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Finn det digitale speilreFleks- 
kameraet som passer For deg

det Ypperste aV BildekValitet

©Hideyuki Motegi

nikons digitale speilreflekskameraer er favoritter blant fotografer over hele verden. 

de kombinerer det siste innen bildeteknologi, førsteklasses ergonomi og legendariske 

nikkor-objektiver – for imponerende bilder. med nikons digitale speilreflekskameraer har 

du det beste verktøyet til å forevige de viktige øyeblikkene – enten du er nybegynner eller 

erfaren profesjonell fotograf.

Hvert kamera – fra toppmodellene i FX-format til de mer kompakte modellene i dX-

format – har en bildebrikke med høy oppløsning som er konstruert for å gi rene og fyldige 

farger, naturlig dybde, jevne gradasjoner og utsøkte detaljer både i bilder og filmer. nikons 

eXpeed bildeprosessorer gir suverene resultater i svakt lys og under serieopptak med høy 

hastighet. dessuten får du presis autofokus og video i full Hd-kvalitet. 

til nikon speilreflekskameraer er det produsert mer enn 90 millioner nikkor-objektiver 

med F-fatning, samt et omfattende utvalg av tilbehør. det gir en kreativ frihet som 

gjør fotografering og filming med nikons digitale speilreflekskameraer til en berikende  

opplevelse, uansett hvilket motiv du ser i søkeren.



NybegyNNer AvANsert ProfesjoNell

Velg kategori

Hvis du er nybegynner, gir et nikon 
speilreflekskamera i nybegynner-
kategorien det du trenger for å ta 
flotte bilder på en enkel måte. disse 
kameraene har bildebrikker i dX-
format. de er mye større og har høyere 
ytelse enn bildebrikkene som brukes i 
smarttelefoner og kompaktkameraer. det 
betyr at du får mye bedre bilder.

Bildene og filmene du får med et 
nikon-speilreflekskamera i avansert-
kategorien, er simpelthen eksepsjonelle. 
disse kameraene i dX- og FX-format 
har intuitive kontroller og ergonomi 
inspirert av nikons speilreflekskameraer 
i profesjonell-kategorien. kameraene 
er så lette og likevel så solide at de kan 
følge deg hvor enn i verden du jakter på 
gode motiver.

generasjoner av fotografer har satt sin 
lit til nikons profesjonelle kameraer for 
å ta noen av tidenes mest gripende og 
minneverdige bilder. disse robuste og 
værbeskyttede kameraene er konstruert 
for å levere høy bildekvalitet selv under 
de mest krevende opptaksforhold. de er 
utstyrt med et avansert autofokussystem 
og har satt nye standarder for hva som er 
mulig innen fotografering.



NybegyNNer 

Fang livets mangfold i 
suveren kvalitet 

Velg kamera

ansiktsprioritert aF
motivprogrammer og retusjeringsmeny

iso 100–12800
lett reisefølge

24 megapikslers oppløsning

ta flotte bilder med høy oppløsning. Bildeutskrifter i stort format imponerer, og 

du kan beskjære bildene uten tap av detaljer.

Guide-funksjon

guide-funksjonen bruker bildeeksempler og trinnvis veiledning for å vise 

hvordan du tar flotte bilder.

Film i full HD

Bruk kameraets d-filmfunksjon til å lage filmer du kan være stolt av. du kan 

gjøre skarpe videoopptak i full Hd (1080p) under alle lysforhold, med bilde-

frekvenser opptil 50p/60p.

©jeremy Walker



Ta vare på de gode øyeblikkene med det avanserte 

og brukervennlige D3200. 
Hvis du vil ha den overlegne bildekvaliteten som bare et 

digitalt speilreflekskamera kan levere, uten at bruken blir 

mer komplisert, er dette kameraet med 24,2 megapik-

sler løsningen. guide-funksjon i d3200 viser hvordan du 

oppnår flotte resultater og fanger livet med imponer-

ende detaljer. lett kamerahus, førsteklasses ergonomi 

og sikkert grep gjør dette kameraet til en fryd å bruke, 

uansett hvor ferden går.

Viktige funksjoner:
Ansiktsprioritert AF

gjør det enkelt å ta flotte portretter med live view. an-

siktsprioritert aF gjenkjenner og fokuserer automatisk 

på ansikter i bildet. 

Motivprogrammer og retusjeringsmeny

motivprogrammene optimaliserer viktige kamerainn-

stillinger slik at du kan ta flott bilder raskt. retusjering-

smenyen inneholder lettvinte verktøy og effekter du 

kan bruke til å forbedre bildene i kameraet.

NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

alle modellene i  
nYBegYnner-kategorien

Finn ut mer om dette kameraet

©fraser Harding

http://www.nikon.no/no_NO/d3200


NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

Fang atmosfæren i de viktige øyeblikkene 
med D3300. 
enten du skal forevige familien eller du utforsker en 

verden full av eventyr, gir dette kameraet med 24,2 

megapiksler uforglemmelige bilder og filmer. guide-

funksjonen gir trinnvis veiledning i kameraet, og det er 

enkelt å legge til spesialeffekter i bilder og filmer.

Viktige funksjoner:
ISO 100–12800

ta skarpe bilder under alle lysforhold. med et 

følsomhetsområde på iso 100–12800 (kan utvides så 

det tilsvarer 25600) får du detaljene skarpt frem selv i 

svakt lys.

Lett reisefølge

med en vekt på bare 410 gram (kun kamerahus) 

og et lite, inntrekkbart objektiv, gjør lette d3300 

det enklere enn noensinne å ta med seg et digitalt 

speilreflekskamera.

©laurel McConnell

Finn ut mer om dette kameraet alle modellene i  
nYBegYnner-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d3300


Velg kamera

AvANsert 

overlegen dX-ytelse  
51-punkts aF

Bildebrikke i FX-format med 24,3 
megapiksler 

komplett værbeskyttelse

innebygd Wi-Fi og gps 
suveren ytelse i svakt lys

skjerm som kan vippes og dreies
39-punkts aF

Allsidige kameraer

gled deg over flotte resultater i svakt lys, raske opptaksserier, avanserte 

videofunksjoner og innebygde effekter. kort sagt: suverene bilder og 

filmer i alle situasjoner.  

Kompakt design

disse solide og lette kameraene med intuitiv ergonomi er enkle å ta 

med seg, uansett hvor reisen går.

Høy oppløsning - høy detaljskarphet

enten du fotograferer med ekstrem vidvinkel eller supertele: Fang 

utrolig detaljrike 24-megapikslers bilder med jevn tonegradasjon og lite 

støy når du fotograferer med høye iso-verdier.

For deg som er lidenskapelig 
interessert i fotografering

©junichi Noguchi



Gi fotointeressen en 
adrenalininnsprøytning med det 
avanserte D7100.
dette høyteknologiske speilreflekskameraet er 

laget for fotografer som er klare til å bryte grenser i 

jakten på spektakulære bilder. gå tettere på motivet 

og fang alt med imponerende detaljer. Få mest 

mulig ut av opptakshastigheter på inntil 6 b/s og et 

følsomhetsområde fra iso 100 til 6400.

Viktige funksjoner:
Overlegen DX-ytelse

kompakt vær- og støvbestandig kamerahus. 

24,1-megapikslers Cmos-brikke uten optisk lavpassfilter 

(olpF) gjengir selv de fineste detaljer med ekstrem 

skarphet.

51-punkts AF

gled deg over raske og presise opptak med 

dette profesjonelle aF-systemet. det benytter 51 

fokuspunkter, hvorav 15 er korsformet. 

NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

alle modeller i  
aVansert-kategorien

©robert bösch

Finn ut mer om dette kameraet

http://www.nikon.no/no_NO/d7100


Opplev fullformatets magi med D610.
dette avanserte speilreflekskameraet gir en bildekvalitet 

som bare FX-formatet kan tilby. d610 er fullt 

værbeskyttet og robust nok til å tas med overalt, et 

utmerket valg for ivrige fotografer som er klare til å ta 

fotograferingen et skritt videre.

Viktige funksjoner:
Bildebrikke i FX-format med 24,3 megapiksler

Fra ekstrem vidvinkel til supertele, dette kameraet 

leverer imponerende detaljrike bilder med jevne 

fargegradasjoner og lite støy når du fotograferer med 

høye iso-verdier.

Komplett værbeskyttelse

d610 har forbedret beskyttelse mot fuktighet og støv og 

tåler tøffe forhold.

NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

©robert bösch

Finn ut mer om dette kameraet alle modeller i  
aVansert-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d610


NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

La kreativiteten blomstre med D5300.
dette kameraet i dX-format med hele 24,2 megapiksler 

har et imponerende utvalg av avanserte funksjoner. du 

kan forevige din egen verden ned til minste detalj - og 

så dele den. det har en stor, høyoppløselig skjerm som 

kan vippes og dreies – perfekt for alle som vil ha full 

kontroll over bildevinkelen.

Viktige funksjoner:
Innebygd Wi-Fi og GPS

send bilder direkte fra d5300 til en smarttelefon eller et 

nettbrett for enkel deling,1 og hold orden på reisebildene 

ved å merke dem med informasjon om opptakssted.

Suveren ytelse i svakt lys 

med iso-område fra 100 til 12800 leverer d5300 

detaljrike bilder i situasjoner med lite lys, og skarpe bilder 

av motiver som beveger seg raskt.

1. når du vil sende bilder fra d5300, laster du bare ned Wireless mobile utility gratis til smartenheten. Wireless mobile utility er kompatibel med smartenheter som kjører ios™ og android™, 
og den kan lastes ned gratis til smartenheten fra google play™ og apple app store™. android, google, google play, Youtube og andre merker er varemerker for google inc.

©Kwaku Alston

Finn ut mer om dette kameraet alle modeller i  
aVansert-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d5300


Oppdag nye perspektiver med det 
inspirerende D5200. 
dette digitale speilreflekskameraet tar flotte bilder 

og filmer i full Hd-kvalitet og er ideelt for fotografer 

som ønsker å utforske sine kreative sider. Cmos-

bildebrikken i dX-format med 24,1 megapiksler gir 

bilder med utrolig detaljskarphet, og du kan legge til 

spesialeffekter på filmer og stillbilder i sanntid.

Viktige funksjoner:
Skjerm som kan vippes og dreies

med den fleksible, dreibare skjermen kan du leke 

med bildevinkler. snu den, vipp den, drei den – slipp 

kreativiteten løs og ta unike bilder fra alle mulige vinkler, 

også selvportrett.

39-punkts AF

autofokussystem med 39 fokuspunkter sikrer høy 

presisjon. avansert 3d følgefokus sørger for at selv små 

motiver holdes i fokus, uansett hvor uforutsigbart de 

beveger seg.

NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

©Douglas Menuez

Finn ut mer om dette kameraet alle modeller i  
aVansert-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d5200


ProfesjoNell  

legg listen høyere

Rask

nikons kameraer i profesjonell-kategorien er bygget for hastighet. 

de byr på lynraske bildeserier, umiddelbar respons og rask og enkel 

bildeoverføring i nettverk.

Pålitelig

Førsteklasses ergonomi, hurtighet, driftssikker lukker og robust 

kamerahus i magnesiumlegering sørger for topp ytelse under alle 

forhold.

 

Ekstraordinær kvalitet

anerkjente bildebrikker og bransjens ledende autofokussystemer 

sørger sammen for imponerende oppløsning, eksepsjonell presisjon og 

suveren lysfølsomhet (iso).

11 b/s med aF
ekstremt iso-område på opptil 

409 600 (tilsvarende)

36,3 mp 
Høy bildefrekvens og stort 

iso-område

profesjonelle funksjoner, 
kompakt utforming

Vippbar skjerm og innebygd 
Wi-Fi

stort iso-område
enormt utvalg av kompatible 

objektiver

Velg kamera
©Dave black



Eneren blant proffkameraene har tatt et 
skritt videre. 
d4s er laget for å ta flotte bilder i høy hastighet. det 

flytter grenser både for profesjonelle fotografer og andre 

som vil ha det beste. kameraet har et utstyrsnivå som gjør 

det enklere å mestre de mest utfordrende miljøer du kan 

komme ut for. med d4s er du sikker på å være i tet.

Viktige funksjoner:
11 b/s med AF

d4s har imponerende motivsøk og følgefokus. kameraet 

tar bilder med hele 11 b/s i FX-format med ae/aF, noe som 

overgår forgjengeren d4.

Ekstrem lysfølsomhet

ta skarpere og renere bilder med høye iso-innstillinger. 

utvidet iso-område på 100–25 600 som kan utvides 

oppover til 409 600 (tilsvarende).

NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

alle modellene i  
proFesjonell-kategorien

©Dave black

Finn ut mer om dette kameraet

http://www.nikon.no/no_NO/d4s


NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

Skap et nytt mesterverk med Nikon D810. 
dette digitale speilreflekskameraet byr på høy oppløsning 

og allsidighet og mestrer alt fra de fineste strukturer til 

raske bevegelser. enestående bildekvalitet, hurtighet og 

video i full Hd. dette kameraet er det ypperste for seriøse 

fotografer som vil ha frihet til å fange et hvilket som helst 

motiv med sylskarp presisjon.

Viktige funksjoner:
36,3 MP

den nye bildebrikken uten optisk lavpassfilter (olpF) 

gir bilder med enestående detaljrikdom. raskere 

kanalavlesing, stort dynamisk område og rene bilder på 

høye iso-innstillinger.

Høy bildefrekvens og stort ISO-område

serieopptak på opptil 7 b/s2 og mulighet til å fange 

motiver som beveger seg raskt. Få kontroll over lyset i 

alle situasjoner med iso 64–12800, som kan utvides fra 

32 til 51200 (tilsvarende).

2. i dX-format brukt sammen med batteripakken mB-d12 og en annen strømforsyning enn en-el15-batteriet.

©lucas gilman

Finn ut mer om dette kameraet
alle modellene i  

proFesjonell-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d810


NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

©ray Demski

Få utløp for dine villeste bildeønsker med 
det raske, allsidige og fleksible D750. 
i en verden der alt er mulig, gir denne kraftpakken med 

24,3 megapikslers fullformatbrikke frihet til å prøve alt. et 

kompakt og strømlinjeformet kamerahus fullspekket med 

profesjonell bildeteknologi. dette er et ypperlig kamera for 

seriøse fotografer som vil utforske forskjellige motivtyper.

Viktige funksjoner:
Fullformat i hendig utførelse

profesjonelle funksjoner, førsteklasses ergonomi og lett 

kamerahus i ett stykke gir deg fullformatets unike frihet.

Vippbar skjerm og innebygd Wi-Fi

ta bilder og filmer fra alle vinkler med den 

robuste, vippbare skjermen. last opp imponerende 

fullformatbilder via kameraets innebygde Wi-Fi og en 

kompatibel smarttelefon eller nettbrett.

Finn ut mer om dette kameraet alle modellene i  
proFesjonell-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/d750


NybegyNNer / AvANsert / ProfesjoNell

Gled deg over hva du kan få til med  
Nikon Df. 
df har et kamerahus i retrostil med samme bildebrikke 

i FX-format som nikons flaggskip d4. Både i form og 

funksjon utstråler dette kameraet et lidenskapelig forhold 

til fotografering. nikon df er utviklet for å tilfredsstille både 

designelskere og kamerapurister. det minner mye om et 

klassisk filmbasert nikon 35 mm speilreflekskamera, men 

teknologien under panseret forteller en annen historie.

Viktige funksjoner:
Stort ISO-område

med iso 100–12800, som kan økes til 204 800 

(tilsvarende), får du frem fine detaljer i bilder med minimal 

støy, selv når du fotograferer i svakt lys.

Enormt utvalg av kompatible objektiver

kan brukes med nåværende og tidligere nikkor-

objektiver. den unike sammenleggbare hendelen for 

lysmålerkobling gjør det til og med mulig å bruke gamle 

nikkor-objektiver uten ai på nikon df.

©jeremy Walker

Finn ut mer om dette kameraet alle modellene i  
proFesjonell-kategorien

http://www.nikon.no/no_NO/df


oBjektiVer

nÆrBilderBeskYttelse

Blits tilkoBlingstrØm

Visning

Fullstendig digitalt BildeBeHandlingssYstem
Fotografer med et digitalt nikon-speilreflekskamera – så holder du alle mulighetene med 

nikons bildebehandlingssystem i hånden. nikons utvalg av objektiver og tilbehør rommer alt 

fra nikkor-objektiver og blitser til trådløse fjernkontroller. det gir enda flere muligheter til å 

virkeliggjøre dine bildeønsker.

http://www.nikon.no/no_NO/lenses
http://www.nikon.no/no_NO/closeup
http://www.nikon.no/no_NO/protection
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