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Valitse itsellesi sopiVin  
DslR-kameRa

Uskomaton kUVanlaatU

©Hideyuki Motegi

Valokuvaajat kaikkialla maailmassa arvostavat nikonin DslR-kameroita, joissa uusin 

kuvaustekniikka yhdistyy upeasti ergonomiaan ja legendaarisiin nikkoR-objektiiveihin. 

tuloksena on uskomattoman upeita kuvia. olitpa sitten kokenut ammattikuvaaja tai 

innokas aloittelija, nikonin DslR-kamera on paras tapa ikuistaa tärkeät hetket.

niin FX-koon lippulaivamalleissa kuin pienemmissä DX-koon kameroissakin on 

suuritarkkuuksinen kuvakenno, joka toistaa täyteläiset ja eloisat värit, luonnollisen 

syvyysvaikutelman, tasaiset liukusävyt ja upeat yksityiskohdat sekä valokuvissa että 

videoissa. nikonin innovatiivisten eXpeeD-kuvaprosessorien ansiosta kameroissa 

on erinomainen suorituskyky heikossa valaistuksessa, nopea sarjakuvaus, virheetön 

automaattitarkennus ja Full HD -video-ominaisuudet. 

olipa kuvauksen kohteena mikä tahansa, yli 90 miljoonaa F-bajonetilla varustettua 

nikkoR-objektiivia sekä valtava valikoima nikonin lisävarusteita antavat luovuudelle tilaa ja 

takaavat, että nikonin DslR-kameralla kuvaaminen on upea, vapauttava kokemus. 



AloittelijA edistynyt AMMAttilAinen

Valitse lUokka

Jos vasta aloittelet DslR-kameran 
käyttöä, aloittelijan nikon DslR 
-kamera on tehokas mutta erittäin 
yksinkertainen tapa ottaa upeita kuvia. 
näiden kameroiden ydin, erittäin 
tehokas DX-koon kuvakenno, on 
paljon suurempi kuin älypuhelimissa tai 
kompaktikameroissa yleensä käytettävät 
kennot, mikä näkyy kuvien selkeästi 
paremmassa laadussa.

edistyneen nikon DslR -kameralla saa 
todella huikeita valokuvia ja videoita. 
näissä DX- ja FX-koon kameroissa on 
nikonin ammattilaisen DslR-kameroista 
tutut helppokäyttöiset painikkeet 
ja ergonominen muotoilu. ne ovat 
kestäviä mutta kevyitä. ne innostavat 
kuvaamaan, sillä voit luottavaisin mielin 
seurata inspiraatiotasi.

monta valokuvaajasukupolvea on 
luottanut nikonin ammattilaistason 
kameroihin, ja niillä on otettu osa 
kaikkien aikojen ikimuistoisimmista ja 
pysäyttävimmistä kuvista. säänkestävät 
ja vankat kamerat tuottavat loistavaa 
kuvanlaatua kaikkein haastavimmissakin 
olosuhteissa. niissä on parhaat saatavilla 
olevat automaattitarkennusjärjestelmät, 
ja ne ovat kerta toisensa jälkeen 
nostaneet kameroiden suorituskyvyn 
rimaa ylemmäs.



AloittelijA 

tallenna elämää 
huippuluokan kuviin 

Valitse kameRa

kasvotarkennus
kuvausohjelmat ja muokkausvalikko

iso 100–12 800
kevyt matkakumppani

24 megapikselin tarkkuus

ota unohtumattomia teräväpiirtoisia kuvia. suuretkin tulosteet näyttävät 

laadukkailta, ja voit rajata kuvia yksityiskohtia menettämättä.

Opastila

opastilan esimerkkikuvat ja selkeät vaiheittaiset ohjeet näyttävät tarkasti, miten 

voit ottaa upeita valokuvia.

Full HD -video

kameran D-videotilassa voit ottaa videoita, joista voit olla ylpeä. Voit tallentaa 

teräviä Full HD (1080p) -videoleikkeitä kaikenlaisessa valaistuksessa jopa 

kuvataajuudella 50p/60p.

©jeremy Walker



Vaali muistojasi tehokkaalla ja helppokäyttöisellä 

D3200-kameralla.  
tämä 24,2 megapikselin kamera on täydellinen ratkaisu, 

jos haluat nauttia DslR-kameran kuvanlaadusta ilman 

ylimääräisiä kommervenkkejä. D3200-kameralla voit tal-

lentaa elämää kaikkine yksityiskohtineen, ja sen opastila 

näyttää, miten saat upeita tuloksia. kamerassa on kevyt 

runko, erinomainen ergonomia ja tukeva kahva, joten 

sen käytöstä nauttii missä tahansa.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Kasvotarkennus

Reaaliaikanäkymässä on helppo ottaa täydellisiä 

muotokuvia. kasvotarkennus tunnistaa kuvassa olevat 

kasvot automaattisesti ja tarkentaa niihin. 

Kuvausohjelmat ja muokkausvalikko

kuvausohjelmat optimoivat kameran tärkeimmät 

asetukset, joten pystyt ottamaan nopeasti täydellisiä 

kuvia. Valokuvan muokkausvalikossa on helppokäyt-

töisiä työkaluja ja tehosteita, joilla voit parannella 

valokuvia kamerassa.

AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

kaikki aloitteliJan  
DslR-kameRat

lisätietoJa kameRasta

©Fraser Harding

http://www.nikon.fi/fi_FI/d3200


AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

D3300-kameralla ikuistat tärkeiden 
hetkien tunnelman. 
tällä 24,2 megapikselin kameralla on helppo ottaa 

unohtumattomia valokuvia ja videoita vaikkapa uudesta 

perheenjäsenestä tai patikointiretkestä. kameran opastila 

ohjaa kuvaamista vaihe vaiheelta, ja voit kätevästi lisätä 

erikoistehosteita valokuviin ja videoihin.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
ISO 100–12 800

ota selkeitä kuvia kaikissa valaistuksissa. iso-

herkkyysalue on 100–12 800 (laajennettavissa 

herkkyyttä 25 600 vastaavaksi), joten saat kuviin kaikki 

yksityiskohdat myös heikossa valaistuksessa.

Kevyt matkakumppani

D3300 painaa vain 410 g (pelkkä runko), ja sen mukana 

tulee pienikokoinen, sisäänvedettävä objektiivi. DslR-

kameran kuljettaminen mukana on helpompaa kuin 

koskaan.

©laurel McConnell

lisätietoJa kameRasta kaikki aloitteliJan  
DslR-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d3300


Valitse kameRa

edistynyt 

erinomainen DX-koon suorituskyky 
51 pisteen 

automaattitarkennusjärjestelmä

24,3 megapikselin FX-kokoinen kenno
täysin säänkestävä

Yhdysrakenteinen Wi-Fi ja Gps 
erinomainen suorituskyky heikossa 

valaistuksessa

kääntyvä näyttö
39 pisteen 

automaattitarkennusjärjestelmä

Monipuolista suorituskykyä

erinomaiset ominaisuudet heikossa valaistuksessa kuvaamiseen sekä 

nopea sarjakuvaus, laadukkaat videotoiminnot ja kameran tehosteet 

tuottavat hienoja valokuvia ja videoita tilanteessa kuin tilanteessa.  

Pienikokoinen

kamerat ovat kestäviä ja kevyitä ja niissä on erinomainen ergonomia, 

joten niitä on helppo kuljettaa mukana sinne, minne inspiraatio vie.

Erittäin tarkat yksityiskohdat

24 megapikselin kameralla saa niin erittäin pienellä laajakulmalla 

kuin supertelelläkin todella yksityiskohtaisia kuvia, joissa on pehmeät 

liukusävyt ja vain vähän kohinaa suurilla iso-herkkyysasetuksilla.

Jatka intohimoista 
valokuvausharrastustasi

©junichi noguchi



Tehokas D7100 antaa uutta intoa 
valokuvaukseen.
tämä laadukas DslR-kamera on suunnattu 

valokuvaajille, jotka ovat valmiita ylittämään rajoja 

loistokuvien tavoittelussa. pääset lähelle kohteita ja 

voit tallentaa toiminnan yksityiskohtiaan myöten. käytä 

jopa 6 kuvan sekuntinopeutta ja herkkyysaluetta iso 

100–6 400 tehokkaasti hyväksesi.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Erinomainen DX-koon suorituskyky

kevyessä, sään- ja pölynkestävässä rungossa on 24,1 

megapikselin Cmos-kenno ilman optista alipäästösuo-

datinta, joten kuvien pienimmätkin yksityiskohdat ovat 

erittäin teräviä.

51 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä

ammattitasoisen automaattitarkennusjärjestelmän 

ansiosta voit ottaa kuvia nopeasti ja erittäin tarkasti. 

Järjestelmässä on 51 tarkennuspistettä, joista 15 on 

ristikkäisiä.

AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

kaikki eDistYneen  
DsRl-kameRat

©Robert Bösch

lisätietoJa kameRasta

http://www.nikon.fi/fi_FI/d7100


Koe täyden koon valokuvauksen 
todellinen voima D610-kameralla.
tässä ammattitason nikon-tekniikalla varustetussa 

tehokkaassa DslR-kamerassa on FX-koon kenno, 

joten kuvanlaatu on vakuuttava. täysin säänkestävä 

D610 kestää menossa mukana missä tahansa, ja se 

sopii innokkaille valokuvaajille, jotka haluavat ottaa 

valokuvauksessa seuraavan askelen.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
24,3 megapikselin FX-koon kenno

kameralla saa niin erittäin pienellä laajakulmalla kuin 

supertelelläkin todella yksityiskohtaisia kuvia, joissa on 

pehmeät liukusävyt ja vain vähän kohinaa suurilla iso-

herkkyysasetuksilla.

Täysin säänkestävä

D610 on suunniteltu kestämään ankaria olosuhteita, 

joten sen kosteuden ja pölyn sietokyky on tavallista 

parempi.

AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

©Robert Bösch

lisätietoJa kameRasta kaikki eDistYneen  
DsRl-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d610


AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

Päästä luovuutesi lentoon D5300-
kameralla.
tässä 24,2 megapikselin DX-koon kamerassa on 

paljon erinomaisia ominaisuuksia, joten sillä voi 

ottaa uskomattoman tarkkoja kuvia ja jakaa niitä 

vaivattomasti. suuri ja tarkka kääntyvä näyttö sopii 

erinomaisesti luoville kokeilijoille, jotka etsivät kuviinsa 

erilaisia kuvakulmia.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Yhdysrakenteinen Wi-Fi ja GPS

Jakaminen on helppoa, sillä voit lähettää kuvat suoraan 

D5300-kamerasta älypuhelimeen tai tablettiin1. Voit myös 

lisätä tarkat paikkatiedot matkakuviin geotunnisteilla.

Erinomainen suorituskyky heikossa valaistuksessa 

D5300-kameran iso-herkkyysalue on 100–12 800, joten 

voit ottaa yksityiskohtaisia kuvia heikossa valaistuksessa ja 

selkeitä kuvia nopeasti liikkuvista kohteista.

1. Jos haluat lähettää kuvia D5300-kamerasta, lataa maksuton Wireless mobile Utility -apuohjelma älylaitteeseen. Wireless mobile Utility on yhteensopiva ios™- ja android™-älylaitteiden 
kanssa. Voit ladata sen maksutta Google play™- ja applen app store™ -palveluista. android, Google, Google play, Youtube ja muut merkit ovat Google inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

©Kwaku Alston

lisätietoJa kameRasta kaikki eDistYneen  
DsRl-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d5300


Etsi uusia kuvakulmia inspiroivalla 
D5200-kameralla. 
tämä DslR on paras kamera valokuvaajille, jotka 

haluavat toteuttaa luovaa näkemystään niin 

valokuvissa kuin tasaisissa Full HD -videoissakin. 24,1 

megapikselin DX-kokoinen Cmos-kenno tallentaa 

erittäin yksityiskohtaisia kuvia. kamerassa voi myös 

lisätä erikoistehosteita videoihin tai valokuviin 

reaaliaikaisesti.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Kääntyvä näyttö

monipuolisen kääntyvän näytön avulla voit hyödyntää 

erikoisia kuvakulmia. kierrä, kallista, käännä – hyödynnä 

luovuuttasi ja ota ainutkertaisia kuvia, vaikkapa omakuvia, 

kaikenlaisista kuvakulmista.

39 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä

39 tarkennuspisteellä varustettu 

automaattitarkennusjärjestelmä tarkentaa aina oikein. 

edistynyt kohteen kolmiulotteinen seuranta säilyttää 

tarkennuksen pienimmissäkin kohteissa, vaikka ne 

liikkuisivat arvaamattomasti.

AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

©douglas Menuez

lisätietoJa kameRasta kaikki eDistYneen  
DsRl-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d5200


AMMAttilAinen  

nosta rimaa ylemmäs

Nopea

nikonin ammattilaisen kameran kuvausnopeus on uskomaton ja 

vasteaika olematon. myös kuvien siirto verkkoon tapahtuu hetkessä.

Luotettava

erinomainen ergonomia, nopeat ja kestävät suljinyksiköt sekä vankka 

magnesiumseosrunko takaavat hyvän suorituskyvyn kaikenlaisissa 

ympäristöissä.

 

Huikea laatu

maailmankuulut kuvakennot ja alan johtava 

automaattitarkennusjärjestelmä varmistavat yhdessä erinomaisen 

tarkkuuden, uskomattomat yksityiskohdat ja valtavan iso-

herkkyysalueen.

11 kuvaa/s 
automaattitarkennuksella
Valtava iso-herkkyysalue, 

vastaavuus jopa iso 409 600

36,3 mp 
suuri kuvataajuus ja laaja 

iso-herkkyysalue

ammattilaistasoiset toiminnot, 
pieni koko

kallistettava näyttö ja 
yhdysrakenteinen Wi-Fi

Valtava iso-herkkyysalue
paras mahdollinen objektiivien 

yhteensopivuus

Valitse kameRa
©dave Black



Täydellinen kuvauslaite on kehittynyt 
entisestään.  
D4s on suunniteltu upeiden kuvien ottamiseen 

huippunopeudella, ja se laajentaa sekä ammattilaisten 

että muiden vaativien käyttäjien käsitystä kuvauksesta. 

D4s on suunniteltu ammattikuvaajien kohtaamiin vaativiin 

olosuhteisiin, joten sillä saa loistavat otokset tilanteessa 

kuin tilanteessa.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
11 kuvaa/s automaattitarkennuksella 

D4s:n kohteen tunnistus- ja seurantaominaisuudet ovat 

erinomaiset. kamera ottaa peräti 11 FX-kokoista kuvaa/s, 

ja siinä on edeltäjäänsä, D4:ää, parempi automaattivalotus 

ja -tarkennus.

Äärimmäinen ISO-herkkyysalue

entistä terävämmät, puhtaammat ja 

yksityiskohtaisemmat kuvat suurilla iso-herkkyyksillä. 

iso 100–25 600 -herkkyysalue on laajennettavissa 

vastaamaan jopa arvoa 409 600.

AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

kaikki ammattilaisen  
DslR-kameRat

©dave Black

lisätietoJa kameRasta

http://www.nikon.fi/fi_FI/d4s


AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

Luo uusi mestariteos D810-kameralla.  
tämä DslR on erittäin tarkka ja monipuolinen 

kamera, joka sopii niin tarkkojen yksityiskohtien 

kuin nopean toiminnankin kuvaamiseen. siinä on 

erinomainen kuvanlaatu, nopeus ja monipuolinen Full 

HD -videotoiminto, joten se soveltuu kunnianhimoisille 

kuvaajille, jotka haluavat kuvata kaikenlaisia kohteita 

erittäin tarkasti.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
36,3 MP 

täysin uudistetussa kennossa ei ole optista 

alipäästösuodinta, joten kuvien laatu on erinomainen. 

kennon ominaisuuksia ovat nopea kanavanluku, laaja 

dynaaminen alue ja erinomainen suorituskyky suurilla 

herkkyyksillä.

Suuri kuvataajuus ja laaja ISO-herkkyysalue 

sarjakuvaus jopa 7 kuvaa/s2 ja paljon jouston varaa 

nopeasti liikkuvien kohteiden kuvaamiseen. Voit hallita 

valaistusta kaikissa tilanteissa iso-herkkyyksillä  

64–12 800, ja herkkyyden voi laajentaa vastaamaan iso-

herkkyyttä 32–51 200.

2. DX-koossa, kun käytössä on mB-D12-akkuperä ja kun virtalähde on jokin muu kuin en-el15-akku.

©lucas Gilman

lisätietoJa kameRasta kaikki ammattilaisen  
DslR-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d810


AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

©Ray demski

Nopea, monipuolinen ja ketterä D750 
antaa tilaa luovuudelle.  
kun kaikki on mahdollista, täyden kennokoon 24,3 

megapikselin tehopakkaus haastaa kokeilemaan rajoja. 

kameran ammattilaistasoinen kuvaustekniikka ja 

virtaviivainen muotoilu sopivat valokuvauksen vakavasti 

ottaville kuvaajille, jotka haluavat kokeilla valokuvauksen eri 

muotoja.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Täyskenno pienessä paketissa

ammattilaistasoiset toiminnot, erinomainen ergonomia ja 

kevyt, yksiosainen kameran runko ovat yhdistelmä, joka 

korostaa täyden koon kennon tuomaa vapautta.

Kallistettava näyttö ja yhdysrakenteinen Wi-Fi

Vankan kallistettavan näytön ansiosta voit kuvata 

valokuvia ja videoita erikoisista kuvakulmista. Voit 

ladata hienoja täyden kennokoon valokuvia kameran 

yhdysrakenteisella Wi-Fi-yhteydellä ja yhteensopivalla 

älypuhelimella tai tabletilla.

lisätietoJa kameRasta kaikki ammattilaisen  
DslR-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/d750


AloittelijA / edistynyt / AMMAttilAinen

Koe valokuvaus puhtaimmillaan Nikon Df 
-kameran avulla.  
kameran retrotyylinen runko ja sama 16,2 megapikselin 

kenno kuin nikonin D4-lippulaivakamerassa ovat osoitus 

intohimoisesta suhtautumisesta valokuvaukseen sekä 

muotoilun että toimintojen osalta. niin huippumuotoilun 

ystäville kuin kamerapuristeille suunniteltu nikon Df 

näyttää klassiselta 35 mm:n nikon-filmikameralta, mutta 

on täynnä uusinta tekniikkaa.

Tärkeimmät ominaisuudet: 
Valtava ISO-herkkyysalue

iso-herkkyys 100–12 800, laajennettavissa vastaamaan 

jopa arvoa 204 800. tuloksena on yksityiskohtaiset kuvat ja 

vähän kohinaa vaativissakin valaistusolosuhteissa.

Paras mahdollinen objektiivien yhteensopivuus  

käytä yhdessä nykyisten ja aiempien nikkoR-objektiivien 

kanssa. erityinen kokoonpainuva valonmittauksen 

kytkentävipu mahdollistaa nikonin Df-kamerassa myös 

sellaisten klassikko-objektiivien käytön, jotka eivät ole ai 

nikkoR -objektiiveja.

©jeremy Walker

lisätietoJa kameRasta kaikki ammattilaisen  
DslR-kameRat

http://www.nikon.fi/fi_FI/df


oBJektiiVit

läHikUVaUssUoJaUs

salamalaitteet YHteYDetViRtaläHteet

etsin

täYDellinen DiGitaalinen kUVaUsJäRJestelmä
nikonin DslR-kamerat ovat osa nikonin täydellistä digitaalista kuvausjärjestelmää. nikonin 

objektiivit ja lisävarusteet sisältävät kaiken mahdollisen nikkoR-optiikasta salamalaitteisiin ja 

langattomiin kauko-ohjaimiin. ne laajentavat kuvausmahdollisuuksia ja auttavat toteuttamaan 

visiosi. 
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