
 

 

Nikon lanserer fullformatkamera for amatørfotografer – NIKON D610 

  

Oslo, 8. oktober 2013 – Nikon utvider i dag sitt imponerende sortiment med speilreflekskameraer i FX-

format (fullformat): Nikon D610. 

  

Med nye Nikon D610 kan fotoentusiaster utvikle sine ferdigheter og definere sin stil som bare FX-formatet kan 

tilby. Bildebrikken i FX-format med 24,3 megapiksler fanger opp alle detaljer, og den kontinuerlige 

opptakshastigheten har, sammenlignet med forgjengeren Nikon D600, økt til 6 bilder per sekund.  Nikons nye 

lyddempende seriemodus lar deg ta bilder nesten uten lyd, og den robuste og lette konstruksjonen gir deg 

muligheten til å utforske fullformatopplevelsen i alle omgivelser. 

  

I kombinasjon med de optiske egenskapene i NIKKOR-objektivene kan du med Nikon D610 utforske nye kreative 

arenaer med en bildekvalitet som kun FX-formatet kan tilby. Dirk Jasper, leder for profesjonelle produkter i Nikon 

Europe, sier at Nikon D610 er spesielt egnet for folk som ønsker å avansere til fotografering i fullformat. 

– Kameraet er raskt, kraftig og lyddempet når du vil det skal være det. Det ligger foran konkurrentene med tanke 

på bildekvalitet og spesifikasjoner. Nikon D610 kombinerer spektakulær bildekvalitet med en robust og lett 

konstruksjon. Det er det eneste reelle alternativet for dem som vil utforske fullformatfotografering, sier han. 

  

Hele perspektivet: enestående dybde og detaljer 

For dem som ønsker å ta et steg videre innen fotografering, vil D610 sin CMOS-sensor i FX-format med 24,3 

megapiksler åpne en helt ny verden av dybde og detaljer. Sensoren fanger opp alle elementer med livaktig 

skarphet ved opptil 6 b/s – fra ekte vidvinkelfotografering til bilder med super-teleobjektiv. Nikon D610 gir et godt 

detaljnivå og et stort toneområde og lar deg ta svært gode bilder selv under dårlig belysning. Kameraet gir skarpe 

og rene bilder og imponerende videoopptak, selv ved høyere ISO-innstillinger. ISO-området går fra 100 til 6400, 

og kan utvides opp til 25 600 (tilsvarende) eller ned til 50 (tilsvarende) for maksimal fleksibilitet under alle 

lysforhold, enten du tar bilder eller gjør videoopptak. 

  

Alltid raskt og lyddempet når du trenger det 

Nikon D610 er designet for fullformatopplevelse i alle opptakssituasjoner og fanger enkelt opp bevegelser. Skulle 

det være nødvendig, kan du ta bilder nær sagt lydløst. Nikon D610 er også raskere enn forgjengeren, og gir deg 

opptil 6 bilder i sekundet (6 b/s) i både FX- og DX-format. Dette gjør det enklere å fange opp motiver i rask 

bevegelse. I situasjoner som krever stillhet, reduserer Nikons nye lyddempende seriemodus lyden av kameraets 

speilmekanisme. Dette gjør at du enklere kan fange opp flyktige motiver, for eksempel ved naturfotografering, på 

opptil 3 b/s. 



  

Nikons profesjonelle bildeteknologi 

Nikon D610 har teknologi fra Nikons profesjonelle DSLR-kameraer i et lett kamerahus. Kameraet har samme 

EXPEED 3-bildeprosessor og AF-følsomhet som D4, Nikons toppmodell. Dette gir enestående hurtighet og 

presisjon. 

Ekstremt følsomt autofokussystem: Multi-CAM 4800, Nikon D610s AF-system med 39 fokuspunkter, 

har arvet AF-følsomheten fra toppmodellen D4 og fanger motivet i alle lysforhold. AF-systemet er 

kompatibelt med objektiver på opptil f/8 kombinert med åpen blenderåpning, sensitivt fra -1 til +19 EV 

(ISO 100, 20 °C) og gir skarpe bilder selv i månelys. Dekningen kan velges individuelt eller konfigureres 

med 9-, 21- og 39-punkters innstillinger, og AF-moduser som for eksempel dynamisk AF-område og 3D-

følgefokus opprettholder fokuset selv på de minste motiver, uansett hvor uforutsigbare bevegelsene 

deres kan være. Forenklet valg mellom AF-modus, for eksempel AF-A, AF-S og AF-C, er mulig uten å ta 

øyet bort fra søkeren. 

Avansert motivgjenkjenning med en 2016-pikslers RGB-sensor: Nikon D610 sitt avanserte 

motivgjenkjenningssystem inkluderer en nyutviklet RGB lysmålingssensor med 2016 piksler, som 

analyserer hvert motiv grundig for å gi enestående nøyaktighet. Systemet kan gjenkjenne 

menneskeansikter med utrolig nøyaktighet gjennom den optiske søkeren. Det kan også gjenkjenne et 

motivs farger og lysstyrke med uovertruffen presisjon. Dette nivået av detaljert motivanalyse brukes også 

til å gi mer nøyaktig autofokus. Autoeksponering og i-TTL-blitseksponering fører til et stort utvalg av 

komposisjons- og belysningssituasjoner. 

EXPEED 3-bildebehandling: Nikon D610 er utstyrt med samme bildebehandlingsmotor som Nikons 

toppmodell D4, og det tar seg lett av datatunge oppgaver uten at det går ut over hastighet og kvalitet. 

16-bits bildebehandling gir rikere farger og toner enn noensinne, og gir jevne graderinger med rike 

detaljer og fargetone helt opp skalaen til rent hvitt, selv når du fotograferer i JPEG 

  

D-film i fullformat: video i proffkvalitet 

Nikon D610 er utviklet for å gi filmopptak i storformat på sitt beste, og har samme full HD D-film som Nikons 

anerkjente D800. Siden kameraet tilbyr en rekke filmapplikasjoner, et omfattende utvalg filmfrekvenser og 

praktiske tilpassede kontroller som gir full kontroll over live view ved filmopptak, kan fotografer enkelt gå fra 

inspirerende stillbilder til video i TV-kvalitet. 

Filmfrekvenser: Det kan tas opp film i full HD (1080p) i 30p, 25p og 24p, med alternativer for 60p, 50p 

og 25p ved 720p. Filmklipp i full HD kan vare i opptil ca. 29 minutter og 59 sekunder. 

Modus for flere formater: Det er mulig å ta opp full HD (1080p) i både FX- og DX-format, noe som gir 

utrolig uttrykksfrihet. 

Hi-fi lydkontroll: Med Nikon D610 høres filmene like bra ut som de ser ut. En mikrofonkontakt gir 

mulighet for å bruke en ekstern stereomikrofon for klare lydopptak, og det finnes lydutgang for eksterne 

hodetelefoner. 

Ukomprimert HDMI-utgang: Nikon D610 gir mulighet til å overføre en ukomprimert live videostrøm på 

1080p til eksterne opptakere, og utdataene faller automatisk til 1080i hvis det oppdages en ekstern 

skjerm. Ukomprimerte data overføres med innstilt bildestørrelse og bildefrekvens, uten den 

overlappende informasjonen som samtidig kan vises på kameraets TFT-skjerm. 

  

NIKKOR 



Uansett ideer, erfaring eller kreativ visjon utgjør Nikons NIKKOR-objektiver det eneste reelle alternativet for full 

integritet i FX-format. Nikon D610 sammen med et NIKKOR-objektiv gir deg den optiske kraften du trenger for å 

utnytte det fulle potensialet i kameraets bildesensor med 24,3 megapiksler. I 2013 markerer NIKKORs 80-

årsjubileum, og er også det året den totale produksjonen av NIKKOR-objektiver nådde 80 millioner. Med mer enn 

80 typer objektiver i sitt eksisterende utvalg sørger Nikon for at fotografer får sjansen til å utnytte FX-sensorens 

utrolige egenskaper til det fulle, inkludert slående grunn dybdeskarphet – en funksjon som gir mulighet for vakre 

bokeh-effekter i kombinasjon med et raskt fast NIKKOR-objektiv. 

  

Tilleggsutstyr 

Multi-Power-batteripakke MB-D14: har plass til et utvalg av batterier, inkludert forskjellige typer 

batterier i AA-størrelse og Nikons oppladbare litium-ion-batteri EN-EL15 (se spesifikasjoner). MB-D14 

har sin egen, dedikerte utløserknapp og kommandohjul for mer komfortabel fotografering med kameraet 

i vertikal komposisjon. 

Creative Lighting System: D610 er kompatibelt med Nikons Creative Lighting System og støtter bruk 

av kraftige og allsidige i-TTL Speedlight-blitsenheter, for eksempel den profesjonelle SB-910 eller den 

brukervennlige SB-700. 

Capture NX 2 – rask, effektiv og kreativ bildebehandling: For å følge opp kraften i D610:s sensor 

med 24,3 megapiksler er nyeste Capture NX 2 raskere enn før og 64-bitkompatibelt. 

Camera Control Pro 2 – allsidig fjernstyring av kameraer: Programvaren gir flere forbedringer for å 

gjøre Nikon D610:s betjening med Live View usedvanlig lettvint. I tillegg til å kontrollere 

eksponeringsmodus, lukkertid og blenderåpning, omfatter nye, kreative kontroller fjernkontrollert start og 

stopp for filmopptak og veksling mellom Live View for stillbilder og filmer. 

  

Nikon D610 er tilgjengelig i butikk fra 18. oktober, og veiledende pris for kamerahuset vil være 16.290,- 

 

 



 


