HET TOTALE DIGITAL
IMAGING SYSTEEM

We maken het.
Voor u.
Geef uw fotografie inhoud met
Nikon’s Totale Digital Imaging Systeem
OK, u hebt een digitale reflexcamera plus een idee - een
GRANDIOOS idee - voor een foto. Maar hebt u alles om dat
idee ook uit te voeren? Kijk deze pagina’s snel door en u weet
het. Hier vindt u alle accessoires die voor de D-SLR-serie van
Nikon te koop zijn: alles wat u nodig hebt om uw huidige
ideeën te realiseren en tot nieuwe ideeën te komen.
Of u nu een ervaren professional bent of een gepassioneerd
weekendfotograaf, we weten zeker dat u in deze brochure tal
van artikelen vindt waarmee u betere beelden kunt creëren.
Alles wat u aantreft is speciaal voor Nikon-camera’s
ontworpen, met een topkwaliteit die het beste in u en
uw digitale reflexcamera naar boven haalt. Hebt u een goed
idee? Laat het gebeuren. Begin hier.
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Kijk wat één Nikon Speedlight-flitser kan

© Gordon Nash

Gordon Nash, huwelijksfotograaf (V.S.)
Ik fotografeer zo’n 50 huwelijken per maand, en bij ongeveer de helft van mijn
opnamen heb ik een Nikon Speedlight-flitser nodig. Er zit er altijd een op mijn
camera, een tweede houd ik paraat om uit de hand te gebruiken, voor extra
verlichtingseffecten zoals licht van opzij. Juist door het flitslicht geef ik mijn opnamen iets bijzonders mee. Voor de bovenstaande foto heb ik één SB-800 voor
licht van opzij en een softfocusfilter op de lens gebruikt voor een dromerig effect.
Als professioneel huwelijksfotograaf heb ik te maken met bewegende onderwerpen,
onvoorspelbare opnamesituaties en minimale voorbereidingstijd, dus snelheid en
intuïtie zijn absolute succesvoorwaarden. Daarom vertrouw ik volkomen op
Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem. Er is heel
makkelijk mee te werken en het biedt toch veel
keuzemogelijkheden. De resultaten zijn bovendien
van constant hoge kwaliteit. Ik moet permanent
klaar zijn voor dat ene, unieke moment.
Het Creatieve Verlichtingssysteem maakt dat mogelijk.
http://www.gordonnash.com
Camera-instellingen:
Camera en flitsers: D200
(ingebouwde flitser als
hoofdflitser) en SB-800
(flitser op afstand)
Objectief: AF 85 mm f/1.8D
Sluitertijd: 1/250 seconde
Diafragma: f/2.2
Belichtingsstand: Diafragmavoorkeuze
Flitsstand: i-DDL
Beeldkwaliteit: RAW

4

Gemakkelijk, intelligent, verbluffend:
Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem
Verlichting is in ieder beeld een essentiële component. Maar de
ingewikkeldheid van de flitsfotografie heeft veel fotografen - ook
die met ervaring - doen aarzelen de complete mogelijkheden te verkennen. Dat is nu voorbij. Over de hele wereld ontdekken fotografen hoe Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem eenvoud en alledaags gebruiksgemak in de flitsfotografie introduceert. Het geheim
is Nikon’s baanbrekende i-DDL-flitstechnologie. Die is van doorslaggevende betekenis voor het feit dat Nikon Speedlight-flitsers onder
zo goed als alle verlichtingsomstandigheden een perfecte flitsbelichting geven. Door de intelligente communicatie tussen een
Nikon Speedlight-flitser en uw digitale reflexcamera worden alle
complexe verlichtingsberekeningen automatisch voor u uitgevoerd.
Nikon's exclusieve monitor-voorflits geeft een zeer exacte terugkoppeling, waarin alles wordt geregistreerd: van het aanwezige licht en
de schaduwen tot de kleurtemperatuur en reflecterende oppervlakken binnen de scène. De camera betrekt daarin ook informatie uit
zijn ingebouwde database van 30.000 werkelijke fotoscènes, om zo
de ideale belichtingsinstelling te bepalen.
En dat alles binnen een milliseconde voordat de foto wordt
gemaakt. Of de flitser nu boven op de camera zit of als draadloze
eenheid los van de camera wordt gebruikt, Nikon’s Creatieve
Verlichtingssysteem biedt u de meest betrouwbare en consistente
flitsbelichting die er bestaat.

Flitser

doen
Helder licht en grootse ideeën - met slechts één Nikon Speedlight kunt u:
Gaan voor afstand: meer flitskracht

SB-800 aangesloten

© Joe McNally

De ingebouwde flitsers van
Nikon’s digitale reflexcamera’s
werken intelligent en snel,
maar soms is het onderwerp
zo ver weg dat u simpelweg
Ingebouwde flitser
meer flitsvermogen nodig hebt.
Sluit een externe Nikon Speedlight-flitser aan en u
kunt ook overweg met onderwerpen op grotere
afstand, met een beter uitgebalanceerde verlichting.

Nikon’s exclusieve i-DDL:
hoger precisieniveau
De échte doorbraak is Nikon’s monitorvoorflits. Deze is ontwikkeld om uw
Nikon digitale reflexcamera van consistent accurate feedbackinformatie te
voorzien, waarmee een ideale flitsdosering wordt verkregen. Dit precisieniveau is uniek.

Het licht verzachten: indirect flitsen
Gericht licht werkt vaak hard en
geeft een duidelijke schaduw
die de aandacht afleidt. Door
de flitser schuin op een muur
of plafond te richten, verzacht
Direct flitsen
u het licht en raakt u die schaduw kwijt. Zo ontstaat een veel aangenamer sfeer
voor portretten.
Indirect flitsen

© Gordon Nash

De actie vastleggen: Auto FP high-speed flitssynchronisatie

Auto FP high-speed flitssynchronisatie
bevriest de actie (sluitertijd: 1/3200 seconde)

© Joe McNally

Deze techniek is onmisbaar
voor foto’s buitenshuis. Met
invulflits en korte sluitertijden
bevriest u de actie. Ook voor
portretten is deze techniek
Normale synchronisatie
belangrijk, omdat u kunt invulflitsen en tegelijk een groot diafragma kunt gebruiken. Uw camera kiest deze stand automatisch als de
benodigde sluitertijd korter is dan de standaard synchronisatietijd van 1/250 seconde.
De belichting vasthouden: flitswaardevergrendeling

De belichting voor het hoofdonderwerp blijft
gelijk, ongeacht mogelijke wijzigingen in compositie.

© Joe McNally

De flitswaardevergrendeling
handhaaft de voor een correcte
belichting vastgestelde flitswaarde voor meerdere opnamen,
waarbij u op uw onderwerp
Oorspronkelijke belichting
kunt in- of uitzoomen, de compositie kunt aanpassen, of alleen het diafragma kunt
wijzigen, zonder dat de belichting verandert.
Op die manier kunt u zich concentreren op uw
onderwerp zonder dat u zich om de verlichting
hoeft te bekommeren.

i-DDL uitgebalanceerde invulflits

Flitstips: diffusor
Plaats een diffusor op de flitskop om
het licht te verzachten en harde schaduwen te elimineren. Dit komt
in vrijwel elke flitssituatie
van pas, inclusief invulflitsen, voor een natuurlijker weergave.

Laat het licht voor u werken met meerde
Joe McNally, fotojournalist (V.S.)
Ik heb in mijn carrière heel wat moeilijke lichtsituaties meegemaakt waarin het Creatieve Verlichtingssysteem van Nikon me
letterlijk heeft verbluft door precies de juiste belichting te kiezen. Het systeem werkt ongelooflijk precies. Milliseconden
voordat de foto wordt gemaakt communiceren de lichtmeter
van de camera en de flitser met elkaar, waarbij grote hoeveelheden informatie over de lichtsituatie worden uitgewisseld en
berekend - helderheidsverdeling, RGB-waarden, gereflecteerd
licht, afstand en contrastomvang, om er enkele te noemen waarbij alles ook nog eens constant verandert. Ik zeg altijd
dat geen enkel camerasysteem elk probleem zal kunnen
oplossen. Maar de Nikon-camera’s en het Creatieve
Verlichtingssysteem leveren bij het
analyseren van al die informatie een
fenomenale prestatie. Het is een van de
belangrijkste redenen om met Nikon te
werken.
http://www.joemcnally.com
Camera-instellingen:
Camera en flitser: D2x en
drie SB-800’s (één hoofdflitser op de camera en
twee flitsers op afstand)
Objectief: AF-S DX 12-24 mm f/4G IF-ED
Sluitertijd: 1/160 seconde
Diafragma: f/14
Belichtingsstand: Diafragmavoorkeuze
Flitsstand: i-DDL
Beeldkwaliteit: RAW

Maak goede opnamen fantastisch met
geavanceerde draadloze flitssturing
Met één Speedlight-flitser kunt u al heel veel bereiken, maar
soms levert een meer artistieke verlichting een beter beeld op.
Extra flitsers gebruiken verleent een scène niet alleen extra diepte, het onderwerp wordt er vaak ook interessanter door afgebeeld. Een van de grootste unieke pluspunten van Nikon’s
geavanceerde draadloze flitssturing is dat het aansturen van tientallen Speedlight-flitsers net zo makkelijk is als het instellen van
de ingebouwde flitser van uw camera. En doordat alles draadloos werkt, is het opstellen van de flitsers snel en makkelijk te
doen, ongeacht wat u fotografeert. Vanaf de hoofdflitser, boven
op uw camera geplaatst, kunt u de flitsopbrengst van drie
groepen op afstand geplaatste flitsers regelen.

U kunt aan elk van deze groepen
zoveel flitsers toevoegen als u wilt.
Alles wordt verder geregeld door
Nikon’s exclusieve i-DDL-systeem
voor constante en precieze resultaten, zelfs in de moeilijkste verlichtingssituaties. Al net zo eenvoudig
Groep A verlicht het hoofdonderwerp van opzij.
is het om de belichting te variëren
door de flitsbelichtingscorrectie van
de afzonderlijke groepen flitsers te regelen. Of u schakelt eenvoudig een groep flitsers uit, of stelt alles handmatig in - alles via
het LCD-venster van de hoofdflitser, dus zonder uw camera te
verlaten. Niet eerder kon het aansturen van meerdere flitsers zo
intuïtief en logisch worden uitgevoerd. Geen ander verlichtingssysteem komt hier ook maar bij in de buurt.
Groep C:
verlicht de
achtergrond
Hoofdflitser
op camera

Groep B: verlicht het
middenvlak

Voeg groep B toe om het
middenvlak te accentueren en groep C voor de
achtergrond.

Groep A: verlicht het
hoofdonderwerp

U kunt maximaal vier groepen Speedlight-flitsers aansturen,
bestaande uit de hoofdflitser en drie groepen los van de
camera geplaatste i-DDL Speedlight-flitsers. Zo bereikt u volledige controle van uw verlichtingsomgeving. Alle groepen
kunnen vanuit de hoofdflitser worden geregeld; het aantal te
gebruiken flitsers is onbeperkt.

Regel het allemaal van hier uit. Kies de flitsstand,
zet groepen Speedlight-flitsers aan of uit en regel
de flitsbelichtingscorrectie voor de hoofdflitser en
maximaal drie groepen Speedlight-flitsers vanuit
het LCD-venster van de SB-800 hoofdflitser.

Meerdere flitsers

re draadloze Speedlight-flitsers
Flitstips: gekleurde filters
Het is belangrijk een filter van de
goede kleur te kiezen, in het bijzonder wanneer u wilt dat de flits
op natuurlijke wijze met het
omgevingslicht combineert. Voor
de foto van de uitleggerkano
(links) zorgde een amberkleurig
filter voor extra warmte op het
hoofdonderwerp, wat perfect harmonieerde met
het zonlicht en
de algehele
kleur van het
beeld.

SB-600 Speedlightflitsers kunnen als
draadloze flitser op
afstand fungeren,
terwijl SB-800
Speedlight-flitsers
dienst kunnen doen
als hoofdflitser, als
commander (wel aansturen maar zelf niet
flitsen) en als draadloze flitser op afstand.
© Joe McNally Alle foto’s (uitgezonderd productfoto’s) gemaakt door Joe McNally

Timing is voor locatiefotografen cruciaal. Hier ziet u hoe een fotograaf 24 uur uit het leven van een ambitieuze danseres
vastlegde. Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem zorgde voor de snelheid en flexibiliteit die hierbij nodig waren.

Indirect flitsen
De verlichte ruimte moest groot genoeg zijn om de danseres
vrij te laten bewegen. Profiterend van de locatie werden vier
SB-800 flitsers aan de balletbarre bevestigd om licht via de
wand te laten kaatsen. Twee extra SB-800 flitsers gaven indirecte verlichting via de vloer. Door indirect licht via de crèmekleurige wand en de houten vloer te laten kaatsen kreeg de
verlichting tevens een natuurlijk aandoende warmte.
Danseres

Groep A: indirecte verlichting
via de muur

Groep B: indirecte verlichting
via de vloer

Naadloze overgang tussen flits- en omgevingslicht
In deze winkel waren verschillende lichtbronnen aanwezig:
tl-licht, maar ook zonlicht dat via een raam binnenviel. Om de
scène een natuurlijk aanzien te geven werd een diffusor bevestigd op de SB-800, die op het plafond was gericht. Een extra
draadloze SB-800 verlichtte de danseres van buiten het raam.

Danseres

Gericht licht voor een dramatische expressie
Opnamen bij zonsondergang hebben vaak mooi omgevingslicht, maar de tijd ervoor is kort. Voor een dramatisch effect
werd de danseres met twee sets van SB-800 flitsers van achteren en van voren verlicht. Na kleine aanpassingen van de
hoek was er genoeg licht om voldoende nadruk op de vorm
van de danseres te leggen.

Danseres

Hoofdflitser op
camera

Hoofdflitser op
camera

Groep A: verlichting
van achteren
Groep A: verlichting van buiten het raam

Groep B: verlichting
van voren
Hoofdflitser op camera
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Dramatische close-ups met groot gemak

© Foto Natura-team

Verken de kleine details met flexibele
draadloze flitssturing
Detaillering kan cruciaal zijn voor de impact die een foto maakt.
Daarom biedt Nikon de ultieme accessoires voor creatieve en
veelzijdige close-upverlichting. De R1C1 en de R1, beide ontwikkeld om naadloos samen te werken met Nikon’s i-DDL draadloze
Creatieve Verlichtingssysteem, voegen een verbluffend niveau van
eenvoud en automatisering toe aan het verlichtingsproces.
Close-upverlichting biedt talloze gebruiksmogelijkheden voor ieder
materiaal en onderwerp. Vrijetijdsfotografen houden er vaak van
decoratieve patronen te fotograferen die ze vinden op munten,
bloemen en andere kleine objecten.
Portretfotografen kiezen soms voor een sterke close-up vanwege
de beperkte scherptediepte en het intieme effect. Doordat er
geen kabels zijn die in de weg kunnen zitten, kunnen de
Speedlight-flitsers uit de hand worden gebruikt, voor snel aanpassen en het volgen van bewegende onderwerpen als insecten. Van
medische toepassingen tot culinaire fotografie, de R1C1 en de R1
zullen u de dingen anders laten zien.
Voor zowel de R1C1 als de R1 is er een omvangrijk assortiment
accessoires, waaronder het SW-11 extreme close-up positioneringshulpstuk, de SJ-R200 kleurenfilterset, de SW-12 diffusor, de
SW-C1 flexibele arm en een set van vijf verloopringen waarmee
de SX-1 bevestigingsring op vrijwel elk Nikkor-objectief kan worden bevestigd dat is ontworpen voor dichtbijfotografie. Welke set
ook voor u geschikt is, beide maken ze de beheersing van closeupflitsfotografie eenvoudig, fascinerend en plezierig.
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SU-800 draadloze Speedlight Commander
Door de eenvoudige bediening kunt u de draadloze aansturing van de op afstand geplaatste
flitsers makkelijk regelen.

SX-1 bevestigingsring
Voor gemakkelijke bevestiging en
verwijdering van SB-R200 flitsers
op het objectief.

SB-R200
draadloze flitser
op afstand
Flexibele, betrouwbare
flitssturing. Kan uit de
hand worden gebruikt, op een standaard
worden geklemd of met de SX-1 op een
objectief worden bevestigd. De verlichtingshoek kan worden gewijzigd door de flitskop
te kantelen.

R1C1
De R1C1 bevat de SU-800, twee
SB-R200 flitsers en meer.

Nikon’s draadloze
close-upflitssysteem
R1
De R1 bevat twee
SB-R200 flitsers en meer.

Close-up-flitsers

Wil Meinderts, Jan Vermeer en Danny Ellinger, natuurfotografen
van het FotoNatura-team (Nederland)

Flitstips: verlichting voor
close-ups

Nikon’s draadloze close-up Speedlight-systeem is flexibel, consistent en verbazend makkelijk
te bedienen. U kunt rekenen op uitstekende prestaties, direct vanuit de doos, en de kleine
diffusors geven prachtig zacht licht. Of ze nu op de camera zitten of uit de hand worden
gebruikt, met de twee SB-R200’s kunt u al heel veel verlichtingssituaties aan, maar voegt u
een SB-800 of extra SB-R200 flitsers toe, dan hebt u zo goed als elk
verlichtingsaspect in de hand, ook als er simpelweg te weinig licht
is. Het 105 mm VR macro-objectief is ideaal voor dit soort opnamen, vooral met insecten als onderwerp, maar eigenlijk mag
geen enkele serieuze macrofotograaf zich de R1C1 ontzeggen.

De SX-1 en SB-R200 Speedlightflitsers bieden u fantastische
creatieve mogelijkheden voor meervoudige verlichting. De SU-800 kan
ook afzonderlijk worden aangeschaft en biedt een eenvoudiger
bediening en meer opties dan de
SB-800. En omdat er bij de SU-800
geen afleidende voorflits is, zijn er
fotografen die hem
voor het fotograferen van
mensen en dieren
prefereren.

http://www.fotonatura.com
Camera-instellingen
Camera en flitser: D200 en
R1C1
Objectief: AF-S VR Micro
105 mm f/2.8G IF-ED
Sluitertijd: 1/125 sec.
Diafragma: f/13
Belichtingsstand: Diafragmavoorkeuze
Flitsstand: i-DDL
Beeldkwaliteit: RAW

Meer licht voor natuurlijke schoonheid
Er zijn onderwerpen die niet netjes gaan zitten poseren. Hier landde een vlinder even op een fel oranje
gekleurde bloem. Het was bewolkt weer; er werden
drie SB-R200 Speedlight-flitsers ingezet. Eén zit er
op de camera, recht op de vlinder gericht. Twee flitsers los van de camera werden zijwaarts gericht
voor verlichting van opzij en achtergrondinvulling,
met diffusors voor een natuurlijker effect.

Groep B

Groep A: verlichting
van onderwerp

Groep B: verlichting
van onderwerp en
achtergrond

Hoofdflitser op camera

© Foto Natura-team

Verlichting voor close-ups: stap voor stap
Kleine flitsers kunnen soms veel impact hebben. Het
model houdt een scherf van een spiegel voor haar
gezicht, dat wordt verlicht met twee in de hand gehouden SB-R200 flitsers op afstand: één van boven, één
van onderen. Na wat uitproberen werden de ideale verlichtingshoek en flitserpositie gevonden. Het resultaat:
een opname vol mysterie en drama.

Groep A:
verlichting van
boven

Groep B:
verlichting van
onderen
Hoofdflitser op camera

Locatie: Turtle Bay Resort

© Joe McNally

Diepte en ruimte in alledaagse objecten onthullen

© Noriyuki Yuasa

Om bij de opname van deze glasdecoratie een meer
fantasierijke weergave te bereiken, werd er een SB-R200
aan de onderkant geplaatst, waarmee het fijn bewerkte
reliëf werd benadrukt. Om het blauw beter uit te laten
komen werd er een tweede SB-R200 achter het glas
geplaatst en omlaag gericht, met het SW-11 extreme
close-up positioneringshulpstuk en de SW-12 diffusor,
waardoor een effect van een tweetonige blauwe achtergrond ontstond. Het resultaat: een dromerig beeld van
een konijntje, dat ‘s nachts door een veld rent.

SU-800 commander op
camera
Diffusor SW-12

Groep B: diffusie van
achteren met een
extreme close-up
positioneringshulpstuk
Groep A:
diffusie van onderen
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Welke Speedlight-flitser is de juiste voor u?
Ultieme flitsprestaties: flitsers die compatibel zijn met Nikon’s
Creatieve Verlichtingssysteem

SB-600

SB-800

Krachtig, intelligent, compleet

Praktisch, intelligent, onmisbaar

Te gebruiken als hoofdflitser, commander of losse flitser Te gebruiken als losse flitser op afstand bij
op afstand bij geavanceerde draadloze flitssturing
geavanceerde draadloze flitssturing
[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

SD-800 Battery Pack voor extra
snel opladen
Verkort de oplaadtijd tot maar
2,9 seconden in de handmatige
stand op vol flitsvermogen.
Kleurenfilterset SJ-800
Gebruik deze filterfolies om bij
menglichtsituaties het flitslicht de
juiste kleurtemperatuur te geven.

Flitsstandaard AS-19
(wordt geleverd bij de SB-800/SB-600)

De AS-19 zorgt voor stabiele
plaatsing als u de speedlight als
los opgestelde flitser gebruikt. De
speedlight is bovendien voorzien
van een statiefaansluiting.

Kleurenfilterset SJ-1
(optioneel voor SB-800/SB-600)
Deze set bevat 8 typen gekleurde
gels voor creatieve mogelijkheden
met speedlights.
• FL-G1/G2 (voor tl-licht)
• TN-A1/A2 (voor licht van gloeilampen/fotolampen)
• BLAUW • GEEL • ROOD • AMBER

SB-800/SB-600/SB400 specificaties
SB-800
Elektronische constructie
Richtgetal
Flitshoek

Flitsstabd

Flitsbelichtingscorrectie
Minimale oplaadtijd
Aantal flitsen
Indirect flitsen

AF-hulpverlichting
Voeding
Vergrendeling flitsvoet
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht (zonder batterijen)
Foedraal
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Compact, intelligent, veelzijdig
Mogelijkheden voor i-DDL en indirect flitsen

[Voor de D2-serie, D200, D80 en D40-serie]

SB-800 Accessories (meegeleverd)
Diffusorkap SW-10H
Verzacht de schaduwen en verstrooit het licht bij indirect flitsen
door de SW-10H op de kop van de
flitser te plaatsen.

SB-400

Eigenschappen Creatief Verlichtingssysteem
• i-DDL-flits
• Geavanceerde draadloze verlichting*
• Instellicht*
• FV (flitswaardevergrendeling) (D2-serie/D200/D80)
• Automatische snelle FP-synchronisatie*
(D2-serie/D200/D80)
• Breedveld AF-hulpverlichting*
• Communicatie van flitskleurinformatie
• Handmatig flitsen met afstandsvoorkeuze (SB-800)
* Niet beschikbaar voor de SB-400.

SB-600

SB-400

Automatisch geïsoleerde dubbelpolige transistor (IGBT) en serieschakeling
38 (ISO 100, m), 53 (ISO 200, m)
(met zoomkop op 35 mm)
Automatische zoomaanpassing 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm, 105 mm; 17 mm, 14 mm met
ingebouwde groothoek-flitsadapter; 14 mm met diffusorkap
i-DDL; D-TTL; automatische diafragmaregeling; niet-DDL
automatische sturing; handmatige sturing (volle opbrengst
~ 1/128); handmatige flitsregeling met afstandsprioriteit;
stroboscopisch flitsen; rode-ogenreductie bij i-DDL

30 (ISO 100, m), 42 (ISO 200, m)
(met zoomkop op 35 mm)
Automatische zoomaanpassing 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 70 mm, 85 mm; 14 mm met ingebouwde
groothoek-flitsadapter
i-DDL; D-DDL; handmatige sturing (volle opbrengst
~ 1/64); rode-ogenreductie

-3,0 tot +3,0 in stappen van 1/6 LW bij i-DDL of
-3,0 tot +3,0 in stappen van 1/6 LW bij i-DDL
automatische diafragmaregeling
Circa 2,5 seconde met de SD-800 (handmatig, volledige sterkte) Circa 2,5 seconde met nikkel-/Ni-MH-batterijen (handmatig, volledige sterkte)
Circa 130 (handmatig, volle opbrengst) (met alkalinebatterijen) Circa 200 (handmatig, volle opbrengst) (met alkalinebatterijen)
Flitskop kantelt omlaag tot -7°, omhoog tot 90°;
Flitskop kantelt omhoog tot 90°; flitskop horizontaal
flitskop horizontaal roteerbaar tot 180° naar links
roteerbaar tot 180° naar links en 90° naar rechts
en 90° naar rechts
Wordt automatisch ingeschakeld voor automatische scherpstelling bij weinig licht of in het donker
Vier AA-batterijen (alkaline/NiCd/Nikkel/Ni-MH/lithium); Vier AA-batterijen (alkaline/NiCd/Nikkel/Ni-MH/lithium)
SD-8A, SK-6A/6
Aanwezig
Aanwezig
Circa 70,5 x 129,5 x 93,0 mm
Circa 68,0 x 123,5 x 90,0 mm
Circa 350 gram
Circa 350 gram
SS-800
SS-600

21 (ISO 100, m), 30 (ISO 200, m)
18mm

i-DDL; Handmatig (alleen met D40-serie)

—
Circa 2,5 seconde met Ni-MH-batterijen (handmatig, volledige sterkte)
Circa 140 (handmatig, volle opbrengst) (met alkalinebatterijen)
Flitskop kan omhoog tot 90° worden gekanteld
met klikstops bij 0°, 60°, 75° en 90°
—
Vier AA-batterijen (alkaline/lithium/oxyride/Ni-MH)
Aanwezig
Circa 66,0 x 56,5 x 80,0 mm
Circa 127 gram
SS-400

Flitsers

Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 (SU-800, twee SB-R200s en alle accessoires)
Close-up Speedlight draadloze flitsset R1 (twee SB-R200s en alle accessoires)

SB-R200 draadloze flitser op afstand
Ook leverbaar als aparte eenheid

SU-800 draadloze Speedlight Commander
Ook leverbaar als aparte eenheid

[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

Zowel de R1C1 als de R1 wordt geleverd met twee
SB-R200 flitsers. Elke flitser heeft een richtgetal van 10
(ISO 100, m) of 14 (ISO 200, m). Bij bevestiging op een
objectief via de SX-1 kan de flitskop 60 graden naar de
optische as van het objectief toe worden gekanteld, of
tot 45 graden van het objectief af.

De SU-800, alleen meegeleverd met de R1C1, heeft een
commanderfunctie die de draadloze flitsers SB-R200,
SB-600 en SB-800 kan aansturen. Voorzien van AF-hulpverlichting, hulplichtknop en testknop.

SX-1 bevestigingsring
Voor bevestiging van SB-R200 Speedlights.

Extreme close-up positioneringshulpstuk SW-11
Voor het richten van het licht van de SBR200 naar de optische as, met name effectief voor close-upopnamen. Aanbevolen
voor opnameafstanden binnen
15 cm (objectief tot
onderwerp).

Flexibele arm SW-C1
Diffusor SW-12

Maakt gebruik van accessoires mogelijk, zoals een diffusor. Kan worden bevestigd aan
de geleidesleuf van de bevestigingsring SX-1.

Dit opaalwitte paneel
verstrooit het licht van
een flitser en verzacht
de schaduwen.

Flitsstandaard AS-20

Verloopringen

Voor stabiel neerzetten
van de SB-R200. De standaard heeft ook een statiefaansluiting.

Maakt het mogelijk de
bevestigingsring SX-1 op de
voorzijde van het objectief
te bevestigen. Er zijn vijf
filtermaten beschikbaar
(52 mm, 62 mm, 67 mm,
72 mm, 77 mm).

IR-paneel voor ingebouwde flitser SG-3IR
Te bevestigen aan het
accessoireschoentje van
de camera wanneer de
ingebouwde flitser van de
camera als commander
wordt gebruikt.

Kleurenfilterhouder
SZ-1

Kleurenfilterset SJ-R200

Tassen

Maakt het mogelijk filters
aan de SB-R200 te bevestigen.

Verander de sfeer van uw
close-upfotografie met
vier filters: blauw, rood,
FL-G1 voor tl-licht en
TN-A1 voor gloeilamplicht.

• Foedraal voor SU-800
• Foedraal voor SB-R200
• Foedraal voor SX-1
• Tas voor Close-up
Speedlight-set

Compatibiliteit geavanceerde draadloze flitssturing
Camera’s Functie

SB-800

SB-600

SU-800 SB-R200 Ingebouwde
flitser

D2
serie
D200
D80

Hoofdflitser
Flitser op afstand

Commander
Hoofdflitser
Flitser op afstand

Commander

●
●
●
●
●
●

●

●
●

●

–
–
–
●

●
●

Close-up
Speedlight-set
R1C1
R1+SB-800

Camera’s Functie

SB-800

SB-600

SU-800 SB-R200 Ingebouwde
flitser

D40serie

Hoofdflitser
Flitser op afstand

Commander

●
●
●

●

●

Close-up
Speedlight-set
R1C1
R1+SB-800

●

R1C1
R1

●

Draadloze Speedlight Commander SU-800 specificaties

Draadloze flitser op afstand SB-R200 specificaties

Transmissiestand
Communicatie via infraroodpulsen afkomstig van flitsbuis
Transmissiebereik
Circa 20 m voor SB-800/ SB-600, circa 4 m voor SB-R200 op
normale instelling
Aantal kanalen
4
Aantal groepen
3
Aantal transmissies
Circa 1200
Transmissie-interval
Circa 1 seconde

Elektronische constructie
Automatisch geïsoleerde dubbelpolige transistor (IGBT) en
serieschakeling (alleen voor draadloze flitser op afstand)
Richtgetal
10 (ISO 100, m), 14 (ISO 200, m)
Flitshoek
24 mm
Flitsstand
i-DDL; D-DDL; M (handinstelling): volle opbrengst ~ 1/64
opbrengst (close-up), volle opbrengst ~ 1/128 opbrengst
(commander)
Oplaadtijd
Circa 6,0 seconde (handmatig, volle opbrengst)
Aantal flitsen
Circa 290 (handmatig, volle opbrengst)

Golflengten flitslicht
Circa 800 tot 1000 nm (infrarood)
Flitsdekking
Circa 60° (verticaal), circa 78° (horizontaal)
Display
LCD, flitsgereedlampje
AF-hulpverlichting
Wordt automatisch ingeschakeld voor automatische
scherpstelling bij weinig licht of in het donker
Voeding
Een 3V CR123A lithiumbatterij
Afmetingen (B x H x D)
Circa 68 x 96 x 58 mm
Gewicht (zonder batterij)
Circa 160 gram

Kantelhoek van flitskop
Neerwaarts tot 60º, omhoog tot 45º
Bevestigingsvoet
Speciale schoen voor bevestigingsring SX-1 of
Flitsstandaard AS-20
Doellicht
Witte LED
Display
Flitsgereedlampje
Voeding
Een 3V CR123A lithiumbatterij
Afmetingen (B x H x D)
Circa 80 x 75 x 55 mm
Gewicht (zonder batterij)
Circa 120 gram
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Flitsers

Flitsaccessoires
Geef uw flitsfotografie meer ruimte

Voor persfotografen en andere fotografen die liever werken
met flitskabels biedt Nikon diverse extra accessoires. Die
zijn ook onmisbaar voor digitale reflexcamera’s die niet zijn
uitgerust met een draadloze commander (zoals de D2-serie,
de D40-serie) voor gebruik van flitsers los van de camera.

SC-28

Flitsadapter AS-15
[Voor D80, D40-serie]
De flitsadapter AS-15 is compatibel met de D70s en de D50 die
zijn uitgerust met een standaard
ISO-flitsschoentje maar geen
flitskabelcontact voor aansluiting
op studioflitsinstallaties hebben.

DDL Multi-flitskabel
SC-28/SC-29 (1,5 m)
[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]
De DDL multi-flitskabel SC-28/SC-29 geeft een makkelijke en
betrouwbare verbinding voor DDL-flitsregeling met de flitser los van
de camera. Bij Nikon digitale reflexcamera’s werkt de SC-29 tevens
als externe AF-hulpverlichting.

Power flitsbeugel
SK-6A* (voor SB-800)

Battery pack voor extra
capaciteit SD-8A (voor SB-800)

[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

[Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie]

De SK-6A stelt u niet alleen in
staat de voor gebruik op de
camera bestemde SB-800 als
een staafflitser te gebruiken, hij
biedt ook mogelijkheden voor
flitsen los van de camera. De
SK-6A werkt ook als externe
voeding in combinatie met de
eigen voedingsbron van de
flitser, waardoor de oplaadtijd
ongeveer halveert, terwijl het
aantal flitsen verdubbelt.

De SD-8A is ontworpen voor
gebruik met de SB-800; hij
zorgt voor een korte laadtijd en
verhoogt het aantal flitsen. Hij
gebruikt zes batterijen: 1,5 V
LR6 (AA-formaat alkaline), 1,2 V
KR-AA (R6/AA-formaat NiCd),
1,5 V FR6 (AA-formaat lithium)
of 1,2 V R6/AA-formaat Ni-MH.

* De SK-6 vervangt in bepaalde landen mogelijk de SK-6A.
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SC-29

Capture NX

Uw bestand, uw visie
Capture NX: fotoverwerking met volledige controle

Eindelijk software die het beste in iedereen naar boven
haalt

© Joe McNally

Revolutionair: De pluspunten
van U-Point technologie
Kleursturingspunten:
Het verbazingwekkende nieuwe systeem
onderscheidt zich door makkelijk beoordelen
en herpositioneren, en stelt u in staat de kleur
van ieder deel van het beeld aan te passen in
een fractie van de tijd die andere beeldbewerkingssoftware nodig heeft. Een snelle correctie met de schuif van een punt kan zorgen
voor aanpassing van kleurtoon, verzadiging,
helderheid en meer, met een onmiddellijk
resultaat van hoge kwaliteit.
Zwarte, witte en neutrale sturingspunten:
Deze sturingspunten helpen u kleurzwemen
te corrigeren en de kleurbalans te verfijnen,
waardoor u meer diepte en dramatiek aan
uw beelden kunt verlenen.
Selectie tonen voor accurate controle:
Deze functie verandert uw beelden in
zwart/wit met sturingspuntaanpassingen in
wit, zodat u onmiddellijk ziet om welke partijen het gaat.

Kleursturingspunten
Formaat
Kleurtoon
Verzadiging

Selectie tonen

Verwerking van foto’s wordt nooit meer hetzelfde. Het nieuwe
Capture NX onderscheidt zich door een eenvoudige en tegelijk
geavanceerde opzet. De software werkt gemakkelijk, intuïtief en
ongelooflijk snel: gecompliceerde fotobewerking is een kwestie van
een paar muisklikken. Geen gereken meer. Geen giswerk meer.
Dankzij Nikon’s exclusieve nieuwe U-Point technologie doet Capture
NX al het rekenwerk voor u; daarmee is het de eerste écht handige
bewerkingssoftware voor fotografen van elk niveau. Beeldbewerking
was nog nooit zo compleet, snel en plezierig!

Rode-ogenreductie:
Rode ogen: ze zijn weg in een oogwenk.
Plaats simpelweg het sturingspunt voor
rode-ogenreductie over de ogen heen, klik
en klaar is Kees.
Makkelijk te gebruiken selectiehulpmiddelen
Profiteer van de algemeen bekende beeldverbeteringstools. Naast de bekende
selectiehulpmiddelen als de lasso en het
selectiekader, kunt u met het penseel nu een
verbeteringseffect toevoegen of verwijderen.
NEF (Nikon Electronic Format)
Met Capture NX hoeft u zich nooit zorgen te
maken dat de gegevens van het originele NEFbeeld worden aangetast, zelfs na tientallen
verbeteringen. Alle oorspronkelijke beeldinformatie en een miniatuur worden automatisch
opgeslagen, samen met een set waarin elke
toegepaste wijziging is opgeslagen. Normaal
tast elke uitgevoerde bewerking de oorspronkelijke beeldgegevens aan, maar deze door Nikon
ontwikkelde technologie maakt het simpel
om dit te voorkomen, door de oorspronkelijke
JPEG- en TIFF-beelden op te slaan als NEFbestanden. Over gemak gesproken.
Rode-ogenreductie

Kenji Miura, reclamefotograaf
(Japan)
Zowel professionals als amateurs beschikken nu over prachtige nieuwe beeldbewerkingsmogelijkheden. De schoonheid
van Capture NX zit ‘m in de eenvoud.
Conventionele software vereist ontelbare
series stappen, waarbij elk individueel
effect een nieuw stadium in het proces
is. Van fotografen eiste dit frustrerende
hoeveelheden geheugen en geduld.
Met Capture NX is het proces eenvoudig
en intuïtief. Of het nu gaat om de lucht
of de huidtint, wijs eenvoudig het
gebied aan dat u wilt bewerken, klik met
de muis en u bent klaar! Wat ooit uren
werk kostte doet u nu in minuten.
Gemakkelijk, zonder de noodzaak van
jaren kennis en
ervaring.

Helderheid

Deze unieke interface maakt bewerking ongelooflijk eenvoudig. Alleen de
schuiven naar links of rechts slepen,
dat is alles. Geen andere software
werkt zo intuïtief.
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Uw bestand, uw visie
Capture NX: fotoverwerking met volledige controle

■ De kleur van de lucht verbeteren met de kleursturingspunten

1.

2.

3.

Plaats een kleursturingspunt op de lucht.

De schuiven voor kleurverzadiging, kleurtoon en
helderheid verschijnen. Pas ze naar wens aan.

Om het effect in een ander gebied te herhalen
dupliceert u het sturingspunt en plaatst u het
ergens anders.

■ Huidtint corrigeren met de Kleurkiezer

1.

2.

3.

Plaats een kleursturingspunt op een stukje huid
van het onderwerp.

Selecteer de gewenste kleur uit de huidtinten in
de centrale driehoek van de Kleurkiezer.

Roteer de buitenste ring om de kleurzweem
warmer of koeler te maken.

■ Delen van een beeld perfectioneren met het penseel

1.

2.

3.

Kies Penseel in het menu Selectiehulpmiddelen.

Schilder in het gebied dat u wilt verbeteren.
Wegschilderen van de verbeteringen gaat net zo
makkelijk.

Voeg zo elk gewenst effect toe. Er zijn meer dan
25 effecten beschikbaar.

■ Naadloze workflow, van bladeren tot bewerken
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1.

2.

3.

Kies de bladerfunctie om de beelden vluchtig te
laten passeren.

Orden beelden door ze labels te geven en te
sorteren.

Start de beeldverbetering snel en eenvoudig door
erop te klikken.

Capture NX

Capture NX: Veelzijdige functies
Verkenner (NIEUW)
De Verkenner werd compleet nieuw ontwikkeld voor het sorteren,
ordenen, vergelijken, labelen en verbeteren van beelden, met extra
snelheid en gebruiksgemak.
Serieverwerking
Dit eenvoudige, tijdbesparende proces past een of meer verbeteringen automatisch toe op een serie beelden.
Bewerkingslijst (NIEUW)
Voor het gemakkelijk en intuïtief bewerken van foto’s helpt de bewerkingslijst van Capture NX u wijzigingen bij te houden, te annuleren of
toe te voegen.
Herstelpunten
Nu is het mogelijk meerdere versies van uw oorspronkelijke NEF-beeld
te creëren, allemaal binnen het oorspronkelijke beeldbestand, waardoor u tijd en geheugenruimte spaart. Wilt u graag tien versies van
één beeld in één enkel bestand? Geen probleem! U hoeft nooit meer
uw computer af te zoeken naar andere versies — ze zitten allemaal bij
het origineel, slechts één klik verwijderd.
Hulpmiddelen voor lensaanpassing (bepaalde functies zijn alleen
beschikbaar voor RAW-bestanden) (NIEUW)
Vignetteringscorrectie corrigeert automatisch de gevolgen van verminderde helderheid aan de randen. Kleuraberratiecorrectie vermindert
kleurranden en de Regeling tonvormige vertekening vermindert kussen- en tonvormige vertekening.
Kleurbeheer (NIEUW)
Kleurbeheer stelt u in staat een kleurprofiel in te stellen, waardoor
kleuren van de eerste tot de laatste bewerking consistent zijn.
Gebruik het Soft Proof-hulpmiddel om te zien hoe een bepaalde printer bepaalde kleuren van uw beeldscherm weergeeft. Met de afdrukfunctie van Capture NX kunt u een toegewezen profiel gebruiken voor
het printen van uw foto’s.

Kleuraberratiecontrole

Oorspronkelijke foto

Verbeterde foto

Geavanceerde ruisonderdrukking
Compatibiliteit met 16-bits beelden (alleen beschikbaar voor
RAW-bestanden en 16-bits TIFF-bestanden)
D-Lighting voor het naar voren halen van extra doortekening in zowel
de hoge lichten als de schaduwpartijen van uw opnamen.
De meeste functies in Nikon Capture 4, inclusief enkele functies die
hier niet worden weergegeven, zijn beschikbaar in Capture NX.
Systeemvereisten voor Capture NX
Windows
1,0 GHz Pentium® III-processor of hoger (2,0 GHz Pentium® 4-processor of hoger wordt aanbevolen)
CPU
Windows VistaTM (32-bits), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® 2000 Professional
minimaal 256 MB (1,0 GB of meer wordt aanbevolen)
Vaste schijf 200 MB vereist voor de installatie
Beeldscherm 800 x 600 pixels (1024 x 768 of meer wordt aanbevolen) met 16-bits kleuren (Hoge kleuren/
Duizenden kleuren) of 24-bits kleuren (Ware kleuren/Miljoenen kleuren - aanbevolen)
Overige
• Cd-rom-station vereist voor de installatie
• Internetverbinding vereist voor bepaalde opties
Besturingssysteem

RAM

Macintosh
G4 of G5
CPU
Mac® OS X (versie 10.4 of hoger), Intel Core Duo, Intel Core 2.0 Duo, Intel Xeon
minimaal 256 MB (1,0 GB of meer wordt aanbevolen)
Vaste schijf 200 MB vereist voor de installatie
Beeldscherm 800 x 600 pixels (1024 x 768 of meer wordt aanbevolen) met 16-bits kleuren (Hoge kleuren/
Duizenden kleuren) of 24-bits kleuren (Ware kleuren/Miljoenen kleuren - aanbevolen).
Overige
• Cd-rom-station vereist voor de installatie
• Internetverbinding vereist voor bepaalde opties
Besturingssysteem

RAM

Andere nuttige software
Camera Control Pro
Uw Nikon D-SLR op afstand besturen
Bij gebruik in combinatie met een AF Nikkor-objectief (DX, D en G),
kunt u de meeste instellingen van uw digitale reflexcamera instellen
en controleren vanaf een computer. Beeldbestanden worden rechtstreeks op uw harde schijf opgeslagen, waardoor uw computer
fungeert als een opslagkaart met een grote capaciteit. Dat kan met
name waardevol zijn bij grote aantallen opnamen, zoals bij studiosessies. Door de compatibiliteit met de draadloze transmitters
WT-2/2A en WT-3/3A kunt u met Camera Control Pro de camera ook
via een draadloos LAN besturen.
Image Authentication Software (alleen Windows)
Beveilig de authenticiteit van uw waardevolle opnamen
(alleen D2Xs, D2X*1, D2Hs*1, D200*1)
Wanneer de authenticiteit moet worden bewezen geeft Nikon’s
unieke beeldverificatiefunctie aan of er met een bepaald beeld is
geknoeid. U kunt er ook per onderdeel mee uitzoeken welke
wijzigingen zijn aangebracht, zoals de opnamedatum en de
GPS-informatie: essentieel voor openbare projecten en de pers.
*1 U moet een firmware-upgrade uitvoeren om deze software te kunnen gebruiken.

camera’s van Nikon, helpt u uw digitale opnamen te ordenen, te
bewerken, te verbeteren, af te drukken en te delen. Met PictureProject
kunt u ook beelden via e-mail versturen of op een een cd of dvd branden.
Doe meer met PictureProject met de volgende software:
• nik Color Efex™ Pro 2.0 Express Edition
Met vijftien soorten digitale filters voor professionele filtereffecten
helpt nik Color Efex™ Pro 2.0 Express Edition u flink wat extra creativiteit aan uw werk toe te voegen.
• PictureProject DVD-show
Zet de foto’s en films van uw digitale camera om in een videoclip op
muziek. U kunt zelfs geluidseffecten toevoegen en de clips vervolgens op een cd of dvd brande n (alleen Windows).
• PictureProject COOLPIX Remote Control
Bedien uw COOLPIX S4, COOLPIX L1 of COOLPIX 8800/8400
camera vanaf uw computer. Sluit uw camera eenvoudigweg op uw
computer aan met de USB-kabel.
*2 Werking wordt niet gegarandeerd onder Windows
Vista.

PictureProject
(meegeleverd met alle digitale camera’s van Nikon)
Dit gespecialiseerde programma, speciaal ontwikkeld voor digitale
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Power naar behoefte
Battery packs en power management

Multifunctioneel
Battery Pack MB-D200

Multi-Power
Battery Pack MB-D80

Oplaadbare Li-ion
batterij EN-EL4a

Oplaadbare Li-ion
batterij EN-EL3e

Oplaadbare Li-ion
batterij EN-EL9

Voor D200

Voor D80

Voor D2-serie

Voor D200, D80

Voor D40-serie

Gebruikt zes LR6/AA-formaat alkaline-, FR6/AAformaat lithium- of 1,2 V
R6/AA-formaat Ni-MHbatterijen, of
een of twee EN-EL3e
oplaadbare Li-ion
batterijen. Is voorzien
van twee instelschijven,
ontspanknop en
AF-startknop voor
verticale opnamen.

Is voorzien van extra
instelschijven, een
ontspanknop en een
AE-L/AF-L knop voor
verticale opnamen.
Werkt op een of twee
EN-EL3e oplaadbare
Li-ion batterijen of zes
AA-batterijen.

Deze oplaadbare batterijen geven een extra lange gebruiksduur en een constant vermogen, ook onder koude omstandigheden. Bij gebruik in uw digitale reflexcamera geeft de
camera exact de resterende lading aan, plus het aantal
opnamen sinds de laatste oplaadbeurt en de levensduur van
de batterij. De EN-EL4a/EL4 geeft zelfs een waarschuwing
wanneer kalibratie noodzakelijk is.

Snellader
MH-21

Snellader
MH-18a

Snellader
MH-23

Voor D2 serie

Voor D200, D80

Voor D40-serie

Voor het opladen
van de oplaadbare
Li-ion batterij
EN-EL4a.

Voor het opladen
van de oplaadbare
Li-ion batterij
EN-EL3e.

Hiermee kunt u de
oplaadbare Li-ionbatterij EN-EL9
opladen.

Communicatietechnologie voor iedere locatie
GPS-kabel/draadloze transmitters

GPS-kabel
MC-35
Voor D2 serie, D200
Maakt het mogelijk Nikon D2serie/D200 digitale reflexcamera’s aan te sluiten op GPSapparatuur (Global Positioning
System) die compatibel is met
het NMEA-0183 protocol, zoals
GARMIN en MAGELLAN .
Daarmee is het mogelijk bij de
opname informatie over de
GPS-positie in beeldbestanden
te registreren via satellieten en
tijdsignalen die synchroon zijn
met UTC (Universal
Coordinated Time).
TM
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Draadloze transmitter
WT-2/2A

Draadloze transmitter
WT-3/3A*

Voor D2 serie

Voor D200

Draadloze transmitters WT-2/2a en WT-3/3A maken het verzenden
van beeldgegevens mogelijk via een draadloos LAN (WiFi)*. Bevestig
simpelweg de transmitter onder op uw camera en sluit hem aan via
de USB-kabel; ieder opgenomen beeldbestand kan nu met hoge
snelheid draadloos worden overgespeeld. Doordat ze
diverse netwerk- en beveiligingsprotocollen ondersteunen zijn deze transmitters compatibel met een groot
aantal systeemomgevingen. Camera Control Pro maakt
ook draadloze afstandsbediening via een personal
computer mogelijk via PTP/IP. Met de
WT-3/3A is ook datatransmissie door een draadloos
LAN via Ethernet mogelijk.
*Conform de IEEE802.11b/g-standaard
Opmerking: De WT-2/3 wordt verkocht
in landen waar het gebruik van
13 frequentiekanalen is toegestaan.
De WT-2A/3A wordt verkocht in
landen waar het gebruik van
11 frequentiekanalen is toegestaan.

Antenne met extra groot
bereik WA-E1

Filters

Voor D2 serie, D200
Vergroot het effectieve transmissiebereik van het draadloos LAN
van de normale 30 meter tot
circa 150 meter.

Neutraal gekleurde
NC-filters
Deze filters, leverbaar in
de filtermaten 39 mm,
46 mm, 52 mm en 58 mm,
67 mm, fungeren als objectiefbescherming en hebben
geen invloed op de kleurbalans. De meerlaagscoating voorkomt inwendige reflectie in het glas,
wat bijdraagt aan een
optimale kleurweergave.

Afstandsbedieningsaccessoires

Afstandsbedieningskabel
MC-36 (0.85m)

Afstandsbedieningskabel
MC-30 (0.8m)

Afstandsbedieningskabel
MC-22 (1 m)

Verlengkabel
MC-21

Voor D2-serie, D200

Voor D2-serie, D200

Voor D2-serie, D200

Maakt ontspannen van de camera op afstand mogelijk, plus
instellen van een intervaltijd en
lange tijdopnamen. Voorzien van
een verlicht LCD-venster.

Maakt het mogelijk camera op
afstand te ontspannen, met vergrendelfunctie om ontspanknop
ingedrukt te houden (handig voor
lange tijdopnamen).

Handig voor het maken van verbindingen met een apparaat dat
de sluiter op afstand moet ontspannen, zoals een infraroodsensor voor het maken van nachtelijke opnamen van dieren.

Voor gebruik met MC-30 of
MC-22.

Modulite afstandsbedieningsset ML-3

Adapterkabel
MC-25 (0,2 m)

Afstandsbedieningskabel
MC-DC1 (1 m)

Draadloze afstandsbediening ML-L3

Voor D2-serie, D200

Voor D2-serie, D200

Voor D80

Voor D80 en D40-serie

De ML-3 biedt afstandsbediening met
twee afzonderlijke kanalen via een
infrarood LED-straal voor automatische camerasturing vanaf een
afstand van maximaal 8 meter. Biedt
mogelijkheden als automatisch ontspannen en vertraagd ontspannen,
plus enkelvoudige en continuopnamen.

Maakt het gebruik van tweepins
afstandsbedieningsaccessoires
mogelijk: afstandsbedieningskabel MC-4A, afstandsbedieningskabel MC-12B en
ontspanknop MR-3.

AF-3

Circulaire
polarisatiefilters
Door reductie van het licht van
niet-metalen oppervlakken stellen polarisatiefilters u in staat
ongestoord door glazen vensters
te fotograferen en de schitteringen van wateroppervlakken,
door de zon beschenen
gebladerte en gras te verminderen. Compatibel met kleuren- en
zwart-witfotografie.

Maakt op afstand ontspannen
van de D70s mogelijk.

Voor D2 serie, D200

Battery pack/Afstandsbediening/
GPS-kabel/Draadloze transmitter

Stabiele beelden overdag en ’s nachts

Verbindingskabel
MC-23 (0,4 m)
Voor D2 serie, D200
Verbindt twee camera’s voor
simultaan of gesynchroniseerd
ontspannen van de sluiter.

Hiermee kunt u de sluiter
draadloos op afstand
ontspannen.

AF-4

Gelatinefilterhouders AF-3, AF-4

Circulaire polarisatie-insteekfilters

In deze houders passen gelatinefilters en glazen filters met een dikte
van maximaal circa 2 mm. De AF-3 wordt gebruikt met vierkante
3 inch gelatinefilters en Nikkor-objectieven met een filtermaat van
52/62/67/72/77 mm. De AF-4 wordt gebruikt met vierkante 4 inch
gelatinefilters en Nikkor-objectieven met een filtermaat van
52/62/67/72/77/95 mm.

Deze filters, ontwikkeld voor gebruik met teleobjectieven met een
houder voor insteekfilters, verminderen schittering van niet-metalen
oppervlakken als glas en water. Draai simpelweg de draairing op de
houder in de stand die het meeste effect geeft. Deze filters verstoren
de werking van autofocus en automatische belichting niet. Zowel de
C-PL1L als de C-PL3L hebben een diameter van 52 mm.

Nikon biedt tevens twee speciale zonnekappen: de HN-36 voor de AF-3 en de HN37 voor de AF-4. Het is mogelijk zonnekappen van dezelfde diameter te stapelen. Zo
kunnen ze precies aan de beeldhoek van
het objectief worden aangepast.

Insteek circulaire polarisatiefilters—compatibele objectieven
C-PL1L
C-PL3L
AF-S VR 200mm f/2G IF-ED
—
√
AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED
√
—
AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II
√
—
AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II
√
—
AF-S 500mm f/4D IF-ED II
√
—
AF-S 600mm f/4D IF-ED II
√
—
AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED
√
—
√: Compatibel —: Incompatibel
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Zie het scherp en met gemak
Zoekeraccessoires

Zoekerloep
DG-2

Hoekzoeker DR-5/DR-6

Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie

Voor D2-serie, D200, D80, D40-serie

Geeft een rechtopstaand, niet spiegelverkeerd beeld onder een
rechte hoek. Oogsterkte-instellingen zijn mogelijk. Met de
DR-5/DR-6 kunt u de afbeeldingsmaatstaf instellen op 1:1 of 1:2.
De DR-5 is bestemd voor camera’s met een rond oculair (D2-serie);
de DR-6 is voor camera’s met een rechthoekig oculair (D200, D80,
D40-serie). Voor bevestiging van de DR-5 op een camera uit de
D2-serie is een oculairadapter nodig.

De DG-2 geeft een 2x vergroting
van het centrale gedeelte van
het zoekerbeeld. Met oogsterkteinstelling. Nuttig voor kritisch
scherpstellen bij close-upfotografie. Oculairadapter vereist.

Voor D200, D80,
D40-serie

Vergrotend oculair
DK-17M
Voor D2-serie

Voor D2-serie

Maakt het mogelijk zoekerloep
DG-2 op het oculair te bevestigen. DK-22 is voor camera’s met
een rechthoekig oculair.
DK-18 is voor camera’s met een
rond oculair.

Bij bevestiging op een camera
uit de D2-serie vergroot de
DK-17M het zoekerbeeld circa
1,2 maal. Het dioptrieaanpassingsbereik is zowel aan de
plus- als aan de minkant verruimd.

Vergrotend oculair
DK-21M

Oogcorrectielenzen
DK-20C

Oogcorrectielenzen
DK-17C

Anti-condens
zoekeroculair DK-17A

Rubberen oogschelp
DK-19

Voor D200, D80

Voor D200, D80, D40-serie

Voor D2-serie

Voor D2-serie

Voor D2-serie

De DK-21M vergroot het zoekerbeeld van de D200 met circa 1,1
maal.

Een handig scherpstel- en beoordelingsaccessoire dat ver- en bijziende fotografen in staat stelt
het zoekerbeeld goed te bekijken
zonder dat ze hun bril moeten
dragen.

Een transparant kunststof plaatje met een speciale oppervlaktebehandeling die condens tegengaat.

Vergroot het kijkgemak en voorkomt dat er licht in de zoeker
valt en het contrast vermindert.

Normaal beeld

Vijf correctielenzen van –3 to
+2m-1 voor camera’s met een
rond zoekeroculair.

Afbeeldingsmaatstaf

Met DK-21M

De afbeeldingsmaatstaf, die de relatie aangeeft tussen de grootte
van het onderwerp en de grootte van het beeld op een beeldsensor,
wordt bepaald door de afstand tot het onderwerp en door de gebruikAfbeeldingsmaatstaven met een 50 mm objectief

Verwisselbare matglazen

Type B

Type E

Type V

Type W

Type B

Type E

Types V, W

Voor D2-serie

Voor D2-serie

alleen D2x

Voor ongehinderde beoordeling en comfortabel scherpstellen over het gehele
oppervlak. Goed voor algemene fotografische toepassingen.
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Oculairadapter
DK-22
DK-18

Voorzien van een rasterpatroon
voor reproductie- en architectuurfotografie.

Voor de D2x: haakjes geven het
rechthoekige opnameveld aan
dat bij High-speed uitsnede
wordt gebruikt.

1/8X

1/4X
Automatische tussenring: 1/6,5x ~ 1,1x

Zoekeraccessoires/
Close-upaccessoires

Dichter op het onderwerp
Close-upaccessoires
(zie voor informatie over de PB-6 en zijn beperkingen onderstaande tabel)

Balgapparaat PB-6

Extra balg PB-6E

Balgverhoger PB-6D

Diakopieeradapter PS-6

Geeft afbeeldingsmaatstaven van
circa 1:1 tot 11x ware grootte,
afhankelijk van het gebruikte
objectief en of het objectief normaal of in omgekeerde stand is
bevestigd. Het brandpuntsbereik
van compatibele objectieven loopt
van 20 tot 200 mm. De uittrek van
het objectief heeft een bereik van
48 tot 208 mm, waardoor u van de
kleinste objecten beeldvullende
opnamen kunt maken.

Kan op de PB-6 worden aangesloten voor een verbluffende
extra vergroting tot 23x ware
grootte bij gebruik van een
20 mm in omgekeerde positie.
Bij deze combinatie loopt het
continu variabele uittrekbereik
van 83 tot 438 mm.

Maakt het mogelijk een camera
uit de D2-serie ongehinderd over
de PB-6 te bewegen en de
camera in elke positie op de
instelrail horizontaal/verticaal
om te zetten. Twee PB-6D’s zijn
vereist bij gebruik van de PB-6,
drie bij gebruik van de PB-6E.

Te gebruiken met de PB-6 en een
Nikkor-objectief, voor het maken
van duplicaatdia’s. Het maken
van uitsneden is mogelijk.

PK-11A

Macroverloopring BR-2A

Verloopring BR-3

Instelslede PG-2

Maakt het mogelijk een objectief in omgekeerde positie te
gebruiken. De BR-2A vergroot de
werkafstand bij standaard- en
groothoekobjectieven.
Compatibel met objectieven met
een filtermaat van 52 mm.

Voorziet de bajonetvatting van
omgekeerde geplaatste objectieven van een 52 mm filterschroefdraad, voor het gebruik van
filters en zonnekappen.

Vereenvoudigt scherpstellen bij
close-ups als de camera op een
statief is geplaatst.
(Voor D200, D80, D40-serie)

PK-12

Reproductiestandaard
PB-6M
Wordt aan het einde van de
PB-6 bevestigd waardoor een
miniatuur reproductiestandaard
ontstaat.

PK-13

Automatische tussenringen
*
De PK-11A**, PK-12 en PK-13 automatische tussenringen worden tussen de camerabody en het objectief
geplaatst, per stuk of in combinaties. Als er een AI Nikkor-objectief
op wordt geplaatst, blijven het diafragma en de lichtmeterkoppeling
automatisch behouden. Hierdoor
hebt u alle vrijheid voor compositiebepaling, scherpstelling en lichtmeting bij de grootste diafragmaopening (voor een helder zoekerbeeld),
terwijl u het diafragma voor de
opname niet zelf hoeft te sluiten.
(Belichtingsmeter werkt niet met de
*D80
G-type
kunnen niet worden gebruikt.
enobjectieven
de D40-serie.)
** Kan niet worden gebruikt met AF-S-objectieven.

PB-6 Compatibiliteitstabel
Afhankelijk van de gebruikte camera
kan het nodig zijn bij het werken met
de PB-6 bepaalde accessoires te
gebruiken. De automatische tussenringen verlengen de uittrek van het
gebruikte objectief.
D2-serie

D200
D200 with
MB-D200

PK-12 of PK-13;
twee PB-6D’s
(afhankelijk van
camerapositie)
PK-12 of PK-13
PK-13 en
twee PB-6D’s

te brandpuntsafstand. Is het weergegeven beeld net zo groot als het onderwerp, dan is de afbeeldingsmaatstaf één op één (1:1 of 1x). Is het beeld tweemaal zo groot, dan is afbeeldingsmaatstaf 2:1 of 2x.
Nikon-producten voor close-upopnamen bieden een ruime keuze aan realiseerbare afbeeldingsmaatstaven.

1/2X

1X

2X

4X

8X

PB-6 (normale bevestiging): 1/1,1x ~ 4,0x
PB-6 (omgekeerde bevestiging): 1,4x ~ 3,9x
PB-6 + PB6-E (omgekeerde bevestiging): 1,4x ~ 8,4x
19

SYSTEEMOVERZICHT
Klaar voor alle mogelijkheden

SPEEDLIGHT-FLITSERS (p. 4-12)
Speedlight
SB-800

Speedlight
SB-600

Speedlight
SB-400

ZOEKERACCES
DDL-multi-flitskabel SC-28/29
(1,5 m)

Oculair
DK-17

Anti-condens
zoekeroculair DK-17A
Close-up Speedlight
Commander set R1C1

Close-up Speedlight
draadloze flitsset R1
(SB-800 vereist)

Power Flitsbeugel
SK-6A (voor SB-800)

Battery pack voor extra
capaciteit SD-8A
(voor SB-800)

VOEDING (p. 16)
Oplaadbare
Li-ion batterij EN-EL4a

Snellader MH-21

Speedlight
SB-400

ZOEKRACCES

DDL Multi-flitskabel SC-28/29
(1,5 m)

Close-up Speedlight
Commander Kit R1C1

Close-up Speedlight
draadloze flitsset R1

Power Flitsbeugel SK6A (voor SB-800)

Battery pack voor extra
capaciteit SD-8A
(voor SB-800)

VOEDING (p. 16)
Oplaadbare Li-ion batterij
EN-EL3e

Multifunctioneel Battery
Pack MB-D200

Snellader
MH-18a

Lichtnetadapter
EH-6

Speedlight
SB-600

Close-up Speedlight
Commander set R1C1

Power Flitsbeugel
SK-6A (voor SB-800)

Flitsadapter AS-15
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Speedlight
SB-400

Rubberen oogschelp
DK-21

Vergrotend oculair
DK-21M

Oogcorrectielenzen
DK-20C
(-5 tot +3m-1, 9 uitvoeringen)
Oculairadapter
DK-22

DRAADLOZE TRA

SPEEDLIGHT-FLITSERS (p. 4-12)

Speedlight
SB-800

Type B

Type E

SPEEDLIGHT-FLITSERS (p. 4-12)

Speedlight
SB-600

Oculairadapter
DK-18

MATGLAZEN (p. 18)

Lichtnetadapter EH-6

Speedlight
SB-800

Oogsterktecorrectielenzen
DK-17C
(-3 tot +2m-1, 5 uitvoeringen)

Draadloze transmitter
WT-3/3A

ZOEKRACCES

DDL-multiflitskabel
SC-28/29 (1,5 m)

Close-up Speedlight
draadloze flitsset R1
(SB-800 vereist voor
D40x/D40)
Battery pack voor extra
capaciteit SD-8A
(voor SB-800)

Rubberen oogschelp
DK-20 (voor D80)
Rubberen oogschelp
DK-16 (voor D40x/D40)
Oogcorrectielenzen
DK-20C (-5 tot +3m-1,
9 uitvoeringen)
Oculairadapter
DK-22

AFSTANDSBEDIENING
Afstandsbedieningskabel
MC-DC1 (voor D80)

SOIRES (p. 18)

TIEN-PINS AFSTANDSBEDIENINGSACCESSOIRES (p. 17)

Oculairrubber
DK-19

Afstandsbedieningskabel
MC-36 (0,85 m)

Verbindingskabel
MC-23 (0,4 m)

Vergrotend oculair
DK-17M

Afstandsbedieningskabel
MC-30 (0,8 m)

Modulite afstandsbedieningsset ML-3

Hoekzoeker DR-5

Afstandsbedieningskabel
MC-22 (1 m)

Adapterkabel
MC-25 (0,2 m)

Verlengkabel
MC-21 (3 m)

GPS-kabel
MC-35 (0,35 m)

Zoekerloep
DG-2

CLOSE-UP-ACCESSOIRES (p. 19)

Balgapparaat
PB-6

Diakopieeradapter
PS-6

DRAADLOZE TRANSMITTER (p. 16)

Draadloze transmitter
WT-2/2A

Extra balg PB-6E

Balgverhoger
PB-6D

Reproductiestandaard
PB-6M

Instelslede PG-2
(voor D200, D80,
D40x/D40)

SOFTWARE (p. 13-15)
Capture NX
Camera Control Pro
Image Authentication Software
(voor D2Xs)
PictureProject

Antenne met extra
groot bereik WA-E1

Macro-verloopring BR-2A

Verloopring
BR-3

Automatische
tussenringen
PK11A/PK-12/PK-13

DRAAGRIEMEN
SOIRES (p. 18)

TIEN-PINS AFSTANDSBEDIENINGSACCESSOIRES (p. 17)

Oculairkapje
DK-5

Afstandsbedieningskabel
MC-36 (0,85 m)

Verbindingskabel
MC-23 (0,4 m)

Hoekzoeker DR-6

Afstandsbedieningskabel
MC-30 (0,8 m)

Modulite afstandsbedieningsset ML-3

Afstandsbedieningskabel
MC-22 (1 m)

Adapterkabel
MC-25 (0,2 m)

Verlengkabel
MC-21 (3 m)

GPS-kabel
MC-35 (0,35 m)

Zoekerloep DG-2

NSMITTER (p. 16)

AN-6W

AN-6Y

AN-4Y

AN-4B

Handriem AH-4

CAMERATAS

SOFTWARE (p. 13-15)

OBJECTIEF- EN BODYDOPPEN
Antenne met extra
groot bereik WA-E1

Capture NX
Camera Control Pro
PictureProject

SOIRE (p. 18)
Oplaadbare
Li-ion batterij
EN-EL3e (voor D80)

Hoekzoeker DR-6

Oplaadbare
Li-ion-batterij EN-EL9
(voor D40x/D40)

SACCESSOIRES (p. 17)
Draadloze
afstandsbediening ML-L3

Voorlensdop
Achterlensdop LF-1
Bodydop BF-1A

VOEDING (p. 16)

Oculairkapje DK-5

Zoekerloep
DG-2

CF-D200

Voedingsaansluitng
EP-5 (voor D40x/D40)

SOFTWARE (p. 13-15)
Capture NX
Camera Control Pro
PictureProject

LCD-MONITORKAPJE

Snellader
MH-18a
(voor D80)

Multifunctioneel
Battery Pack
MB-D80
(voor D80)

Snellader
MH-23
(voor D40x/D40)

BM-3 (voor D2-serie)
BM-6 (voor D200)
BM-7 (voor D80)

Lichtnetadapter EH-5

CAMERATASSEN
CF-D80
(voor D80)

CF-DC1 (voor
D40X/D40)

Opmerking: Enkele combinaties van meerdere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met
bepaalde camera’s.
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O V E R Z I C H T VA N N I K K O R - O B J E C T I E V E N
DX Nikkor-objectieven

AF Zoom-Nikkor-objectieven

AF DX Fisheye-Nikkor
10,5mm f/2.8G ED

AF-S DX Zoom-Nikkor
12-24mm f/4G IF-ED
(2,0x)

AF-S DX Zoom-Nikkor
17-55mm f/2.8G IF-ED
(3,2x)

AF-S Zoom-Nikkor
17-35mm f/2.8D IF-ED
(2,1x)

AF-S DX Zoom-Nikkor
18-55mm f/3.5-5.6G ED II
(3,0x)

AF-S DX Zoom-Nikkor
18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED
(3,8x)

AF-S DX Zoom-Nikkor
18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED
(7,5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor
70-200mm f/2.8G IF-ED
(2,9x)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor
55-200mm f/4-5.6G ED
(3,6x)

AF Zoom-Nikkor
80-200mm f/2.8D ED
(2,5x)

AF-S DX VR Zoom-Nikkor
AF-S DX Zoom-Nikkor
18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED 55-200mm f/4-5.6G ED
(11,1x)
(3,6x)

AF Zoom-Nikkor
18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED
(1,9x)

AF Zoom-Nikkor
24-85mm f/2.8-4D IF
(3,5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor
24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED
(5,0x)

AF-S VR Zoom-Nikkor
70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED
(4,3x)

AF Zoom-Nikkor
70-300mm f/4-5.6D ED
(4,3x)

AF VR Zoom-Nikkor
80-400mm f/4.5-5.6D ED
(5,0x)

AF-S Zoom-Nikkor
28-70mm f/2.8D IF-ED
(2,5x)

AF-S VR Zoom-Nikkor
200-400mm f/4G IF-ED (2,0x)

■ AF Nikkor-objectieven met vaste brandpuntsafstand

AF Nikkor
14mm f/2.8D ED

AF Nikkor
85mm f/1.4D IF

AF Micro-Nikkor
200mm f/4D IF-ED

AF Fisheye-Nikkor
16mm f/2.8D

AF Nikkor
85mm f/1.8D

AF Nikkor
20mm f/2.8D

AF DC-Nikkor
105mm f/2D

AF-S VR Nikkor 300mm
f/2.8G IF-ED

AF Nikkor
24mm f/2.8D

AF Nikkor
28mm f/2.8D

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

AF DC-Nikkor
135mm f/2D

AF Nikkor
35mm f/2D

AF Nikkor
50mm f/1.4D

AF Nikkor
180mm f/2.8D IF-ED

AF Nikkor
50mm f/1.8D

AF Micro-Nikkor
60mm f/2.8D

AF-S VR Nikkor
200mm f/2G IF-ED

AF-S Nikkor
300mm f/4D IF-ED
AF-S Nikkor
400mm f/2.8D IF-ED II

AF-S Teleconverter
TC-14E II

AF-S Teleconverter
TC-17E II
AF-S Nikkor
500mm f/4D IF-ED II

AF-S Nikkor
600mm f/4D IF-ED II
AF-S Teleconverter
TC-20E II
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NIKON DIGITALE REFLEXCAMERA’S
U wilt topprestaties. U wilt constante kwaliteit. U zoekt de beste beeldkwaliteit die te koop is. U bent op de juiste plaats.
Professionals en gedreven amateurs overal ter wereld weten dat Nikon staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Welke digitale
reflexcamera is geschikt voor u?
Professionele digitale reflexcamera
met ongeëvenaarde intergratie
● 12,4 megapixels effectief voor foto's van 4288 x 2848 pixels ● Exclusieve Nikon DX-formaat
CMOS-beeldsensor en snelle 4-kanaals onafhankelijke gegevensuitvoer ● Continu-opnamen
op 5 bps (volledig beeld) of 8 bps (6,8 megapixels High-speed uitsnede) ● Uiterst snel en nauwkeurig 11-velds AF-systeem met 9 AF-kruissensors ● LCD-monitor met kijkhoek van 170
graden ● i-DDL-flitssturing ondersteunt Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem ● Snelle
opstarttijd en korte ontspanvertraging van 37 milliseconden

Betrouwbare snelle professionele
digitale reflexcamera
● 4,1 megapixels effectief voor foto's van 2464 x 1632 pixels ● Exclusieve Nikon DX-formaat
JFET beeldsensor LBCAST ● Beeldverwerkingssysteem met verfijnde ASIC ● Continu-opnamen op circa 8 bps voor maximaal 50 JPEG- of 40 RAW (NEF)-foto’s ● Uiterst snel en nauwkeurig 11-velds AF-systeem met 9 AF-kruissensors ● 3D-kleurenmatrixmeting II met RGBsensor met 1005 pixels ● i-DDL-flitssturing ondersteunt Nikon’s Creatieve Verlichtingssysteem

De uiterste precisie voor de ultieme
digitale SLR-ervaring
● 10,2 megapixels effectief voor foto’s van 3872 x 1632 pixels ● Exclusieve Nikon DX-formaat
CCD-beeldsensor en snelle 4-kanaals onafhankelijke gegevensuitvoer ● Continu-opnamen op
5 bps, tot 37 opeenvolgende JPEG- of 22 RAW (NEF)-opnamen* ● 3D-kleurenmatrixmeting II
met RGB-sensor met 1005 pixels ● Topklasse systeem-LSI ● Uiterst snel en nauwkeurig 11velds AF-systeem ● Ingebouwde flitser ondersteunt Creatief Verlichtingssysteem
* Bij gebruik van SanDisk SDCFX3 (Extreme III), SDCFH (Ultra II) of Lexar Media 80X WA CompactFlashTM kaart

Uitstekende prestaties
voor elke opnamestijl
● 10,2 megapixels effectief voor foto’s van 3872 x 2592 pixels ● Exclusieve Nikon DX-formaat
CCD-beeldsensor en beeldverwerkingssysteem met hoge resolutie ● 3D-kleurenmatrixmeting II
met 420-pixel RGB-sensor ● Zeven automatische onderwerpsstanden (Digital Vari-Program)
● Groot gevoeligheidsbereik (ISO-equivalent 100-1600) ● Krachtige ingebouwde i-DDL-flitser,
compatibel met Creatief Verlichtingssysteem

Uitstekende beeldkwaliteit met een
ontwerp dat voor iedereen eenvoudig
te bedienen is
● 10,2 (D40x)/6,1 (D40) megapixels effectief; Nikon DX-formaat CCD ● Geavanceerde digitale beeldprocessor ● 3D-kleurenmatrixmeting II met 420-segments RGB-sensor
● Intuïtieve en ergonomisch ontworpen besturing ● Acht automatische onderwerpsstanden (Digital Vari-Program), inclusief de stand Automatisch (flitser uit) ● Geavanceerd
AF-systeem met verfijnde algoritmen ● ‘Hulpbeelden’ voor ondersteuning bij het selecteren van de juiste instellingen voor de vele camerafuncties ● Ingebouwde flitser met
i-DDL-flitssturing
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Microsoft® en Windows® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh® en FireWire® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Specificaties en uitrusting kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting van de
zijde van de fabrikant. Juni 2007
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WAARSCHUWING

LEES VOOR EEN JUIST GEBRUIK DE HANDLEIDINGEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U UW APPARATUUR
GAAT GEBRUIKEN. BEPAALDE DOCUMENTATIE WORDT ALLEEN OP CD-ROM VERSTREKT.

Andere Nikon-productbrochures:
Nikon biedt een uitgebreide reeks brochures die informatie bieden over alle digital imaging-producten. Wend u hiervoor tot uw
tot de dichtstbijzijnde leverancier of kijk op de Nikon-website van uw land via http://nikonimaging.com/global/about/worldwide.htm.

D2Xs

D2Hs

D200

D80

D40X

D40

Nikkor-objectieven

COOLPIX Lineup

Capture NX

U kunt brochures ook downloaden op http://nikonimaging.com/global/product/brochure (alleen voor Engelstalige brochures)

http://nikonimaging.com/global/activity/npci/

Bezoek de website van Nikon Europe op: www.europe-nikon.com

Nikon Nederland, afdeling van Nikon Gmbh New Yorkstraat 66, 1175 RD Lijnden, Nederland www.nikon.nl
Nikon BeLux Bourgetlaan, 50, 1130 Brussels, België www.nikon.be

NIKON CORPORATION
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Tokyo 100-8331, Japan
http://nikonimaging.com/
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