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• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/500 seconde, f/4 • Witbalans: Bewolkt • Gevoeligheid: ISO 800 • Picture Control: Standaard ©Ray Demski

VRIJHEID
Volg uw visie
Ga verder. Leg de lat hoger. Laat uw inspiratie door niets tegenhouden.
Met de D750 in uw handen wordt uw creativiteit bevrijd van de
gebruikelijke concessies. Laat uw beperkingen achter u en verken de
grenzen van uw mogelijkheden. Streef uw ideeën na op uw eigen manier
en leg ze vast in unieke beelden. Het is uw camera. Het is uw visie.
Het is tijd om uw verbeelding de vrije loop te laten.
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Vrijheid om te

Durven

Voortreffelijke resolutie en wendbaarheid om uw ideeën te verwezenlijken
Maak kennis met het kleinste en lichtste FX-formaat model*1, met een diepe handgreep zodat u de camera stevig kunt
vasthouden en vol vertrouwen kunt gebruiken. Dankzij zijn grote beeldverwerkingskracht en snelheid legt de D750 de snelste
acties vast met een resolutie van 24,3 effectieve megapixels. Uw fotografische instincten worden daarnaast ondersteund door
functies als Nikon’s beproefde 51-punts AF-systeem, dat groep-veld-AF gebruikt, en door snelle continu-opnamen van maximaal
circa 6,5 bps*2. Zo hebt u de vrijheid om zich te concentreren op timing en compositie, terwijl de camera voor de rest zorgt.
*1 Van modellen met ingebouwde flitser en filmopnamefunctie.
*2 Op basis van CIPA-richtlijnen.

Zeer handzame FX-formaat camera met
24,3 megapixels.

Meer flexibiliteit: AF-systeem met maar liefst 51
punten, vergelijkbaar met Nikon’s topmodel, de D4S

De D750 heeft de kleinste en lichtste body van alle
FX-formaat modellen*1 met een slank ontwerp en een
greep die met handen van bijna elke grootte gemakkelijk kan
worden vastgehouden. Door deze betere hanteerbaarheid,
in combinatie met de hoge resolutie van 24,3 megapixels,
hebben gebruikers meer vrijheid in het veld. De camera maakt
ook continu-opnamen van circa 6,5 bps*2, waarbij maximaal
100 JPEG-beelden*3 worden vastgelegd in zowel FX- als
DX-formaat. Daardoor is deze camera uitermate geschikt voor
actiefotografie.

Net als bij de D4S en D810 dekt het dichte raster van
51 scherpstelpunten van de D750 het hele midden van het
beeld, zodat onderwerpen voortreffelijk worden vastgelegd.
De 15 kruissensoren zijn zo gerangschikt dat ze kunnen
worden gebruikt voor fasedetectie in zowel verticale als
horizontale richting. Alle scherpstelpunten reageren bij f/5.6.

*1 Modellen met ingebouwde flitser en filmopnamefunctie.
*2 Op basis van CIPA-richtlijnen.
*3 Met uitzondering van JPEG Fijn/Groot in FX-formaat (max. 87 opnamen).

Opnamen met AF zijn zelfs mogelijk bij een effectief
diafragma van f/8

Snellere, betrouwbaardere scherpstelling: groepveld-AF om snel scherp te stellen op bewegende
onderwerpen
Naast de standen enkelpunts AF, dynamisch veld-AF,
3D-tracking en automatisch veld-AF beschikt de D750 over
dezelfde nieuwe stand groep-veld-AF als de D4S en de D810.
Terwijl dynamisch veld-AF slechts één initieel AF-punt
gebruikt, gebruikt groep-veld-AF vijf AF-punten tegelijk als
een soort net, zodat u zelfs op onverwacht bewegende
onderwerpen kunt scherpstellen, zonder onbedoeld scherp
te stellen op de achtergrond.

Terwijl 15 scherpstelpunten (de negen middelste punten en
drie punten in het midden aan weerszijden) compatibel zijn
met een diafragma kleiner dan f/5.6 en groter dan f/8, zijn
11 punten ook compatibel met f/8. Daardoor kunt u soepel
scherpstellen wanneer u een 1,4× of 1,7× teleconverter
gebruikt of zelfs met een effectief diafragma van f/8 als
een NIKKOR-teleobjectief wordt gecombineerd met een
2,0× teleconverter. Samen met de nieuwste FX-formaat
objectieven en teleconverters vormt de compacte en lichte
D750 een camerasysteem met zeer veer mogelijkheden dat
onverwacht handzaam is en meer fotografische opties biedt.
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR +
AF-S TELECONVERTER TC-20E III + D750

* Compatibel
met f/5.6.

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/1000 seconde, f/4 • Witbalans: Bewolkt • Gevoeligheid: ISO 400 • Picture Control: Standaard ©Ray Demski
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Fungeren als kruissensoren.

Fungeren als lijnsensoren.

* Compatibel
met een
diafragma
kleiner dan
f/5.6 en groter
dan f/8.

* Compatibel
met f/8.
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Vrijheid om te

Presteren

Ontsluit uw mogelijkheden
Fotografen willen mooie, heldere beelden over een groot ISO-bereik. Daarom produceert de D750 ruisvrije beelden over
een groot standaard gevoeligheidsbereik: van ISO 100 tot 12.800. Ruis wordt effectief onderdrukt, zelfs bij de hoogste
gevoeligheden, terwijl de details en scherpte van de resolutie van 24,3 megapixels behouden blijven. Daardoor is de
fotokwaliteit bij hoge ISO-waarden hoger dan die van de D810. Doordat autofocus zelfs mogelijk is bij -3 LW*, verlegt de
D750 de grenzen van fotograferen bij weinig ligt, zodat u al uw creatieve mogelijkheden kunt benutten.
*ISO 100, 20°C/68°F.

Nieuw ontworpen beeldsensor en EXPEED 4
produceren heldere beelden bij hoge ISO-waarden
die zelfs de D810 overtreffen
De D750 biedt een uitgebalanceerde combinatie van een
resolutie van 24,3 effectieve megapixels en het FX-formaat
om zowel scherpe details als een prachtige beeldkwaliteit te
kunnen bieden. De nieuw ontworpen beeldsensor heeft een
grote pixelafstand en een groot dynamisch bereik, wat leidt
tot rijke, vloeiende toongradaties en uitzonderlijke prestaties
met minder ruis bij een hoge gevoeligheid. De gegevens
worden verwerkt door de EXPEED 4-beeldverwerkingsengine
die een nieuw geformuleerd algoritme gebruikt om kleuren
natuurgetrouwer te reproduceren en ruis bij hoge gevoeligheden
te verminderen. Zelfs als u onderwerpen met een laag contrast
fotografeert, zoals haren of gras, kunnen fijne structuren worden
gereproduceerd met adembenemende details en scherpte in
zowel lichte als donkere gebieden, waarbij kleurruis in foto’s en
willekeurige ruis in films tot het minimum worden beperkt. De
heldere beeldkwaliteit bij hoge gevoeligheden overtreft zelfs die
van de D810. De prestaties bij hoge ISO-waarden leiden ook tot
prachtige resultaten in filmopnamen.

Uitzonderlijke beeldkwaliteit over een groot
gevoeligheidsbereik

Vloeiende en betrouwbare AF in situaties met zeer
weinig licht

De D750 is ontworpen volgens Nikon’s strengste eisen op
het gebied van beeldverwerking en biedt een standaard
ISO-gevoeligheidsbereik van 100 tot 12.800. Dit bereik is
verder uitbreidbaar tot Lo 1 (equivalent met ISO 50) en
Hi 2 (equivalent met ISO 51.200). Dankzij de grote pixelafstand
reageert de FX-formaat
CMOS-sensor uitstekend in
uiteenlopende veeleisende
lichtomstandigheden,
waaronder fel zonlicht,
zonsondergang en
schemering, zwakke
binnenverlichting en
ISO 6400
nachtlandschappen. In elke
situatie mag u prachtige
heldere beelden met minimaal
zichtbaar kwaliteitsverlies
verwachten.

Het beproefde 51-punts AF-systeem
is verbeterd en overtreft nu zelfs de
mogelijkheden van de D4S en de D810.
De nieuw ontworpen Advanced Multi-CAM
3500 II-autofocussensormodule biedt een
betere scherpsteldetectie, zelfs bij -3 LW (ISO
100, 20°C), wanneer het
menselijk oog moeite heeft
iets te onderscheiden.
Zorgeloos fotograferen is
mogelijk dankzij de vloeiende
en betrouwbare AF over het
hele helderheidsbereik, zelfs
bij weinig licht. Fotograferen
bij weinig licht is een stuk
Gemaakt bij -3 LW
makkelijker geworden
dankzij de combinatie van
goede prestaties bij hoge
ISO-waarden en de AFmogelijkheden van de D750
bij weinig licht.

ISO 12.800
ISO 25.600
Vastgelegd met alleen maanlicht

• Objectief: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/1000 seconde, f/2.8 • Witbalans: Kleurtemperatuur (2700 K) • Gevoeligheid: ISO 1600 • Picture Control: Standaard ©Ray Demski
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Vrijheid om

Echte films
te maken

Verbeterde videokwaliteit, creativiteit en bedieningsgemak
Zoeken naar de juiste compositie is nu een stuk makkelijker met een nieuwe kantelmonitor. De mogelijkheid u
uit te drukken in film is verbeterd doordat u kunt kiezen uit twee beeldvelden en het uitgebreide assortiment
uitmuntende NIKKOR-objectieven kunt gebruiken. Uw technische en artistieke vaardigheden op filmgebied
worden ondersteund en verbeterd door een nauwkeuriger audioregeling en prachtige hogeresolutiebeelden
met veel minder ruis, moiré en rafelranden. Er is ook een afzonderlijk filmopnamemenu en een functie voor de
weergave van hoge lichten die uw filmambities aanvullen en ondersteunen.
Kantelbare lcd-monitor voor extra
cinematografische mogelijkheden

Speciaal filmopnamemenu voor een efficiëntere
bediening [Nieuw]

De combinatie van een kantelmonitor en een lichte body
vergroot de mogelijkheid om te filmen vanaf een ongebruikelijk
standpunt, waardoor u uw eigen unieke stijl kunt creëren.

De D750 heeft een nieuw speciaal
filmopnamemenu waarin de meest
gebruikte filmopnameopties op
één plek bijeen zijn gebracht. U
kunt nu gemakkelijker de gewenste
filmfuncties selecteren door opties
te kiezen in de index links op het
scherm, net als wanneer u fotografeert. Filmopties kunnen
efficiënt worden ingesteld.

Multi-veldstand Full-HD D-film bij 1080/60p
Leg actie vloeiend vast in 60p met Full HD-resolutie
(1920 × 1080). Door de combinatie van de EXPEED
4-beeldverwerkingsengine en de nieuw ontworpen
beeldsensor kunnen de gegevens van hogeresolutievideo
zo goed worden verwerkt dat ze scherper zijn en minder
moiré en rafelranden hebben. Daardoor hebt u de vrijheid om
nieuwe en interessante richtingen in te slaan met uw beelden.
Ruisonderdrukking is geoptimaliseerd voor filmopnamen,
wat leidt tot heldere, scherpere films bij hoge ISO-waarden.
Met de knop ‘P’ kunt u snel schakelen tussen de twee
beschikbare beeldvelden. Kies het beeldveld dat het beste
past bij uw creatieve bedoelingen: het FX-filmformaat geeft
uw onderwerpen weer met prachtige bokeh-effecten, terwijl
het DX-filmformaat krachtige tele-effecten mogelijk maakt.
Met deze twee beeldvelden en het grote arsenaal NIKKORobjectieven, inclusief DX-objectieven, liggen veelzijdige,
cinematografische films binnen handbereik.

FX-filmformaat
DX-filmformaat
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Opmerking: In de foto
worden de twee opties
voor het beeldveld
(beeldverhouding 16:9)
aangegeven op een
FX-formaat beeldveld
voor fotograferen
door de zoeker of
livebeeldfotografie.

Lichtmeetstanden voor elke situatie
Naast de voordelen van matrixmeting is bij filmopnamen met
de D750 centrumgerichte meting mogelijk voor een stabiele
lichtmeting die geen last heeft van plotselinge veranderingen
in de helderheid van het onderwerp in het midden van het
beeld. U kunt uitgebeten hoge lichten voorkomen met een
stand voor op hoge lichten gerichte lichtmeting.

Gelijkmatige motorgestuurde diafragmaregeling,
zelfs tijdens filmopnamen
In het menu voor persoonlijke
instellingen van de D750 kunt u
de functie voor motorgestuurd
diafragma* toewijzen aan de
functieknop (Fn) of de voorbeeldknop
voor scherptediepte (Pv). Profiteer
van een gelijkmatige en continue
diafragmaregeling tijdens filmlivebeeld en filmopname.
Videogegevens kunnen worden opgenomen op een externe
recorder die via HDMI is aangesloten. Bij de D750 kan deze
functie ook worden toegewezen aan de multi-selector voor
een intuïtievere bediening. Instellen gaat snel en gemakkelijk
met de knop ‘P’, zelfs tijdens de filmopname.
*Werkt alleen in belichtingsstanden A en M. Bedieningsgeluiden kunnen hoorbaar zijn
bij gebruik van de interne microfoon. Een externe microfoon wordt aanbevolen.

Automatische instelling van de ISO-gevoeligheid bij
een vaste sluitertijd en diafragma in stand M

Full HD-uitvoer via HDMI naar een extern apparaat,
terwijl het beeld intern wordt opgeslagen

Indexmarkeringen voor snelle, efficiënte montage in
de camera

De juiste belichting handhaven is altijd een uitdaging
als de camera beweegt tussen lichte en donkere
plaatsen. Dan komen de D750 en diens automatische
belichtingsregeling goed van pas. Als u bijvoorbeeld iemand
filmt die uit een donkere gang de middagzon in rent,
helpt de automatische instelling van de ISO-gevoeligheid
u de juiste belichting te handhaven, terwijl de beoogde
scherptediepte en bewegingsonscherpte van uw handmatige
belichtingsinstellingen behouden blijven. Stel een maximale
gevoeligheid in tussen ISO 200 en Hi 2 om te voorkomen dat
een te hoge ISO-waarde wordt ingesteld. Dit kan zeer handig
zijn als u grote veranderingen in het licht verwacht.

Als u een optionele HC-E1
HDMI-kabel gebruikt, kunnen
ongecomprimeerde filmgegevens
in 1080/60p worden overgezet
naar een externe recorder die via
HDMI is aangesloten. Professionele
filmmontage is mogelijk met
ongecomprimeerde bestandsindelingen of
indelingen met compressie zonder verlies.
Deze filmopnamen kunnen ook gelijktijdig
op een interne geheugenkaart worden opgeslagen in 1080/60p
(in MOV-indeling, H.264/MPEG-4 AVC) als een handige back-up.

Hifi-geluid met de mogelijkheid het volume voor en
tijdens de opname te controleren en aan te passen

Weergave van hoge lichten om de helderste delen
van het beeld te bepalen

In het menu voor persoonlijke
instellingen kunnen veelgebruikte
functies tijdens filmlivebeeld
worden toegewezen aan de
voorbeeldknop voor scherptediepte
(Pv). Standaard is aan deze knop
de functie voor indexmarkering
toegewezen. Deze functie markeert belangrijke beelden
tijdens de opname, zodat u tijdens de montage snel en
makkelijk specifieke momenten kunt zoeken. De positie van
indexmarkeringen kan gemakkelijk worden gecontroleerd op
de voortgangsbalk. Deze functie kan ook worden toegewezen
aan de functieknop (Fn).

De D750 heeft twee interne microfoons die nu verder naar links
en naar rechts staan om een dynamischer stereo-opname te
creëren. Als u dan ook nog de optionele ME-1 stereomicrofoon
gebruikt, kunt u een nog helderder geluid verwachten met
minimale mechanische geluiden. De microfoongevoeligheid
kan tijdens het filmen (zowel bij livebeeld als tijdens de
filmopname) worden aangepast in 20 stappen, waarbij u het
audiovolume visueel kunt controleren. Ongeacht of u de film
opneemt of enkel kadreert met livebeeld, u kunt
de hoofdtelefoonaansluiting gebruiken om
het geluidsniveau te controleren en aan
te passen in 20 stappen. Kies het meest
geschikte frequentiebereik: ‘groot’ is voor
het opnemen van muziekinstrumenten
of stadsgeluiden, terwijl ‘spraak’ is
geoptimaliseerd om de menselijke spraak
op te nemen. Onderdrukking van windruis
is ook beschikbaar wanneer u de
ingebouwde microfoon gebruikt. Het
hoofdtelefoonvolume kan tijdens
filmlivebeeld worden aangepast
met de knop ‘P’, terwijl de
microfoongevoeligheid,
het frequentiebereik
en onderdrukking
van windruis
kunnen worden
aangepast tijdens
de filmopname.

De functie voor weergave van hoge
lichten gebruikt bij livebeeld een
‘zebrapatroon’ om hoge lichten aan
te geven, die wel of niet kunnen
worden opgenomen op een HDMIuitvoerapparaat. ‘Weergave hoge
lichten’ kan snel worden ingesteld
via de knop ‘P’, zelfs tijdens de filmopname.

ME-1
stereomicrofoon

Ingebouwde stereomicrofoons

Vloeiender belichtingsovergangen tijdens
time-lapse- en intervalfotografie
Of het nu gaat om opnamen van de natuur, zoals voorbij
drijvende wolken en ontluikende bloemen, of stedelijke scènes
zoals lopende mensen en verkeersstromen, de time-lapsefunctie van de D750 kan alles vastleggen in spectaculaire
films. De camera maakt het simpel: stel het interval en
de duur in en u krijgt verbluffende filmbeelden zonder
nabewerking of montage. Bovendien krijgt u automatisch
vloeiende belichtingsovergangen dankzij de interne verwerking
in de camera. De D750 vermindert efficiënt ongewenste
flikkering die soms ontstaat door een klein verschil in de
belichting in elk beeld van een time-lapse-film waarin de
helderheid geleidelijk verandert, zoals bij zonsopgang of
zonsondergang. Deze gelijkmatige belichting werkt ook bij
intervalfotografie en leidt ook hier
tot minder schommelingen in de
belichting wanneer beelden worden
samengevoegd tot één time-lapsefilm. De intervalfunctie kan nu
maximaal 9999 beelden opnemen.

Zonder gelijkmatige belichtingsregeling

Met gelijkmatige belichtingsregeling
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Vrijheid om te

Verbeelden

Nieuwe manieren om te fotograferen en te delen
Met een kleine verandering van standpunt kan een gewone straat worden getransformeerd tot een
bijzondere en exotische locatie. Nadat ze een foto hebben gemaakt, willen veel fotografen het resultaat aan
de rest van de wereld laten zien. Met de D750 is dit nu makkelijker dan ooit aangezien u uw beelden bijna in
real-time kunt delen. Gebruik de uiteenlopende creatieve effecten om uw creativiteit te stimuleren. De enige
beperking is uw verbeelding.

Eerste FX-formaat camera met kantelbare lcd-
monitor voor opnamen uit flexibele hoeken [Nieuw]

Speciale effecten om snel de uitstraling van beelden
te wijzigen

De D750 is de eerste FX-formaat camera met
een kantelbare lcd-monitor. U kunt nu snel uw
standpunt aanpassen door de monitor tot circa 90°
omhoog of tot circa 75° omlaag te kantelen voor
flexibele livebeeldfotografie en filmopnamen. Het
speciaal ontwikkelde monitormechanisme is robuust, licht
en geïntegreerd in de body, zodat de slanke vormgeving
niet wordt aangetast. De monitor zelf bevindt zich altijd op
het midden van de optische as van het objectief, zodat u
makkelijk beelden kunt kadreren en de camera comfortabel
kunt vasthouden, vergelijkbaar met wanneer u fotografeert
door een zoeker. De monitor is compact en blijft dicht
bij de camerabody, zodat u op intuïtieve wijze nog meer
uiteenlopende camerahoeken kunt uitproberen. De monitor
kan soepel en eenvoudig tot 75° omlaag worden gekanteld,
zelfs als de camera op een statief is bevestigd.

U kunt makkelijk unieke, creatieve digitale effecten toepassen
met behulp van zeven opties voor Speciale effecten, zonder
bewerkingssoftware. In combinatie met de kantelbare
lcd-monitor kunt u zo uiteenlopende unieke en opvallende foto’s
en films maken. Als u de D750 instelt op livebeeld, ziet u het
daadwerkelijke effect in real-time, waarbij u de instellingen naar
wens kunt aanpassen voordat u het effect definitief toepast.
Of u nu een beginner of een gevorderde amateur bent, Nikon’s
unieke stand Speciale effecten zal uw creativiteit stimuleren.
Speciale effecten die beschikbaar zijn op de D750:
Nachtzicht, Kleurenschets*1, Miniatuureffect*2, Selectieve kleur,
Silhouet, High-key en Low-key.
*1 Films die in deze stand zijn opgenomen, worden afgespeeld als een diashow van
een reeks foto’s.
*2 Films met het miniatuureffect worden op hoge snelheid afgespeeld.

Eerste FX-formaat camera met ingebouwde Wi-Fi
voor beeldoverdracht en fotograferen op afstand met
een smartapparaat
De D750 heeft een ingebouwde Wi-Fi-functie waardoor
interactieve, draadloze communicatie met een smartphone
of tablet mogelijk is. Foto’s worden moeiteloos overgezet
naar uw smartapparaat, zodat u uw prachtige foto’s kunt
delen met vrienden overal ter wereld. Deze volgende stap
in creatieve communicatie zal uw passie voor fotografie
nog verder aanwakkeren. U kunt uw smartapparaat ook
gebruiken als extern livebeeldscherm en zo foto’s
maken en de beste hoek en timing bepalen. De
D750 is handig voor zelfportretten, groepsfoto’s
en het fotograferen op afstand van bijvoorbeeld
vogels of andere dieren.
• Objectief: AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/200 seconde, f/2.2 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: Automatisch (ISO 4500) • Picture Control: Standaard ©Ryo Ohwada
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Opmerking: Wireless Mobile Utility moet worden
gedownload naar een smartapparaat (compatibel met
iOS/AndroidTM) als u Wi-Fi-functie wilt gebruiken.
Wireless Mobile Utility kan gratis worden
gedownload via de desbetreffende appwinkel.

Silhouet

High-key

Kleurenschets

Selectieve kleur
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Vrijheid om te

Verkennen

Meer mogelijkheden die de nieuwsgierigheid prikkelen
Ooit moest een camera groot en zwaar zijn om veel geavanceerde mogelijkheden te kunnen bieden, maar
die tijd is nu voorbij. De hoge beeldkwaliteit die de resolutie van 24,3 effectieve megapixels biedt en de
uitgebreide specificaties van professionele Nikon-modellen zitten nu samen in een compacte, lichte en
slanke body die zeer mobiel en wendbaar is.

Compacte, lichte en slanke body met een robuust,
duurzaam ontwerp
Als eerste Nikon FX-formaat camera heeft de D750 een
body uit één stuk met een stevige, omvattende constructie
die geen apart chassis vereist. Daarmee voldoet de D750
aan sterkte-eisen, terwijl de omvang en het gewicht zijn
afgenomen. De slanke vormgeving is mogelijk doordat de
beeldsensor op hetzelfde vlak is geplaatst als de printplaat,
waarvan de grootte circa 70% bedraagt van die van een
conventioneel ontwerp (circa 50% van de ruimte die
is toegewezen voor elektronische componenten). Het
aansturingsmechanisme gebruikt vier motoren, net als bij de
D810. De locatie ervan is gewijzigd en geoptimaliseerd om
de ruimte te creëren die nodig is voor de diepe handgreep,
terwijl toch de benodigde sterkte en duurzaamheid behouden
is gebleven die nodig is voor handige functies zoals de
ingebouwde flitser en filmopnamen, en een groot aantal
professionele functies. De voorkant van de body is gemaakt
van een nieuwe koolstofvezel, terwijl magnesium is gebruikt
voor de achter- en bovenkant. Dit alles samen levert een
sterke, lichte en robuuste behuizing op.

Betere wendbaarheid met een greep waarmee de
camera stevig kan worden vastgehouden, ongeacht
de grootte van de hand
De slanke body van de camera heeft een nieuwe handgreep
met extra diepte voor een steviger grip. Ook als u de grip
stevig vasthoudt, kunt u uw pink gemakkelijk plaatsen.
De afgeronde vorm staat garant voor een aangename grip,
ongeacht de grootte van uw hand. Het materiaal dat is
gebruikt voor de handgreep van de D750 heeft de textuur van
synthetisch leer, net als bij de D4S en D810. Voor het deksel
van de geheugenkaartsleuf in de greep is rubber gebruikt voor
een zeer comfortabele grip.

FX-formaat

1.2×

DX-formaat

Drie beeldveldopties om de beeldhoek te wijzigen
Op de D750 kunt u kiezen uit drie beeldformaten voor foto’s:
[FX (36 × 24) 1,0×] voor FX-format (35,9 × 24,0 mm) met
een beeldhoek die equivalent is met een kleinbeeldcamera,
[1,2× (30 × 20) 1,2×] met een formaat van 29,9 × 19,9 mm,
en [DX (24 × 16) 1,5×] voor DX-formaat (23,5 × 15,7 mm).
De werkelijke beeldhoek komt overeen met circa 1,2× of
1,5× de brandpuntsafstand van het objectief. Met zowel
een FX- als een DX-optie in een compacte, lichte camera,
gecombineerd met een krachtig zoomobjectief, kunt u
profiteren van de voordelen van een veelzijdig, zeer handzaam
systeem. Een ander voordeel van het DX-formaat is dat de
51 scherpstelpunten bijna het hele beeld dekken, waardoor u
makkelijker snelbewegende onderwerpen kunt vastleggen.
Als een DX-objectief wordt bevestigd, selecteert de camera
automatisch [DX (24 × 16) 1,5×].

• Objectief: AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [M], 1/5 seconde, f/9 • Witbalans: Bewolkt • Gevoeligheid: ISO 100 • Picture Control: Neutraal ©Joshua Cripps
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Fundamenten van vrijheid:

Optische zoeker met een beelddekking van circa
100% voor een beter zicht en grotere helderheid

Uitzonderlijke respons

De optische zoeker van de D750 gebruikt nieuw ontwikkelde
oculairlenzen die passen bij de slanke body. Het glazen
pentaprisma biedt een beelddekking van circa 100%, terwijl
het nieuwe scherpstelscherm een betere zicht biedt. Net als
bij de D4S en de D810 heeft de hoofdspiegel een meerlaagse
coating die garant staat voor neutrale kleuren.

Extra flexibiliteit voor foto en film

Flexibele hoekaanpassing dankzij scharnier met
drie assen
Ingebouwde Wi-Fi voor naadloze integratie met
smartapparaten

Soepele workflow voor professionele
beeldoverdracht

Ingebouwde Wi-Fi voor naadloze integratie met smartapparaten
Met Nikon’s Wireless Mobile Utility kan de D750 beelden van de
camera overzetten naar een smartapparaat en uw smartapparaat
veranderen in een afstandsbediening voor de camera. Hoewel
magnesium is gebruikt voor de bovenkant, bedraagt de overdrachts
afstand circa 30 m* (zichtlijn). De ontspanknop wordt niet onderbroken tijdens de beeldoverdracht, zodat u deze kunt blijven gebruiken.

Journalisten en documentairemakers zullen profijt hebben van
het feit dat de D750, net zoals het professionele D4S-model,
een professionele gegevensoverdracht biedt via de optionele
UT-1 communicatie-eenheid en de WT-5A/B/C/D draadloze
zender. Als de UT-1 is aangesloten, is een draadloze LANverbinding (via Ethernet) met de D750 mogelijk. Bevestig de
WT-5 op de UT-1 voor een draadloze LAN-verbinding*1 met
een FTP-server of pc*2. U kunt foto’s of films verzenden die
zijn opgeslagen op een SD-geheugenkaart in de camera, maar
ook beelden in real-time vastleggen en deze rechtstreeks
naar de FTP-server of een computer verzenden. Met het
optionele Camera Control Pro 2 kunt u de camera op afstand
bedienen en de foto’s en films naar een computer verzenden.
U kunt ook de beelden bekijken die zijn opgeslagen op een
geheugenkaart in de camera of de camera bedienen via een
webbrowser op een computer of iPhone*3.

*U
 itgaand van geen interferentie; het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aanof afwezigheid van obstakels.
• Wireless Mobile Utility moet worden gedownload naar een smartapparaat
(compatibel met iOS/AndroidTM ) als u de Wi-Fi-functie wilt gebruiken. Wireless
Mobile Utility kan gratis worden gedownload via de desbetreffende appwinkel.
• De ingebouwde Wi-Fi-functie is niet compatibel met Camera Control Pro 2.

Wireless Mobile Utility voor Wi-Fi-overdracht
Deze speciale toepassing maakt draadloos
verbinding tussen digitale camera’s van Nikon
en smartapparaten (smartphone of tablet,
compatibel met iOS/AndroidTM ) om zo beeldoverdracht en
afstandsbediening mogelijk te maken. Wireless Mobile Utility
kan gratis worden gedownload via de appwinkel van de
desbetreffende fabrikant.

*1 Op basis van IEEE802.11a/b/g/n.
*2. 	U moet Wireless Transmitter Utility installeren door dit te downloaden van de Nikonwebsite via het installatieprogramma op de meegeleverde cd-rom met ViewNX 2.
*3 iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.

UT-1

WT-5
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UT-1 bevestigd op de D750
met aangesloten LAN-kabel

UT-1 en WT-5A/B/C/D
bevestigd op de D750

De D750 heeft een kantelbare lcd-monitor die snel tot 90°
omhoog en tot 75° omlaag kan worden gekanteld. Dankzij
Nikon’s originele scharnierstructuur met drie assen beweegt
de monitor iets naar buiten, zodat er geen vignettering
optreedt door het oculair wanneer de monitor 90° omhoog
wordt gekanteld. Wanneer de monitor 75° omlaag wordt
gekanteld, draait de monitor terug, zodat deze het statief niet
raakt. U kunt de monitor dus makkelijk kantelen, zelfs als de
camera op een statief is bevestigd.

Lcd-monitor met hoge resolutie en instelbare kleuren
De lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch heeft een resolutie van circa
1.229.000 beeldpunten. Hierdoor, en vanwege de RGBWuitlijning en geïntegreerde constructie van glas en scherm,
krijgt u een helder en scherp beeld van uw opnamen. Met
een grote kijkhoek van 170° (omhoog, omlaag, naar links en
naar rechts) is de D750 zowel handig als comfortabel. U kunt
de kleur van de lcd-monitor ook kalibreren, zodat deze beter
overeenkomt met die van uw computer, en zo de efficiëntie
van uw werkflow vergroten.

Camera Control Pro 2 (optioneel):
software voor afstandsbediening

Ingebouwde flitser met commanderfunctie voor
draadloze aansturing van meerdere flitsers

Camera Control Pro 2 is software voor afstandsbediening
waarmee diverse functies van de D750 vanaf een computer
kunnen worden bediend. Geavanceerde weergavefuncties en
livebeeld worden ook ondersteund. De meeste functies van
digitale SLR’s van Nikon, die gewoonlijk worden ingesteld via
een USB-kabel, kunnen op afstand worden ingesteld vanaf
een computer, zoals belichtingsstand, sluitertijd en diafragma.
Een draadloos LAN (Wi-Fi) of bekabelde Ethernet-verbinding
is ook beschikbaar bij gebruik van een optionele draadloze
zender die op een compatibele camera is bevestigd.

Met een groothoekdekking van 24 mm en een richtgetal
van circa 12 (m, ISO 100, 20°C) biedt de ingebouwde
flitser van de D750 allerlei toepassingsmogelijkheden.
De ingebouwde i-DDL-flitssturing is niet alleen handig
bij onderwerpen met tegenlicht, maar maakt ook
een uitstekende, professionele regeling van de
flitssterkte mogelijk. Wellicht het belangrijkste is
de compatibiliteit met Nikon’s geavanceerde
draadloze flitssturing, dat het mogelijk
maakt dat de ingebouwde flitser
maximaal twee groepen optionele
flitsers draadloos aanstuurt.
15

Fundamenten van vrijheid:

Beeldkwaliteit en expressiviteit

Expressieve en verfijnde hoge beeldkwaliteit voor een optimale creatieve vrijheid

Vier belangrijke technologieën en oorspronkelijke
software staan garant voor beelden van
Nikon-kwaliteit
De ongeëvenaarde optische prestaties van NIKKORobjectieven brengen het ware potentieel van de
hogeresolutiesensor van de D750 naar boven. Deze nieuw
ontwikkelde FX-formaat CMOS-sensor (24,3 effectieve
megapixels) beschikt over een uitzonderlijk groot dynamisch
bereik en een hoge signaal-ruisverhouding, wat leidt tot
beelden met een evenwichtige scherpte en weinig ruis, zelfs
bij een hoge gevoeligheid. EXPEED 4, Nikon’s exclusieve
snelle beeldverwerkingsengine, levert ongekende prestaties
op het gebied van ruisonderdrukking, nauwkeurige witbalans
en 1080/60p-films. Bovendien kunnen fotografen met behulp
van Nikon’s eigen Picture Control-systeem beeldstijlen
creëren die hun bedoelingen accurater weerspiegelen. Al deze
functies bewerkstelligen samen een superieure beeldkwaliteit
in zowel foto’s als films. De D750 overtreft zelfs de D810
als het gaat om de beeldkwaliteit bij hoge gevoeligheden,
alsook in scherpte, diepte, toongradaties en heldere kleuren.
Ondersteun uw creativiteit met uitgebalanceerde JPEGbeelden en filmbestanden van hoge kwaliteit, recht uit de
camera. Of ga nog een stapje verder door gebruik te maken
van de verwerkingsfuncties van Nikon’s eigen Capture NX-D
voor NEF (RAW)-bestanden.

Verbeterd Picture Control-systeem voor creatievere
flexibiliteit
Met Nikon’s eigen Picture Control-systeem kunt u het uiterlijk uw
films en foto’s zelf bepalen. Wanneer u prachtige foto’s of films
wilt maken die recht uit de camera kunnen worden gebruikt of uw
creativiteit tot grote hoogten wilt stuwen zonder nabewerking,
maakt u eenvoudig een keuze uit Standaard, Neutraal, Levendig,
Monochroom, Portret, Landschap en Gelijkmatig. Net als bij de
D810 kunt u met Lokaal contrast*1 het contrast in bepaalde delen
van het beeld benadrukken. Elke parameter kan nauwkeurig
worden ingesteld in stappen van 0,25*2. De nieuwste Picture
Control, ‘Gelijkmatig’, gebruikt een tooncurve die dichter in de
buurt komt van een rechte lijn dan bij de instelling Neutraal. Bij
Gelijkmatig is de kunstmatige bewerking ook minimaal, waardoor
de informatie over een onderwerp op betrouwbaardere wijze
behouden blijft. Wanneer u een beeld aanpast, hoeft u zich nu
minder zorgen te maken over uitgebeten hoge lichten, blokkerige
schaduwen of een overdreven kleurverzadiging. In plaats daarvan
kunt u zich erop richten alles uit een beeld te halen met een rijke
tonaliteit in zowel helderheid als kleurtonen. Als u NEF (RAW)bestanden verwerkt met Capture NX-D*3, fotografeer dan met
Gelijkmatig. Of pas Gelijkmatig toe op een foto die is gemaakt
met een andere Picture Control en pas de tooncurve aan om uw
bedoelingen makkelijker te weerspiegelen.
*1 Kan alleen worden toegepast op foto’s.
*2 Met uitzondering van Snel aanpassen en filtereffecten.
*3 Kan gratis worden gedownload van de Nikon-website.

Picture Control Utility 2 voor het maken en beheren
van eigen Picture Controls
(meegeleverd op de cd-rom met ViewNX 2)
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Met deze software kunt u eigen Picture Controls maken die uw
smaak weerspiegelen. Hiermee kunt u parameters aanpassen
via eigen tooncurves. In het voorbeeldscherm kunt u subtiele
wijzigingen in real-time controleren en u kunt specifieke delen
vergroten door het vensterformaat aan te passen. Het is ook
mogelijk de belichting en witbalans van het voorbeeld aan te
passen en de instellingen desgewenst via een geheugenkaart
naar de camera over te zetten. Eigen Picture Controls die
u maakt, kunnen automatisch worden geregistreerd in de
lijst met Picture Controls in ViewNX 2 en Capture NX-D op
dezelfde computer, waardoor ze soepeler op andere NEF
(RAW)-bestanden kunnen worden toegepast.

Gemaakt met eigen Picture
Control op basis van Landschap

Gemaakt met Portret

Nikon’s eigen software voor beelden van
Nikon-kwaliteit
Capture NX-D voor het ontwikkelen van
NEF (RAW)-bestanden (gratis download)
De software Capture NX-D is speciaal ontworpen om
NEF-bestanden (Nikon Electronic Format), Nikon’s exclusieve
RAW-indeling, te verwerken en maakt optimaal gebruik van
deze bestanden die zeer veel gegevens bevatten. Naast
belichtingscorrectie en eenvoudige aanpassingen in witbalans
en toon biedt Picture Control nog veel meer mogelijkheden. De
nieuwe optie Gelijkmatig en aanpassingen met Lokaal contrast
kunnen worden toegepast op NEF (RAW)-beelden, zelfs als ze
zijn gemaakt met camera’s ouder dan de D810. Welke camera
u ook gebruikt, u kunt nu elke parameter nauwkeurig afstellen
in stappen van 0,25*. Het resultaat, inclusief Picture Controlaanpassingen, kan worden opgeslagen en eenvoudig op
andere beelden worden toegepast met Capture NX-D.
*Met uitzondering van Snel aanpassen en filtereffecten.
Opmerking: Capture NX-D kan gratis worden gedownload van de Nikon-website.
http://nikonimglib.com/ncnxd/

ViewNX 2 voor het doorzoeken en bewerken van
beelden (meegeleverd)
ViewNX 2 biedt veelgebruikte beeldbewerkingsfuncties, zoals
formaat wijzigen of helderheid aanpassen, en is handig om
foto’s en films te importeren, te bewerken en te doorzoeken.
De filmbewerkingsfuncties komen overeen met die in digitale
SLR’s en u kunt ook makkelijk Picture Controls wijzigen,
aanpassen en toepassen op NEF (RAW)-beelden die zijn
gemaakt met digitale SLR-camera’s van Nikon.

Nikon’s exclusieve geavanceerde systeem voor
onderwerpherkenning
De D750 is voorzien van Nikon’s eigen geavanceerde systeem
voor onderwerpherkenning, dat een RGB-sensor met 91K
pixels gebruikt die zeer nauwkeurige resultaten produceert. Het
onderwerp wordt zeer nauwgezet geanalyseerd met de 91.000
pixels, waarbij helderheid, contrast, kleur, verdeling van hoge
lichten en de aan- of afwezigheid van menselijke gezichten*
worden gelezen. Met deze gegevens implementeert de camera
diverse automatische functies, zoals autofocus, automatische
belichting, automatische witbalans en i-DDL-flitsbelichting. Dat
betekent dat onderwerpen worden gevolgd met een accuratere
AF, belichtingsregeling en flitserregeling, waarbij extra prioriteit
wordt gegeven aan gezichten van mensen. Het systeem biedt
ook een uitgebalanceerde belichtingsregeling waarbij rekening
wordt gehouden met hoge lichten en een nauwkeurige
witbalans. Het geavanceerde systeem voor onderwerpherkenning gebruikt ook informatie van de beeldsensor om het hele
opnameproces te verbeteren: het versnelt de zoomweergave
van gezichten en verbetert de nauwkeurigheid van de
belichtings- en AF-regeling tijdens livebeeld en filmopnamen.

Actieve D-Lighting voor een natuurlijke helderheid
Zelfs als er in een onderwerp
grote verschillen zijn tussen licht
en donker, reproduceert Actieve
D-Lighting natuurlijke details
in hoge lichten en schaduwen.
In sommige situaties, zoals
onderwerpen met tegenlicht,
vallen donker en licht niet binnen
het grote dynamische bereik van de camera, maar dankzij de
EXPEED 4-beeldverwerkingsengine beschikt de D750 over een
snelle en zeer nauwkeurige real-time verwerking, wat leidt tot een
betere kleurreproductie in een kortere verwerkingstijd. Selecteer
eenvoudig een sterkteniveau: Automatisch, Extra hoog, Hoog,
Normaal en Laag (Uit is ook beschikbaar). Actieve D-Lighting
werkt effectief met matrixmeting en in tegenstelling tot bij HDR
worden er geen beelden samengevoegd, waardoor het effectief
is voor opnamen uit de hand of bewegende onderwerpen.

*Gezichtsdetectie kan niet worden gecontroleerd in de zoekerweergave.

Precieze automatische witbalans die een lichtbron
zeer accuraat identificeert met het geavanceerde
systeem voor onderwerpherkenning
Met behulp van lichtbronidentificatie en gezichtsherkenning
op het beeldvlak van het geavanceerde systeem voor
onderwerpherkenning detecteert de camera kleur- en
helderheidsinformatie om de lichtbron te bepalen, daarbij
gebruikmakend van de uitgebreide ingebouwde verzameling
opnamegegevens. Op de D750 kunt u ook een tweede stand
voor automatische witbalans (Automatisch 2) instellen voor een
warmere sfeer wanneer u fotografeert bij gloeilamplicht.

Flexibiliteit bij elk aspect van beeldaanpassing
Met Nikon’s Picture Control-systeem kunt u de uitstraling van
beelden toesnijden op uw persoonlijke smaak, maar hiermee
kunt u ook eenvoudig parameters aanpassen zoals lokaal
contrast*, verscherping, contrast, verzadiging en tint (kleur).
Elke parameter kan nauwkeurig worden aangepast in fijne
stappen van 0,25, met witbalansaanpassingen in stappen van
0,5 voor de A-B-richting en 0,25 in de G-M-richting. Hierdoor
zijn bijna oneindig veel aanpassingen mogelijk waarmee u de
gewenste kleurreproductie kunt verkrijgen.
*1 Kan alleen worden toegepast op foto’s.

HDR (hoog dynamisch bereik)
voor opvallender contrasten
Voor een zeer groot dynamisch bereik in één foto kan de
D750 twee beelden samenvoegen die zijn gemaakt met
verschillende belichtingen, waarbij de sluiter eenmaal
ontspant. Dit levert beelden op met minder ruis en een
rijke toongradatie in zowel schaduwen als hoge lichten,
zelfs bij onderwerpen met een hoog contrast. Het niveau
is instelbaar (Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal
en Laag) en de camera bepaalt automatisch hoe vloeiend
de twee belichtingen in elkaar overlopen op basis van het
sterkteniveau. De HDR-stand is het meest effectief voor
stilstaande onderwerpen zoals landschappen en stillevens.
Opmerking: een statief wordt aanbevolen.
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Fundamenten van vrijheid:

Betrouwbaarheid en bedieningsgemak

Creatieve ondersteuning op elke gewenste manier

Op hoge lichten gerichte lichtmeting om uitgebeten
hoge lichten te voorkomen

Deze foto is gemaakt met
matrixmeting en vertoont
uitgebeten hoge lichten.

Als deze stand is
geselecteerd, bepaalt de
D750 automatisch de lichtste
delen van het beeld en kiest
een belichting die uitgebeten
hoge lichten voorkomt. Dit
nieuwe systeem van op hoge
lichten gerichte lichtmeting is
vooral effectief bij opnamen
in het theater waar het
hoofdonderwerp door een
spot is uitgelicht.

Spot-witbalans om gegevens van handmatige voor
instelling onmiddellijk via livebeeld vast te leggen

• Objectief: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/400 seconde, f/3.2 • Witbalans: Kleurtemperatuur (2700 K) • Gevoeligheid: ISO 3200
• Picture Control: Standaard ©Ray Demski

Gemaakt met op hoge lichten gerichte lichtmeting.

Met de D750 kunt u
direct een handmatig
vooringestelde witbalans
verkrijgen door tijdens
livebeeld een wit of grijs
gedeelte van het beeld te
selecteren. De handmatige
voorinstelling kan zelfs
Gemaakt met handmatige
worden behouden wanneer
voorinstelling
het livebeeld maximaal wordt
uitvergroot, waardoor u een nauwkeurige
witbalans krijgt voor kleine gebieden. Als
het resultaat u niet bevalt, verplaatst u
eenvoudig het gelezen veld zonder het
Gemaakt met Auto 1
hele proces van vastleggen opnieuw te
moeten doorlopen.

Onderwerpstand voor optimale instellingen op basis
van de opnamesituatie

Intuïtieve ‘P’-knop voor directe toegang tot
veelgebruikte functies

Robuuste body en afdichtingen voor een betrouwbare bescherming tegen stof en regen

De D750 kan automatisch
de meest geschikte
instellingen selecteren voor
uw scène of onderwerp.
Selecteer eenvoudig de
juiste onderwerpstand
en laat de camera de rest
doen. Belichtingscorrectie
Opgenomen met Schemering
en flitscorrectie zijn ook
beschikbaar als u een onderwerpstand gebruikt.

Tijdens fotograferen met
de zoeker of met livebeeld
hebt u met één druk op
de knop toegang tot de
meestgebruikte functies.
Het is ook mogelijk tijdens
de weergave naar het
retoucheermenu te gaan of
beelden te selecteren die u
naar een smartphone of tablet wilt verzenden.

De camera beschikt over
een uitgebreide afdichting,
vergelijkbaar met de
D810, voor een effectieve
bescherming tegen stof en
nattigheid. De optionele
MB-D16 multifunctionele
battery pack biedt dezelfde
kwaliteit van afdichting.

In de D750 ingebouwde onderwerpstanden:
Portret, Landschap, Kinderen, Sport, Close-up, Nachtportret, Nacht
landschap, Party/binnen, Strand/sneeuw, Zonsondergang, Schemering,
Dierenportret, Kaarslicht, Bloesem, Herfstkleuren en Voedsel

Optische zoeker met een organisch EL-schermelement
voor een beter zicht, zelfs bij fel zonlicht
Het informatiescherm onder
het beeld in de zoeker
gebruikt een organisch
EL-schermelement voor
een heldere, contrastrijke
weergave bij een lager
stroomverbruik. Een goed
zicht is zelfs in fel zonlicht
mogelijk, met een snellere
reactietijd bij lage temperaturen.

Comfortabele, intuïtieve bediening en een
uitmuntende GUI
De D750 heeft een nieuwe
intuïtievere GUI (grafische
gebruikersinterface). Voor
een goed zicht bij elk licht
kan de tekstkleur handmatig
of automatisch worden
geselecteerd, afhankelijk
van het niveau van het
omgevingslicht. Het ontwerp van het lcd-venster boven op
de camera is aangepast aan de slanke bodystijl en hier wordt
de benodigde informatie weergegeven in een duidelijkere en
makkelijker afleesbare indeling.

Twee SD-kaartsleuven voor een efficiënt
geheugenbeheer
De D750 heeft twee
SD-kaartsleuven met
een verscheidenheid
aan opslagopties, zoals
‘Overloop’ of ‘Back-up’
of het opslaan van RAW
en JPEG op verschillende
kaarten. U kunt ook beelden
van de ene naar de andere
kaart kopiëren en de sleuf voor filmopname selecteren op
basis van de overgebleven geheugenruimte op de kaarten.
De camera ondersteunt SDXC UHS-I-geheugenkaarten.
In combinatie met de verhoogde snelheid van de EXPEED
4-beeldverwerkingsengine kan de D750 gegevens van
beelden met een hoog aantal pixels zeer snel verwerken en
wegschrijven.

Virtuele horizon die de
horizontale en verticale
stand van de camera
detecteert
De D750 heeft een
ingebouwde virtuele horizon
die zowel de horizontale
kanteling als de verticale
kanteling (naar voren en naar achteren) detecteert. De hoek
van de horizontale en verticale stand van de camera wordt op
de lcd-monitor aangegeven, terwijl de horizontale stand ook
zichtbaar is in de zoeker. Deze functie is bijzonder bruikbaar
wanneer u onderwerpen zoals stillevens, landschappen of
architectuur fotografeert.

Duurzaam, zeer precies sequentieel aansturings
mechanisme dat de test van 150.000 ontspancycli doorstaat
De D750 is ontworpen met een
snel en zeer nauwkeurig
mechanisme dat de sluiter,
de spiegel en het diafragma
afzonderlijk aanstuurt. De sluiter
is gedurende 150.000 cycli
getest, waarbij de sluiter zelf
en het aansturingsmechanisme
daadwerkelijk in de camera waren
geplaatst om zo de bijzonder hoge duurzaamheid aan te tonen.
Als u minder opvallend wilt fotograferen, zijn de ontspanstanden
‘Stil ontspannen’ en ‘Continu stil ontspannen’ beschikbaar.

Ontwerp voor laag stroomverbruik en
accu met lange gebruiksduur
De verbeterde elektronische schakelingen
en de EXPEED 4-beeldverwerkingsengine
vormen een efficiënt systeem voor
stroomverbruik, zodat u langer kunt
fotograferen. De D750 gebruikt de ENEL15 oplaadbare Li-ionaccu, dezelfde
die wordt gebruikt in de D810, D610 en
D7100. Hiermee kunt u ongeveer 1230*
beelden vastleggen als de flitser om de
andere opname wordt gebruikt. Met de
accu kunt u ook circa 4420 foto’s en films
van circa 55 minuten vastleggen volgens
Nikon’s eigen test die professioneel
MB-D16 bevestigd op
gebruik simuleert. Naast de EN-EL15
de D750
kunnen ook de optionele EH-5b
lichtnetadapter (EP-5B stroomaansluiting
vereist) en de MB-D16 multifunctionele
battery pack als stroombronnen worden gebruikt.
*Op basis van CIPA-normen.
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Fundamenten van vrijheid:

NIKKOR-objectieven

Fundamenten van vrijheid: Nikon

Superieure optische kwaliteit om de ware schoonheid van het FX-formaat naar boven te halen

Speedlights

Exclusief flitssysteem om het licht naar uw hand te zetten

Nikon Creatief Verlichtingssysteem voor verlichting
op studioniveau op elke locatie
Voor een accurate en flexibele verlichting in elke situatie is
er geen betere oplossing dan het Nikon Creatief Verlichtings
systeem (CVS). Als u lichte, robuuste en zeer handzame
Nikon-flitsers (optioneel) gebruikt in combinatie met de D750,
kunt u nu verlichting van studiokwaliteit creëren op elke locatie.

Compacte, lichte SB-500 Speedlight met krachtige
LED-lamp (optioneel)

• Objectief: AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [M], 1,6 seconde, f/11 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 100
• Picture Control: Standaard ©Ryo Ohwada

• Objectief: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/640 seconde, f/5 • Witbalans: Automatisch 1 • Gevoeligheid: ISO 3200
• Picture Control: Standaard ©Ray Demski

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Ultragroothoekzoomobjectief met een
uitmuntende VR-functie en oplossend vermogen

Praktisch standaardzoomobjectief dat een
groot zoombereik dekt

Zoomobjectief met een zeer hoge zoomfactor
(10,7×) voor uiteenlopende opnamesituaties

Dit buitengewone zoomobjectief geeft een dekking van 107°
ultragroothoek tot een normale groothoek van 63° en haalt
de hoge resolutie van het FX-formaat en de 24,3 effectieve
megapixels naar boven. Het effect van de vibratiereductie (VR)
is equivalent met een sluitertijd die 2,5 stops* korter is. Maak
opnamen uit de hand met grotere hoeken, zelfs bij gedimd licht
binnenshuis of maak landschapsopnamen bij zonsondergang.
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• Objectief: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF)
• Belichting: stand [A], 1/80 seconde, f/8 • Witbalans: Direct zonlicht • Gevoeligheid: ISO 100
• Picture Control: Neutraal ©Joshua Cripps

Dit standaardzoomobjectief is compatibel met het FX-formaat
en heeft circa 5× zoom en dekt hiermee een beeldhoek van 84°
groothoek tot tele. Het constante maximale diafragma van f/4
staat garant voor een consistente hoge kwaliteit. Nano Crystal
Coat is toegepast voor heldere beelden met minder lichtvlekken
en beeldschaduwen. Het objectief heeft vibratiereductie (VR)
dat cameratrilling effectief tegengaat doordat het effect ervan
equivalent is met een sluitertijd die 3,5 stops* korter is.

Dit objectief heeft een maximaal diafragma van f/5.6 in de
telestand en dekt met een zeer grote zoomfactuur van 10,7×
een brandpuntsbereik van 28-300 mm. Het effect van de
vibratiereductie (VR) biedt het equivalent van een sluitertijd die
3,5 stops* korter is. Met zo’n grote veelzijdigheid produceert
dit objectief foto’s van hoge kwaliteit in uiteenlopende
opnamesituaties.

AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED [Nieuw]

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G

Uitgebalanceerd standaardzoomobjectief met VR.

Ultragroothoekobjectief met vaste brandpuntsafstand en groot diafragma dat toch compact en licht
is en een hoge beeldkwaliteit biedt.

Objectief met vaste brandpuntsafstand en groot
diafragma voor indrukwekkende beelden met een
kleine scherptediepte en natuurlijke bokeh.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR

AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Helder telezoomobjectief dat aan professionele
wensen tegemoetkomt.

Groothoekobjectief met vaste brandpuntsafstand
en groot diafragma voor een uitstekende resolutie
en prachtige bokeh.

Micro-objectief met een scherpe en natuurlijke
beeldreproductie.

*Op basis van CIPA-normen. Deze waarde wordt bereikt bij bevestiging op een
FX-formaat digitale SLR-camera, waarbij de zoom is ingesteld op de maximale telestand.

• Objectief: AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR • Beeldkwaliteit: 14-bits RAW (NEF) • Belichting: stand [A], 1/1000 seconde, f/6.3 • Witbalans: Flitser • Gevoeligheid: ISO 1250
• Picture Control: Standaard ©Ray Demski

De ingebouwde flitser is gebruikt als commander om twee externe SB-500
flitsers draadloos aan te sturen en zo een dynamisch driedimensionaal effect
te creëren. De flitssterkte van elke Speedlight-flitser kan handmatig worden
geregeld voor het gewenste resultaat.

Met een richtgetal van 24
(m, ISO 100, FX-formaat met
zoomkoppositie op 24 mm) is de
SB-500 een compacte, lichte en
gemakkelijk te dragen flitser die
werkt op twee R6/AA-batterijen.
De flitskop kan tot 90° omhoog
worden gekanteld en horizontaal
180° naar rechts en naar links
worden gedraaid. Aangezien de
kleurtemperatuur van de nieuwe
LED-lamp (drie selecteerbare
sterkteniveaus) in de buurt komt
van die van zonlicht, kan deze op
natuurlijke wijze worden gebruikt
als hulpverlichting voor zowel
foto’s als filmopnamen. Als de flitser naast de
camera wordt gebruikt, kan het verlichtingseffect
worden gecontroleerd op de livebeeldmonitor.
Bij aansluiting op de D750 kan de witbalans van
de LED-lamp automatisch worden geregeld. Bij
geavanceerde draadloze flitssturing kan de SB-500
fungeren als commander van meerdere externe
Speedlights of als externe flitser waarbij de
SB-500
ingebouwde flitser van de camera als hoofdflitser
Speedlight
wordt gebruikt. De instellingen van de SB-500
Speedlight, inclusief de commanderfunctie,
kunnen worden gewijzigd via het menu met
persoonlijke instellingen van de D750.
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Fundamenten van vrijheid:
Exclusief ontworpen voor Nikon

Accessoires en software
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Systeemoverzicht
(
)
~

7
8
9

ZOEKERACCESSOIRES

!
"
6
5

Geavanceerde multifunctionele WR-1 draadloze
afstandsbediening (optioneel)

Eenvoudige afstandsbediening met WR-R10/WR-T10
draadloze afstandsbedieningen (optioneel)

De WR-1 is een geavanceerde multifunctionele
afstandsbediening. Als één WR-1 is geconfigureerd als zender
en een andere WR-1 of WR-R10*1 als ontvanger op de D750 is
bevestigd, kunnen de camera-instellingen*2 worden bekeken
of gewijzigd via het display van de zender (firmware-update
naar versie 2.00 vereist). De WR-1 gebruikt radiogolven en
de maximale communicatie-afstand tussen twee WR-1’s
bedraagt 120 m*3. Er zijn vijftien kanalen beschikbaar. Naast
bediening op afstand van een camera waarop een
WR-1 (gebruikt als ontvanger) is bevestigd door
een andere WR-1 (gebruikt als zender)*4, zijn er
diverse andere opties voor afstandsbediening
zoals: de sluiters van meerdere camera’s gelijktijdig
ontspannen, de sluiters van meerdere camera’s
synchroon ontspannen met een hoofdcamera
WR-1 draadloze
waarop een WR-1 is bevestigd*5, bediening op
afstands
afstand van elke groep camera’s afzonderlijk
bediening
en intervalfotografie. Fotograferen op
afstand door de WR-1 te combineren
met de WR-R10/WR-T10 is ook
mogelijk*4.

De WR-R10/WR-T10 draadloze afstandsbedieningen maken
gebruik van radiogolven op 2,4 GHz. Hiermee kunt u de flexibiliteit
van bediening op afstand enorm uitbreiden. Anders dan apparaten
die infraroodstraling gebruiken, maken de WR-R10/WR-T10
afstandsbediening over grote afstanden mogelijk en werken ze
zelfs als er bomen of muren in de weg staan. U kunt een onbeperkt
aantal camera’s aansturen over een maximale communicatieafstand van 20 m*1. Bovendien biedt de mogelijkheid
om meerdere camera’s aan te sturen nieuwe
en interessante opnameopties. Probeer foto’s
en films*2 tegelijk op te nemen op verschillende
camera’s of maak dezelfde foto op meerdere
camera’s waarop verschillende objectieven zijn
WR-R10 draadloze
bevestigd. U kunt uw camera’s ook in groepen
afstandsbediening
verdelen en aan elke groep een kanaal toewijzen,
waarna u elke groep afzonderlijk kunt aansturen en
verschillende instellingen kunt toepassen op basis
van uw creatieve wensen. De mogelijkheden zijn
eindeloos.

*1 Firmware-update naar versie 2.00 is vereist.
*2 Beperkte functies.
*3 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het
bereik hangt af van de weersomstandigheden en de
aanwezigheid van obstakels.
*4 De gebruikte WR-R10 en WR-T10 moeten zijn
ingesteld op hetzelfde kanaal en zijn gekoppeld; de
gebruikte WR-1 moet zijn ingesteld op hetzelfde
kanaal en zijn gekoppeld of er moet een naam aan zijn toegewezen. Maximumaantal
afstandsbedieningen: 20 (WR-1) of 64 (WR-R10).
*5 Alleen een camera met een tien-pins afstandsbedieningsaansluiting kan worden
gebruikt als hoofdcamera voor synchroon ontspannen.

22

*1 Geschat bereik op een hoogte van circa 1,2 m; het bereik
hangt af van de weersomstandigheden en de aanwezigheid
van obstakels.
*2 Filmopnamen maken is mogelijk met de D4-serie, D810,
D800-serie, D750, D610, D600, D7100, D5300, D5200 en
D3300.

WR-T10 draadloze
afstandsbediening

GP-1A GPS-apparaat (optioneel)
Sommige soorten fotografie hebben baat bij locatiegegevens, zoals
breedtegraad, lengtegraad, hoogte en UTC (Universal Coordinated
Time). Met de GP-1A kan al deze informatie worden opgeslagen in
de EXIF-gegevens. Beelden met locatiegegevens kunnen worden
weergegeven in de kaartwerkruimte
van ViewNX 2. Daarnaast kunnen de
gegevens worden gebruikt door online
services voor het delen van beelden
en door digitale kaartservices, maar
ook door NIKON IMAGE SPACE,
Nikon’s eigen service voor het delen
en opslaan van beelden.

MB-D16 multifunctionele battery pack voor een
stevige grip bij zowel verticale als horizontale opnamen
(optioneel) [Nieuw]
De MB-D16 optionele multifunctionele battery pack ondersteunt
twee voedingsbronnen: één EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu
of zes R6/AA-batterijen (alkaline, Ni-MH of lithium). De EH-5b
lichtnetadapter (met EP-5B stroomaansluiting) is ook een optie.
Naadloos overschakelen tussen de accu in de camerabody en die
in de MB-D16 is mogelijk als in beide een EN-EL15 is geplaatst. Zo
kan de gebruiker ongeveer tweemaal zo veel beelden vastleggen
als alleen met de D750. Dit alles betekent dat fotografen zich
kunnen concentreren op de opnamen zonder zich zorgen te
maken over de gebruiksduur van de accu.
De MB-D16 multifunctionele battery
pack heeft een duurzame buitenkant
van magnesiumlegering en biedt een
MB-D16 multifunctionele
intuïtieve bediening voor verticale
opnamen: ontspanknop, vergrendeling voor battery pack
de ontspanknop, AE-L/AF-L-knop, multi-selector en hoofden secundaire instelschijf.

NIKON IMAGE SPACE: Nikon’s eenvoudige en
krachtige service voor
het opslaan en delen
van beelden
Uw beelden verdienen een
betrouwbare opslagruimte
op internet. Die plaats is
NIKON IMAGE SPACE, een
gratis online service voor
het opslaan en delen van
http://nikonimagespace.com
beelden. Met de snelle en
eenvoudige gebruikersinterface kunt u foto’s en films uploaden,
downloaden, ordenen en delen, maar ook moeiteloos verbinding
maken met diverse sociale netwerken. Een basisaccount is
beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers en biedt een
maximale opslagruimte van 2 GB. Eigenaren van een digitale
camera van Nikon krijgen een speciaal account met maximaal
20 GB opslagruimte en diverse handige functies, zoals
wachtwoordbeveiliging bij het delen van beelden.
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SPEEDLIGHT-FLITSERS
SB-910 Speedlight

DK-20C zoekercorrectielenzen
(-5 tot +3 m-1)
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SD-9 battery pack
voor extra capaciteit

DK-22 oculairadapter
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DG-2
zoekerloep

DK-21M
vergrotend oculair

SB-700 Speedlight

HEADPHONE

DR-6 hoekzoeker

SB-300 Speedlight
DK-21 rubberen oogschelp*

MICROFOON
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SB-500 Speedlight

Headphone**

DK-5 oculairkapje*

SU-800 draadloze
Speedlight commander

ME-1
stereomicrofoon
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AFSTANDSBEDIENING,
GPS-ACCESSOIRES

R1C1 close-up Speedlight
commander-set
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Studioflitsers**
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1 Accessoireschoen (voor optionele flitser)
2 Keuzeknop ontspanstand
3�Ontgrendelingsknop voor keuzeknop
ontspanstand
4 Oogje voor camerariem
5 Ontgrendelingsknop van standknop
6 Standknop
7�Lichtmeetknop/knop om geheugenkaarten
te formatteren
8 Filmopnameknop
9 Secundaire instelschijf
! Hoofdschakelaar
" Ontspanknop
#�Knop voor belichtingscorrectie/
reset met twee knoppen
$ Filmvlakmarkering
% Hoofdinstelschijf
& Lcd-venster
( Ingebouwde flitser
) Knop voor flitsstand/flitscorrectie
~ Infraroodontvanger (voorkant)
+ Deksel over accessoire-aansluiting
, Deksel over audio-aansluiting
- Deksel over HDMI/USB-aansluiting
. Objectiefontgrendeling
/ Knop voor AF-stand

Zoekerweergave

WR-1 draadloze
afstandsbediening
(transmitter)

}
*
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Selectieknop voor scherpstelstand
Objectiefbevestigingsmarkering
Bracketingknop
Spiegel
Diafragmasimulator
Accessoire-aansluiting
Hoofdtelefoonaansluiting
Aansluiting voor externe microfoon
HDMI-aansluiting
USB-aansluiting
Stereomicrofoon
CPU-contacten
Objectiefvatting
Deksel over aansluiting voor optionele
MB-D16 battery pack
Statiefaansluiting
AF-koppeling
Fn-knop
Ontgrendeling deksel batterijvak
Deksel van batterijvak
Afdekking van stroomaansluiting
Deksel geheugenkaartsleuf
Pv-knop
Lampje voor AF-hulpverlichting/
zelfontspanner/rode-ogenreductie
Zoekeroculair
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SB-910/700/T133/300
Speedlights
SC-28, 29 DDLafstandsbedieningskabel

WR-1 draadloze
afstandsbediening
(ontvanger)

TOEPASSINGEN VOOR
SMARTAPPARATEN

TAS
Lcd-venster
MC-DC2
afstandsbedienings
kabel
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AS-15 synchronisatieflitsadapter

WR-T10 draadloze
afstandsbediening

Rubberen oogschelp
Dioptrieregelaar
AE/AF-vergrendelingsknop
Info-knop
Multi-selector
OK-knop
Vergrendeling van scherpstelselectieknop
Toegangslampje geheugenkaart
Infraroodontvanger (achterkant)
Selectieknop voor livebeeld
Livebeeldknop
Luidspreker
Kantelmonitor
P knop
Knop uitzoomen op weergave/miniaturenknop/knop voor ISO-gevoeligheid/knop voor
automatische instelling van ISO-gevoeligheid/
knop voor reset met twee knoppen
Knop inzoomen op weergave/knop voor
beeldkwaliteit/-formaat
Help-knop/beveiligingsknop/witbalansknop
Menuknop
Weergaveknop
Wisknop/knop om geheugenkaarten te
formatteren

GP-1A GPS-apparaat

ML-L3 afstandsbediening

Wireless Mobile Utility†
CF-DC5
halfzachte tas

Smartapparaat**		
(iOS/Android™ OS)

CF-DC4
halfzachte tas

TV- EN
VIDEOACCESSOIRES

LICHTNETADAPTERS,
ACCU´S EN OPLADERS
EN-EL15
oplaadbare
Li-ionaccu*

HC-E1 HDMI-kabel
(C-type stekker n
A-type stekker)

MB-D16 multifunctionele
battery pack

MH-25a*/MH-25
acculader

Zes R6/AAbatterijen**

EP-5B
stroomaansluiting
Tv**
HDMI-ingang
videorecorder**

EH-5b
lichtnetadapter

COMPUTERACCESSOIRES
UC-E17 USB-kabel*

Printer**

Personal computer**

LAN-kabel**
UT-1
communicatie-eenheid
WT-5A/B/C/D draadloze
zender

SD-geheugenkaart**
Pc-kaartadapter**
SD-geheugenkaartlezer**

EN-EL15 oplaadbare
Li-ionaccu*
EP-5B
stroomaansluiting

EH-5b
lichtnetadapter

† Kan worden gedownload van de Nikon-website (gratis). *Meegeleverde accessoires **Geen Nikon-producten

ViewNX 2*
Capture NX-D†
Camera Control Pro 2
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Specificaties voor Nikon D750 digitale SLR-camera
Type camera
Objectiefvatting
Effectieve beeldhoek
Effectieve pixels
Beeldsensor
Totaal aantal pixels
Stofverwijderingssysteem
Beeldformaat (pixels)

Bestandsindeling

Picture Control-systeem
Opslagmedia
Twee kaartsleuven
Bestandssysteem
Zoeker
Beelddekking
Vergroting
Oogafstand
Dioptrieregeling
Scherpstelscherm
Reflexspiegel
Scherptedieptevoorbeeld
Diafragma
Compatibele objectieven

Type sluiter
Sluitertijd
Flitssynchronisatiesnelheid
Ontspanstanden
Beeldsnelheid
Zelfontspanner
Afstandsbedieningsstanden
(ML-L3)
Lichtmeting

Digitale spiegelreflexcamera
Nikon F-vatting (met AF-koppeling en AF-contacten)
Nikon FX-formaat
24,3 miljoen
CMOS-sensor van 35,9 × 24,0 mm
24,93 miljoen
Beeldsensorreiniging, referentiegegevens voor stofverwijdering (optioneel programma Capture
NX-D vereist)
• FX (36×24) beeldveld: 6016 × 4016 [L], 4512 × 3008 [M], 3008 × 2008 [S]
• 1,2× (30x20) beeldveld: 5008 × 3336 [L], 3752 × 2504 [M], 2504 × 1664 [S]
• DX (24×16) beeldveld: 3936 × 2624 [L], 2944 × 1968 [M], 1968 × 1312 [S]
• Foto’s in FX-formaat gemaakt tijdens filmlivebeeld: 6016 × 3376 [L], 4512 × 2528 [M], 3008 × 1688 [S]
• Foto’s in DX-formaat gemaakt tijdens filmlivebeeld: 3936 × 2224 [L], 2944 × 1664 [M],
1968 × 1112 [S]
Opmerking: Foto’s die zijn gemaakt tijdens filmlivebeeld hebben een beeldverhouding van 16:9;
de camera biedt de keuze uit DX- en FX-formaat
• NEF (RAW): 12 of 14 bits, compressie zonder verlies of gecomprimeerd
• JPEG: JPEG Baseline-compatibel, compressie met de beeldkwaliteit Fijn (circa 1:4), Normaal
(circa 1:8) of Basis (circa 1:16) (Vaste grootte), compressie met Optimale kwaliteit beschikbaar
• NEF (RAW)+JPEG: de foto opgeslagen in zowel de NEF (RAW)-indeling als de JPEG-indeling
Standaard, Neutraal, Levendig, Monochroom, Portret, Landschap, Gelijkmatig; geselecteerde
Picture Control kan worden gewijzigd; opslagmogelijkheid voor eigen Picture Controls
SD- (Secure Digital) en UHS-I-compatibele SDHC- en SDXC-geheugenkaarten
Sleuf 2 kan worden gebruikt als de kaart in sleuf 1 vol is, als back-up of om kopieën die zijn gemaakt
met NEF+JPEG op verschillende locaties op te slaan; foto’s kunnen van de ene naar de andere kaart
worden gekopieerd
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Spiegelreflexzoeker met pentaprisma op ooghoogte
• FX (36×24): circa 100% horizontaal en 100% verticaal • 1,2× (30×20): circa 97% horizontaal
en 97% verticaal • DX (24×16): circa 97% horizontaal en 97% verticaal
Circa 0,7× (f/1.4-objectief van 50 mm op oneindig, -1,0 m-1)
21 mm (-1,0 m-1; vanaf het midden van de lens van het zoekeroculair)
-3 tot +1 m-1
B-type BriteView Clear Matte Mark III-scherm met haakjes voor het AF-veld (raster kan worden
weergegeven)
Direct terugkerend
Als de Pv-knop wordt ingedrukt, wordt het diafragma ingesteld op een waarde die is geselecteerd
door de gebruiker (standen A en M) of door de camera (andere standen)
Direct terugkerend, elektronisch gestuurd
Compatibel met AF NIKKOR-objectieven, waaronder G-, E- en D-type objectieven (er gelden enkele
beperkingen voor PC-objectieven) en DX-objectieven (waarbij DX-beeldveld van 1,5× (24×16) wordt
gebruikt), AI-P NIKKOR-objectieven en AI-objectieven zonder CPU (alleen standen A en M);
IX-NIKKOR-objectieven, objectieven voor de F3AF en niet-AI-objectieven kunnen niet worden gebruik
De elektronische afstandsmeter kan worden gebruikt bij objectieven met een maximaal diafragma van
f/5.6 of groter (de elektronische afstandsmeter ondersteunt 11 scherpstelpunten bij objectieven met
een maximaal diafragma van f/8 of groter)
Elektronisch gestuurde verticaal aflopende spleetsluiter
1/4000 tot 30 sec. in stappen van 1/3 of 1/2, Bulb, Tijd, X200
X=1/200 sec.; synchroniseert bij sluitertijden van 1/250 sec. of langer (flitsbereik neemt af bij
sluitertijden tussen 1/200 en 1/250 sec.)
S (enkel beeld), T (continu lage snelheid), U (continu hoge snelheid), J (stil ontspannen),
M (stil continu ontspannen), E (zelfontspanner), V (spiegel omhoog)
1 tot 6 bps (T), 6,5 bps (U) of 3 bps (M)
2, 5, 10 of 20 sec.; 1 tot 9 opnamen in stappen van 0,5, 1, 2, of 3 sec.
Vertraagd op afstand, direct op afstand, spiegel omhoog op afstand
DDL-lichtmeting met RGB-sensor met circa 91K (91.000) pixels

Lichtmeetmethode

Meetbereik
(ISO 100, f/1.4-objectief, 20°C)

Lichtmeterkoppeling
Belichtingsstanden

Belichtingscorrectie
Belichtingsbracketing
Belichtingsvergrendeling
ISO-gevoeligheid
(aanbevolen belichtingsindex)

Actieve D-Lighting
ADL-bracketing
Autofocus
Detectiebereik
Objectiefscherpstelling

Scherpstelpunt
AF-veldstanden
Scherpstelvergrendeling
Ingebouwde flitser
Richtgetal
Flitserregeling

Flitsstanden

Flitscorrectie
Flitsbracketing
Flitsgereedaanduiding
Accessoireschoen
Nikon Creatief
Verlichtingssysteem (CVS)
Synchronisatie-aansluiting

• Matrix: 3D-kleurenmatrixmeting III (G-, E- en D-type objectieven), kleurenmatrixmeting III
(overige CPU-objectieven); kleurenmatrixmeting beschikbaar bij objectieven zonder CPU als gebruiker
objectiefgegevens opgeeft
• Centrumgericht: meting wordt voor circa 75% bepaald door een cirkel van 12 mm in het midden
van het beeld; diameter van cirkel kan worden gewijzigd in 8, 15 of 20 mm, of de meting kan worden
gebaseerd op het gemiddelde van het hele beeld (bij objectieven zonder CPU wordt een cirkel van
12 mm gebruikt)
• Spot: meet een cirkel van 4 mm (ongeveer 1,5% van het beeld) in het midden van het geselecteerde
scherpstelpunt (van het middelste scherpstelpunt als een objectief zonder CPU wordt gebruikt)
• Op hoge lichten gericht: beschikbaar bij G-, E- en D-type objectieven; equivalent met centrumgericht
wanneer andere objectieven worden gebruikt
• Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting: 0 tot 20 LW
• Spotmeting: 2 tot 20 LW
Gecombineerd CPU en AI
Automatische standen (i automatisch, j automatisch [flitser uit]); onderwerpstanden (k portret,
l landschap, p kinderen, m sport, n close-up, o nachtportret, r nachtlandschap, s party/binnen,
t strand/sneeuw, u zonsondergang, v schemering, w dierenportret, x kaarslicht, y bloesem,
z herfstkleuren, 0 voedsel); standen voor speciale effecten (% nachtzicht, g kleurenschets, i
miniatuureffect, u selectieve kleur, 1 silhouet, 2 high-key, 3 low-key); automatisch programma
met flexibel programma (e); sluitertijdvoorkeuze (f); diafragmavoorkeuze (g); handmatig (h); j
(gebruikersinstellingen 1); k (gebruikersinstellingen 2)
Kan worden aangepast met -5 tot +5 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW in de standen e, f, g, h,
h en %
2 tot 9 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3 of 1 LW; 2 tot 5 beelden in stappen van 2 of 3 LW
Gemeten lichtwaarde kan worden vergrendeld met de A AE-L/AF-L-knop
ISO 100 tot 12.800 in stappen van 1/3 of 1/2 LW; kan ook worden ingesteld op circa 0,3, 0,5, 0,7 of
1 LW (equivalent met ISO 50) onder ISO 100 of op circa 0,3, 0,5, 0,7, 1 of 2 LW (equivalent met ISO
51.200) boven ISO 12800; automatische instelling van de ISO-gevoeligheid beschikbaar
Automatisch, Extra hoog, Hoog, Normaal, Laag of Uit
2 beelden die de geselecteerde waarde van één beeld gebruiken of 3 tot 5 beelden die vooringestelde
waarden voor alle beelden gebruiken
Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II-autofocussensormodule met DDL-fasedetectie, fijnafstelling,
51 scherpstelpunten (waaronder 15 kruissensoren; f/8 wordt ondersteund door 11 sensoren) en
AF-hulpverlichting (bereik van circa 0,5 tot 3 m)
-3 tot +19 LW (ISO 100, 20°C)
• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), continue servo-AF (AF-C), automatische
AF-S/AF-C-selectie (AF-A), anticiperende scherpstelling wordt automatisch geactiveerd op basis van
de status van het onderwerp • Handmatige scherpstelling (M): elektronische afstandsmeter
kan worden gebruikt
Keuze uit 51 of 11 scherpstelpunten
Enkelpunts AF, dynamisch veld-AF met 9, 21 of 51 punten, 3D-tracking, groep-veld-AF,
automatisch veld-AF
Scherpstelling kan worden vergrendeld door de ontspanknop half in te drukken
(enkelvoudige servo-AF) of door op de A AE-L/AF-L-knop te drukken
i, k, p, n, o, s, w, g: Automatisch flitsen met automatisch opklappen
e, f, g, h, 0:Handmatig opklappen via drukknop
Circa 12, 12 bij handmatig flitsen (m, ISO 100, 20°C)
DDL: i-DDL-flitssturing met RGB-sensor met circa 91K (91.000) pixels is beschikbaar bij de
ingebouwde; i-DDL-uitgebalanceerde invulflits voor digitale SLR-camera’s wordt gebruikt met
matrixmeting, centrumgerichte meting en op hoge lichten gerichte meting, standaard i-DDL-flits
voor digitale SLR-camera’s met spotmeting
Automatisch, automatisch met rode-ogenreductie, automatisch met lange sluitertijd, automatisch
met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, invulflits, rode-ogenreductie, synchronisatie met lange
sluitertijd, synchronisatie met lange sluitertijd en rode-ogenreductie, synchronisatie op het tweede
gordijn met lange sluitertijd, synchronisatie op het tweede gordijn, uit; automatische snelle
FP-synchronisatie wordt ondersteund
-3 tot +1 LW in stappen van 1/3 of 1/2 LW
2 tot 9 beelden in stappen van 1/3, 1/2, 2/3 of 1 LW; 2 tot 5 beelden in stappen van 2 of 3 LW
Brandt wanneer de ingebouwde flitser of een optionele flitser volledig is opgeladen; knippert nadat
de flitser op volle sterkte heeft geflitst
ISO 518-flitsschoen met synchronisatie- en gegevenscontacten en veiligheidsvergrendeling
Nikon CVS wordt ondersteund; commanderstand beschikbaar

Filmlichtmeting
Lichtmeetmethode bij film
Frame (pixels) en
beeldsnelheid
Bestandsindeling
Videocompressie
Audio-opname-indeling
Audio-opnameapparaat
Maximale duur
Andere filmopties
Monitor
Weergave
USB
HDMI-uitgang
Accessoire-aansluiting
Audio-ingang
Audio-uitgang
Draadloze standaarden
Communicatieprotocollen
Werkingsfrequentie
Bereik (zichtlijn)
Gegevenssnelheid
Beveiliging
Draadloze configuratie
Toegangsprotocollen
Beschikbare talen

Accu
Battery pack
Lichtnetadapter
Statiefaansluiting
Afmetingen (B × H × D)
Gewicht
Gebruiksomstandigheden
Meegeleverde accessoires
(kunnen per land of gebied verschillen)
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Witbalansbracketing
Standen voor livebeeld
Objectiefscherpstelling
bij livebeeld
AF-veldstanden
Autofocus

Gedrukt in Nederland 01-EU/D-D750V1 (1409/A)

Automatisch (2 soorten), gloeilamplicht, tl-licht (7 soorten), direct zonlicht, flitslicht, bewolkt,
schaduw, handmatige voorinstelling (waarbij 6 waarden kunnen worden opgeslagen, meting van
spot-witbalans beschikbaar bij livebeeld), kleurtemperatuur kiezen (2500 K tot 10.000 K); alle met
fijnafstelling
2 tot 3 beelden in stappen van 1, 2 of 3
Livebeeldfotografie (foto’s), filmlivebeeld (films)
• Autofocus (AF): enkelvoudige servo-AF (AF-S), fulltime-servo-AF (AF-F)
• Handmatige scherpstelling (M)
Gezichtprioriteit-AF, breedveld-AF, normaal veld-AF, AF met onderwerp volgen
Contrastdetectie-AF overal in het beeld (camera selecteert automatisch het scherpstelpunt als
gezichtprioriteit-AF of AF met onderwerp volgen is geselecteerd)
DDL-belichtingsmeting met hoofdbeeldsensor
Matrixmeting, centrumgerichte meting of op hoge lichten gerichte lichtmeting
• 1920 × 1080; 60p (progressief), 50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Werkelijke beeldsnelheden voor 60p, 50p, 30p, 25p en 24p zijn respectievelijk 59,94, 50, 29,97, 25
en 23,976 bps; opties ondersteunen zowel Hhoge als normale beeldkwaliteit
MOV
H.264/MPEG-4 geavanceerde videocodering
Lineaire PCM
Ingebouwde of externe stereomicrofoon, instelbare gevoeligheid
29 min. 59 sec.
(10 of 20 min., afhankelijk van het beeldformaat, de beeldsnelheid en de instellingen voor filmkwaliteit)
Indexmarkering, time-lapse-fotografie
Low-temperature polysilicon kantelbare TFT-lcd-monitor van 8 cm/3,2 inch met circa 1.229.000
beeldpunten (VGA; 640 × RGBW × 480 = 1.228.800 punten), een kijkhoek van circa 170°, beelddekking
van circa 100% en instelbare helderheid en hoek
Schermvullend en miniatuurweergave (4, 9 of 72 beelden of kalender) met zoomweergave,
filmweergave, diashows met foto’s en/of films, histogramweergave, hoge lichten, foto-informatie,
weergave van locatiegegevens en automatische beeldrotatie
Hi-Speed USB; aansluiting op de ingebouwde USB-poort wordt aanbevolen
C-type HDMI-aansluiting
Draadloze afstandsbedieningen: WR-1 en WR-R10, afstandsbedieningskabel: MC-DC2,
GPS-apparaat: GP-1/GP-1A (alle apart verkrijgbaar)
Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm; voeding via ingang ondersteund)
Stereo-mini-jack (diameter van 3,5 mm)
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
2412-2462 MHz (kanaal 1 tot 11)
Circa 30 m (uitgaand van geen interferentie; het bereik hangt af van de signaalsterkte en de aan- of
afwezigheid van obstakels)
54 Mbps; maximale logische gegevenssnelheden volgens de IEEE-standaard; werkelijke snelheden
kunnen verschillen
• Verificatie: Open systeem, WPA2-PSK • Encryptie: AES
Ondersteunt WPS
Infrastructuur
Arabisch, Bengali, Bulgaars, Chinees (vereenvoudigd en traditioneel), Deens, Duits, Engels, Fins,
Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Marathi, Nederlands, Noors,
Oekraïens, Perzisch, Pools, Portugees (Portugal en Brazilië), Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans,
Tamil, Telugu, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees, Zweeds
Eén EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu
Optionele MB-D16 multifunctionele battery pack met één EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu of
zes R6/AA-batterijen (alkaline, Ni-MH of lithium)
EH-5b lichtnetadapter, vereist EP-5B stroomaansluiting (apart verkrijgbaar)
1/4 inch (ISO 1222)
Circa 140,5 × 113 × 78 mm
Circa 840 gram met accu en geheugenkaart, maar zonder bodydop; circa 750 gram (alleen
camerabody)
Temperatuur: 0 tot 40 °C; luchtvochtigheid: 85% of minder (geen condensvorming)
EN-EL15 oplaadbare Li-ionaccu, MH-25a acculader, UC-E17 USB-kabel, AN-DC14 camerariem,
BF-1B bodydop, DK-5 oculairkapje, DK-21 rubberen oogschelp, cd-rom met ViewNX 2

AS-15 synchronisatieflitsadapter (apart verkrijgbaar)

Specificaties kunnen zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant worden gewijzigd. September 2014
WAARSCHUWING

Witbalans

• De SD-, SDHC- en SDXC-logo’s zijn handelsmerken van de SD Card Association.
• PictBridge is een handelsmerk. • HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia
Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC.
• Google en AndroidTM zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
• Andere product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
hun respectieve eigenaars. • Afbeeldingen in zoekers, in lcd-vensters en op monitoren in dit
materiaal zijn gesimuleerd.

