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Välj en D-SlR-kameRa  
Som paSSaR Dig

MAXIMAL BILDKVALITET

©Hideyuki Motegi

nikons D-SlR-kameror är älskade av fotografer över hela världen och kombinerar den 

senaste bildtekniken med en överlägsen ergonomi och de legendariska nikkoR-objektiven 

för att producera helt enastående bilder. oavsett om du är en erfaren proffsfotograf eller 

total nybörjare är en nikon D-SlR-kamera det bästa sättet att fånga de ögonblick som 

betyder något för dig.

alla nikons kameror, från våra flaggskepps-D-SlR-kameror i FX-format till våra mer 

kompakta modeller med DX-format, har högupplösta bildsensorer som är utformade för 

att återge levande, mättade färger, naturligt djup, jämna övergångar och fina detaljer 

i både fotografier och filmer. nikons innovativa eXpeeD bildprocessorer ger överlägsen 

prestanda i svagt ljus, snabb serietagning, felfri autofokus och filminspelning i full HD. 

oavsett vilken typ av fotografering du satsar på, kan du lita på den kreativa frihet som en

nikon D-SlR-kamera ger dig. nikon har sålt mer än 90 miljoner nikkoR-objektiv med 

F-fattning och en hel mängd olika nikon-tillbehör - du kan alltid känna dig trygg med 

nikon.



NyBörjArE AVANcErADE ProfEssIoNELLA

Välj en kategoRi

om du inte tidigare fotograferat med en 
D-SlR-kamera är en nybörjar-D-SlR från 
nikon ett kraftfullt men samtidigt mycket 
enkelt sätt att få fantastiska resultat. 
De högpresterande bildsensorerna i 
DX-format som utgör grunden i dessa 
kameror är mycket större än de sensorer 
som vanligtvis sitter i smartphones och 
kompaktkameror. Detta innebär att 
bilderna också blir betydligt bättre. 

De fotografier och filmer du fångar 
med en avancerad nikon D-SlR är helt 
enkelt enastående. kamerorna i DX- och 
FX-format har intuitiva kontroller och 
ergonomi som inspirerats av nikons 
professionella D-SlR-kameror. De har 
även robusta men lätta kamerahus och 
inspirerar dig och ger dig självförtroende 
att fotografera det du vill.

Flera generationer av fotografer har 
förlitat sig på nikons professionella 
kameror för att ta några av de 
mest berömda och gripande 
bilderna någonsin. Våra robusta, 
vädertåliga kameror med de bästa 
autofokussystemen på marknaden är 
konstruerade för att ge dig enastående 
bildkvalitet även vid de mest utmanande 
förhållanden och har hela tiden satt nya 
standarder för vad som är möjligt inom 
fotografi.



NyBörjArE 

Fånga livet i fantastisk kvalitet 

Välj kameRa

ansiktsprioriterande aF
motivlägen och retuscheringsmeny

iSo 100–12 800
lättviktigt resesällskap

Upplösning på 24 megapixlar

Fånga minnesvärda bilder i HD. Stora utskrifter blir snygga och du kan beskära 

bilderna utan att detaljer går förlorade.

Guideläge

i guideläget används exempelbilder och tydliga anvisningar som steg för steg 

visar exakt hur du ska göra för att ta snygga bilder.

Video i full HD-kvalitet

använd kamerans D-filmfunktion för att skapa filmer som du är stolt över. 

Du kan spela in skarpa videoklipp i full HD (1 080p) oavsett belysning, med 

bildfrekvenser på upp till 50p/60p.

©jeremy Walker



Vårda dina minnen med den kraftfulla men lättan-

vända D3200.  
om du vill ha kvalitet i D-SlR-klass, men inte krångla till 

det är den här kameran, med 24,2 megapixlar något för 

dig. D3200 låter dig fånga livet med all sin detaljrikedom 

i fantastiska bilder – guideläget visar dig hur. kamerahu-

sets låga vikt, överlägsna ergonomi och säkra grepp gör 

det till ett nöje att fotografera, vart livet än tar dig.

Främsta funktioner:
Ansiktsprioriterande AF

Fånga enkelt perfekta porträtt när du fotograferar i 

livevisning. ansiktsprioriterande aF känner automatiskt 

igen och fokuserar på ansiktena i motivet. 

Motivlägen och retuscheringsmeny

motivlägena optimerar de viktigaste kamerainställnin-

gar efter typen av motiv för att du snabbt ska kunna 

ta perfekta fotografier. Fotoretuscheringsmenyn 

innehåller lättanvända verktyg och effekter som du 

kan använda för att förbättra dina fotografier direkt i 

kameran.

NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

sAMTLIgA NyBörjAr- 
D-sLr-KAMEror

Läs MEr oM DEN Här KAMErAN

©fraser Harding

http://www.nikon.se/sv_SE/d3200
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Fånga känslan i de viktiga ögonblicken 
med D3300. 
Den här kameran med 24,2 megapixlar ger dig 

oförglömliga, högupplösta foton och filmer och är 

perfekt för växande familjer eller för dig som för 

första gången ska ge dig ut på äventyr på egen hand. 

guideläget ger dig steg-för-steg-hjälp direkt i kameran, 

och du kan enkelt lägga till specialeffekter till fotografier 

och filmer.

Främsta funktioner:
ISO 100–12 800

klara bilder i alla slags ljus. med ett iSo-intervall på 100–

12 800 (kan utökas till motsvarande 25 600) kan du ta 

detaljerade bilder även vid mörka förhållanden.

Lättviktigt resesällskap

Den lätta D3300 väger bara 410 g (kamerahuset, utan 

objektiv) och har ett litet indragbart standardobjektiv, 

vilket gör det smidigare än någonsin att ta med dig en 

D-SlR.

©Laurel Mcconnell

sAMTLIgA NyBörjAr- 
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Välj kameRa

AVANcErADE 

Överlägsen prestanda i DX-format 
51-punkters aF

Sensor i FX-format och 24,3 megapixlar
Vädertålig

inbyggt Wi-Fi och gpS 
Hög prestanda i svagt ljus

Vinklingsbar monitor
39-punkters aF

Mångsidig prestanda

Fantastisk prestanda vid svagt ljus i kombination med snabb 

serietagning, de senaste videofunktionerna och inbyggda effekter 

direkt i kameran för att kunna ta enastående fotografier och filmer i 

alla situationer.  

Kompakt storlek

med dessa robusta och lätta kameror med intuitiv ergonomi är det 

enkelt att följa sin inspiration.

Högupplösta detaljer

Från extrem vidvinkel till supertelezoom kan du fånga otroligt detaljrika 

bilder med 24 megapixlar, mjuka tonövergångar och lågt brus vid höga 

iSo-värden.

Bejaka din passion för  
fotografering

©junichi Noguchi



Ge din passion för fotografering en 
adrenalinkick med den kraftfulla D7100.   
Dessa D-SlR-kameror med topprestanda är framtagna 

för fotografer som inte är rädda att prova nya saker 

för att få spektakulära bilder. ta dig nära motivet och 

fånga händelserna med enastående detaljer. Utnyttja 

den snabba bildhastigheten på upp till 6 bps och ett 

iSo-intervall på 100–6 400.

Främsta funktioner:
Överlägsen prestanda i DX-format

CmoS-sensorn i DX-format med 24,1 megapixlar, utan 

olpF, ger extrem bildskärpa även i de finaste detaljerna 

och är inhyst i ett kompakt, vädertåligt och dammtätt 

kamerahus.

51-punkters AF

njut av snabb och superexakt bildtagning med det pro-

fessionella aF-systemet som använder 51 fokuspunkter, 

av vilka 15 är korsformade.

NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

sAMTLIgA AVANcErADE  
D-sLr-KAMEror

©robert Bösch

Läs MEr oM DEN Här KAMErAN

http://www.nikon.se/sv_SE/d7100


Upplev kraften i ren fotografering med 
Nikon D610.
Utrustad med professionell nikon-teknik ger denna 

kraftfulla D-SlR den typ av bildkvalitet som endast 

FX-formatet kan erbjuda. D610 är vädertålig och så 

robust att du kan ta med dig den överallt – perfekt för 

fotografer som vill ta sitt arbete ett steg längre.

Främsta funktioner:
Sensor i FX-format med 24,3 megapixlar

Från extrem vidvinkel till supertelezoom kan du fånga 

otroligt detaljrika bilder med mjuka tonövergångar och 

lågt brus vid höga iSo-värden.

Vädertålig

D610 är konstruerad för att tåla svåra förhållanden och 

har ett utökat skydd mot såväl fukt som damm.

NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

©robert Bösch

sAMTLIgA AVANcErADE  
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Lyft din kreativitet till nya höjder med 
D5300.
Den här kameran, med en bildsensor i DX-format 

med 24,2 megapixlar och en imponerande 

funktionsuppsättning, ger dig möjlighet att fånga 

och dela med dig av vardagsmagin med en fantastisk 

detaljrikedom. tack vare den stora, högupplösta och 

vinklingsbara monitorn, passar den perfekt till kreativa 

fotografer som vill hitta egna infallsvinklar.

Främsta funktioner:
Inbyggt Wi-Fi och GPS 

Skicka bilder direkt från D5300 till en smartphone eller 

surfplatta för enkel delning1 och geotagga dina resebilder 

med exakt platsinformation.

Hög prestanda i svagt ljus

med ett iSo-omfång på 100–12 800 klarar D5300 att ta 

detaljerade bilder även i svag belysning, och att ta skarpa 

bilder av snabbrörliga motiv.

1. allt du behöver för att skicka bilder från D5300 är att hämta den kostnadsfria appen Wireless mobile Utility till din smarta enhet. Wireless mobile Utility är kompatibel med smarta enheter 
med ioS™ och android™ och kan hämtas till din smarta enhet utan kostnad från google play™ och apple app Store™. android, google, google play, Youtube och andra märken är 
varumärken som tillhör google inc.

©Kwaku Alston

sAMTLIgA AVANcErADE  
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Upptäck nya perspektiv med den 
inspirerande D5200. 
Den här D-SlR-kameran är perfekt för fotografer 

som vill utveckla sin kreativa sida, och ta antingen 

fantastiska fotografier eller filmer i full HD. CmoS-

sensorn i DX-format med 24,1 megapixlar fångar 

extremt detaljerade bilder och kameran kan lägga på 

specialeffekter på både stillbilder och filmer i realtid.

Främsta funktioner:
Vinklingsbar monitor 

Den mångsidiga vinklingsbara monitorn ger dig unika 

vinklar. Vänd, luta och vrid – utveckla din kreativitet och 

fånga unika bilder, inklusive fantastiska självporträtt, ur 

alla vinklar. 

39-punkters AF 

autofokussystemet hittar alltid rätt, med 39 fokuspunkter 

för överlägsen exakthet. avancerad motivföljande aF med 

3D behåller fokus även på de minsta motiven, oavsett hur 

oförutsägbart de rör sig.

NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

©Douglas Menuez
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ProfEssIoNELLA  

Skruva upp din fotografering  
ett snäpp 

Snabb

nikons professionella kameror ger dig tillgång till blixtsnabba 

bildfrekvenser, svarstider utan fördröjning samt snabb och enkel 

bildöverföring till nätverk.

Pålitlig

Överlägsen ergonomi, snabba robusta slutare och kamerahus i robust 

magnesiumlegering ger dig högsta prestanda i alla förhållanden.

 

Fantastisk kvalitet

Världsberömda bildsensorer och branschledande autofokussystem ger 

tillsammans enastående upplösning, fantastisk precision och utsökt 

iSo-känslighet.

11 bilder per sekund med aF
extremt iSo-omfång på upp till 

409 600 (motsvarande)

36,3 mp 
Snabb bildfrekvens och brett 

iSo-omfång 

professionella funktioner, 
kompakt konstruktion

Vinklingsbar monitor och 
inbyggt Wi-Fi

enormt iSo-omfång
maximal objektiv-kompatibilitet

Välj kameRa
©Dave Black



Den ultimata kameran har blivit ännu 
bättre.  
D4S har konstruerats för att du ska kunna ta utmärkta 

bilder i snabb hastighet och erbjuder banbrytande 

prestanda för både proffs och vanliga användare som 

inte vill kompromissa. D4S är utrustad för att stå pall i de 

tuffaste miljöerna som du kan tänka dig och ser till att du 

klarar uppgiften galant.

Främsta funktioner:
11 bilder per sekund med AF

D4S erbjuder enastående fokusering och motivföljning. 

D4S tar hisnande 11 bilder per sekund i FX-format med 

bättre ae/aF än hos föregångaren D4.

Extremt ISO-omfång

ta skarpare, klarare bilder med hög upplösning vid höga 

iSo-tal. ett utökat iSo-omfång på 100–25 600 som kan 

utökas till (motsvarande) 409 600.

NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

sAMTLIgA ProfEssIoNELLA 
D-sLr-KAMEror
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Läs MEr oM DEN Här KAMErAN

http://www.nikon.se/sv_SE/d4s
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Skapa ditt nästa mästerverk med D810.  
Den här D-SlR-kameran klarar allt från fina detaljer 

till snabba rörelser med sin utsökta högupplösta 

mångsidighet. Den är det bästa valet för seriösa fotografer 

som vill ha friheten att fotografera alla typer av motiv 

med precision, tack vare ojämförbar bildkvalitet, snabb 

prestanda och filmer i full HD.

Främsta funktioner:
36,3 MP 

Den nya sensorn utan optiskt lågpassfilter (olpF) 

är optimerad för detaljrikedom. Den ger snabb 

kanalavläsning, stort dynamiskt omfång och klara bilder vid 

hög känslighet.

Snabb bildfrekvens och stort ISO-omfång  

använd serietagning med upp till 7 bps2 och fånga 

motiv i rörelse med otrolig flexibilitet. Bemästra ljuset i 

alla förhållanden med iSo 64–12 800, utökningsbart till 

(motsvarande) iSo 32–51 200.

2. I DX-format, tillsammans med batteripacket MB-D12 och en annan strömkälla än EN-EL15-batteriet.

©Lucas gilman
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©ray Demski

Släpp dina visioner fria med den snabba, 
mångsidiga och smidiga D750.  
i en värld där allting är möjligt ger den här 

fullformatskameran med 24,3 megapixlar dig friheten 

att testa allt. kameran är fullpackad med professionell 

bildteknik i ett kompakt format och är den perfekta 

kameran för seriösa fotografer som vill utforska olika 

former av fotografering. 

Främsta funktioner:
Bärbart fullformat

professionella funktioner, överlägsen ergonomi och ett lätt 

kamerahus i ett stycke samverkar för att ge dig en total 

frihet i fullformat.

Vinklingsbar monitor och inbyggt Wi-Fi

ta fotografier och filmer ur unika perspektiv med den 

stabila vinklingsbara monitorn. ladda upp imponerande 

fotografier i fullformat med kamerans inbyggda Wi-Fi 

och en kompatibel smartphone eller surfplatta.

sAMTLIgA ProfEssIoNELLA 
D-sLr-KAMEror

Läs MEr oM DEN Här KAMErAN

http://www.nikon.se/sv_SE/d750


NyBörjArE / AVANcErADE / ProfEssIoNNELA

Upplev kraften i ren fotografering med 
Nikon Df.  
med kamerahus i retrostil och samma sensor på 16,2 

megapixlar som i nikons flaggskepp D4 syns passionen för 

fotografering i både form och funktion. Utformad både för 

designälskare och kamerafantaster ser nikon Df kanske ut 

som en klassisk 35 mm-filmkamera från nikon, men den är 

späckad med den allra senaste tekniken.

Främsta funktioner:
Enormt ISO-omfång 

med iSo 100–12 800, som kan utökas upp till 

(motsvarande) 204 800, får du detaljrika bilder 

med minimalt brus, även om du fotograferar i svåra 

ljusförhållanden.

Maximal objektiv-kompatibilitet  

kombinera med aktuella och äldre nikkoR-objektiv. en 

unik infällbar ljusmätarkoppling som till och med låter 

dig montera vintage icke-ai-nikkoR-objektiv på nikon 

Df. 

©jeremy Walker
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oBjEKTIV

NärBILDErsKyDD

BLIXT ANsLuTNINgsBArHETsTröMLADDArE

VIsNINg

total Digital imaging SYStem
när du fotograferar med en nikon D-SlR har du den fulla kraften hos nikons total Digital 

imaging System i din hand.  

nikons utbud av objektiv och tillbehör, med allt från nikkoR-optik till blixtar och trådlösa 

fjärrkontroller, har alltid något som passar din vision. 

http://www.nikon.se/sv_SE/lenses
http://www.nikon.se/sv_SE/closeup
http://www.nikon.se/sv_SE/protection
http://www.nikon.se/sv_SE/flash
http://www.nikon.se/sv_SE/power
http://www.nikon.se/sv_SE/connectivity
http://www.nikon.se/sv_SE/viewing
http://www.nikon.se/sv_SE/lenses
http://www.nikon.se/sv_SE/closeup
http://www.nikon.se/sv_SE/protection
http://www.nikon.se/sv_SE/flash
http://www.nikon.se/sv_SE/connectivity
http://www.nikon.se/sv_SE/power
http://www.nikon.se/sv_SE/viewing

