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45,7 megapikselin FX-kokoinen CMOS-kuvakenno,
joka tarjoaa ISO 64-25600:n

Runsaasti monipuolisia toimintoja ja ominaisuuksia
hääkuvaajille

• Tallenna hämmästyttävät yksityiskohdat 45,7 tehokkaalla
megapikselillä – suurin määrä megapikseleitä Nikonin historiassa.
• Taustavalaistu kennoarkkitehtuuri ja tehokas kohinanvaimennus
EXPEED 5 -kuvaprosessorilla tekevät ISO 25 600:sta totta.
• Tarjoaa kuvia laajalla dynaamisella valikoimalla ISO 64 -arvolla
— alhaisin kameranvalmistajien alkuperäinen asetus.
• EXPEED 5 tuottaa hienovaraiset värisävyt äärimmäisen elävästi.

• Kolme RAW-kokoa: 45,4 MP erittäin suuria tuloksia varten,
25,6 keskikokoisille tai pienille, mikä on ihanteellinen sellaisia
digitaalisia albumeja varten, joissa on 11,4 MP.
• Ainutlaatuinen kuva-alavaihtoehto 1:1-kuvasuhteella laajempaa
luovuutta varten.
• Huippuvalopainotteisuuden avulla hienovaraisten sävyjen ja
vaatteiden värivivahteiden säilyttäminen on mahdollista.
• Kallistuva 8 cm:n/3,2 tuuman 2359 000 pisteen näyttö ja kattavampi
kosketustoiminta, joka mahdollistaa intuitiivisen käytön.
• Pitkällä akunkestolla voi kuvata jopa noin 1 840 valokuvaa*1
pelkällä rungolla ja 5 140 kuvaa*2 valinnaisella MB-D18monitoimiakkuperällä.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Valotus: [M]-tila, 1/320 s, f/4 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 64 • Picture Control: automaattinen © Jerry Ghionis

*1 Perustuu CIPA-standardeihin. EN-EL15a litiumioniakun kanssa.
*2 Perustuu CIPA-standardeihin. EN-EL15a-litiumioniakku rungossa ja EN-EL18b/EN-EL18a
MB-D18:ssa. EN-EL18b/EN-EL18a-litiumioniakun käyttö edellyttää valinnaista
BL-5-akkukotelosuojusta ja MH-26a/MH-26-akkulaturia.

Äänetön valokuvaus, jonka avulla jokaisen
yksityiskohdan voi kuvata täydellisen terävänä,
mutta huomaamattomasti
• Elektronista suljinta käyttämällä äänettömällä*
valokuvaustoiminnolla reaaliaikanäkymässä voi tallentaa
45 megapikselin kuvia ilman mekaanista liike-epäterävyyttä tai
suljinääntä. Täydellinen vaihtoehto hääseremonioihin.
• Tukee noin 6 kuvan/s jatkuvaa kuvausta 45 megapikselillä tai
30 kuvan/s kuvausta 8,6 megapikselillä.
*M- ja A-tiloissa. Aukon ohjausääni kuuluu P- ja S-tiloissa.

Jatkuva kuvaus noin 9 kuvalla/s ja 153 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä, jonka avulla
ohikiitävät tunteet voi tallentaa teräviksi kuviksi
• Mahdollistaa jatkuvan kuvauksen noin 9 kuvalla/s valinnaisella
MB-D18-monitoimiakkuperällä* ja noin 7 kuvalla/s pelkällä
rungolla.
• Tarjoaa yli 130 % D810:n kuva-alasta, 153 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä 99 ristitunnistimella antaa
oikean tarkennuksen ja sommittelun vapauden.
*EN-EL18b/EN-EL18a-litiumioniakun kanssa. Valinnainen BL-5 akkutilan kansi ja MH-26a/MH26akkulaturi, joita tarvitaan EN-EL18b/EN-EL18a-litiumioniakun käyttöön.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Valotus: [M]-tila, 1/200 s, f/2.8 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 3 200 • Picture Control: vakio © Jerry Ghionis

Kuva-ala 1:1

© Jerry Ghionis

NIKKOR-objektiivit ja salamalaite

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR

Tämä nopea keskikokotelekuvausobjektiivi tuo todeksi
NIKKORin ainutlaatuisen kolmiulotteisen tarkan
suunnittelukonseptin. Se antaa boke-efektin ja siirtyy
hienostuneen pehmeästi tarkennustasosta, jolloin kohteiden
luonnollinen syvyys säilyy. Ylivertainen optinen suorituskyky
saavuttaa korkean tarkkuuden
jopa reuna-alueilla, kaukana
olevien kohteiden tarkan
tallennuksen jopa suurimmalla
aukolla sekä poikkeuksellisen
valonlähteiden toiston.

Sisältää NIKKOR-objektiiveissa ensimmäisen kerran käytettävän
asfäärisen ED-lasielementin, joka toimii yhdessä ED-lasin,
asfäärisen linssin, HRI-linssielementtien sekä nanokidepinnoitteen
kanssa ja tuottaa merkittävän optisen suorituskyvyn.
Edistyksellisen tärinänvaimennuksen (VR) vaikutus vastaa
suljinajan lyhentämistä
4,0 askelta*. Muita
merkittäviä ominaisuuksia
ovat muun muassa
sähkömagneettinen
himmennysmekanismi,
fluoripinnoite ja erittäin
kestävä runko.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR

Salamalaite SB-5000

Tämä nopea f/2.8-telezoom, jota on kevennetty, mahdollistaa
ketterän kuvaamisen monipuolisissa tilanteissa. Liikkuvat
osat ja muut osiot on tiivistetty, jotta pölysuojaus ja
tippuvedenpitävyys on parhain mahdollinen. Entistä parempi
optinen suorituskyky on uuden optisen järjestelmän,
fluoriitin käyttöönoton, ED-lasin, HRI-objektiivielementtien ja
nanokidepinnoitteen ansiota. VR-järjestelmän tehokas vaikutus
vastaa suljinajan lyhentämistä normaalitilassa
4,0 askelta*. AF-ajuria
ja AF-seurannan
suorituskykyä on
myös parannettu,
ja vakaa AEhallinta saavutetaan
sähkömagneettisella
himmentimellä.

Monipuolinen, tehokas salamalaite, joka tukee radioohjattua, kehittynyttä langatonta valaistusta*1 ja antaa
sinulle täyden valaistuksen hallinnan niin sisä- kuin
ulkotiloissakin. Salamalaite SB-5000 voi viestiä radion
kautta jopa n. 30 metrin etäisyydeltä*2 ja
esineet tai ympäröivä valaistus häiritsevät
sen toimintaa mahdollisimman vähän.
Vaikka siinä on tehokas 34,5:n (m, ISO 100)
ohjeluku*3, SB-5000 toimii pidempään kuin
perinteiset mallit jäähdytysjärjestelmänsä
ansiosta. Kehittynyt langaton valaistus,
jossa on optisesti hallitut yksiköt, kuten
SB-910, on myös mahdollinen vaihtoehto
D850:n kanssa.

* Perustuu CIPA-standardeihin. Tämä arvo saavutetaan, kun objektiivi on kiinnitetty FX-koon
digitaaliseen järjestelmäkameraan ja zoomaus on suurimmalla teleasetuksella.

• Objektiivi: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR • Valotus: [M]-tila, 1/200 s, f/3.2 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 1 600 • Picture Control: vakio © Jerry Ghionis

*1 Radio-ohjattu AWL-järjestelmä D850:n ja SB-5000:n kanssa edellyttää valinnaista
langatonta kauko-ohjainta WR-R10 ja langatonta etäsovitinta WR-A10.
*2 Likimääräinen alue noin 1,2 metrin korkeudessa: vaihtelee sääolosuhteiden, esineiden
ja radioviestintätilan mukaan.
*3 35 mm:n zoomauspään asennolla, FX-muodossa, vakiovalaisukuvio.

Nikon Digital SLR Camera D850 – tekniset tiedot
Kameratyyppi
Objektiivin kiinnike
Tehollinen kuvakulma
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Kuvapisteet yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä
Kuvakoko (kuvapistettä)

Digitaalinen järjestelmäkamera (yksisilmäinen peiliheijastus)
Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja AF-koskettimet)
Nikonin FX-koko
45,7 miljoonaa
35,9 × 23,9 mm:n CMOS-kenno
46,89 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, pölynpoiston viitetiedot (tarvitaan Capture NX-D -ohjelmisto)
• FX-koon (36×24) -kuva-ala: 8 256 × 5 504 (L: 45,4 milj.), 6 192 × 4 128 (M: 25,6 milj.), 4 128
× 2 752 (S: 11,4 milj.) • 1,2-kertainen (30×20) kuva-ala: 6 880 × 4 584 (L: 31,5 milj.), 5 152 × 3
432 (M: 17,6 milj.), 3 440 × 2 288 (S: 7,8 milj.) • DX (24×16) -kuva-ala: 5 408 × 3 600 (L: 19,4
milj.), 4 048 × 2 696 (M: 10,9 milj.), 2 704 × 1 800 (S: 4,8 milj.) • 5 : 4 (30×24) -kuva-ala: 6 880
× 5 504 (L: 37,8 milj.), 5 152 × 4 120 (M: 21,2 milj.), 3 440 × 2 752 (S: 9,4 milj.) • 1 : 1 (24×24)
-kuva-ala: 5 504 × 5 504 (L: 30,2 milj.), 4 128 × 4 128 (M: 17,0 milj.), 2 752 × 2 752 (S: 7,5 milj.)
• Videon tallennuksen aikana otetut FX-koon valokuvat: 8 256 × 4 640 (L: 38,3 milj.), 6 192 ×
3 480 (M: 21,5 milj.), 4 128 × 2 320 (S: 9,5 milj.) • Videon tallennuksen aikana otetut DX-koon
valokuvat: 5 408 × 3 040 (L: 16,4 milj.), 4 048 × 2 272 (M: 9,1 milj.), 2 704 × 1 520 (S: 4,1 milj.)
Tiedostomuoto
• 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-Baselineyhteensopiva 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
Automaattinen, Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva, Maisema, Tasainen; valittua
Picture Control
-järjestelmä
Picture Control -asetusta voi muokata; mukautettujen Picture Control -asetusten tallennus
Tallennusvälineet
XQD ja SD (Secure Digital)- ja UHS-II-yhteensopivat SDHC- ja SDXC-muistikortit
Kaksoiskorttipaikka
Kumpaakin korttia voidaan käyttää ensisijaiseen tai varmuuskopiointitallennukseen tai NEF
(RAW)- ja JPEG-kuvien erilliseen tallennukseen; kuvia voidaan kopioida korttien välillä
Tiedostojärjestelmä
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Etsin
Silmätason pentaprismaetsin
Kuva-ala
• FX (36×24): noin 100 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa • 1,2× (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
• 1:1 (24×24): noin 97 % vaakasuunnassa ja 100 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,75-kertainen (äärettömään tarkennetulla 50 mm:n objektiivilla, f/1,4, –1,0 m –1)
Katselupiste
17 mm (–1,0 m –1; etsimen okulaarilinssin pinnan keskipisteestä)
Diopterin säätö
–3...+1 m –1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView-mattalasi Mark VIII, jossa on tarkennusalueen kohdistusmerkit
(rajausruudukon saa näkyviin)
Peili
Pikapalautus
Syväterävyyden
Pv-painiketta painettaessa objektiivin aukko himmennetään käyttäjän (A- ja M-tilat) tai
esikatselu
kameran (P- ja S-tilat) valitsemaan aukkoarvoon
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Yhteensopiva AF NIKKOR -objektiivien kanssa, mukaan lukien G-, E- ja D-tyypin objektiivit
(joidenkin PC-objektiivien käyttö on rajoitettua) ja DX-objektiivit [DX (24 × 16) 1,5-kertaista
kuva-alaa käyttäen], AI-P NIKKOR -objektiivit ja muut kuin mikroprosessoriohjatut AIobjektiivit (vain valotustilat A, M ja M*); IX-NIKKOR-objektiiveja, F3AF:n objektiiveja ja
muita kuin 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)

Suljintyyppi

Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva mekaaninen suljin, elektroninen
etuverhosuljin käytettävissä, kun kuvanottotapana on hiljainen laukaisu, hiljainen
sarjakuvaus tai peilin nosto
Suljinaika
1/8 000–30 s 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein, aikavalotus, X250
Salamatäsmäysnopeus X = 1/250 sekuntia; täsmää sulkimen kanssa enintään nopeudella 1/250 s; automaattisen
nopean FP-täsmäyksen tuki
Kuvanottotavat
S (yksittäiskuvaus), C l (sarjakuvaus, hidas), C h (sarjakuvaus, nopea), Q (hiljainen laukaisu),
Q c (hiljainen sarjakuvaus), E (itselaukaisin), Mup (peilin nosto)
Arvioitu kuvausnopeus • EN-EL18b-akku MB-D18-akkuperässä
C l: 1–8 kuvaa/s, C h: 9 kuvaa/s, Q c: 3 kuvaa/s
• Muut virtalähteet
C l: 1–6 kuvaa/s, C h: 7 kuvaa/s, Q c: 3 kuvaa/s
Itselaukaisin
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa 0,5, 1, 2 tai 3 sekunnin välein
Valotuksen mittaustapa TTL-valotusmittaus noin 180 000 kuvapisteen RGB-kennon avulla
Valotuksen mittaustilat • 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 (muut kuin mikroprosessiohjatut objektiivit
ja AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED -objektiivit käyttävät 12 mm:n ympyrää) • Piste: mittaa
4 mm:n ympyrän (noin 1,5 % kuva-alasta) valitusta tarkennuspisteestä (keskitarkennuspisteessä, kun
muuta kuin mikroprosessiohjattua objektiivia tai AF-S Fisheye NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED -objektiivia
käytetään)• Huippuvalopainotteinen: käytettävissä G-, E- ja D-objektiivityyppien kanssa

Herkkyysalue (ISO 100,

• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: −3–20 EV • Pistemittaus: 2–20 EV •
f/1.4-objektiivi, 20 °C)
Huippuvalopainotteinen mittaus: 0–20 EV
Valotusmittarin liitäntä Yhdistetty mikroprosessoriohjaus ja AI
Valotustilat
Ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P); suljinajan esivalinta-automatiikka
(S); aukon esivalinta-automatiikka (A); käsisäätö (M)
Valotuksen korjaus
–5...+5 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Valotuksen lukitus
Valotus lukitaan mitattuun arvoon
ISO-herkkyys
Herkkyys ISO 64–25 600 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein; voidaan myös asettaa arvoon noin 0,3, 0,5,
(suositeltu valotusindeksi) 0,7 tai 1 EV (vastaa herkkyyttä ISO 32) alle ISO 64:n tai noin 0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV (vastaa
herkkyyttä ISO 102 400) yli ISO 25 600:n; automaattinen ISO-herkkyyssäätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting
Valittavissa automaattinen, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
Automaattitarkennus • Multi-CAM 20K -automaattitarkennusmoduuli, jossa on TTL-vaiheentunnistus, hienosäätö
ja 153 tarkennuspistettä (joista 99 ristikkäistyyppistä anturia ja 15 f/8-aukkoa tukevaa
anturia), joista on valittavissa 55 tarkennuspistettä (35 ristikkäistyyppistä anturia ja 9 f/8aukkoa tukevaa anturia)
Automaattitarkennuksen –4...+20 EV (ISO 100, 20 °C)
herkkyysalue
Tarkennustavat
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); ennakoiva
tarkennuksen seuranta aktivoituu automaattisesti kohteen tilan mukaisesti
• Käsitarkennus (M): elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
Tarkennuspiste
153 tarkennuspistettä, joista on valittavissa 55 tai 15

Tarkennusaluetilat

Pistetarkennus, 9, 25, 72 tai 153 pisteen dynaaminen tarkennus, kolmiulotteinen seuranta,
valinta tarkennusalueryhmästä, automaattinen tarkennusalueen valinta
Tarkennuksen lukitus
Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla
sivuvalitsimen keskustaa
Salaman ohjaus
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
Salamatila
Etuverhon täsmäys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, punasilmäisyyden
vähennys, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon täsmäys
pitkiin suljinaikoihin, pois käytöstä
Salaman korjaus
–3...+1 EV 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun lisävarusteena saatava salamalaite on latautunut; valo välkkyy, kun salama
on välähtänyt täydellä teholla
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova
i-TTL-salamaohjaus, radio-ohjattu kehittynyt langaton valaistus, optinen kehittynyt langaton
valaistusjärjestelmä
valaistus, muotoiluvalo, salamavalon lukitus, väritietojen välitys, automaattinen nopea
(CLS, Creative Lighting System) FP-täsmäys, monialuetarkennuksen apuvalo, yhtenäistetty salaman ohjaus
Täsmäysliitäntä
ISO 519 -täsmäysliitäntä, jossa on lukituskierre
Valkotasapaino
Automaattinen (3 tyyppiä), automaattinen luonnonvalo, hehkulamppu, loisteputkivalo (7
tyyppiä), suora auringonvalo, salama, pilvinen, varjo, esiasetus käsin (enintään 6 arvoa
voidaan tallentaa, valkotasapainon pistemittaus käytettävissä reaaliaikanäkymässä),
värilämpötilan valinta (2 500–10 000 K), kaikissa hienosäätö.
Haarukointityypit
Valotus, salama, valkotasapaino ja ADL
Reaaliaikanäkymän tilat C (reaaliaikanäkymä (valokuvat), 1 (reaaliaikanäkymä (video)
Reaaliaikanäkymän
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus AF (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus
tarkennustavat
(AF-F) • Käsitarkennus (M)
Reaaliaikanäkymän
Automaattinen kasvotarkennus, leveä alue, normaali alue, neulanpäätarkennus ja kohteen
tarkennusaluetilat
seuranta
Reaaliaikanäkymän
Kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus missä tahansa kuvan kohdassa (kamera
automaattitarkennus
valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen
seuranta on valittuna)
Videomittausjärjestelmä TTL-valotuksenmittaus pääkuvakennolla
Videomittaustilat
Matriisi, keskustapainotteinen tai huippuvalopainotteinen
Kuvakoko (kuvapisteinä) • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progressiivinen), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p,
ja kuvataajuus
25p, 24p • 1 280 × 720; 60p, 50p • 1 920 ×1 080 (hidastus); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5

Tiedostomuoto
Videon pakkaus
Äänitallennemuoto
Äänentallennuslaite
Elokuvan ISO-herkkyys

Todelliset kuvataajuudet arvoille 60p, 50p, 30p, 25p ja 24p ovat 59,94, 50, 29,97, 25 ja 23,976 kuvaa/
s; laadun valintaa tukevat kaikki kuvakoot paitsi 3 840 x 2 160 (kuvanlaatu aina H) ja hidastettu 1
920 x 1 080 (kuvanlaatu aina normaali)

MOV, MP4
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Lineaarinen PCM, AAC
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni tai ulkoinen mikrofoni, herkkyys säädettävissä
• Valotustilat P, S ja A: automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 64–Hi 2), yläraja valittavissa
(suositeltu valotusindeksi) • Valotustila M: käytettävissä automaattinen ISO-herkkyyssäätö (ISO 64–Hi 2), yläraja
valittavissa; käsisäätö (ISO 64–25 600 1/3, 1/2 tai 1 EV:n välein), asetettavissa myös noin
0,3, 0,5, 0,7, 1 tai 2 EV (ISO 102 400:aa vastaava arvo) suuremmaksi kuin ISO 25 600
Elokuvan aktiivinen D-Lighting Valittavissa samat kuin valokuva-asetukset, erittäin suuri, suuri, normaali, pieni tai pois
Elokuvan enimmäistallennuspituus 29 minuuttia 59 sekuntia
Muut elokuva-asetukset Indeksimerkintä, ajastetut elokuvat, elektroninen tärinänvaimennus
Näyttö
8 cm:n (3,2 tuuman), noin 2 359 000 kuvapisteen kallistettava, kosketusherkkä TFTnestekidenäyttö (XGA), jossa 170 asteen katselukulma, noin 100-prosenttinen kuva-ala ja
manuaalinen näytön kirkkauden säätö
Täyskuvatoisto ja pienoiskuvien toisto (4, 9 tai 72 kuvaa), toiston zoomaus, toiston zoomauksen
Toisto
rajaus, videon toisto, valokuvien tai videoiden kuvaesitys, histogramminäyttö, valoalueet,
kuvan tiedot, sijaintitietojen näyttö, kuvan luokittelu ja automaattinen kuvan kääntö
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 Micro-B -liitin); suositellaan liitäntää yhdysrakenteiseen USBporttiin
HDMI-lähtö
Tyypin C HDMI-liitin
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija; virransaanti laitteesta)
Äänen ulostulo
Pieninapainen stereoliitin (3,5 mm:n halkaisija)
10-napainen
Voidaan yhdistää lisävarusteena saatavaan langalliseen kauko-ohjaimeen MC-30A/
kauko-ohjausliitäntä
MC-36A, modulaariseen kauko-ohjaussarjaan ML-3, langattomaan kauko-ohjaimeen
WR-R10 (tarvitaan langaton kaukosovitin WR-A10) tai WR-1 tai GPS-laitteeseen GP-1/GP-1A
Langaton
• Standardit: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Käyttötaajuus: 2 412–2 462 MHz (kanavat 1–11)
• Enimmäisteho: 8,5 dBm (EIRP) • Todennus: avoin järjestelmä, WPA2-PSK
Bluetooth
• Viestintäprotokollat: Bluetooth-tiedot, versio 4.1 • Käyttötaajuus: 2 402–2 480 MHz
(Bluetooth), 2 402–2 480 MHz (matalatehoinen Bluetooth)
Etäisyys (näkökenttä) Noin 10 metriä ilman häiriöitä; signaalin voimakkuus ja mahdolliset esteet voivat vaikuttaa
kantamaan
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-EL15a/EN-EL15*
Akkuperä
Lisävarusteena saatava MB-D18 monitoimiakkuperä, johon mahtuu yksi EN-EL18b/
EN-EL18a/EN-EL18*-litiumioniakku (saatavissa erikseen) / yksi EN-EL15a/EN-EL15*litiumioniakku tai kahdeksan AA-kokoista alkaliparistoa, Ni-MH- tai litiumparistoa;
EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18*-litiumioniakkujen käyttö edellyttää MH-26a/MH-26akkulaturia ja BL-5-akkukotelosuojusta (molemmat saatavilla erikseen)
Verkkolaite
Verkkolaite EH-5c/EH-5b; edellyttää virtaliitäntää EP-5B (saatavana erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 146 × 124 × 78,5 mm
Noin 1 005 g akun ja XQD-muistikortin kanssa, mutta ilman rungon suojusta; pelkkä runko noin 915 g
Paino
Käyttöympäristö
Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: enintään 85 % (ei kondensaatiota)
Toimitettavat lisävarusteet Litiumioniakku EN-EL15a, akkulaturi MH-25a, fluoripinnoitteinen okulaari DK-17F, USB(voivat vaihdella maittain tai alueittain) kaapeli UC-E22, HDMI/USB-kaapelin pidike, kameran hihna AN-DC18, rungon suojus BF-1B
* Verrattuna EN-EL18b/EN-EL18a:han, yhdellä EN-EL18:n latauksella voidaan ottaa vähemmän kuvia / lyhyempiä elokuvia tai verrattuna EN-EL15a:han,
EN-EL15:lla voidaan ottaa vähemmän kuvia / lyhyempiä videoita.
• XQD on Sony Corporationin tavaramerkki. • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki. • HDMI, HDMIlogo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. •Bluetooth®-sanamerkki
ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Nikon Corporation käyttää lisenssillä. • Muut tuotteet ja tuotenimet
ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Tässä materiaalissa esiintyvät etsin-,
nestekidenäyttö- ja näyttökuvat ovat jäljitelmiä.

Tekniset tiedot ja laitteet voivat muuttua ilmoittamatta, eikä valmistajalla ole asiaan liittyviä velvoitteita. Marraskuu 2017
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LUE KÄYTTÖOPPAAT ENNEN LAITTEIDEN KÄYTTÖÄ. NÄIN VARMISTAT OIKEAN KÄYTTÖTAVAN. OSA ASIAKIRJOISTA
ON LADATTAVISSA OSOITTEESTA downloadcenter.nikonimglib.com.
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