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Selecteer de juiSte d-Slr

DE ULTIEME BEELDKWALITEIT

©Hideyuki Motegi

Nikon d-Slr’s worden graag gebruikt door fotografen uit de hele wereld omdat ze de 

nieuwste beeldtechnologie combineren met een superieure ergonomie en legendarische 

NiKKOr-objectieven om zo schitterende beelden te produceren. Of u nu een 

doorgewinterde professional of een volstrekte beginner bent, fotograferen met een Nikon 

d-Slr is de ultieme manier om memorabele momenten vast te leggen.

de hogeresolutiebeeldsensor van elke camera, van FX-formaat topmodellen tot de 

compactere dX-formaat d-Slr’s, is ontworpen om rijke, levendige kleuren, een natuurlijke 

diepte, vloeiende overgangen en prachtige details in zowel foto’s als video’s vast te leggen. 

Nikon’s innovatieve eXPeed-beeldprocessors bieden uitstekende prestaties bij weinig licht, 

snelle continu-opnamen, een onberispelijke autofocus en Full Hd-video. 

Op welk soort foto’s u zich ook toelegt, de creatieve vrijheid die wordt geboden door 

90 miljoen NiKKOr-objectieven met F-vatting en het veelomvattende assortiment 

Nikon-accessoires zorgt ervoor dat het gebruik van een Nikon d-Slr een verrijkende en 

bevrijdende ervaring is. 



BEgInnEr gEvorDErDE ProfEssIonAL

Selecteer eeN cAteGOrie

Als u nog nooit met een d-Slr-
camera hebt gefotografeerd, vormt 
een Nikon d-Slr voor Beginners een 
krachtige, maar toch eenvoudige 
manier om prachtige beelden vast 
te leggen. de krachtige dX-formaat 
beeldsensoren die het hart van deze 
camera’s vormen, zijn veel groter dan de 
sensoren van de meeste smartphones of 
compactcamera’s, zodat de vastgelegde 
beelden veel spectaculairder zijn. 

de foto’s en video’s die u vastlegt met 
een Nikon d-Slr voor Gevorderden zijn 
op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk. Met 
een intuïtieve bediening en ergonomie, 
geïnspireerd door Nikon d-Slr’s voor 
Professionals, plus een robuuste maar 
toch lichte body wakkeren deze dX- en 
FX-formaat camera’s uw passie voor 
fotografie aan aangezien u ze vol 
vertrouwen overal kunt gebruiken waar 
uw inspiratie u brengt. 

Vele generaties fotografen vertrouwden 
op Nikon’s professionele camera’s 
en hiermee zijn enkele van de meest 
iconische en ontroerende beelden aller 
tijden vastgelegd. deze robuuste, volledig 
weerbestendige camera’s produceren 
een voortreffelijke beeldkwaliteit in de 
moeilijkste omstandigheden die u zich 
maar kunt voorstellen. Ze bevatten de 
beste autofocussystemen die beschikbaar 
zijn en hebben voortdurend de lat hoger 
gelegd als het gaat om de mogelijkheden 
van fotografie.



BEgInnEr 

leg het leven vast  
in hoge kwaliteit 

Selecteer uw cAMerA

Gezichtprioriteit-AF
Onderwerpstanden en retoucheermenu

iSO 100-12.800
lichte reisgenoot

Resolutie van 24 megapixels

leg onvergetelijke beelden vast met een hoge resolutie. Grote afdrukken zien 

er prachtig uit en u kunt beelden uitsnijden zonder dat details verloren gaan.

Hulpstand

Aan de hand van voorbeeldafbeeldingen en duidelijke stapsgewijze instructies 

laat de hulpstand precies zien hoe u fantastische opnamen kunt maken.

Full HD-video

Gebruik de d-filmfunctie van de camera om films te maken waar u trots op 

kunt zijn. u kunt scherpe Full Hd-video’s (1080p) vastleggen bij elk soort licht 

met een beeldsnelheid tot 50p/60p.

©Jeremy Walker



Geniet van uw herinneringen 
dankzij de krachtige, maar toch zeer 
gebruiksvriendelijke D3200.  
Als u wilt genieten van de prachtige beeldkwaliteit van 

een d-Slr, maar het toch simpel wilt houden, is deze 

camera met 24,2 megapixels de perfecte keus. de d3200 

biedt een fantastische manier om het leven in al zijn 

details vast te leggen, met een hulpstand die u laat zien 

hoe u schitterende resultaten kunt bereiken. dankzij de 

lichte body, superieure ergonomie en stevige grip is deze 

camera uiterst plezierig in het gebruik, waar het leven u 

ook brengt.

Belangrijkste kenmerken: 
Gezichtprioriteit-AF 

leg gemakkelijk perfecte portretten vast wanneer u 

fotografeert met livebeeld. Gezichtprioriteit-AF herkent 

automatisch gezichten van mensen in het beeld en stelt 

erop scherp. 

Onderwerpstanden en retoucheermenu

Onderwerpstanden selecteren optimale instellingen 

voor belangrijke camera-opties, zodat u snel perfecte 

opnamen kunt maken. Het fotoretoucheermenu biedt 

gebruiksvriendelijke functies en effecten, waarmee u uw 

foto’s in de camera nog mooier kunt maken.

BEgInnEr / gEvorDErDE / ProfEssIonAL
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ALLE D-sLr’s voor BEgInnErsLEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA

http://www.nikon.nl/nl_NL/d3200
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Maak een echte sfeerimpressie van 
belangrijke momenten met de D3300. 
Of u nu uw opgroeiende kinderen wilt vastleggen of uw 

eigen weg gaat en allerlei nieuwe avonturen beleeft, 

met deze 24,2-megapixel camera maakt u onvergetelijke 

foto’s en films. de hulpstand biedt stapsgewijze 

ondersteuning en u kunt makkelijk speciale effecten 

toevoegen aan foto’s en films.

Belangrijkste kenmerken: 
ISO 100-12.800

leg heldere beelden vast bij elk soort licht. Met een iSO-

bereik van 100-12.800 (uitbreidbaar tot het equivalent 

van 25.600) kunt u alle details in donkere situaties 

vastleggen.

Lichte reisgenoot

Aangezien de d3300 slechts 410 gram weegt (alleen 

de body) en vergezeld gaat van een klein intrekbaar 

kitobjectief, is het gemakkelijker dan ooit om een d-Slr 

mee te nemen.

©Laurel Mcconnell

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA ALLE D-sLr’s voor BEgInnErs

http://www.nikon.nl/nl_NL/d3300


Selecteer uw cAMerA

gEvorDErDE 

Superieure prestaties in dX-formaat 
51-punts AF

FX-formaat sensor van 24,3 MP
Volledig weerbestendig

ingebouwde wi-Fi en GPS 
Krachtige prestaties bij weinig licht

Kantelbare monitor
39-punts AF

Veelzijdige prestaties

uitstekende prestaties bij weinig licht gaan hand in hand met snelle 

continu-opnamen, geavanceerde videofuncties en ingebouwde 

effecten, zodat u in elke situatie prachtige foto’s en video’s kunt 

maken.  

Compact formaat

u kunt deze robuuste en lichte camera’s met hun intuïtieve ergonomie 

gemakkelijk overal mee naartoe nemen waar uw inspiratie u brengt.

Details in hoge resolutie

leg zeer gedetailleerde beelden van 24 megapixels vast, van extreme 

groothoek tot supertele, met vloeiende toongradaties en met weinig 

ruis wanneer u fotografeert met hoge iSO-waarden.

Volg uw passie voor fotografie

©Junichi noguchi



Geef uw passie voor fotografie een 
adrenalineshot met de krachtige D7100.  
deze geavanceerde d-Slr is gemaakt voor fotografen 

die grenzen willen verleggen in hun jacht op 

spectaculaire beelden. Breng onderwerpen dichtbij 

en leg de actie vast met prachtige details. Profiteer 

optimaal van opnamesnelheden tot 6 bps en een 

lichtgevoeligheidsbereik van iSO 100-6400.

Belangrijkste kenmerken: 
Superieure prestaties in DX-formaat

de cMOS-sensor van 24,1-megapixels zonder OlPF 

huist in een compacte, weer- en stofbestendige body 

en produceert een optimale scherpte, zelfs bij de fijnste 

details.

51-punts AF

leg snel en zeer accuraat beelden vast met het 

professionele AF-systeem dat 51 scherpstelpunten 

gebruikt, waaronder 15 kruissensoren.

BEgInnEr / gEvorDErDE / ProfEssIonAL

Alle d-Slr’S VOOr GeVOrderdeN

©robert Bösch

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA

http://www.nikon.nl/nl_NL/d7100


Ervaar de ware kracht van full-frame 
fotografie met de D610.
deze krachtige d-Slr is uitgerust met professionele 

Nikon-technologie en produceert een beeldkwaliteit 

die alleen het FX-formaat kan bieden. de d610 is 

volledig weerbestendig en robuust genoeg om overal 

mee naartoe te nemen. de camera is ideaal voor 

hartstochtelijke fotografen die hun foto’s naar een 

hoger niveau willen tillen.

Belangrijkste kenmerken: 
FX-formaat sensor met 24,3 megapixels

leg zeer gedetailleerde beelden vast, van extreme 

groothoek tot supertele, met vloeiende toongradaties en 

weinig ruis wanneer u fotografeert met hoge  

iSO-waarden.

Volledig weerbestendig

de d610 is bestand tegen zware omstandigheden en 

biedt een verbeterde bescherming tegen vocht en stof.

BEgInnEr / gEvorDErDE / ProfEssIonAL

©robert Bösch

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr GeVOrderdeN
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Laat uw creativiteit de vrije loop met de 
D5300. 
deze dX-formaat camera van 24,2 megapixels beschikt 

over een indrukwekkende reeks geavanceerde functies 

waarmee u de wereld om u heen niet alleen met 

prachtige details kunt vastleggen, maar het resultaat 

ook gemakkelijk kunt delen. de camera is voorzien 

van een grote, kantelbare hogeresolutiemonitor en is 

perfect voor creatieve fotografen die hun eigen kijk op 

fotografie willen verkennen.

Belangrijkste kenmerken: 
Ingebouwde Wi-Fi en GPS  

Stuur beelden rechtstreeks vanaf de d5300 naar een 

smartphone of tablet, waarna u ze gemakkelijk kunt 

delen1 en voeg via geotags nauwkeurige locatiegegevens 

toe aan uw reisfoto’s.

Krachtige prestaties bij weinig licht 

dankzij een iSO-bereik van 100-12.800 kunt u met de 

d5300 gedetailleerde beelden vastleggen in donkere 

omstandigheden en scherpe opnamen maken van 

snelbewegende onderwerpen.

1. Als u beelden wilt verzenden vanaf de d5300, downloadt u eenvoudig de gratis wireless Mobile utility naar uw smartapparaat. wireless Mobile utility is compatibel met smartapparaten 
met iOS™ en Android™ en kan gratis naar uw smartapparaat worden gedownload via Google Play™ en de Apple App Store™. Android, Google, Google Play, Youtube en andere merken zijn 
handelsmerken van Google inc.

©Kwaku Alston

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr GeVOrderdeN

http://www.nikon.nl/nl_NL/d5300


Ontdek nieuwe perspectieven met de 
inspirerende D5200. 
Van adembenemende foto’s tot vloeiende Full Hd-

films, deze d-Slr is ideaal voor fotografen die hun 

creatieve kant willen verkennen. de dX-formaat 

cMOS-sensor van 24,1 megapixels legt beelden 

met fijne details vast en de camera kan in real-time 

speciale effecten toepassen op films of foto’s. 

Belangrijkste kenmerken: 
Kantelbare monitor 

de veelzijdige draaibare monitor biedt unieke standpunten 

om uw visie vast te leggen. u kunt de monitor kantelen, 

draaien, omklappen en zo uw creativiteit verkennen en 

unieke opnamen, maar ook prachtige zelfportretten 

maken vanuit elke hoek.

39-punts AF

de 39 scherpstelpunten bieden een superieure 

nauwkeurigheid, waardoor dit autofocussysteem 

altijd scherpstelt op het gewenste onderwerp. 

Geavanceerde 3d-tracking zorgt ervoor dat de camera 

scherpgesteld blijft op zelfs de kleinste onderwerpen, hoe 

onvoorspelbaar hun bewegingen ook zijn.

BEgInnEr / gEvorDErDE / ProfEssIonAL

©Douglas Menuez

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr GeVOrderdeN
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ProfEssIonAL  

leg de lat hoger voor  
uw fotografie 

Snel 

een Nikon-camera voor Professionals is gebouwd voor snelheid en 

biedt zeer hoge beeldsnelheden, een directe respons en een snelle, 

eenvoudige beeldoverdracht via een netwerk.

Betrouwbaar

een superieure ergonomie, een snelle, duurzame sluiter en een 

robuuste body van magnesiumlegering garanderen topprestaties in 

elke omgeving.

 

Opmerkelijke kwaliteit

wereldberoemde beeldsensoren en toonaangevende 

autofocussystemen staan samen garant voor een verbluffende 

resolutie, uitzonderlijke precisie en uitstekende iSO-lichtgevoeligheid.

11 bps met AF
Zeer groot iSO-bereik tot 

409.600 (equivalent)

36,3 MP 
Hoge beeldsnelheid en groot 

iSO-bereik 

Professionele functies, compact 
ontwerp

Kantelbaar scherm en 
ingebouwde wi-Fi

Groot iSO-bereik
Maximale compatibiliteit voor 

objectieven

Selecteer uw cAMerA
©Dave Black



De ultieme beeldenmachine is nu beter 
dan ooit.  
de d4S is ontworpen om op zeer hoge snelheid 

uitmuntende beelden vast te leggen en verlegt de grenzen 

voor zowel professionals als andere fotografen die geen 

concessies willen doen. doordat de d4S is opgewassen 

tegen de meest uitdagende omstandigheden waarmee 

fotograferen te maken kunnen krijgen, zorgt deze camera 

ervoor dat u de situatie de baas blijft.

Key features:
11 bps met AF 

de d4S biedt een opmerkelijk nauwkeurige scherpstelling 

en tracking. de camera schiet met een razendsnelle 11 bps 

in FX-formaat waarbij de Ae/AF beter is dan die van zijn 

voorganger, de d4.

Zeer groot ISO-bereik 

Maak heldere, scherpere beelden met minder ruis bij 

hoge iSO-waarden. Het grote iSO-bereik van 100-

25.600 is uitbreidbaar tot 409.600 (equivalent).

BEgInnEr / gEvorDErDE / ProfEssIonAL

Alle d-Slr’S VOOr PrOFeSSiONAlS
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Creëer een nieuw meesterwerk met de 
D810.  
Van fijne structuren tot snelle bewegingen biedt deze 

d-Slr een uitmuntende veelzijdigheid met een hoge 

resolutie. Met een onvergelijkbare beeldkwaliteit, snelle 

prestaties en flexibele Full Hd-video is dit de ultieme keuze 

voor serieuze fotografen die de vrijheid willen om elk soort 

onderwerp met gedegen precisie vast te leggen.

Belangrijkste kenmerken: 
36,3 MP 

de gloednieuwe sensor zonder OlPF produceert 

prachtige beelddetails. Met een snelle kanaaluitlezing, 

groot dynamisch bereik en heldere beelden bij hoge 

gevoeligheden.

Hoge beeldsnelheid en groot ISO-bereik  

Fotografeer met maximaal 7 bps2 en leg snelbewegende 

onderwerpen vast met een ongekende flexibiliteit. wees 

het licht de baas in elke situatie met iSO 64-12.800, 

uitbreidbaar tot iSO 32-51.200 (equivalent).

2. in dX-formaat bij gebruik met de MB-d12 battery pack en een andere voedingsbron dan de eN-el15 accu.

©Lucas gilman

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr PrOFeSSiONAlS
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©ray Demski

Volg uw visie met de snelle, veelzijdige en 
handzame D750.  
in een wereld waar alles mogelijk is, biedt deze full-

frame krachtcentrale met 24,3 megapixels u de vrijheid 

om alles aan te durven. Volgepakt met professionele 

beeldtechnologie en met een compact en gestroomlijnd 

ontwerp is dit de ideale camera voor serieuze fotografen 

die verschillende soorten fotografie willen verkennen. 

Belangrijkste kenmerken: 
Full-frame handzaamheid

Professionele functies, een superieure ergonomie en een 

lichte camerabody uit één stuk bieden samen echte full-

frame vrijheid.

Kantelbaar scherm en ingebouwde Wi-Fi

Maak foto’s en films vanuit unieke standpunten met het 

stevige kantelbare scherm. upload indrukwekkende full-

frame foto’s via de ingebouwde wi-Fi van de camera en 

een compatibele smartphone of tablet.

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr PrOFeSSiONAlS

http://www.nikon.nl/nl_NL/d750
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Ervaar de kracht van pure fotografie met 
de Nikon Df.  
Met een body in retrostijl en dezelfde FX-formaat sensor 

met 16,2 megapixels als Nikon’s topmodel, de d4, 

belichaamt deze camera passie voor fotografie in zowel 

vorm als functie. de Nikon df is ontworpen om zowel 

camerapuristen als liefhebbers van design in vervoering te 

brengen. de camera ziet er misschien uit als een klassieke 

analoge Nikon-kleinbeeldcamera, maar zit boordevol met 

de nieuwste technologieën.

Belangrijkste kenmerken: 
Groot ISO-bereik

dankzij iSO 100-12.800, uitbreidbaar tot 204.800 

(equivalent), legt u zeer gedetailleerde beelden met een 

minimale ruis vast, zelfs als u opnamen maakt in uiterst 

moeilijke lichtomstandigheden.

Maximale compatibiliteit voor objectieven 

de camera kan worden gebruikt met nieuwe en oude 

NiKKOr-objectieven. dankzij een unieke inklapbare 

diafragmasimulator kunt u zelfs klassieke NiKKOr-

objectieven zonder Ai op de Nikon df bevestigen. 

©Jeremy Walker

LEEs MEEr ovEr DEzE cAMErA Alle d-Slr’S VOOr PrOFeSSiONAlS

http://www.nikon.nl/nl_NL/df


OBjectieVeN

clOSe-uPBeScHerMiNG

SPeedliGHtS cONNectiViteitStrOOMVOOrZieNiNG

weerGAVe

tOtAl diGitAl iMAGiNG SYSteM
Als u fotografeert met een Nikon d-Slr, ligt de volledige kracht van Nikon’s total digital 

imaging System binnen handbereik. Nikon’s assortiment speciale objectieven en accessoires is 

zeer uitgebreid, van NiKKOr-optiek tot Speedlight-flitsers en draadloze afstandsbedieningen. 

Hiermee kunt u uw opnamemogelijkheden uitbreiden en zo uw visie verwezenlijken. 
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