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Kameratype Nikon D100 digitalt speilreflekskamera med utskiftbare objektiver.
Effektive punkter 6,1 million

Bildebrikke 23,7 x 15,6 mm RGB CCD med 6,31 million bildepunkter totalt.
Bildestørrelse L (3.008 x 2.000), M (2.240 x 1.488), S (1.504 x 1.000).

Følsomhet IISO-ekvivalent 200-1600 i trinn på 1/3 EV. Kan økes til høyere følsomhet.
Lagring System: Exif 2.2 filer (ukomprimert TIFF eller komprimert JPEG); ukomprimert 

RAW (12-bit) eller komprimert RAW(12-bits tapsfri komprimering), 
Medie: CompactFlash™ (CF)-kort (type I/II) og 512MB/1GB IBM Microdrive™
Antall bilder per  96 mb  CF-kort (bildestørrelse: L)

Opptaksfunksjoner 1) Enkeltbilde (S), 
2) serieopptak (C): cirka 3 bilder i sekundet (inntil 6 i serien med JPEG- eller TIFF-
format, 4 opptak med RAW-format), 
3) Selvutløser: forsinkelsen kan innstilles.

Hvitbalanse 1 Auto (TTL-kontroll med bildesensoren), 
2) manuell (6 innstillinger, med finjustering), 
3) forvalgt

Alternative hvitbalanser Bildet tas med tre forskjellige hvitbalanseinnstillinger.
Fargerom 3 tilgjengelige fargerom

Fargejustering I trinn på +3 til –3 for hver fargeinnstilling
LCD-skjerm 1,8 tommers, 120.00 punkters TFT DCD lavtemperaturskjerm med diodelys.

Avspillingsfunksjoner 1 bilde; miniatyr (4 eller 9 felter); med forstørrelse; lysbildeshow; histogram-
visning; høylysmarkering.

Sletting Formatering av kortet, slett alle bilder, slett valgte bilder 
Videoutgang NTSC eller PAL etter valg
Grensesnitt USB 1.1

Søker Fast, optisk prismesøker med innebygget diopterjustering (–2 – +1 m-1)
Øyeavstand 24 mm (ved –1.0 m-1)

Mattskive Klar BriteView mattskive type II
Motivdekning Cirka 95%

Søkerforstørrelse Ca 0,8 x med 50 mm objektiv på uendelig og –1,0 m-1

Informasjon i søkeren Fokusindikator, lysmålesystem, AE-lås, lukkertid, blenderåpning, indikator for
eksponering/eksponeringskompensasjon, eksponeringskontroll, kompensasjon av
blitzeksponering, eksponeringskompensasjon, antall gjenværende eksponeringer.

Informasjon på skjermen Fokusklammer, rutemønster, referansesirkel for sentrumsdominert lysmåling.
Autofokus TTL fasesøkende med Nikon Multi-CAM900 autofokusmodul. Fokuseringslys

med rekkevidde 0,5–3 meter. Måleområde: –1 – +19 EV (ISO 100 ekvivalent,
romtemperatur: 20°C).

AF fremtrekksfunksjon 1) Enkeltbilde AF (S), 
2) kontinuerlig AF (C),
3) manuell fokusering (M).  

Fokusfelt Ett av fem fokusfelter kan velges.
AF søkefeltfunksjon 1) Enkeltfelt AF, 

2) dynamisk AF (dynamisk AF med prioritering av nærmeste motiv er tilgjengelig).
Fokuslås Med enkeltbilde AF låses fokus ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen eller trykke

utløseren halvveis inn.
Objektiver som kan brukes AF Nikkor, D-type Nikkor med manuell fokusering, AI-P Nikkor. Objektiver uten

CPU kan brukes på M (lysmåleren i kameraet virker ikke). IX Nikkor kan ikke
brukes.

Bildevinkel Tilsvarer 35 mm-format med brennvidden multiplisert med 1,5.
Lysmåling Gjennom objektivet (TTL) på full åpning

1) 3D Matrix lysmåling med 10-felters silikon fotocelle,
2) Sentrumsdominert lysmåling (60 % av måleresultatet tas fra sirkelen med 

diameter 8 mm i sentrum av søkeren),
3) Punktmåling (i sirkelen med 3 mm diameter, cirka 2% av bildefeltet 

Lysmålerens område 1) Matrix lysmåling: EV 0-21, 
2) Sentrumsdominert lysmåling: EV 0-21, 
3) Punktmåling: EV 3-21 (ved normal temperatur, ISO 100-ekvivalent, f/1,4 objektiv.

Eksponeringskontroller 1) [P] Programautomatikk (fleksiprogram mulig),
2) [S] lukkerprioritert automatikk,
3) [A] blenderprioritert automatikk,
4) [M] manuell.
Lukkertid/blenderåpning kan justeres i trinn på 1/3 eller 1/2 EV. Automatisk føls-
omhetskontroll (egen innstilling) er tilgjengelig med alle eksponeringskontroller
(P, S, A, M)

Eksponeringskompensasjon Eksponeringen kan kompenseres ±5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV.
Eksponeringslås Målt eksponeringsverdi låses ved å trykke på AE-L/AF-L-knappen.

Alternative eksponeringer To eller tre opptak, ± 2 EV i trinn på 1/3 eller 1/2.

Lukkertider 30 sekunder til 1/4.000 sekund og bulb.
Synkrokontakt Bare X-kontakt. Blitzen synkroniseres inntil 1/180 sekund.

Blitzstyring 1) D-TTL blitzstyring (automatisk balansert utfyllingsblitz styres av fem-felters TTL
multisensor) med den innebygde blitzen og blitzer som SB-80DX/28DX/50DX.
Det er tre bruksmåter. Følsomhetsområdet tilsvarer ISO 200-1600.
2) Automatikk uten TTL-styring med eksterne blitzer.

Blitzsynkronisering 1) På forreste lukkergardin (normal),
2) reduksjon av rød øyerefleks,
3) reduksjon av rød øyerefleks med synkronisering på lang lukkertid,
4) synkronisering på lang lukkertid,
5) synkronisering på bakre lukkergardin.

Innebygget blitz Spretter opp (manuelt). Ledetall 17/12 (ISO 200/100) eller 18/12,7 (manuell på
full styrke). Lysvinkel: tilsvarer 20 mm eller lengre objektiv. Repetisjonstid 
ca 3 sekunder. Følsomhetsområde: tilsvarer ISO 200–1600

Klarsignal Rød lysdiode i søkeren. 
Tilbehørssko Standard ISO-type med blitzkontakt og låseanordning.

Synkrokontakt Også tilgjengelig med synkroniseringsadapter AS-15.
Selvutløser Elektronisk styrt. Forsinkelse: 2, 5, 10 (fabrikkinnstilling) eller 20 sekunder.

Nedblendingsknapp for Objektivet blendes ned når knappen trykkes inn (elektronisk styrt).
dybdeskarphetskontroll

Talebeskjeder Tilgjengelig med multifunksjons batterihåndtak MB-D100
Skriftlig kommentar Multivelgeren gjør det mulig å legge inn alfanumeriske karakterer (maks 36).

Utløserterminal På utløserknappen.
Fjernstyring Batterigrepet MB-D100 er utstyrt med ti-pinners fjernstyringsuttak.

Batterikapasitet Med et fulladet EN-EL3 kan det tas om lag 1600 bilder.
* Målt med objektiv AF-S 24-85 mm f/3,5–4,5G ved romtemperatur (20ºC) under standard Nikon testbetingelser:
bildestørrelse M, bildekvalitet BASIC, serieopptak, kontinuerlig autofokus, lukkertid 1/250 sekund, utløseren holdes
halvveis inn i tre sekunder og fokus går gjennom syklusen fra uendelig til korteste avstand tre ganger for hvert 
opptak. Etter seks opptak skrus skjermen på i fem sekunder og skrus deretter av. Denne syklusen gjentas når
lysmålingen har skrudd seg av.

Strømforsyning Ett oppladbart litiumbatteri EN-EL3 (7,4V), Nettadapter EH-5 (100-240V), 
MB-D100 batterigrep (med ett eller to oppladbare litiumbatterier av typen Nikon
EN-EL3, eller seks 1,5-volts AA-batterier - litium eller alkaliske - av type LR6).

Stativfeste 1/4" (ISO1222)
Egne innstillinger Kan velges på skjermen. Det er 26 innstillinger (28 med MB-D100).

Størrelse (B x H x D) Cirka 144 x 116 x 80,5 mm.
Vekt (uten batteri) Cirka 700 gram

Tilbehør som følger med* Bærestropp, søkerdeksel, skjermdeksel, videokabel, oppladbart batteri (EN-EL3), 
hurtiglader MH-18, Nikon View 5 CD-ROM.

Ekstrautstyr Batterihåndtak MB-D100, Li-ion-batteri EN-EL3, multilader MH-19, nettadapter
EH-5, CompactFlash™-kort, blitz SB-80DX/SB-50DX, “Nikon Capture 3” 
programvare, halvmyk beredskapsveske CF-D100.
* Hvilket tilbehør som følger med kan varierer fra land til land.
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BEMERK

FOR Å SIKRE AT UTSTYRET BRUKES RIKTIG, ER DET VIKTIG AT DU LESER
DENNE BRUKSANVISNINGEN GRUNDIG FØR KAMERAET TAS I BRUK.
NOEN DOKUMENTASJON FORELIGGER BARE PÅ CD-ROM.

No

“Exif Print” er det industrielle utryket for Exif 2.2 som er en nyetablert standard for
filformat fra Digitale kameraer.

R: MENU tilbakeføring
0: Velg bank, 
1: Bildevisning
2: Ikke CF-kort?
3: ISO auto
4: Lange eksponeringstider
5: Serienummerering av filer
6: Forsinkelse for automatisk 

avstengning av skjermen
7: Forsinkelse for automatisk 

avstengning av lysmåleren
8: Selvutløser 
9: EV-trinn
10: Lettvint eksponeringskompensasjon
11: Innstilling av alternative opptak
12: Rekkefølge for alternative opptak

13: Kommandohjulenes funksjoner
14: AE-L/AF-L-knappens funksjoner
15: AE-låseknappen
16: Belysning 
17: Valg av fokusfelt 
18: Fokuseringslys 
19: Rutemønster 
20: Dynamisk autofokus med enkeltbilde

fremtrekk
21: Dynamisk autofokus med serieopptak
22: Fokuseringslys
23: Blitzfunksjon 
24: Demping av speilvibrasjoner 
25: AF-ON knappen på batterihåndtaket

(med MB-D100)
26: Avspillingsvolum (med MB-D100)

RAW TIFF FINE NORMAL BASIC
cirka 9 cirka 5 cirka 28 cirka 55 cirka 106

OS: Forhåndsinstallerte versjoner av Windows® XP (Home
& XP Professional), Windows® 2000 Professional,
Windows® (Me), Windows® 98 Second edition (SE).

Mac® OS 9,0, 9,1, 9,2 – (bare innebygde porter støttes),
Mac® OS X (10.1.2 eller nyere.

MMX® Pentium® 300MHz eller bedre. iMac™, iBook™, Power Macintosh® G3 (blå/hvit), Power
Mac™ G4 eller nyere, PowerBook® G3 (bare innebygde
porter støttes).
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Nikon D100. 
Når du er klar for 
det digitale

for ultrahøy oppløsning, mens 3D Matrix bildekontroll sikrer naturlig

fargegjengivelse – automatisk. I tillegg er det Nikons anerkjente fem-

felters autofokus, D-TTL blitzstyring, TTL hvitbalansekontroll, tre fargerom –

og andre finesser som “samarbeider”om å gi deg gode bilder.

Men kanskje er det i prosessen etter opptaket du vil bli mest imponert av digital

speilrefleksfotografering med Nikon. Programmene Nikon View 5, som følger med,

og Nikon Capture 3 (ekstrautstyr) er verktøy som virkeliggjøridéen bak bildet.

Til bilder som er tatt i råfilformatet NEF (Nikon Electronic image Format) RAW, 

for eksempel, kan Nikon Capture 3 brukes til finjustering av hvitbalanse, eksponering,

fargemetning, fargenyanse og andre innstillinger.

Velg Nikon D100 for kombinasjonen av gjennomført nøyaktighet, høy ytelse,

kreative muligheter og elegante utseende, og fordi det har en nøkkelstilling i Nikons

totale bildesystem.

* D100 er verdens letteste speilreflekskamera i 6-megapikselklassen (per 1. juli 2002).
Bemerk: Bilder på skjermer og displayer i denne brosjyren er simulert.

D100 er digitalkameraet du har ventet på – hvis du er klar til å gjøre spranget

over i den digitale verden – på første klasse. Antagelig har du allerede vist 

at du kan ta gode bilder, og kanskje er du fortrolig med Nikons speil-

reflekskameraer og objektiver. Nikon D100 digitalt speilreflekskamera

er en del av det samme systemet – og et langt skritt videre.

D100 representerer det ypperste av digital bildeteknologi og 

er et foreløpig høydepunkt i Nikons speilrefleksprogram.  D100 er

kompakt og lett (cirka 700 gram*) og ligger godt i hånden. Det er

fullt ut kompatibelt med Nikons totale bildekontroll, et system

som omfatter AF Nikkor objektiver, et utvidet blitzsystem og

programmet Capture 3. Dette kamerahuset er tettpakket 

med finesser som sikrer presisjon, kvalitet og kontroll.

Bildebrikken med 6,1 million effektive bildepunkter sørger
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for å se bildene, gjøre grunnleggende eksponerings- og
hvitbalansekorreksjoner på NEF, og lagre dem som
JPEG- eller TIFF-filer. Programmet Nikon Capture 3 er
det smidigste verktøyet for NEF-prosessering. Det kan
brukes til justeringer som omfatter utvidet fargeskala
og toneskala, lysverdier, kontrastkurver, og andre farge-
funksjoner. Det gjøres i 12 bits format som kan lagres
som 16 bits TIFF. Større fargedybde muliggjør finere
manipulering av fargetonene. Når forskjellige bild-
eegenskaper finjusteres med Capture 3 på denne
måten, omgjøres resultatet til 8 bits filer som innehold-
er større datamengder og gir et overlegent slutt-
resultat. 
Kort oppsummert: Capture 3 gir deg det som trengs for
å skape bildet slik du vil ha det. 

Intet annet digitalt speilreflekskamera kan by på
Nikons totale bildekvalitet. Det begynner med 
6,1 million effektive bildepunkter, som gir en
oppløsning på hele 3.008 x 2.000 punkter. 
Det gjør at du får med selv ekstremt fine detaljer
i bildet – perfekt til store forstørrelser og
detaljrike utsnitt.

Høykvalitets bildebrikke 
De høyoppløselige bildene fra D100 registreres med
en ny RGB bildebrikke som måler 23,7 x 15,6 mm.
Denne sensoren har stort dynamisk område og høy
lysfølsomhet. Den har også lite støy, og et bredt 
signal/støy-forhold som sørger for imponerende 

Bildeoppløsning med 
6,1 million punkter

fotografisk kvalitet i form av skarpe bilder med
naturtro farger og myke fargetoner.

Gode bilder er i stor grad et spørsmål om 
nøyaktig måling av lys og fargetemperatur. 
Hvis fargetemperaturen er nøyaktig blir fargene
naturlige, mens riktig eksponering fremhever
fargespillet i bildet. D100 har 3D digital matrix
bildekontroll som gir deg begge deler – automa-
tisk. En avansert algoritme for bildeprosessering
sikrer ekstremt nøyaktig fargegjengivelse med
eksepsjonelt fin gradasjon. 

Lysmålemetoder
D100 er utstyrt med Nikons anerkjente 10-felters 3D
Matrix lysmåling for “intelligent” bildeanalyse. For at
du skal ha full kontroll er det i tillegg sentrums-
dominert lysmåling, samt fem punktmålinger, koblet til
hvert av fokusfeltene. Under utviklingen av D100 la vi
stor vekt på at kameraet både skulle ha automatisk og
manuell kontroll. La automatikken gjøre alt for deg,
gjør en vri på automatikken, eller skift til manuell 

Nøyaktig eksponering og 
naturtro farger

kontroll. Denne fleksibiliteten bidrar til å gjøre D100 
til et allsidig verktøy.

Eksponeringskontroll
Kameraet har fire eksponeringskontroller: program-
automatikk (P), lukkerprioritert automatikk (S), blender-
prioritert automatikk (A) og manuell (M). Med alle
eksponeringskontroller kan støyreduksjonssystemet 
i D100 aktiveres automatisk ved lange lukkertider for
å hindre at det bygger seg opp støy i bakgrunnen.
Eksponeringskompensasjon og alternative ekspo-
neringer gjør at du kan se virkningen av forskjellige
lysverdier. Den nye, automatiske ISO-styringen i D100
justerer følsomheten (ISO-ekvivalens) automatisk når
det ikke er mulig å oppnå riktig eksponering med noen
av eksponeringskontrollene.

TTL hvitbalanse
D100 har flere alternativer for styring av hvitbalansen.
Med bruksmåte auto vurderer kameraet farge-

IX240 format: 
C type

temperaturen ved å analysere lyset som kommer inn
gjennom objektivet. Hvitbalansen, og derved også
fargebehandlingen, innstilles automatisk på en måte
som gir naturlig bildegjengivelse.For manuell bruk er
det seks innstillinger tilpasset forskjellige lyskilder.
Med forvalgt hvitbalanse brukes en grå eller hvit 
papplate som referansemotiv for å få mest mulig
nøyaktig hvitbalanse, ideelt for fotografering i 
blandingslys. Opptaksserier med alternative hvit-
balanser er praktisk ved at det blir tatt bilder med tre
forskjellige hvitbalanser (rødlig, målt verdi og blålig).
Tre fargerom
D100 har fargerom tilpasset et vidt spekter av bruks-
områder. Bruksmåte I er sRGB-optimalisert og
innstiller fargeskala og fargenyanser på verdier som er
spesielt effektive for å få frem naturlige fargetoner i
portretter. Bruksmåte II er optimalisert for Adobe RGB
og gjengir en større fargeskala enn de andre farge-
funksjonene. Den gir bilder med den fargekvalitet som
er nødvendig for kommersiell studiofotografering. 
I liket med bruksmåte I, er bruksmåte III sRGB-
optimalisert, men den stiller inn kontrast og
fargeskala for landskaps- og naturbilder.

Den innebygde blitzen i D100 gjør det enkelt å
utforske de mange kreative mulighetene med
blitzfotografering. Den har ledetall 17 (ISO 200)
og en lysvinkel som dekker vidvinkler helt ned til
20 mm. Blitzen har D-TTL blitzstyring basert på
fem-felters TTL multisensor og en ny algoritme
for mer nøyaktige blitzeksponeringer. D-TTL-
styring gjør det mulig å bruke balansert
utfyllingsblitz selv under kompliserte lysforhold.
Når du trenger mer lys eller ønsker mer drama-
tiske effekter, kan du bruke Nikonblitzer som 
SB-80DX og SB-50DX.

Blitzer – for friske farger og 
kreative effekter

Etterbehandlingsmulighetene i Nikons digitale
bildesystem gir en stor grad av personlig kon-
troll. Denne arbeidsgangen bygger på tre Nikon
nyvinninger: NEF (Nikon Electronic image
Format) RAW filformat som tar vare på alle råda-
ta fra opptaket, og programmene Nikon View 5
og Nikon Capture 3. Til sammen skaper dette en
arbeidsgang hvor du utfolde deg kreativt og
hente ut alt som ligger i bildet.

Nikon NEF filformat – hvor 
etterproduksjonen begynner 
Når du fotograferer i NEF, kan du bruke Nikon Capture
programvare for å få et råbilde, tilsvarende et film-
negativ som du alltid kan komme tilbake til og justere
som du vil. Med NEF-filer blir bildets opprinnelige
rådata aldri forandret – alle senere korreksjoner og
justeringer du måtte gjøre bevares som filens infor-
masjonsinnstillinger. Filens informasjons-
innstillinger kan forandres så mange ganger
du vil uten å påvirke originalbildets rådata.

Bruk av programmene Nikon
View 5 og Capture 3 med NEF
Nikon har to eksklusive programpakker som
gjør det mulig å utnytte NEF-filene til det
ytterste:  Nikon View 5 (følger med) og
Capture 3 (ekstrautstyr). Bruk Nikon View 5

Etterproduksjonen – sannhetens 
øyeblikk

Flere blitzer
Dette portrettet ble tatt med et AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED. To SB-80DX
blitzer ble brukt: den ene var koblet til kameraet med SC-17 fjernstyringskabel og belyste
motivet automatisk fra venstre. Den andre blitzen ble brukt som trådløs slaveblits til 
bakgrunnseksponeringen.
Kamerainnstillinger � Lysmåling: 3D Matrix � Eksponeringskontroll: blender-
prioritert automatikk � Lukkertid: 1/60 sekund � Blenderåpning: f/3.5Sammenligning av størrelse

på bildebrikken

D-TTL blitzstyring
AF Nikkor 14mm f/2.8D ED fanget
inn det storslagne landskapet,
mens en blitz som ble holdt 
separat fra kameraet  (SB-80DX
med SC-17 TTL fjernstyringskabel)
belyste falken. D-TTL blitzstyring
balanserer automatisk den 
blitzbelyste forgrunnen med
eksponeringen av bakgrunnen.
Kamerainnstillinger
� Lysmåling: 3D Matrix
� Eksponeringskontroll: 

blenderprioritert automatikk
� Lukkertid: 1/80 sekund
� Blenderåpning: f/16
� Blitzsynkronisering: 

på lang lukkertid

En av grunnene til at jeg fore-
trekker å fotografere med
D100 er de naturlige fargene.
Til dette bildet brukte jeg
blitzen SB-80DX for å få frem
detaljene i falken. Og fordi jeg
tok bildet i NEF, kan jeg nå

bearbeide det med 
Capture 3 slik at jeg

får det akkurat
slik jeg vil.
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3D digital Matrix bildekontroll 
AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED er ideelt til slike uformelle portretter. 3D digital
Matrix bildekontroll sørget for riktig eksponering og fargegjengivelse – automatisk.
Kamerainnstillinger � Lysmåling: 3D Matrix � Eksponeringskontroll: 
blenderprioritert automatikk � Lukkertid: 1/750 sekund � Blenderåpning: f/3.5

Nikon digital får frem de
fine detaljene og de naturlige fargene:

B i l d e k v a l i t e t



De motivene jeg helst fotograferer tar 
ikke ordre. Derfor er D100 ideell. 
Det forbløffende dynamiske autofokus-
systemet, sammen med objektiver som mitt
300 mm AF-S Nikkor, sørger for at både
hunder og rullebrettkjørere blir skarpt
fokusert. Jeg liker også godt hvordan 
kameraskjermen viser bildene og viktige
opptaksdata.

Plassering av AF sensor i søkeren.

5-felters dynamisk autofokus
Skarpheten i dette bildet var mulig takket være 
kombinasjonen av AF-S Nikkor 300 mm f/2.8D II IF-ED
og 5-felters dynamisk autofokus
Kamerainnstillinger
� Lysmåling: 3D Matrix
� Eksponeringskontroll: lukkerprioritert automatikk
� Lukkertid: 1/2500 sekund
� Blenderåpning: f/3,2
� Eksponeringskompensasjon: –1 EV

Lagringsmedier 
D100 er kompatibelt med CompactFlash™ og andre
lagringskort i EC-CF-serien, samt MicroDrive™ 1gb
and 512 mb fra IBM Corporation.

Lettvint dataoverføring
Når D100 kobles til en datamaskin via grense-
snittet USB 1.1, vises kameraet på dataskjermen
som en harddisk. I tillegg aktiveres automatisk
spesialprogrammet Nikon View 5 (for Windows &
Macintosh), slik at du kan velge hvilke bilder du vil
se, overføre, skrive ut eller manipulere. Dette
gjelder også NEF (RAW) bildefiler.

Noen ganger kan et øyeblikks nøling koste deg
bildet. Derfor har D100 Nikons fem-felters
dynamiske autofokus, et system som er 
anerkjent for hurtig respons. Dette systemet gir
den hastighet og kreative kontroll som skal til for
å ta knivskarpe bilder. Stort dekningsområde,
korsformet sensor og pålitelig drift med alle 
AF Nikkor objektiver stiller autofokussystemet 
i D100 i en klasse for seg.

Fem-felters autofokussystem
Autofokussystemet i D100 har fem AF-sensorer som
dekker et stort område både horisontalt og vertikalt.

Dynamisk autofokus
Funksjonen dynamisk autofokus vil glede alle som har
hatt problemer med motiver i bevegelse, for eksempel
dyr, idrettsfolk eller barn i lek. Denne teknikken sørger
for nøyaktig fokusering selv om motivet flytter seg
etter at du har valgt fokusfelt. Med dynamisk auto-

Rask og nøyaktig autofokus 
for skarpere bilder

fokus skiftes fokusfeltet fra det du valgte til det som
dekker motivet etter at det flyttet seg. Dette gjør 
systemet ideelt til “actionbilder” og andre motiver
hvor motivet beveger seg uforutsigbart.

Følgefokus med Lock-On™

Nikons følgefokussystem muliggjør kontinuerlig
fokusering på et motiv i bevegelse. Takket være
Nikons overlappende fokusering, sikrer systemet 
rask og nøyaktig AF ved at det fokuserer og driver
objektivet samtidig. Takket være Lock-On™ autofokus
vil D100 fortsette å følge hovedmotivet selv om 
søkefeltet midlertidig blokkeres eller motivet beveger
seg utenfor en AF-sensor.

AF-S og VR Nikkor optikk
Takket være Nikon F-fatningen er D100 kompatibelt
med hele dagens utvalg av AF Nikkor optikk. 
Det omfatter AF-S Nikkor'er med innebygget Silent
Wave Motor (SWM) som gir superrask og praktisk talt
lydløs autofokus. SWM driver Nikkor objektiver så
raskt at de kan følge motivet og stoppe nøyaktig i det
motivet er skarpest fokusert. Hvert av objektivene har
områdebegrenser og Nikons eksklusive M/A-funksjon,
som gjør det mulig å skifte raskt mellom autofokus og
manuell fokusering.
D100 kan også bruke Nikons nye VR Nikkor objektiver,
som AF VR Zoom-Nikkor 80-400 mm f/4-5.6D.

Disse objektivene minimaliserer uskarphet som
skyldes kamerabevegelse, og stabiliserer bildet i en
slik grad at det tilsvarer å bruke en lukkertid som er
tre trinn raskere (åtte ganger) enn den faktiske 
innstillingen. 
VR-systemet (Vibration Reduction) er ideelt til hånd-
holdt kamera i skumringen og om natten, eller
innendørs i svakt lys. VR-objektivet oppdager dessuten
automatisk når du panorerer.

Den innebygde LCD-skjermen gjør at du kan 
vurdere bildet der og da. Skjermen er en 
1,8-tommers, 120.000 punkters TFT LCD lav-
temperaturskjerm som viser bilder, menyer og

histogrammer.
Skjermen viser 100% av
bildet som avspilles, og
hvitt diodelys (motlyset)
gjør skjermen tydelig
selv i sterkt lys.

All informasjon på skjermen
Det å vite mest mulig om bildet er nyttig under etter-
behandlingen, men også når bildet skal tas på nytt 
og som referanse for fremtidige opptak. 
Med D100 kan du velge om du vil se bildene 
enkeltvis i full skjermstørrelse, eller som minia-
tyrer (9 eller 4) under avspilling. Når du så velger 
et bilde, viser skjermen en mengde informasjon,
inkludert kamerainnstilling, histogrammer og
høylysmarkering, om dette bildet.

Ettgreps zoom
Med D100 er det enkelt å kontrollere om bildet var i
fokus. Bare trykk på zoomknappen (ettgreps), så
forstørres bildet inntil cirka 20x (av L-formet bilde).

Stor, lys og tydelig skjerm  

Menyene som rulletekst
Denne menyvisningen gir umiddelbar adgang til en
rekke funksjoner. Ved hjelp av multivelgeren kan du
velge kamerainnstillinger for følgende menyer: 
PLAYBACK, SHOOTING, CSM (egne innstillinger) og
SET UP.

D100 har 26 egne innstillinger for de mest 
brukte funksjonene, inkludert rutemønster på
kommando. To kombinasjoner av valgte innstil-
linger kan “huskes”av kameraet og hentes frem
senere. For rask og lettvint bruk kan kameraet
grunninnstillinger (oppsetting) gjøres med
funksjonen for egne innstillinger på skjermen.

D100 er ikke bare kompakt, det er også hurtig.
Lukkerforsinkelse, oppstarting, autofokus og
bildeprosessering skjer raskt. Dessuten har D100
USB 1.1 grensesnitt for lettvint nedlasting på
datamaskin – bare sett inn kontakten og “kjør”.

Hurtig prosessering og dataoverføring

D100 – det personlige kameraet

Dynamisk AF: Automatisk skifte av fokusfelt sørger for at motivet holdes i fokus selv om det beveger seg utenfor valgt fokusfelt.

Rutemønster på kommando (egen innstilling)
Dette bildet ble omhyggelig komponert ved hjelp av funksjonen
“rutemønster på kommando”. Det er tatt med AF Nikkor 14 mm
f/2.8D ED.
Kamerainnstillinger
� Lysmåling: 3D Matrix 
� Eksponeringskontroll: blenderprioritert automatikk
� Lukkertid: 1/125 sekund � Blenderåpning: f/2,8
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Nærbilder med flere blitzer
AF Micro-Nikkor 105 mm f/2.8D kan gjengi motivet i naturlig størrelse (1:1). 
Her ble det brukt to stk. SB-80DX. Den ene ble tilkoblet SC-17 fjernstyringskabel for
belysning ovenfra. Dette lyset ble også reflektert fra fargeplaten under. Den andre
blitzen sørget for bakgrunnsbelysningen.
Kamerainnstillinger � Lysmåling: 3D Matrix � Eksponeringskontroll: manuell
� Lukkertid: 1/125 sekund � Blenderåpning: f/32 
� Blitzsynkronisering: manuell 

Fjernstyring
En annen stor fordel ved programmet Nikon
Capture 3 er at det muliggjør fjernutløsning av
D100 fra datamaskinen. Kameraet kan drives med
strøm fra stikkontakten for fotografering til det ikke
er mer plass på harddisken. Utenfor studio kan 
du forsterke batteriene og fotografere til enten
lagringskortet eller den bærbare datamaskinen er 
i en liknende tilstand. Capture 3 har dessuten en
intervallfunksjon som gjør det mulig å ta en serie
bilder med en gitt tid mellom hvert opptak.
Bemerk: Fjernstyring av D100 er bare mulig med Windows®.

Når du kjøper et D100 får du ikke bare
et digitalt speilreflekskamera, du får
også adgang til Nikons system for
total bildekontroll. Dette uovertrufne
systemet omfatter Nikkor optikk,
Nikon blitzer og fjernstyringssystemer,
nærbildeutstyr og eksklusiv Nikon
programvare. Kort sagt: alt du trenger
for å ta de bildene du vil ta, slik du vil
ha dem.

D100 kan brukes med et stort utvalg av
AF Nikkor optikk. AF Nikkor objektiver
er profesjonelle fotografers favoritter
over hele verden. De er avhengige av
topp skarphet, førsteklasses fargeg-
jengivelse og pålitelig autofokus for å
overleve. AF Nikkor objektiver og
Nikon kameraer med innebygget data-
maskin kommuniserer med hverandre.
Når det monteres et AF Nikkor 
objektiv, identifiserer D100 objektivet
automatisk og gjør de justeringer som
skal til for optimal ytelse – en fordel du
bare har med AF Nikkor objektiver.   

Hendige AF Zoom-Nikkor'er
med høy ytelse
Nikon tilbyr mer enn et dusin AF Zoom
Nikkor'er. 17-35 mm og 18-35mm er 
favorittene blant vidvinkelzoomene, begge
perfekte til landskapsbilder og på reiser.
Telezoomene 70-300 mm og 80-400 mm er
ideelle til sport og ellers når det går fort for
seg. Dessuten er det kompakte zoomer med stort
område, som AF Zoom-Nikkor 24-120 mm (5x) eller 
28-200 mm (7x).

AF Nikkor optikk

1:1,3. PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8
fokuseres manuelt og er utstyrt med en
mekanisme for vipping og forskyvning (tilt
& shift) som gir kontroll over perspektiv,
fortegning og fokus. Med en gjengivel-
sesmålestokk på 1:2 er dette objektivet
ypperlig til kommersiell produktfoto-
grafering og utmerker seg særlig sammen
med Nikons TTL blitzstyringssystem.

SB-80DX er Nikons kraftigste blitz og
byr på mange muligheter. Den er
kompatibel med D-TTL blitzstyring,
har blitzhode som kan dreies og
vippes, og innebygget vidvinkel-
adapter for 14 mm vidvinkelobjektiv.
Ledetallet er 56 (ISO 200 på 105 mm).
I tillegg til dette har SB-80DX
innebygget innstillingslys, funksjoner
for trådløs slaveblitzfotografering, og
en diffusorkuppel for mykere belysning.
Også den kompakte blitzen SB-50DX
kan brukes til indirekte belysning,
nærbilder og trådløs slaveblitz-
fotografering, og den dekker 14  mm
vidvinkelobjektiv med den innebygde
vidvinkeladapteret.

Nikon flerblitzsystem – for enda flere
muligheter
Nikons flerblitzsystem har profesjonelle egenskaper
som gjør det enkelt å kontrollere belysningen. Med
D100 kan du velge en hvilken
som helst kombinasjon av
Nikon blitzer. Opptak med
blitz separat fra kameraet
gjøres ved hjelp av TTL fjern-
styringskabel SC-17, mens flerblitz
synkrokabel SC-18/19 i kombinasjon
med synkroniseringsadapter AS-15
åpner for bruk av flere blitzer. Du vil
bli forbauset over hva du kan oppnå
av dybdevirkning og særpreg ved å
bruke flere Nikon blitzer.
SB-80DX og SB-50DX
kan dessuten brukes
som trådløse slave-
blitzer både manuelt og
med automatikk uten
TTL-styring.

Bruk Nikon blitzer til kreativ
blitzfotografering

Nikons egne programmer Nikon View 5 og
Capture 3 tilbyr funksjoner som er uunn-
værlige for kameraets plass i arbeidsgangen.
Etter å ha utført operasjoner med Capture 3,
er det for mange naturlig å gå videre med
kreative applikasjonsprogrammer som
Photoshop™. Skrittet videre fra Capture 
krever bare et klikk på overføringsikonet i
Capture 3. Ytelsen i arbeidsgangen er
avgjørende for å få maksimalt utbytte av filer 
i Nikon Electronic image Format (NEF).
Nikon Capture 3 programvare er et kraftig
etterbehandlingsverktøy som gir omfattende
kontroll over det endelige bildet, særlig NEF.
Med det intuitive grensesnittet kan du laste

ned, vise og
modifisere bilder,
og til og med
fjernstyre
kamera-
funksjoner. 
Vi anbefaler å
bruke Capture 3
for å gjøre det
meste ut av
bildene du har
tatt med D100.

Programmet Nikon Capture 3 – 
simpelthen uunnværlig 

Perfeksjoner bildet i etter-
produksjonen 
De mange funksjonene i Nikon Capture 3 kan
brukes med JPEG og TIFF, og de gir uovertruffen
kontroll over NEF-bilder. Med Curve-funksjonen kan
du forandre toneskalaen og kontrasten i bildet,
mens Color Balance brukes til grunnleggende
fargekorreksjoner. Du kan bruke Unsharp Mask
selektivt, mens Size/Resolution muliggjør justering
av størrelsen på det ferdige bildet. D100 har en
funksjon for minimalisering av støy som kan
forekomme tilfeldig spredt i bildet under
fotografering med høyere ISO-verdier enn 800.
Funksjonen Edge Noise Reduction minimaliserer
effektivt fargeskliing og “sagtakker” som kan
forekomme i bilder med stor kontrast i farger eller
belysning. Vesentlige egenskaper ved bilder som er
tatt i råfilformatet NEF RAW kan forandres med
den avanserte RAW-funksjonen (Advanced
RAW). Det inkluderer eksponeringen (innen 
2 EV), skarphet, kontrast, fargerom,
fargenyanser og fargemetning.
Hvitbalansevinduet kan brukes til å innstille
hvitbalansen i et RAW-bilde ved enten å
velge ønsket fargetemperatur, eller ved å
klikke på et grått parti i bildet. Capture 3 er et
vesentlig verktøy som kan hjelpe deg til å
utnytte alt som ligger i Nikon Electronic image
Format. Når du først har brukt NEF, vil du
antagelig sjelden bruke andre formater så
sant det ikke er nødvendig av tekniske grunner.

Stort utvalg av Nikkor vidvinkel- 
og teleobjektiver
Nikkor vidvinkelobjektiver er ideelle til mange bruks-
områder, som reise, landskap, og kommersiell
fotografering. 14 mm, 18 mm og 20 mm f/2.8 har
størst bildevinkel, men det er også 24 mm f/2.8 og
28mm f/1.4, det raskeste i denne gruppen. Den unike,
tønneformede fortegningen fra et 16 mm Nikkor
“fiskeøye” gir høyst spesielle perspektiver.
Nikons AF-S Nikkor teleobjektiver dekker brenn-
viddeområdet fra 300 mm til 600 mm, og kombinerer
eksepsjonell optikk med utrolig rask og stillegående
autofokus. Blant portrettfotografenes favoritter er 
AF DC-Nikkor 105 mm og 135 mm, begge med
lysstyrke 2 og Nikons eksklusive defokuskontroll.

Micro Nikkor – til nærbilder
Micro Nikkor-serien er optikk for den som vil gå tett
innpå. De tre AF Micro Nikkor-objektivene med fast
brennvidde (60 mm f/2.8, 105 mm f/2.8 og 200mm
f/4) muliggjør opptak helt ned til naturlig størrelse, 
1 : 1. AF Zoom-Micro Nikkor 70-180 mm gjør nær-
fotograferingen mer fleksibel og har målestokk inntil

Trådløs flerblitzfotografering
Dette portrettet ble tatt med AF-S Zoom-Nikkor 28-70 mm f/2.8 IF-ED og tre
stk. SB-80DX. En blitz var koblet til D100 via TTL fjernstyringskabel SC-17 for
å belyse motivet fra venstre, mens trådløs slaveblitzteknikk ble brukt med to
andre blitzer for belyse bakgrunnen og motivets hode.
Kamerainnstillinger � Lysmåling: 3D Matrix
� Eksponeringskontroll: blenderprioritert automatikk
� Lukkertid: 1/60 sekund � Blenderåpning: f/2,8

Produktfotografering med flere blitzer
Takket være vippefunksjonen i PC Micro-Nikkor 85mm f/2.8D er alle spolene i
fokus. Med  synkroniseringsadapteret AS-15 i tilbehørsskoen, kan D100 dessuten
bruke studioblitz – her én ovenfra og én for sidebelysning.
Kamerainnstillinger � Lysmåling: sentrumsdominert
� Eksponeringskontroll: manuell � Lukkertid: 1/125 sekund
� Blenderåpning: f/4 � Blitzsynkronisering: manuell

D100 er ideell for opptak til mine bilde-
presentasjoner. Jeg arbeider med hele

Nikon-systemet. Kombinasjonen
av flere blitzer og PC-Micro
Nikkor objektivet er perfekt 
til produktbilder, og jeg kan
bruke Nikon Capture 
programvare til å utløse 
kameraet fra datamaskinen.

Lange eksponeringstider
Dette bildet var mulig ved å forbinde fjernstyringskabel
MC-20 til MB-D100. Kameraets funksjon for støyreduksjon
bidrar til å eliminere bakgrunnsstøy. Fotografen brukte det
lyssterke AF-S Zoom-Nikkor 17-35 mm f/2.8D IF-ED.
Kamerainnstillinger
� Lysmåling: punktmåling
� Eksponeringskontroll: manuell
� Lukkertid: 1,3 sekunder
� Blenderåpning: f/4 � Støyreduksjon: på
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� Strømkilder
Når Li-ion-batteriet EN-EL 3 er fulladet, kan det tas inntil 1600 bilder med
D100. For opplading av batteriet tilbyr Nikon hurtiglader MH-18 (100-240V)
eller multilader MH-19 
(100-240V AC/12V
likestrøm – kan plugges
inn i sigarettenneren 
i bilen). Dessuten
leveres nettadapter 
EH-5 (100-240V).e.

� Fjernstyringssystem
Nikons fjernstyringsutstyr inkluderer
snorutløser AR-3 som muliggjør enhånds
lukkerutløsning. Med
MB-D100 multifunksjons
batterihåndtak kan du
bruke et stort utvalg av
Nikon tilbehør med 
ti-pinners kontakt.

� Eksklusiv Nikon programvare
Nikon View 5 og Nikon
Capture 3 letter etter-
arbeidet og har mange
måter å forbedre
bildene på etter at du
har trykket på utløseren.

� Batterihåndtak MB-D100
Montering av batterihåndtaket (ekstrautstyr) er en
enkel måte å øke kameraets opptakskapasitet på.
Det har alternativ utløser, alternativt hoved- og
underkommandohjul, og AE-L/AF-L låseknapp som
også brukes til valg av fokusfelt. Alt dette gjør det
enklere å ta bilder i høydeformat. I tillegg har 
MB-D100 en funksjon for opptak og avspilling 
av talebeskjeder, samt 10-pinners kontakt for
tilbehør.

� Blitzsystemet
Nikons avanserte blitzsystem representerer
høydepunktet av “intelligent”
blitzstyring.

1 Knapp for blitzsynkronisering
2 Kontrollpanel
3 Lampe for selvutløser/fokuseringslys/

reduksjon av rød øyerefleks
4 Tilbehørssko
5 Innebygget blitz
6 Funksjonsvelger (eksponeringskontroll/

ISO/hvitbalanse/bildekvalitet/
AF søkefeltfunksjon)

7 Innstillingshjul for opptaksfunksjon
8 Frigjøring av lås for opptaksinnstilling
9 Utløserknapp for objektivet
! Knapp for belysning/format

" Knapp for eksponeringskompensasjon
# Utløsersokkel
$ Underkommandohjul
% Utløser
& Strømbryter
( Nedblendingsknapp for dybdes-

karphetskontroll
) Fokusfunksjonsvelger
~ Knapp for alternative opptak
+ Knapp for kompensasjon av blitzens

blinkstyrke/format
, Søker
- Hendel for diopterjustering

. AE-L/AF-L-knapp
/ Valg av lysmålemetode
: Hovedkommandohjul
; Multivelger
< Deksel til lagringskort
= Låsebryter for fokusfelt
> Adgangslampe til lagringskort
? Skjermknapp
@ Menyknapp
[ Knapp for miniatyrer
\ Knapp for beskyttelse
] Enter-knapp
^ Stativfeste

_ LCD-skjerm
{ Knapp for sletting
| Utløser for batteridekselet  
} Likestrømskontakt
V Videoutgang
0 USB-kontakt
1 Fleksiprogram
2 Eksponeringskompensasjon
3 Kompensasjon av blitzeksponering
4 Felt for lukkertid/følsomhet/kompen-

sasjonsverdi/alternative opptak 
5 Klokke
6 Blenderverdi/justeringstrinn for 

alternative opptak 
7 Egen innstilling
8 Mer enn 1000 bilder
9 Antall gjenværende eksponeringer
! Batteriindikator
" Bildestørrelse
# Bildekvalitet
$ Blitzsynkronisering
% Hvitbalanseinnstilling
& Fokusfelt
( Alternative opptak
) Analog visning av alternative opptak

Oppladbart 
Li-ion batteri 
EN-EL3 

AC Adapter
EH-5 

Hurtiglader
MH-18

Multilader
MH-19

Fjernstyringskabel
MC-20 (0,8 m)

Søkeråpning*

AF Nikkor Lenses

Speedlight
SB-80DX

Speedlight
SB-50DX

AF Nikkor
objektiver*

CompactFlash™ kort

Microdrive™**

PC kortadapter EC-AD1 (tar bare type 1)

Microdrive™ adapter**

USB-kabel*

Multilader MH-19 
(100-240V/12V likestrøm)

Hurtiglader MH-18*
(100-240V)

TV-skjerm**

Videokabel*

Nettadapter EH-5

Li-ion-batteri EN-EL3*

Li-ion-batteri 
EN-EL3 eller

seks batterier i 
størrelse AA

Datamaskin**

Søkerdeksel
DK-5*

Søkeradapter

Korreksjonsliner
(-5 to +3 m-1)

Fjernstyringskabel MC-30 (0,8 m)

Forlengelseskabel MC-21 (3 m)Fjernstyrings
kabel MC-22

(1 m)

Forbindelseskabel
MC-23 (0.4 m)

Modulite 
fjernstyringssett

ML-3

Adapterkabel
MC-25 (0.2 m)

Modulite 
fjernstyringssett

ML-2

MC-20

MC-30

MC-22

* Tilbehør som følger med  **  Ikke Nikonprodukter

Studio
Blitzer**

Synkroniserings-
adapter  AS-15

Søkerlupe
DG-2

VideoutgangMultifunksjons batterihåndtak

Strømkilder

Dataoverføring

Fjernstyringsutstyr Søkertilbehør Blitzsystem

Snorutløser
AR-3

MB-D100
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Fokusering Eksponeringskontroll Lysmålemetode

Objektiv AF Elektronisk Bruksmåte Bruksmåte Bruksmåte Bruksmåte Matrix Sentrums- Punktmåling
avstandsmåler1 P S A M dominert

AF-S & D-/G-type AF Nikkor 5 � � � � �2 �2 �3 � �4

AF-S & AF-I telekonvertere 6 �1 � � � �2 �2 �3 � �4

AF Nikkor – ikke D-type � � � � �2 �2 � � �4

AI-P-type Nikkor — � � � �2 �2 � � �4

AI-type Nikkor — � — — — �7 — — —
Reflex-Nikkor — — — — — �7 — — —
PC-Nikkor — �8 — — — �7 — — —
D-type PC-Nikkor 9 — �10 — — — � � � �

AI-type telekonvertere — � — — — �7 — — —

Oversikt over objektiver som kan brukes (IX-Nikkor objektiver kan ikke brukes) 1 Med største effektive blenderåpning
5,6 eller større.

2 Blenderåpningen velges via under-
kommandohjulet  

3 3D Matrix lysmåling velges.
4 Lysmålefeltet tilsvarer valgt fokusfelt. 
5 G-type Nikkor har ikke blenderring.

Blenderen må innstilles fra kamera-
huset. 

6 Kompatibelt med AF-S og AF-I Nikkor
objektiver unntatt AF-S 17-35 mm
f/2,8D IF-ED, AF-S 24-85 mm 
f/3.5-4.5G IF-ED og AF-S 28-70 mm
f/2,8 IF-ED.

7 Lysmåleren i kameraet virker ikke.
8 Uten forskyvning.
9 Kameraets lysmåler- og

blitzstyringssystem fungerer ikke riktig
når objektivet vippes og/eller
forskyves (tilt & shift), eller når det
brukes en annen blenderåpning enn
størst

10 Uten forskyvning og/eller vipping av
objektivet. 

Bemerk: Bildevinkelen tilsvarer 1,5x brennvidden  
Objektivets bildevinkel forandres ikke. Objektivets perspektiv og gjengivelsesmålestokk
for en gitt avstand og blenderåpning er den samme som på et 35 mm speilrefleks-
kamera. Forskjellen i hva som kommer med på bildet skyldes at bildebrikken er mindre
enn 35 mm filmformat. Det betyr at bildet beskjæres i forhold til brikkens størrelse.

� Kompatibel       — Ikke kompatibel

Nikon digital betyr  
uslåelig allsidighet.

Tilbehør/Spesifikasjoner/Systemkart

Objektiver som kan brukes med den innebygde blitzen
20 mm til 300 mm CPU-objektiver
Med følgende zoomobjektiver opptrer vignettering som gir undereksponering av kantene. Disse har derfor begrensninger i brennvidder og fotograferingsavstander som kan
brukes. AF-S ED 17-35 mm f/2,8: 24 mm – kan brukes på 0,8 meter og lengre avstander. AF 20-35 mm f/2,8: 20 mm – kan brukes på 1 meter og lengre avstander.
AF-S ED 28-70 mm f/2,8: 28 mm – kan brukes på 2 meter og lengre avstander. 35 mm – kan brukes på 0,7 meter og lengre avstander.

� Skjermdeksel 
BM-2 (følger med)

� Halvmyk veske
CF-D100

� Beskrivelse

� Systemoversikt

� Nærbildesystemet
Nikons nærbildesystem dekker hele spekteret, fra generelle
nærbilder til avansert makrofotografering.

AF Zoom-Nikkor 24-85 mm f/2.8-4D IF og 
28-105 mm f/3.5-4.5D IF (inntil målestokk 1:2)
AF Micro Nikkor 60 mm f/2.8D, 105 mm
f/2.8D og 200 mm f/4D IF-ED (inntil
målestokk 1:1)
AF Zoom-Micro Nikkor 70-180 mm f/4.5-5.6D
ED (inntil målestokk 1:1,3)
PC Micro-Nikkor 85 mm f/2.8D (inntil
målestokk 1:2)
Belgutstyr (inntil målestokk 11:1) 
TTL makroblitz SB-29s 
Forsatslinser (nærlinser)

Nikon AF-blitz 
SB-80DX

Nikon 
AF-blitz 
SB-50DX

TTL fjernstyrings-
kabel  SC-17

Synkroniseringsadapter
AS-15

Batterigrep/blitzskinne
SK-6A* 

Snorutløser
AR-3 

Fjernstyringskabel
MC-20

Batterihåndtak
MB-D100

Modulite 
fjernkontrollsett 
ML-3

� Objektivsystemet
D100 kan brukes med samtlige av de mer
enn 40 AF Nikkor objektivene som leveres. 

Nikon Capture 3Nikon View 5

*I noen land leveres bare SK-6.


