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Vælg det spejlreflekskamera,  
der passer til dig

DEN ULTIMATIVE BILLEDKVALITET 

©Hideyuki Motegi

Nikon DSLR-kameraer er respekteret af fotografer hele verden over, fordi de kombinerer den 

nyeste billedteknologi med fremragende ergonomi og de legendariske NIKKOR-objektiver og 

dermed giver mulighed for at skabe utrolige billeder. Uanset om du er en erfaren professionel 

eller helt nybegynder, er fotografering med et Nikon digitalspejlreflekskamera den ultimative 

måde til at indfange betydningsfulde øjeblikke.

Fra de avancerede digitale spejlreflekskameraer i FX-format til de mere kompakte modeller i DX-

format er hvert kameras billedsensor med høj opløsning skabt til at give flotte, lysende farver, 

naturlig dybde, jævne overgange og udsøgte detaljer på både billeder og videoer. Nikons 

innovative EXPEED-billedprocessorer muliggør flotte billeder i svagt lys, hurtige kontinuerlige 

optagelseshastigheder, fejlfri autofokus og video i fuld HD. 

Uanset hvilken type fotografi, du fokuserer på, sikrer den kreative frihed, som NIKKORs flere 

end 90 millioner objektiver med F-fatning og det store udvalg af Nikon-tilbehør giver, at det er 

en berigende og befriende oplevelse at bruge et Nikon DSLR-kamera. 



BEgyNDEr AVANcErET PrOFESSIONEL

Vælg kategori

Hvis du ikke tidligere har fotograferet 
med spejlreflekskamera, er et Nikon 
dslr-begynderkamera en effektiv 
og alligevel utrolig enkel måde at 
opnå imponerende resultater på. de 
højtydende billedsensorer i dX-format, 
der findes i disse kameraer, er meget 
større end de sensorer, der typisk findes 
i smartphones eller kompaktkameraer, 
så de billeder, du tager, får langt større 
gennemslagskraft.

de billeder og videoer, du tager med 
et avanceret Nikon dslr, er intet 
mindre end uovertrufne. med intuitiv 
betjening og ergonomi inspireret 
af Nikons professionelle digitale 
spejlreflekskameraer, vil disse kameraer, 
der er holdbare og alligevel lette, i dX- 
og fX-format tænde din passion for 
fotografering, mens du trygt følger din 
inspiration. 

generationer af fotografer har sat deres 
lid til, at Nikons professionelle kameraer 
skaber de mest ikoniske og bevægende 
billeder, der nogensinde er taget. disse 
robuste, fuldt vejrbestandige kameraer, 
der er bygget til at levere en enestående 
billedkvalitet under de vanskeligst 
tænkelige forhold, indeholder de fineste 
autofokussystemer, der findes, og har 
konstant hævet standarden for, hvad der 
er muligt inden for fotografering.



BEgyNDEr 

fasthold livet i høj kvalitet 

Vælg kamera

ansigtsprioriteret af
motivprogrammer og retoucheringsmenu

isO 100-12.800
letvægts rejsekammerat

Opløsning på 24 megapixels 

tag uforglemmelige billeder i høj opløsning. store udskrifter bliver fantastiske, 

og du kan beskære billederne, uden at der går detaljer tabt.

Guide-indstilling 

guide-indstilling viser dig ved hjælp af billedeksempler og en letforståelig, trinvis 

vejledning, hvordan du tager flotte billeder.

Video i fuld HD

Brug kameraets d-video-funktion til at optage videoer, du bliver stolt af. du kan 

optage skarpe videoklip i fuld Hd (1080p) under alle lysforhold ved billedhas-

tigheder på op til 50p/60p.

©Jeremy Walker



Nyd dine minder med det kraftfulde, men alligevel 

brugervenlige D3200.   
Hvis du gerne vil nyde godt af fremragende dslr-billed-

kvalitet, uden at tingene bliver alt for komplicerede, er 

svaret dette kamera med 24,2 megapixels. guide-ind-

stillingen i d3200 viser dig, hvordan du opnår impo-

nerende resultater, og er en fantastisk måde at fast-

holde livet på med en rigdom af detaljer. det ultralette 

kamera, den fremragende ergonomi og det sikre greb 

gør det til en fornøjelse at bruge kameraet, uanset hvor 

du er.

Vigtige funktioner: 
Ansigtsprioriteret AF

det er let at tage perfekte portrætter ved optagelse i 

live View. ansigtsprioriteret af genkender og fokuser-

er automatisk på ansigter i motivet. 

Motivprogrammer og retoucheringsmenu

motivprogrammer optimerer kameraets vigtigste 

indstillinger, så du hurtigt kan tage perfekte billeder. 

Billedretoucheringsmenuen indeholder værktøjer og 

funktioner, der er lette at bruge, så du kan forbedre 

billederne i kameraet. 

BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

ALLE DSLr BEgyNDErKAMErAErSE MErE OM DETTE KAMErA

©Fraser Harding

http://www.nikon.dk/da_DK/d3200


BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

Indfang livets vigtigste øjeblikke med 
D3300. 
Uanset om du primært tager familiebilleder eller har 

mere lyst til selv at finde nye og spændende motiver, 

tager dette kamera med 24,2 megapixels uforglemmelige 

billeder og videoer. guide-indstillingen giver trinvis hjælp 

indbygget i kameraet, og du kan let tilføje specialeffekter 

til billeder og videoer.

Vigtige funktioner: 
ISO 100-12.800

tag knivskarpe billeder, uanset lysforholdene. takket 

være et isO-følsomhedsområde på 100-12.800 (kan 

udvides til isO 25.600 ækvivalent) er du sikker på at få 

alle detaljer med, også når lysforholdene er dårlige.

Letvægts rejsekammerat

d3300 har en vægt på blot 410 g (kun kamerahuset) 

og et lille, sammentrækkeligt objektiv, så det har 

bogstaveligt talt aldrig været lettere at medbringe et 

dslr-kamera.

©Laurel Mcconnell

SE MErE OM DETTE KAMErA ALLE DSLr BEgyNDErKAMErAEr

http://www.nikon.dk/da_DK/d3300


Vælg kamera

AVANcErET 

Overlegen ydeevne i dX-format 
51-punkts af

sensor i fX-format på 24,3 megapixels 
fuldt vejrbestandigt

indbygget Wi-fi og gps 
fremragende billedkvalitet i svagt lys

Vippeskærm
39-punkts af

Alsidig ydeevne 

flotte billeder i svagt lys kombineret med hurtige kontinuerlige 

optagehastigheder, avancerede videofunktioner og indbyggede 

kameraeffekter til at tage perfekte billeder og videoer i enhver 

situation.  

Kompakt opbygning

disse holdbare og lette kameraer med intuitiv ergonomi gør det let at 

følge din inspiration.

Høj opløsning

alt lige fra ekstrem vidvinkel til supertelefoto – tag utroligt detaljerede 

billeder med 24 megapixels og bløde toneovergange og lav støj ved 

optagelser med høj isO-følsomhed.

følg din passion for fotografering

©Junichi Noguchi



Giv din fotoentusiasme en 
saltvandsindsprøjtning med det 
kraftigtfulde D7100-kamera.  
dette digitale spejlreflekskamera med fremragende 

specifikationer er skabt til fotografer, der er parat til 

at forlade den slagne vej i deres jagt på fantastiske 

billeder. kom helt tæt på motivet, og indfang 

begivenheden med udsøgte detaljer. få mest muligt 

ud af optagehastigheder på op til 6 bps og et 

lysfølsomhedsområde på isO 100–6.400.

Vigtige funktioner: 
Overlegen ydeevne i DX-format

CmOs-sensoren på 24,1 megapixels uden Olpf, der er 

indbygget i et kompakt, vejr- og støvbestandigt kamera-

hus, leverer en ekstrem billedskarphed på selv de fineste 

detaljer.

51-punkts AF

Nyd en hurtig og ultrapræcis billedoptagelse med det 

professionelle af-system, der udnytter 51 fokuspunkter, 

hvoraf de 15 er af korstypen.

BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

ALLE AVANcErEDE DSLr-KAMErAEr

©robert Bösch

SE MErE OM DETTE KAMErA

http://www.nikon.dk/da_DK/d7100


Oplev fuldformatfotograferingens sande 
kraft med D610.
dette kraftige spejlrefleksdigitalkamera, som er 

udstyret med professionel teknologi fra Nikon, sikrer 

dig den form for billedkvalitet, som kun fX-formatet 

kan tilbyde dig. det vejrbestandige d610 er så robust, 

at du kan tage det med dig overalt, og det er ideelt 

til entusiastiske fotografer, der gerne vil udvide deres 

fotografiske horisont.

Vigtige funktioner: 
Sensor med 24,3-megapixels i FX-format

du kan tage utroligt detaljerede billeder lige fra 

ekstrem vidvinkel til supertelefotobilleder med bløde 

toneovergange og lav støj ved optagelser med høj isO-

følsomhed.

Fuldt vejrbestandigt

d610 er konstrueret til at holde til krævende forhold og 

byder på en fremragende modstandsdygtighed over for 

fugt og støv.

BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

©robert Bösch

SE MErE OM DETTE KAMErA ALLE AVANcErEDE DSLr-KAMErAEr

http://www.nikon.dk/da_DK/d610


BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

Giv kreativiteten frit løb med D5300. 
med de imponerende avancerede funktioner kan du 

med dette kamera i dX-format med 24,2 megapixel 

indfange og dele magien i din verden til mindste detalje. 

det er udstyret med en stor roterbar vippeskærm med 

høj opløsning, perfekt til den kreative og eventyrlystne 

fotograf, der gerne vil finde sin egen vinkel på 

fotografiets verden.

Vigtige funktioner: 
Indbygget Wi-Fi og GPS 

send billeder direkte fra d5300 til en smartphone 

eller en tablet, så de er nemme at dele,1 og klargør 

dine rejsebilleder ved at geotagge dem med præcise 

positionsoplysninger.

Fremragende billedkvalitet i svagt lys

takket være et isO-følsomhedsområde på 100-12.800 

kan du tage detaljerede billeder med d5300 på mørke 

steder og krystalklare billeder af motiver i hurtig 

bevægelse.

1. det eneste, du behøver at gøre for at sende billeder fra d5300, er at hente den gratis Wireless mobile Utility til din smart-enhed. Wireless mobile Utility er kompatibel med iOs™- og 
android™-smartenheder og kan hentes gratis til din smart-enhed fra google play™ og apple app store™. android, google, google play, Youtube og andre mærker er registrerede varemærker 
tilhørende google inc.

©Kwaku Alston

SE MErE OM DETTE KAMErA ALLE AVANcErEDE DSLr-KAMErAEr

http://www.nikon.dk/da_DK/d5300


Opdag nye perspektiver med det 
inspirerende D5200. 
Uanset om det handler om utrolige billeder eller 

lækre videoer i fuld Hd, er dette dslr-kamera ideelt 

til fotografer, som gerne vil udforske deres kreative 

sider. CmOs-sensoren i dX-format på hele 24,1 

megapixel giver ekstremt detaljerede billeder, og 

kameraet kan føje specialeffekter til videoer eller 

stillbilleder i realtid. 

Vigtige funktioner: 
Vippeskærm

den alsidige vippeskærm giver dig helt unikke synsvinkler. 

Vip den, tilt den, drej den – slip kreativiteten løs, og tag 

unikke billeder, inklusive fantastiske selvportrætter, fra alle 

vinkler.

39-punkts AF

dette autofokussystem er altid på pletten med 39 

fokuspunkter, der giver en overlegen præcision. avanceret 

3d-forfølgelse af motivet bevarer fokus på selv de mindste 

motiver, uanset hvor uforudsigelige deres bevægelser er.

BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

©Douglas Menuez

SE MErE OM DETTE KAMErA ALLE AVANcErEDE DSLr-KAMErAEr

http://www.nikon.dk/da_DK/d5200


PrOFESSIONEL  

Hæv standarden for din fotografering 

Hurtigt

et professionelt Nikon-kamera er bygget til hastighed og byder på 

lynhurtige billedhastigheder, øjeblikkelig responstid og hurtige og lette 

billedoverførsler til netværk.

Pålideligt

fremragende ergonomi, hurtige, holdbare lukkerenheder og robuste 

kamerahuse i magnesiumlegering sikrer maksimal ydelse i ethvert miljø. 

Bemærkelsesværdig kvalitet

en kombination af verdenskendte billedsensorer og brancheførende 

autofokussystemer sikrer forbløffende opløsning, exceptionel præcision 

og udsøgt isO-lysfølsomhed.

11 bps med af
ekstremt isO-område op til 

409.600 ækvivalent

36,3 megapixels 
Hurtig billedhastighed og bredt 

isO-område 

professionelle egenskaber, 
kompakt konstruktion

Vippeskærm og indbygget 
Wi-fi

Bredt isO-område
maksimal objektivkompatibilitet

Vælg kamera
©Dave Black



Den ultimative billedmaskine er blevet 
endnu bedre.  
d4s er som skabt til at tage fremragende billeder med 

imponerende hastigheder, og kameraet flytter grænserne 

for både professionelle og øvede brugere. Baseret på sin 

enorme styrke sikrer d4s, at fotografer får en teknisk 

fordel selv under de mest udfordrende forhold, man kan 

udsættes for.

Vigtige funktioner: 
11 bps med AF

d4s byder på en bemærkelsesværdig motivopnåelse og 

-forfølgelse. kameraet optager med forrygende 11 bps i 

fX-format med overlegen ae/af i forhold til forgængeren 

d4.

Ekstrem ISO 

Optag skarpere, renere og mere veldefinerede billeder 

ved høj isO-følsomhed. større isO-område på 100-

25.600, som kan udvides til op til 409.600 ækvivalent.

BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

ALLE PrOFESSIONELLE  
DSLr-KAMErAEr

©Dave Black

SE MErE OM DETTE KAMErA

http://www.nikon.dk/da_DK/d4s


BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

Skab et nyt mesterværk med D810.   
dette dslr-kamera byder på udsøgt alsidighed med 

høj opløsning lige fra de fineste strukturer til motiver i 

hurtig bevægelse. med sin uforlignelige billedkvalitet, 

høje hastighed og mulighed for optagelse af video i fuld 

Hd er det den ultimative løsning for seriøse fotografer, 

som ønsker friheden til at indfange ethvert motiv med 

imponerende præcision.

Vigtige funktioner: 
36,3 megapixels 

den helt nye sensor uden optisk lavpasfilter giver 

billeder med uovertruffen detaljerigdom. med hurtig 

kanaludlæsning, bredt dynamisk område og ren ydelse ved 

høje følsomheder.

Hurtig billedhastighed og bredt ISO-område 

skyd billeder med op til 7 bps2 og indfang motiver i 

hurtig bevægelse med utrolig fleksibilitet. kontroller 

lyset i enhver situation med isO 64–12.800, der kan 

udvides til isO 32–51.200 ækvivalent.

2. i dX-format, når det anvendes med multifunktionsbatterigreb mB-d12 og en anden strømkilde end eN-el15-batteri.

©Lucas gilman

ALLE PrOFESSIONELLE  
DSLr-KAMErAEr

SE MErE OM DETTE KAMErA

http://www.nikon.dk/da_DK/d810


BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

©ray Demski

Lad dine visioner få frit løb med det 
hurtige, alsidige og handy D750.   
i en verden, hvor alt er muligt, giver dette kraftværk i 

fuldformat med 24,3 megapixel dig friheden til at turde. 

fyldt med professionel billedteknologi og strømlinet 

kompakthed er det det ideelle kamera til seriøse fotografer, 

som gerne vil udforske forskellige former for fotografering. 

Vigtige funktioner: 
Fuldformat, men alligevel handy

en kombination af professionelle funktioner, 

fremragende ergonomi og et letvægtskamerahus giver 

fuldformatfotografering med sand frihed.

Vippeskærm og indbygget Wi-Fi

tag billeder og videoer fra unikke synsvinkler med 

den robuste vippeskærm. Upload imponerende 

fuldformatbilleder via kameraets indbyggede Wi-fi og 

en kompatibel smartphone eller tablet.

ALLE PrOFESSIONELLE  
DSLr-KAMErAEr

SE MErE OM DETTE KAMErA

http://www.nikon.dk/da_DK/d750


BEgyNDEr / AVANcErET / PrOFESSIONEL

Oplev fotografering i rendyrket form med 
Nikon Df.  
med et kamerahus i retrostil og samme sensor med 16,2 

megapixels som Nikons d4 er dette kamera eksponent 

for den ægte passion for fotografering, både hvad angår 

form og funktion. Nikon df kan ligne et klassisk 35 mm-

filmbaseret Nikon-kamera, men det er spækket med de 

seneste teknologier og er designet til at henrykke såvel 

designpurister som kameraentusiaster.

Vigtige funktioner: 
Bredt ISO-område 

med isO 100–12.800, der kan udvides helt op til 204.800 

ækvivalent, opnår du detaljerede billeder med minimal 

støj, selv når du optager under de mest udfordrende 

belysningsforhold.

Maksimal objektivkompatibilitet   

kan bruges sammen med aktuelle og ældre NikkOr-

objektiver. en særlig målerkoblingsarm, der kan vippes 

op, gør det muligt at montere selv ældre ikke-ai 

NikkOr-objektiver på Nikon df. 

©Jeremy Walker

ALLE PrOFESSIONELLE  
DSLr-KAMErAEr

SE MErE OM DETTE KAMErA

http://www.nikon.dk/da_DK/df


oBJektiVer

NærBilleDerBeSkYttelSe

SPeeDligHtS tilSlUtNiNgSMUligHeDerStrØMForSYNiNg

SØgertilBeHØr

tOtal digital imagiNg sYstem
tag billeder med et Nikon dslr-kamera, og du har det fulde udbytte af Nikons total digital 

imaging system lige ved hånden. Nikons udvalg af særlige objektiver og tilbehør, der omfatter 

alt lige fra NikkOr-objektiver til speedlights og trådløse fjernbetjeninger, vil udvide dine 

fotograferingsmuligheder i takt med, at du realiserer dine visioner. 

http://www.nikon.dk/da_DK/lenses
http://www.nikon.dk/da_DK/closeup
http://www.nikon.dk/da_DK/protection
http://www.nikon.dk/da_DK/flash
http://www.nikon.dk/da_DK/power
http://www.nikon.dk/da_DK/connectivity
http://www.nikon.dk/da_DK/viewing
http://www.nikon.dk/da_DK/lenses
http://www.nikon.dk/da_DK/closeup
http://www.nikon.dk/da_DK/protection
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