pysyt haasteiden vauhdissa
153 tarkennuspistettä, 99 ristikkäistyyppistä tunnistinta ja erillinen automaattitarkennuspiiri
Löydä kohteet ja säilytä tarkennus –
entistä laajempi ja tiheämpi kattavuus
D5:ssä on täysin uusi automaattitarkennusjärjestelmä,
jossa on tiiviissä muodostelmassa 153 tarkennuspistettä
(55 valittavaa pistettä) ja 99 ristikkäistyyppistä tunnistinta1. Kokonaiskattavuus on siis 130 % suurempi kuin
D4S-mallissa. Kaikki tarkennuspisteet ovat yhteensopivia
AF NIKKOR -objektiivien kanssa, joiden suurin aukko on
vähintään f/5,6. Keskialueen 15 tarkennuspistettä taas
toimivat, kun tehollinen aukko on f/8. Keski- ja reunaalueiden 99 ristikkäistyyppistä tunnistinta1 varmistavat
erinomaisen kohteentunnistuksen: pienten erittäin nopeasti liikkuvien kohteiden seurantatarkkuus on aivan
uutta tasoa. Kuvan reunoilla olevat kohteet tunnistetaan
helposti, ja pystykuvausta on parannettu merkittävästi.
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Tarkennuspisteet:
Valittavat tarkennuspisteet:
Ristikkäistunnistimet:

/
/
/

Automaattitarkennuksen uusi ASIC-yksikkö varaa automaattitarkennukseen aina mahdollisimman paljon laskentatehoa. Nopeaan laskentaan kykenevästä erillisestä
automaattitarkennuspiiristä ja vaiheittain ohjatusta mikrotietokoneesta koostuva uusi yksikkö takaa erittäin
nopean automaattitarkennuksen, kehittyneen kohteentunnistuksen ja kuvausnäkymän yksityiskohtaisen analyysin. Olipa toiminta kuinka nopeaa tahansa, kamera ei
tunne kompromisseja. Voit ottaa jopa 12 kuvaa sekunnissa automaattivalotuksella ja -tarkennuksella tai jopa
14 kuvaa sekunnissa peili ylhäällä. Automaattitarkennuksen kohteen seurantaa ja etsimen näkyvyyttä on parannettu merkittävästi. Tämä on kätevää kuvattaessa
urheilutapahtumia tai muita tilanteita, joissa kohteet
vaihtavat yllättäen suuntaa. Entistä
nopeammat vaiheittaiset suljin- ja
peilimekanismit lyhentävät huomattavasti etsinkuvan katkoja nopean sarjakuvauksen aikana.

25 tai 72 pisteen dynaamisessa tarkennuksessa käytettyjen
tarkennuspisteiden määrä voi olla pienempi kuin 25 tai 72 sen mukaan,
mikä on valittu ensisijaiseksi tarkennuspisteeksi.

Dyn. tarkennus (25, 72 ja 153 pistettä)
AF-C-tarkennustilassa kamera tarkentaa ympäröivien
tarkennuspisteiden tietojen perusteella, jos kohde poistuu hetkeksi valitusta pisteestä. Tarkennuspisteiden
määrä vaihtelee valitun tilan mukaan seuraavasti:

• 72 pisteen dynaaminen tarkennus4: Käytä tätä
asetusta, kun kuvaat arvaamattomasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi jalkapalloilijoita.
• 153 pisteen dynaaminen tarkennus: Käytä tätä
asetusta, kun kuvaat nopeasti liikkuvia kohteita, esimerkiksi lintuja, joiden rajaus etsimessä on hankalaa.
Valinta tarkennusalueryhmästä
Voit seurata kaukana olevia, nopeasti liikkuvia kohteita
erittäin tarkasti. Kamera tunnistaa kohteen alueena ja
käyttää valittua pistettä ja ympäröiviä pisteitä ryhmänä.
Jos kamera havaitsee kasvot AF-S-tarkennustilassa, se
asettaa muotokuvan kohteet etusijalle.

Automaattinen alue
Kamera havaitsee kohteen automaattisesti ja valitsee
tarkennuspisteen. Jos kamera havaitsee kasvot, se asettaa muotokuvan kohteen etusijalle. Aktiiviset tarkennuspisteet näkyvät valaistuina hetken tarkennuksen jälkeen.
AF-C-tilassa päätarkennuspiste näkyy sen jälkeen, kun
muut tarkennuspisteet ovat sammuneet.

/ /
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D5:n automaattitarkennus havaitsee kohteet, joiden kontrasti on
heikko.

Käytettävissä AF-C-tarkennustilassa.

• 25 pisteen dynaaminen tarkennus4: Käytä tätä
asetusta, kun valokuvan sommitteluun on aikaa tai kun
kohteet liikkuvat ennakoitavasti. Tällainen kuvaustilanne
on esimerkiksi juoksijat tai kilpa-autot radalla.

3D-seuranta
AF-C-tarkennustilassa kamera seuraa valitusta tarkennuspisteestä poistuvia kohteita ja valitsee uusia tarkennuspisteitä tarpeen mukaan. Tämän asetuksen avulla voi
sommitella kuvia kohteista, jotka liikkuvat arvaamattomasti puolelta toiselle (esimerkiksi tenniksen pelaajat).

Ristikkäistyyppisinä tunnistimina toimivien tarkennuspisteiden määrä voi
vaihdella aukon mukaan.
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25 tai 72 pisteen dynaamisessa tarkennuksessa käytettyjen
tarkennuspisteiden määrä voi olla pienempi kuin 25 tai 72 sen mukaan,
mikä on valittu ensisijaiseksi tarkennuspisteeksi.

Kohteen liike: Epätasainen

Kohteen liike: Tasainen

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Kuvanlaatu: JPEG hieno★ (paras laatu) •Tarkennusaluetila: Yhden pisteen automaattitarkennus •Valotustila: [A], 1/400 sekuntia, f/6.3 • Valkotasapaino: värilämpötila (6250 K) • Herkkyys: ISO 3200 • Picture Control: Vakio ©Ole Jørgen Liodden

Suuren herkkyyden täysin uusi taso:
taltioi paljon muutakin kuin silmällä näet
ISO 3 280 000 (laajennettu) × 20,8 megapikseliä × EXPEED 5
Vakioherkkyysalue ISO 100–102 400 –
laajin Nikonin historiassa
D5 vie heikossa valaistuksessa kuvauksen aivan uudelle
tasolle. Uuden kuvakennon ja EXPEED 5 -kuvaprosessorin
a n s i o s t a k a m e ra s s a o n i l m i ö m ä i s e n l a a j a
vakioherkkyysalue ISO 100–102 400. Herkkyyttä
voidaan pienentää aina arvoa ISO 50 vastaavaksi (Lo 1)
ja – suunnittelutyön hämmästyttävän saavutuksen
ansiosta – suurentaa aina arvoa ISO 3 280 000
vastaavaksi (Hi 5). Näiden erikoiskäyttöön tarkoitettujen
erittäin suurten ISO-arvojen ansiosta kuvia voi ottaa ilman salamaa myös tähtitaivaan hämärässä, joka merkitsee uskomattoman vähäistä valoa, 0,001 luksia.
Uusi FX-koon CMOS-kuvakenno ja EXPEED 5 –
vapauttava kokemus
D5:n täysin uusi 20,8 megapikselin FX-koon
CMOS-kuvakenno ja 180 000 kuvapisteen
RGB-mittauskenno takaavat uskomattoman tarkan
kohteiden tunnistuksen ja kuvien yksityiskohtaisuuden.
Nikonin itse kehittämät uudet kennot tuovat entistä
täyteläisemmät sävyt ja parantavat huomattavasti
automaattisen valkotasapainon tarkkuutta. Hyödyt
näkyvät myös, jos kuvaat nopeatempoisia urheilutapahtumia sisätiloissa tai erittäin värikylläisiä kohteita.
Kuvakennojen lisäksi uutta on Nikonin EXPEED 5
-kuvaprosessori, jonka laskentateho suoriutuu helposti
kuvakennon monipuolisista tiedoista ja suuresta
kirjoitusnopeudesta. Uuden kennon 25 % suuremmalle
kuvapistemäärälle optimoitu signaalinkäsittelyjärjestelmä
varmistaa, että kuvanlaatu on ennennäkemätön
urheilukuvaajien suosimalla herkkyysalueella ISO 3 200–
12 800. Hienojakoista kohinaa on entistä merkittävästi
vähemmän, ja laatu säilyy myös suurilla ISO-herkkyyksillä otettujen kuvien osasuurennoksissa. Lisäksi kameralla
voi kuvata jopa 12 kuvaa sekunnissa automaattivalotuksella ja -tarkennuksella tai jopa 14 kuvaa sekunnissa
peili ylhäällä sekä tallentaa 4K/UHD-videota
(3 840 x 2 160) kuvataajuudella 30p.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Kuvanlaatu: JPEG, hieno★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Pistetarkennus • Valotustila: [M], 1/250 sekuntia, f/7.1 • Valkotasapaino: Automaattinen 0 •
Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio ©Dixie Dixon

Valkotasapainon säätämiseen
kolme automaattitilaa

Picture Control -järjestelmä –
toiveidesi mukaisia kuvia

Tehosta työtäsi mukautetuilla
Picture Control -asetuksilla

D5:ssä on valkotasapainoa varten kolme automaattitilaa, jotka auttavat saamaan tunnelmallisia lopputuloksia. Automaattinen 0, Säil. valkoinen (väh. lämp. värejä),
vastaa D4S:n tilaa Automaattinen 1, Normaali. Tila toistaa valkoisen valkoisena myös valaistuksessa, jonka värilämpötila on alhainen (punertava). D5:n tila Automaattinen 1, Normaali, säilyttää kohteen alkuperäisen värin ja
ympäristön valaistuksen välisen tasapainon. Tila Automaattinen 2, Säil. lämpimän valaist. värit, säilyttää hehkulampun tai muun valaistuksen värit, joten kuvissa on
luonnollisen lämmin sävy.

Nikonin Picture Control -järjestelmän
seitsemän esiasetuksen avulla on helppo
säätää niin valo- kuin videokuvauksessakin erilaisia parametreja, esimerkiksi terävyyttä, värikylläisyyttä ja värisävyä.
Yksityiskohtia voi hienosäätää Yksityiskohtaisuus-asetuksella. Tasainen-asetus helpottaa puolestaan jälkikäsittelyä. Tasainen-asetuksella sävykäyrä on lähimpänä
suoraa viivaa, joten saat talteen mahdollisimman paljon
tietoja kohteen väristä, kirkkaudesta ja pintarakenteesta.
Tämä Picture Control -asetus sopii erinomaisesti videokuvaukseen, jossa värinmäärittely tehdään jälkikäteen,
sillä se ehkäisee puhkipalaneita valoalueita, tukkeutuneita varjokohtia ja liiallista värikylläisyyttä myös säätöjen ja muokkausten jälkeen.

Kun luot kohde- ja kuvaustilannekohtaisia mukautettuja
Picture Control -asetuksia, voit ottaa JPEG-kuvia, joita ei
tarvitse käsitellä jälkikäteen. Kameran esiasetustiloiksi
voi tallentaa jopa yhdeksän mukautettua asetusta.
Nikonin Picture Control Utility 2 -ohjelmistolla (ladattavissa maksutta Nikonin verkkosivustoista) voit hienosäätää mukautettuja Picture Control -asetuksia tietokoneessa ja siirtää ne takaisin kameraan muistikorttien avulla.
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• Objektiivi: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno★
(paras laatu) • Tarkennusaluetila: Dyn. tarkennus (25 pist.) •Valotustila: [M], 1/1
600 sekuntia, f/2,8 • Valkotasapaino: Automaattinen 0 • Herkkyys: ISO 10 000
• Picture Control: Vakio
©Matthias Hangst
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1 Automaattinen 0, Säil. valkoinen

(väh. lämp. värejä)

2 Automaattinen 1, Normaali

Yllä oleva kuva on osasuurennos tästä JPEG-kuvasta. Suurilla
herkkyyksillä kuvatut JPEG-kuvat säilyvät erittäin laadukkaina,
vaikka osasuurennos tehtäisiin melko pienestä alueesta. Laatu
riittää hyvin tiedotusvälineiden ja kuvapankkien käyttöön.

3 Automaattinen 2, Säil.

lämpimän valaist. värit

12 kuvaa sekunnissa kokoaikaisella
automaattitarkennuksella/-valotuksella × 200
NEF (RAW) -kuvan puskuri
D5 tuo valokuvaajille rutkasti tehoa ja tarkkuutta: voit
ottaa jopa 12 kuvaa sekunnissa6 kokoaikaisella automaattitarkennuksella/-valotuksella ja millä tahansa kuvanlaadulla tai herkkyydellä, aina asetukseen Hi 5 saakka. Uusi huippunopea EXPEED 5 kuvaprosessori pysyy
kuvakennon nopean tiedonsiirron tahdissa, ja kameran
tehokas puskuri antaa mahdollisuuden jopa 200 NEF
(RAW) -kuvan tai suuren JPEG-kuvan ottamiseen yhtenä
nopeana kuvasarjana. Voit kuvata vaikka kokonaisen
100 metrin pikajuoksufinaalin nostamatta sormea laukaisimelta.
6

Irrotettava okulaarisovitin ja
fluoripinnoitettu okulaari
D5:n irrotettava okulaarisovitin DK-27 helpottaa sadesuojuksen kiinnittämistä huonoissa sääoloissa. Kun kiinnität toisen DK-27-okulaarisovittimen sadesuojukseen,
voit vaihtaa sovittimia hetkessä, jos sääolot muuttuvat.
Etsimen okulaarissa on Nikonin fluoripinnoite, joka hylkii
vettä, pölyä ja likaa vaikuttamatta kuvanlaatuun. Pinnoite helpottaa myös okulaarin puhdistamista.

Vankka runko – ammattikäyttöön
tarvittava suojaus

Kestävä ja erittäin tarkka suljin
Suljinyksikköä on testattu 400 000 laukaisulla valmiiksi
kootuissa kameroissa, joten D5 on valmis ammattivalokuvauksen raskaisiin haasteisiin. Suljinyksikössä on myös
itsesäätyvä sulkimen valvontalaite, joka varmistaa, että
suljinmekanismi noudattaa valittua suljinaikaa mahdollisimman tarkasti.

D5:n luja runko on valmistettu magnesiumseoksesta,
joka takaa erinomaisen kestävyyden, mutta ei tuo lisäpainoa. Huolellisesti tiukimpien standardien mukaisesti
valmistetussa vankassa mutta kevyessä rungossa on
myös perusteellinen pöly- ja kosteussuojaus.

Suljinaika vähintään 1/250 s, kuvanottotapa CH (Sarjakuvaus, nopea).

Vähemmän etsinkuvan katkoksia
nopeassa sarjakuvauksessa
D5:n entistä nopeammat vaiheittaiset suljin- ja peilimekanismit vähentävät huomattavasti etsinkuvan katkoja
nopean sarjakuvauksen aikana. Sulkimen ja peilin vaiheistuksen vasteaikoja on lyhennetty, joten etsinkuva on
vakaa ja selkeä ja siinä esiintyy mahdollisimman vähän
epäterävyyttä. Arvaamattomastikin liikkuvia kohteita voi
hallita ja seurata luottavaisin mielin myös sarjakuvauksessa.
SPORT-tärinänvaimennustila parantaa
etsinnäkyvyyttä entisestään
SPORT-tärinänvaimennustila tuottaa uskomattoman vakaan etsinkuvan seurattaessa nopeaa liikettä. Jos tarvitset äärimmäistä tarkkuutta, liitä D5:een NIKKOR-superteleobjektiivi, esimerkiksi AF-S NIKKOR 600mm f/4E tai
AF-S NIKKOR 500mm f/4E. Tällöin voit kuvata nopeasti
ja arvaamattomasti liikkuvia kohteita erittäin sulavasti.
Sarjakuvaus 14 kuvaa/s –
ratkaisevat hetket varmasti talteen
• Objektiivi: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Kuvanlaatu: JPEG, hieno★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Valinta
tarkennusalueryhmästä • Valotustila: [M], 1/3 200 sekuntia, f/2 • Valkotasapaino: Esiasetus käsin • Herkkyys: ISO
10 000 • Picture Control: Vakio
©Matthias Hangst

D5:llä voit kuvata 14 kuvaa sekunnissa7 peili ylhäällä8
millä tahansa kuvanlaadulla, aina laatuun Hi 5 saakka.
Kameran tehokkaan puskurin ansiosta voi ottaa jopa
200 häviöttä pakattua 14-bittistä RAW-kuvaa peräkkäin9.
7
8
9

Suljinaika vähintään 1/250 s, kuvanottotapa CH (Sarjakuvaus, nopea).
Lisävarustesalamalaitteet eivät välähdä, jos on valittu tila 14 kuvaa/s (peili
ylhäällä).
Käytettäessä Lexar Professional 2933× XQD 2.0 -muistikorttia.

Suunniteltu energiatehokkaaksi –
erinomainen akun kesto
D5:n energiatehokkuus on poikkeuksellinen, joten voit
keskittyä kuvaamiseen vailla huolta akun kestosta10.
Sisäinen virtapiiri on optimoitu, ja kaikki keskeiset
komponentit, esimerkiksi EXPEED 5 -kuvaprosessori, on
suunniteltu mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi.
Litiumioniakkua EN-EL18a käytettäessä yhdellä latauksella voi ottaa yksittäiskuvauksella noin 3 780 kuvaa
(CIPA-standardien mukaan) tai sarjakuvauksella noin
8 160 kuvaa (Nikonin testiolosuhteiden mukaan). Tämän
tehokkaan akun avulla voi kuvata myös videota noin
110 minuuttia (CIPA-standardien mukaan).
10 Akun

kesto vaihtelee käyttöympäristön, akun varauksen, kuvaustahdin ja
valikkoasetusten mukaan.

Usean kuvakoon D-video: valittavat kuva-alat
D5:ssä on neljä valittavaa kuva-alaa11, joten voit kuvata
eri tyyleillä hyvin pienellä objektiivimäärällä. FX-koon
kuva-ala hyödyntää kameran suurta kuvakennoa, joten
myös videokuvaan saa kauniin boke-efektin. Sekä
DX-kokoon että 4K/UHD-tarkkuuteen (3 840 x 2 160)
perustuvan videon kuva-alan kuvakulma vastaa noin
1,5-kertaista objektiivin polttoväliä. Full HD -videon
ominaistarkkuuden (1 920 x 1 080) mukainen kuva-ala
vastaa noin 3-kertaista objektiivin polttoväliä.
11 Kaikkien

videoiden kuva-alan kuvasuhde on 16:9.

Autom. ISO-säätö: tallennus käytettäessä
kiinteää suljinaikaa ja aukkoa M-tilassa
Kun kuvaat videota näkymästä, jossa kirkkaus muuttuu
otoksen aikana, D5:n avulla voit hallita syväterävyyttä ja
liike-epäterävyyttä täsmällisesti. Jotta valotus pysyisi
oikeana, käytä asetusta Autom. ISO-herkkyyssäätö ja
valotustilaa M ja valitse suljinaika ja aukko. Jos haluat
estää liian suuren arvon, voit määrittää Suurin herkkyys
-asetukseksi haluamasi arvon ISO 200–Hi 5.

Tarkka äänenhallinta

Kokeile uutta ulottuvuutta: UDH-tarkkuuden D-videot

1 920 x 1 080 -rajaus:
Full HD (1 920 x 1 080) -yhteensopiva

4K/UHD-video × ISO 102 400 × NIKKOR × vankka runko

DX-koon videokuva-ala:
Full HD (1 920 x 1 080)- ja HD (1 280 x 720) -yhteensopiva
FX-koon videokuva-ala:
Full HD (1 920 x 1 080)- ja HD (1 280 x 720) -yhteensopiva

4K/UHD-video (3 840 x 2 160)
D5 on ensimmäinen Nikonin
DSLR-malli, jolla 4K/UHDvideoita voi tallentaa suoraan
kameraan, joten videotoiminnot ovat huomattavasti joustava m m a t k u i n D 4 S : s s ä .
4K-videoita (3 840 x 2 160
kuvapistettä) voi tallentaa
kuvataajuudella 30p, 25p tai
24p kuvapistemäärän ominaistarkkuudella, joka takaa
parhaan mahdollisen kuvanlaadun. Valitut kuvat
tallentamalla 4K/UHD-videoista voi taltioida noin
8 megapikselin JPEG-valokuvia. Kamerassa on puhdas
HDMI-lähtö: myös 4K-videot voi viedä HDMI-liitäntään
pakkaamattomina 8-bittisessä 4:2:2 YCbCr -muodossa.
HDMI-lähtö on käytettävissä kaikilla videotarkkuuksilla
kauko-ohjatun kuvauksen aikana.

■■4K/UHD-video × kuvapistekohtainen
tiedonluku × EXPEED 5
Kuvapistekohtainen tiedonluku tarkoittaa, että kuvakennon jokaisen kuvapisteen tiedot tallentuvat. EXPEED 5:n
kehittyneiden videonkäsittelytoimintojen ansiosta
videoaineiston käsittelytarve kamerassa on aiempaa
vähäisempi. Siksi videot ovat myös yksityiskohdiltaan
erittäin tarkkoja.

■■4K/UHD-video × Picture Control -asetus
Tasainen
Seitsemästä Picture Control -asetuksesta Tasainen antaa
mahdollisuuden säästää paljon aikaa jälkikäsittelyssä.
Picture Control -asetuksella Tasainen kuvien tietoja
voi tallentaa mahdollisimman paljon. Näin tuotettu
teräväpiirtovideoaineisto on jo valmiiksi optimoitu
jälkikäsittelyä varten.

■■ 4K/UHD-video × erinomainen ISO-suorituskyky
D5:n suurin vakioherkkyys on ISO 102 400 (laajennettavissa aina Hi 5 -herkkyyteen [ISO 3 280 000]), joten äärimmäisen heikko valaistuskaan ei ole enää este laadukkaalle videotuotannolle. Kuvattaessa M-tilassa herkkyys voidaan
asettaa ISO 100:sta aina Hi 5:een asti kaikilla videotarkkuuksilla ja kaikissa rajaustiloissa. Automaattista ISO-herkkyyssäätöä käytettäessä vaihteluväli on ISO 200–Hi 5.
■■4K/UHD-video × NIKKOR-objektiivit
Videokuvaajat ovat kiittäneet NIKKOR-objektiivien
piirtokykyä ja poikkeuksellisia kuvantuotto-ominaisuuksia. Kun käytät NIKKOR-optiikkaa, D5 on ainutlaatuis
en ketterä videointijärjestelmä. 4K/UHD-kuva-ala
(3 840 x 2 160) on miltei sama kuin elokuvien
super-35-muodossa.

Valotuksen korjaus ja sähköinen aukko:
kuin luotu videotallennukseen

Jälkikäsitelty

D5:ssä on yhdysrakenteinen stereomikrofoni. Lisäksi se
on yhteensopiva Nikonin ulkoisen ME-1-stereomikrofonin ja langattoman ME-W1-mikrofonin kanssa. Stereomikrofonitulon ja äänilähdön ansiosta ääntä voi hienosäätää erikseen sekä ennen tallennusta että sen aikana.
Mikrofonin herkkyystasoja voi säätää 20-portaisesti, ja
säätöjen vaikutuksen voi varmistaa kameran nestekidenäytöstä. (Jos käytetään toisen valmistajan kuulokkeita,
äänensäätö on 30-portainen.) Myös äänialueen (laaja/
puheääni) voi valita. Kun ääntä tallennetaan yhdysrakenteisella mikrofonilla, käytettävissä on myös tuulikohinan
vähennys.

Asetusmuutokset P-painikkeella
Kun kuvaat Reaaliaikanäkymä-asetuksella, voit vaihtaa
tärkeimpiä asetuksia (esimerkiksi kuvakokoa, kuvataajuutta tai elokuvan laatua) nopeasti painamalla P-painiketta.
HDMI-lähdön käyttö videokuvauksessa,
jota kauko-ohjataan Camera Control
Pro 2 -ohjelmistolla
Kun liität D5:n tietokoneeseen, johon on asennettu
Nikonin Camera Control Pro 2 -ohjelmisto, voit siirtää
videoaineiston (myös 4K/UHD-videon) kauko-ohjatussa
kuvauksessa suoraan ulkoisiin HDMI-liitäntäisiin tallennuslaitteisiin. Valotus- ja herkkyysasetusten muutokset
voi varmistaa reaaliaikanäkymän kuvassa, joka näkyy
sekä D5:n että ulkoisen tietokoneen näytössä. Camera
Control Pro 2 -ohjelmistolla voi myös käynnistää ja
pysäyttää 4K/UHD- ja Full HD -videon tallennuksen
kameran muistikorttiin sekä siirtää videot tietokoneeseen kuvauksen jälkeen. Myös ViewNX-i-ohjelmisto
tukee Camera Control Pro 2 -ohjelmiston avulla
kuvattuja 4K/UHD-videoita.

Kun kuvaustilanne vaatii suuria valotuksen muutoksia,
D5:n herkkä automaattinen valotussäätö huolehtii siitä,
että voit siirtyä sujuvasti hämärien ja kirkkaiden kohteiden välillä. Myös suuria ISO-herkkyyksiä käytettäessä
kamera sopeutuu muutoksiin luonnollisesti ja säilyttää
täyteläiset liukusävyt ja yksityiskohdat. Valotuksen
korjausta voi nyt käyttää12 Pv-painikkeella (plus-korjaus)
ja Fn1-painikkeella (miinus-korjaus). Myös sähköisen
aukon säädön12, 13 voi määrittää Pv-painikkeeseen (Sähköinen aukko [suurenna]) ja Fn1-painikkeeseen (Sähköinen aukko [pienennä]). Tällöin voit tarpeen mukaan
muuttaa kirkkautta ja syväterävyyttä jatkuvasti
videokuvauksen aikana.
12 Voit

Alkuperäinen

Elokuvausvalikko
Kun vaihdellaan valo- ja videokuvauksen välillä, erillinen
elokuvavalikko helpottaa toimintaa, koska kaikki videokuvauksen asetukset tallennetaan samaan paikkaan.

Ajastettu elokuva suoraan kamerassa:
4K/UHD-yhteensopiva
Voit tallentaa upeita ajastettuja 4K/UHD-elokuvia
suoraan D5-kameraan. Ominaisuus tukee kaikkia
kuvakennon rajausmuotoja, kuvataajuuksia ja videolaatuja. Valotuksen tasoitus -toiminnolla voit vähentää
ei-toivottua välkyntää esimerkiksi auringonnousun tai
-laskun aikaan kuvatuissa ajastetuissa elokuvissa, joissa
kirkkaus voi vaihdella huomattavasti. Toiminto on suunniteltu vähentämään valotuksen hienoisia muutoksia
kuva kuvalta käytettäessä automaattitiloja, ja se on
käytettävissä myös ajastetussa kuvauksessa.

3 840 x 2 160:
4K/UHD (3 840 x 2 160) -yhteensopiva

Yksinkertaistettu videokuvaus

määrittää PV- ja Fn1-painikkeiden toiminnot ennalta niin,
että säätäminen onnistuu kätevästi ja lähes portaattomasti videon
reaaliaikanäkymässä ja tallennuksessa.
13 Käytettävissä valotustiloissa A ja M.

Stereomikrofoni ME-1

Langaton mikrofoni ME-W1

Tarkka 8 cm:n (3,2 tuuman), 2 359 000 pisteen kosketusnäyttö

Vauhtia työskentelyyn: huippunopea tiedonsiirto

D5:n suunnittelussa on otettu huomioon käyttäjien palaute ja panostettu kokopäiväisen kuvauksen stressitekijöiden vähentämiseen. Parannettu ergonomia ja laajennettu valaistujen painikkeiden asettelu varmistavat, että tärkeimmät komennot ovat aina ulottuvilla. Tarkassa XGA-nestekidekosketusnäytössä on älypuhelimista tuttu käyttöliittymä, joten esimerkiksi tarkennuspisteet tai valkotasapainon pistemittaus on
helppo valita reaaliaikanäkymässä, kuvia voi selata pyyhkäisyelein, zoomaus toimii nipistysotteella ja tiedostojen nimiä voi muokata. Kosketustoimisen näyttönäppäimistön ansiosta tekstin kirjoittaminen käy
kätevästi. Voit kirjoittaa tekijänoikeus- tai IPTC-tiedot sekä tiedostojen, kansioryhmien ja verkkojen nimet
nopeasti.

Uusi USB 3.0 -portti tuo mahdollisuuden suurten tietomäärien nopeaan
siirtoon. Langaton siirto on neljä kertaa ja Ethernet-yhteys kaksi kertaa nopeampi kuin D4S:ssä. Voit siirtää tiedostoja langattomassa lähiverkossa huippunopeasti uudella langattomalla lähettimellä WT-6 (lisävaruste)15, joka tukee
IEEE802.11ac-standardia ja kasvattaa yhteyden kantaman noin 200 metriin16.
Kuvat voi siis lähettää nopeasti kentältä toimittajien tietokoneisiin tai studiolta
tallennus- tai jälkikäsittelypalvelimiin. Myös lisävarusteena saatava langaton
lähetin WT-5 on yhteensopiva D5:n kanssa. Uuteen Fn3-painikkeeseen
(OK-painikkeen alapuolella) on esimääritetty Yhdistä verkkoon -oletuskomento, joten siirtyminen verkkovalikkoon käy kätevästi.
15 Wireless Transmitter
16 Käytettäessä

Utility -sovelluksen (ladattavissa Nikonin verkkosivustoista) on oltava asennettuna.
suurta antennia langattoman lähiverkon tukiasemassa. Kantama voi vaihdella signaalin voimakkuuden ja mahdollisten esteiden

mukaan.

Kätevä, monitoiminen HTTP-palvelintila

Valkotasapainon pistemittaus

Tekstinsyöttö

XQD-kortit: tinkimätöntä suorituskykyä
Kameran kaksipaikkaiseen muistikorttiyksikköön voi sijoittaa kaksi XQD-korttia tai kaksi CF-korttia (tyyppi
I, UDMA-yhteensopiva), ja voit valita kahdesta D5-mallista muistikorttimieltymystäsi vastaavan.14 Urheilua,
toimintaa, muita nopeatempoisia tapahtumia ja 4K/UHD-videota kuvaaville ovat tärkeitä XQD-muistikortit,
jotka pysyvät helposti kameran kuvausnopeuden tahdissa.
14 Kaksipaikkainen

muistikorttiyksikkö voidaan vaihtaa hankinnan jälkeen Nikon-huollossa (veloitusta vastaan).

XQD-tyyppi

CF-tyyppi

RAW-kuvakoko valittavissa
Jos haluat entistäkin nopeampaa suorituskykyä, voit valita D5:ssä kuvaukseen jommankumman kahdesta
tavallista pienemmästä RAW-tiedostokoosta. RAW-koko S ja RAW-koko M (molemmat 12-bittisiä häviöttä
pakattuja) säilyttävät erinomaisen terävyyden ja yksityiskohtaisuuden, joten monipuolinen jälkikäsittely on
mahdollista. Lisäksi koot tukevat kamerassa tehtävää NEF (RAW) -käsittelyä.

HTTP-palvelintila antaa mahdollisuuden sarjakuvaukseen niin, että kameroita kauko-ohjataan tietokoneen
tai älylaitteen verkkoselaimella. D5:ssä tekstiä voi kirjoittaa myös verkkoselaimen avulla, joten voit tarkistaa kamerassa olevat IPTC-tiedot, kommentit ja tekijänoikeustiedot sekä muokata niitä.
Tukiasematila: helppo yhteys langattomaan lähiverkkoon
D5:tä voi käyttää langattoman lähiverkon tukiasemana, kun kameraan on liitetty lisävarusteena saatava
langaton lähetin WT-6 (tai WT-5). HTTP-palvelintilaa käytettäessä tukiasemaan voi yhdistää samaan aikaan
jopa viisi langatonta laitetta. Tämä tuo lisää joustoa verrattuna FTP-lataus-, Kuvansiirto- ja Kameran ohjaus
-tiloihin, jotka sallivat vain yhden laiteyhteyden.

AMMATTILAISTEN

PUHEENVUORO

Moottoriurheilu:

Mirco Lazzari
(Italia)

Kuva mutkasta juuri ulos tulevasta, kameraa kohti kiihdyttävästä ajajasta – pitää pystyä
kuvaamaan 12 kuvaa sekunnissa, jotta onnistuu nappaamaan tällaisen otoksen! D5:n
automaattitarkennuksen tapa seurata kohdetta ja taltioida kuva sekä etsinkuvan selkeä
näkyvyys ovat kaksi tärkeää kehitysaskelta, jotka tekivät tämän kuvan mahdolliseksi

Urheilu:

Muoti/kauneus/
elämäntapa:

Matthias Hangst

Dixie Dixon

(Saksa)

(Yhdysvallat)

D5 tuo kuvaukseen aivan uuden tason. Entistä paremman ISO-suorituskyvyn
ansiosta voin kuvata lyhyemmillä suljinajoilla ja vangita minkä vain toiminnan.
Kuvasin kerran auringonlaskun aikaan valkopaitaista pelaajaa nähdäkseni, miten
D5 selviytyy vastavalossa kuvatuista heikkokontrastisista kohteista. Otin noin
20–30 kuvaa peräkkäin. Kohteen seuranta automaattitarkennuksella toimi todella
vakuuttavasti.

D5 tuntui kokeilussa aivan mahtavalta työkalulta. Ihon sävyt ovat työssäni äärimmäisen
tärkeitä. Tuntumani mukaan kamera todellakin loistaa niissä. Sarjakuvauksen nopeuden
ja automaattitarkennuksen ansiosta saan nyt talteen myös hetket, jotka aiemmin
menivät ohi: nuo vain häivähdyksen ajan näkyvät ilmeet, joista yleensä syntyy paras
kuva. Myös uusi kosketusnäyttö oli mielestäni erittäin hyödyllinen. Saatoin nopeasti
lähentämällä tarkistaa terävyyden, hiukset, meikin ja monia muita yksityiskohtia.

Kuvajournalismi/
urheilu/elokuvaus:

Luonto/villieläimet:

Bill Frakes

Ole Jørgen Liodden

(Yhdysvallat)

(Norja)

Kyseessä on hämmästyttävä kuvauslaite. Kameran automaattitarkennusjärjestelmät
ovat uskomattoman tarkkoja. ISO-herkkyys taas on jotain, jota en ennen uskonut
mahdolliseksi, ja ergonomia on vailla vertaa. Olen todella hyvilläni siitä, että Nikon
lisäsi 4K-tiedostomuodon. Se on itselleni erittäin tärkeä ominaisuus, koska haluan
tallentaa jokaisen yksityiskohdan tiedostomuodossa, joka säilyy käytössä pitkälle
tulevaisuuteen. Olen pyhittänyt elämäni tarinakerronnalle, ja luotan täysin Nikoniin
tarvittavien työkalujen toimittajana.

D5:n automaattitarkennuksen kyky tunnistaa kohteet jopa −4 EVn valaistuksessa
on loistava uudistus. Näin kerran kahden nuoren harmaakarhuaikuisen tappelevan
tai leikkivän vedessä. Oli hyvin pimeää ja kuvasin ISO-herkkyydellä 102 400, mutta
kuvanlaatu oli silti vaikuttava. Alaskan-kuvausretkelläni satoi lähes joka päivä ja
kamerakin oli tavallisesti märkä, mutta se toimi moitteettomasti. Ominaisuus on minulle
äärimmäisen tärkeä: voin luottaa siihen, että työkaluni toimii kaikissa olosuhteissa.

Uusia mahdollisuuksia:
Nikonin luova valaistusjärjestelmä

Järjestelmäkaavio
SALAMALAITTEET

Radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus × yhtenäistetty salaman ohjaus

ETSIMEN LISÄVARUSTEET
Suurentava okulaari
DK-17M

Lisävirtalähde SD-9
Salamalaite SB-5000

Kulmatähtäin
DR-5
Salamalaite SB-910

Yhtenäistetty salaman ohjaus:
käytä salamalaitteita tietokoneen avulla
Yhtenäistetty salaman ohjaus tuo järjestelmään uuden
hallintatason. Voit nyt käyttää SB-5000:ta tai muuttaa
sen asetuksia kameran valikosta tai tietokoneesta Camera Control Pro 2:n avulla, kun laite on kiinnitetty kameran runkoon. Kaikki kamerassa, tietokoneessa tai itse
salamalaitteessa tehdyt asetusmuutokset välittyvät
kaikkiin laitteisiin. Lisäksi voit kameran Tallenna/lataa
asetukset -valikon avulla tallentaa salama-asetukset
muistikorttiin käytettäviksi useissa D5-kameroissa.

Fluoripinnoitteinen etsimen
okulaari DK-17F*

Suurentava okulaari DG-2

Huurtumaton okulaari
DK-17A

Okulaarisovitin DK-18

Okulaari DK-17

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

Kuminen silmäsuppilo DK-19

Salamalaite
SB-5000
Salamalaite SB-700

Salamalaite
SB-910

Okulaarisovitin DK-27*

Salamalaite
SB-700
Salamalaite SB-500

Salamalaite
SB-500
Salamalaite
SB-300

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

KAUKO-OHJAUS JA GPS-LISÄVARUSTEET

Salamalaite SB-300

Langaton
kauko-ohjain WR-1
Modulaarinen
kauko-ohjaussarja ML-3

WR-sovitin
WR-A10

TTL-johto
SC-28/29
Langaton salamanohjain
SU-800

Kameran näyttö

Tietokone (Camera Control Pro 2)

DIGISCOPING-LISÄVARUSTE

Langaton kauko-ohjain
WR-R10

Langallinen
kauko-ohjain MC-36A

Langaton
kauko-ohjain
WR-T10

Langaton
kauko-ohjain WR-R10

Kaukolaukaisin MC-30A

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja R1C1
Salamalaite
SB-5000

Langaton
kauko-ohjain WR-1

Digitaalijärjestelmäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L2

WR-sovitin
WR-A10

Kokoonpano

MIKROFONIT

Langaton mikrofoni ME-W1

Langallinen
kauko-ohjain MC-36A
Kaukolaukaisin
MC-30A

Kaukolaukaisujohto MC-22A

Kaukolaukaisujohto
MC-22A

Jatkojohto MC-21A

Modulaarinen
kauko-ohjaussarja
ML-3

Yhdysjohto MC-23A

Yhdysjohto
MC-23A

Sovitinjohto MC-25A

Sovitinjohto
MC-25A
2-napaiset
kauko-ohjauslisälaitteet

GPS-laite GP-1A
Kaukolaukaisin MC-DC2

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 80–400mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno★ (paras laatu) • Tarkennusaluetila: Valinta
tarkennusalueryhmästä • Valotustila: [M], 1/250 sekuntia, f/7,1 • Valkotasapaino: Värilämpötila 5 000 K • Herkkyys: ISO 10 000
• Picture Control: Vakio • Salama: SB-5000 (radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus, automaattinen nopea FP-täsmäys käytössä)
©Dave Black

Valaistus kohdalleen – SB-5000,
tehokas radio-ohjattava salamalaite
Nikonin ensimmäinen radio-ohjattava salamalaite
SB-5000 tuo käyttöön verrattomat valaistusominaisuudet
niin kentällä kuin studiossakin. Radiosignaali tuo jopa 30
metrin kantaman ja antaa käyttää sekä kameraan
kiinnitetyistä että erillisistä salamalaitteista koostuvia
monimutkaisia valaistuskokoonpanoja. Työskentely
onnistuu nyt myös ympäristöissä, joissa on näköesteitä
tai joissa kirkas auringonvalo voi heikentää optista
signaalia. Lisäksi laitteen uusi jäähdytysjärjestelmä
ehkäisee välähdyspään ylikuumenemista. Täydellä
teholla toimivalla salamalla voi ottaa yli sata kuvaa
nopeasti peräkkäin.

Tilanne hallussa vaativissa tilanteissa:
radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus
D5 tukee täysin Nikonin luovan valaistusjärjestelmän
uutta radio-ohjaustoimintoa. Valinnaisen langattoman
kauko-ohjaimen WR-R1017 avulla voit käyttää yhden tai
usean salamalaitteen kokoonpanoa ja enimmillään
kuutta SB-5000-etäsalamaryhmää. Myös optinen ohjaus
on täysin tuettu, joten vanhoja salamalaitteita voi edelleen käyttää usean salaman kokoonpanoissa.
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E dellyttää lisävarusteena saatavaa WR-sovitinta WR-A10. WR-R10:n
laiteohjelman version on oltava vähintään 3.00.

GPS-sovitinjohto
MC-35

Stereomikrofoni ME-1

SB-5000

Autom. ISO-säätö:
tilanteen mukainen valotus
Valitse kohteen valotusalueet ja hallitse ISO-herkkyyttä
automaattisesti salamakuvauksessa. Valitse Kohde ja
tausta, jos haluat painottaa taustaa ja pääkohdetta yhtä
paljon – esimerkiksi kuvatessasi yömaisemaa. Valitse
Vain kohde, jos haluat optimoida valotuksen vain
pääkohteen perusteella. Salamakuvauksen suurimman
ISO-herkkyyden voi määrittää arvosta ISO 200 aina
asetukseen Hi 5.

GPS-laite**

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

VERKKOLAITTEET, AKUT JA LATURIT
XQD-muistikortti**
CompactFlash-kortti**

TV- JA VIDEOLISÄVARUSTEET

Litiumioniakku
EN-EL18a*/EN-EL18

Virtaliitäntä
EP-6

HDMI-kaapelin pidike*

XQD-muistikortinlukija**
CompactFlash-kortinlukija**

USB-kaapelin pidike*
Tietokone**

Verkkolaite EH-6b
Akkulaturi MH-26a*

HDMI-kaapeli HCE1 (tyypin C liitin n
tyypin A liitin)

ViewNX-i†

USB-kaapeli UC-E22*
Capture NX-D†
LAN-kaapeli**
Älylaite** (iOS/Android™käyttöjärjestelmä)

Personal
computer**

Camera Control Pro 2

Langaton lähetin
WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D

KUULOKE

Televisio**
Kuuloke**

HDMI-liitännällä
varustettu
videotallennin**

FTP-palvelin**

*Vakiovarusteet **Muut kuin Nikon-tuotteet †Voidaan ladata Nikonin verkkosivustoista (maksuton).

Nikonin digitaalijärjestelmäkamera D5 – tekniset tiedot
Kameratyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvapisteet yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Kuvakoko (kuvapistettä)

14_Fl
Tallennus – Tiedostomuoto

Picture Control -järjestelmä
Tallennus – Välineet
Kaksi korttipaikkaa
Tiedostojärjestelmä
Etsin
Kuva-ala
Suurennus
Katselupiste
Diopterin säätö
Tähyslasi
Peili
Syväterävyyden esikatselu
Objektiivin aukko
Yhteensopivat objektiivit

Suljintyyppi
Suljinaika
Salamatäsmäysnopeus
Kuvanottotapa
Kuvausnopeus
Itselaukaisin
Valotuksen mittaus
Mittaustapa

Herkkyysalue
(ISO 100, f/1,4-objektiivi, 20 °C)

Valotusmittarin liitäntä
Valotustilat
Valotuksen korjaus
Valotuksen lukitus
ISO-herkkyys (suositeltu
valotusindeksi)

Aktiivinen D-Lighting
Automaattitarkennus
Herkkyysalue
Tarkennustavat
Tarkennuspisteet
Tarkennusaluetila

Digitaalinen yksisilmäinen peilikamera
Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Nikonin FX-koko
20,8 miljoonaa
35,9 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
21,33 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan Capture NX-D -ohjelmisto)
• FX (36 × 24) -kuva-ala: 5 568 × 3 712 (L), 4 176 × 2 784 (M), 2 784 × 1 856 (S) • 1,2-kertainen (30 × 20)
kuva-ala: 4 640 × 3 088 (L), 3 472 × 2 312 (M), 2 320 × 1 544 (S) • DX (24 × 16) -kuva-ala: 3 648 × 2 432
(L), 2 736 × 1 824 (M), 1 824 × 1 216 (S) • 5:4 (30×24) -kuva-ala: 4 640 × 3 712 (L), 3 472 × 2 784
(M), 2 320 × 1 856 (S) • Valokuvat, jotka on otettu kuvakoon 3 840 × 2160 videotallennuksen
aikana: 3 840 × 2 160 • FX-koon valokuvat, jotka on otettu kuvakoon 1 920 × 1 080 tai 1 280 × 720
videotallennuksen aikana: 5 568 × 3 128 (L), 4 176 × 2 344 (M), 2 784 × 1 560 (S) • DX-koon valokuvat,
jotka on otettu kuvakoon 1 920 × 1 080 tai 1 280 × 720 videotallennuksen aikana: 3 648 × 2 048
(L), 2 736 × 1 536 (M), 1 824 × 1 024 (S) • Valokuvat, jotka on otettu 1 920 × 1 080 -rajaustilassa
tapahtuvan videotallennuksen aikana: 1 920 × 1 080
• NEF (RAW): 12- tai 14-bittinen (häviöttä pakattu, pakattu tai pakkaamaton; valittavissa suuri,
keskikokoinen ja pieni (keskikokoiset ja pienet kuvat tallennetaan 12 bitin värisyvyydellä käyttämällä
häviötöntä pakkausta) • TIFF (RGB) • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva pakkausasetuksella
hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16); Paras laatu -pakkaus käytettävissä
• NEF (RAW) + JPEG: yksittäinen valokuva tallentuu sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa
Vakio, neutraali, värikäs, yksivärinen, muotokuva, maisema ja tasainen; valittua Picture Control
-asetusta voi muuttaa; tallennustilaa mukautetuille Picture Control -asetuksille
• XQD-tyyppi (XQD-kortteja tukevat mallit): XQD-kortit
• CF-tyyppi (CompactFlash-kortteja tukevat mallit): tyypin I CompactFlash-muistikortit
(UDMA7-yhteensopivat)
2 XQD-muistikorttia tai 2 CompactFlash (CF) -muistikorttia, paikkaa 2 voi käyttää ylivuoto- tai
varmuuskopiointitallennukseen tai NEF+JPEG-kuvien erilliseen tallennukseen, kuvia voi kopioida
korttien välillä
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Silmän tasalla oleva pentaprismaetsin
• FX (36 × 24): noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa • 1,2-kertainen (30 × 20): noin
97 % vaakasuunnassa ja 97 % pystysuunnassa • DX (24 × 16): noin 97 % vaakasuunnassa ja 97 %
pystysuunnassa • 5:4 (30 × 24): noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa
Noin 0,72-kertainen (50 mm:n f/1,4-objektiivin tarkennus äärettömyyteen, −1,0 m−1)
17 mm (−1,0 m−1, etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
−3..+1 m−1
B-tyypin kirkas BriteView Matte Mark IX -mattalasi, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit
(rajausruudukko näkyy haluttaessa)
Pikapalautus
Painettaessa Pv-painiketta objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tila) tai kameran
(P- ja S-tila) valitsemaan arvoon
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa, mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit (joidenkin
PC-objektiivien käyttö on rajoitettua), DX-objektiivit (DX [24 × 16] -koon 1,5-kertaista kuva-alaa
käyttävät), AI-P NIKKOR -objektiivit ja muut kuin mikroprosessoriohjatut AI-objektiivit (vain valotustilat
A ja M); IX-NIKKOR-objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja ei-AI-objektiiveja ei voi käyttää. Elektronista
etäisyysmittaria voi käyttää, kun objektiivin suurin aukko on f/5,6 tai sitä suurempi (elektroninen
etäisyysmittari tukee 15 tarkennuspistettä käytettäessä objektiiveja, joiden suurin aukko on vähintään
f/8; 9 pistettä on valittavissa)
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva mekaaninen verhosuljin, elektroninen etuverhosuljin
käytettävissä, kun kuvanottotapana on peili ylhäällä
1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, aikavalotus, X250
X=1/250 s, synkronoidaan sulkimen kanssa, kun valotusaika on 1/250 sekuntia tai pidempi
S (yksittäiskuvaus), CL (sarjakuvaus, hidas), CH (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
E (itselaukaisin), MUP (peili ylhäällä)
Enintään 10 kuvaa/s (Cl-tilassa), 10–12 kuvaa/s tai 14 kuvaa/s peili ylhäällä (Ch-tilassa),
3 kuvaa/s (hiljainen sarjakuvaus)
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
TTL-valotusmittaus noin 180 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla
• Matriisi: kolmiulotteinen värimatriisimittaus III (G-, E- ja D-objektiivityypit);
värimatriisimittaus III (muut mikroprosessoriohjatut objektiivit); värimatriisimittaus käytettävissä
muiden kuin mikroprosessoriohjattujen objektiivien kanssa, jos käyttäjä antaa objektiivitiedot
• Keskustapainotteinen: 75 prosentin painotus kuvan keskellä olevalle 12 mm:n ympyrälle;
läpimitaksi voidaan muuttaa 8, 15 tai 20 mm, tai painotus voidaan perustaa koko kuvan keskiarvoon
(ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit käyttävät 12 mm:n ympyrää) • Piste: mittaa 4 mm:n ympyrän
(noin 1,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä (keskitarkennuspisteestä, kun käytössä on eimikroprosessoriohjattu objektiivi) • Huippuvalopainotteinen: käytettävissä
G-, E- ja D-objektiivityyppien kanssa
• Matriisimittaus tai keskuspainotteinen mittaus: −3–20 EV • Pistemittaus: 2–20 EV
• Huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
Yhdistetty mikroprosessoriohjaus ja AII
Ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P), suljinajan esivalinta-automatiikka (S),
aukon esivalinta-automatiikka (A), käsisäätö (M)
−5..+5 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Valotus lukitaan mitattuun arvoon
ISO 100–102 400 , 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,5, 0,7 tai 1 EV:tä
(vastaa herkkyyttä ISO 50) alle ISO 100:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 tai 5 EV:tä (vastaa herkkyyttä
ISO 3 280 000) yli ISO 102 400:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Valittavissa automaattinen, erittäin suuri +2/+1, suuri, normaali, pieni tai pois
Multi-CAM 20K -automaattitarkennusmoduuli, jossa on TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö ja 153
tarkennuspistettä (joista 99 on ristikkäistyyppisiä tunnistimia ja 15 on f/8-aukkoa tukevia tunnistimia),
joista 55 on valittavissa (35 ristikkäistyyppisiä tunnistinta ja 9 f/8-aukkoa tukevaa tunnistinta)
−4…+20 EV (ISO 100, 20 °C)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C);
ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaisesti • Käsitarkennus (M):
elektronista etäisyysmittaria voi käyttää

153 tarkennuspistettä, joista on valittavissa 55 tai 15
Pistetarkennus, 25, 72 tai 153 pisteen dynaaminen tarkennus, 3D-seuranta, valinta
tarkennusalueryhmästä, automaattinen alue

Tarkennuksen lukitus
Salaman ohjaus

Salamatila
Salaman korjaus
Salaman valmiusilmaisin
Varusteluisti
Nikonin luova
valaistusjärjestelmä (CLS)
Radio-ohjattu kehittynyt
langaton valaistus
Yhtenäistetty salaman ohjaus
Täsmäysliitäntä
Valkotasapaino
Haarukointityypit
Reaaliaikanäkymä – Tilat
Reaaliaikanäkymä –
Tarkennustavat
Reaaliaikanäkymä –
Tarkennusaluetila
Reaaliaikanäkymä –
Automaattitarkennus
Video – Valotuksen mittaus
Video – Mittaustapa
Video – Kuvakoko
(kuvapistettä) ja kuvataajuus

Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla
sivuvalitsimen keskustaa
TTL: noin 180 000 kuvapisteen RGB-tunnistinta käyttävä i-TTL-salamaohjaus;
digitaalijärjestelmäkameralle tarkoitettua tasapainotettua i-TTL-täytesalamaa käytetään
matriisimittauksen, keskustapainotteisen ja huippuvalopainotteisen mittauksen yhteydessä,
digitaalijärjestelmäkameran i-TTL-täytesalamaa pistemittauksen yhteydessä
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden vähennys,
täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys pitkiin suljinaikoihin,
pois; automaattinen nopea FP-täsmäys tuettu
−3..+1 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Valo syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut; valo välkkyy, kun salama on
välähtänyt täydellä teholla
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Tuettu
Tuettu
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Tuettu
ISO 519 -täsmäysliitäntä, jossa on lukituskierre
Automaattinen (3 tyyppiä), hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama,
pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa voi tallentaa, valkotasapainon pistemittaus
käytettävissä reaaliaikanäkymässä), värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikissa hienosäätö
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
C (valokuvan reaaliaikanäkymä) käytettävissä äänettömässä tilassa, 1 (elokuvan reaaliaikanäkymä)
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F)
• Käsitarkennus (M)
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue, kohteen seuranta

Kontrastin havaitseva automaattitarkennus koko kuva-alalla (kamera valitsee tarkennuspisteen
automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
TTL-valotusmittaus pääkuvakennon avulla
Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen
• 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivinen), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
• 1 920 × 1 080 -rajaus; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p
Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/s;
★ hyvä laatu käytettävissä kaikilla kuvako’oilla, normaali laatu käytettävissä kaikilla kuvako’oilla paitsi
koolla 3 840 × 2 160
Video – Tiedostomuoto
MOV
Video – Videon pakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Video – ÄänentallennusmuotoLineaarinen PCM
Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni tai ulkoinen mikrofoni, herkkyys säädettävissä
Video – ISO-herkkyys
• Valotustilat P, S ja A: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 100–Hi 5), yläraja valittavissa
• Valotustila M: Automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 100–Hi 5), yläraja valittavissa; käsisäätö
(ISO 100–102 400, 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein), asetettavissa myös noin 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 tai 5 EV
suuremmaksi kuin ISO 102 400 (vastaa arvoa ISO 3 280 000)
Muut videoasetukset
Indeksimerkintä, ajastetut elokuvat
Näyttö
8 cm:n (3,2 tuuman), noin 2 359 000 kuvapisteen kosketusherkkä TFT-nestekidenäyttö (XGA), jossa
170 asteen katselukulma, noin 100-prosenttinen kuva-ala ja näytön kirkkauden käsisäätö
Toisto
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa) sekä toiston zoomaus, elokuvan toisto, valokuvaja/tai elokuvaesitykset, histogramminäyttö, valoalueet, kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö,
automaattinen kuvan kääntö, kuvan luokittelu, äänimuistioiden tallennus ja toisto sekä IPTC-tietojen
sisällytys ja näyttö
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B -liitin), liittäminen yhdysrakenteiseen USB-porttiin on suositeltavaa
HDMI-lähtö
Tyypin C HDMI-liitäntä
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Äänilähtö
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
10-napainen
Voidaan yhdistää lisävarusteena saatavaan kauko-ohjaimeen, lisävarusteena saatavaan WR-R10:een
kauko-ohjausliitäntä
(tarvitaan WR-sovitin WR-A10) tai langattomaan kauko-ohjaimeen WR-1, GPS-laitteeseen GP-1/GP-1A
tai NMEA0183-version 2.01 tai 3.01 kanssa yhteensopivaan GPS-laitteeseen (tarvitaan lisävarusteena
saatava MC-35-GPS-sovitinjohto ja 9-napaisella D-sub-liittimellä varustettu kaapeli)
Ethernet
RJ-45-liitäntä • Standardit: IEEE 802.3ab (1000BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX) / IEEE 802.3
(10BASE-T) • Tiedonsiirtonopeudet: 10/100/1 000 Mbit/s automaattisen tunnistuksen kanssa
(suurimmat teoreettiset tiedonsiirtonopeudet IEEE-standardin mukaisesti, todellinen nopeus voi
vaihdella) • Portti: 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (AUTO-MDIX)
Oheislaiteliitäntä
Langattomille lähettimille WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Tuetut kielet
Arabia, bengali, bulgaria, englanti, espanja, hindi, hollanti, indonesia, italia, japani, kiina
(yksinkertaistettu ja perinteinen), korea, kreikka, marathi, norja, persia, portugali, brasilianportugali,
puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbia, suomi, tamili, tanska, telugu, thai, tšekki, turkki, ukraina,
unkari, venäjä, vietnam
Akku
Yksi litiumioniakku EN-EL18a
Verkkolaite
Verkkolaite EH-6b, edellyttää virtaliitäntää EP-6 (saatavana erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 160 × 158,5 × 92 mm.
Paino
• XQD-tyyppi (XQD-kortteja tukevat mallit): noin. 1 405 g akun ja kahden XQD-muistikortin kanssa
ilman rungon suojusta ja varusteluistin suojusta, noin 1 235 g (pelkkä kameran runko)
• CF-tyyppi (CompactFlash-kortteja tukevat mallit): noin 1 415 g akun ja kahden CompactFlashmuistikortin kanssa ilman rungon suojusta ja varusteluistin suojusta, noin 1 240 g (pelkkä kameran
runko)
Käyttöympäristö – Lämpötila 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei tiivistymistä)
Vakiovarusteet (voivat vaihdella Litiumioniakku EN-EL18a, akkulaturi MH-26a, USB-kaapeli UC-E22, kameran hihna AN-DC15, rungon
maittain tai alueittain)
suojus BF-1B, varusteluistin suojus BS-3, USB-kaapelin pidike, HDMI-kaapelin pidike, okulaarisovitin
DK-27, fluoripinnoitteinen okulaari DK-17F, akkutilan kansi BL-6
• XQD on SONY Corporationin tavaramerkki. • PictBridge on tavaramerkki. • CompactFlash on SanDisk Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. • Google ja Android™ ovat
Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tuotteet ja tuotemerkkien nimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tässä esitteessä esiintyvät etsin-, nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat simuloituja. • Langattomaan lähettimeen
WT-6/A/B/C, salamalaitteeseen SB-5000 sekä langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja WR-R10 sovelletaan
Yhdysvaltain vientisäädöksiä (EAR). Yhdysvaltain viranomaisten vientilupaa ei tällä hetkellä tarvita muihin
maihin kuin Kuubaan, Iraniin, Pohjois-Koreaan, Sudaniin ja Syyriaan (maaluettelo voi muuttua), sillä näihin
maihin sovelletaan kauppasaartoa tai muita erikoisjärjestelyitä.
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