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To Professionelle Digitale Spejlreflekskameraer

To Professionelle Digitale Spejlreflekskameraer: D1X/D1H



Nye dimensioner i professionel digital foto

Starten på en ny æra indtrådte i efteråret 1999 med lanceringen af Nikon D1, kameraet som én gang for alle

ændrede mulighederne inden for digital fotografering takket være sin overbevisende kombination af højt

avanceret, digital teknologi og fornemt kameradesign. Vi kalder det en kombination af Digitalfunktion og

Kamerafunktion. 

Digitalfunktion handler om fotografens behov for at skabe ekstremt højopløselige billeder, mens kamera-

funktion handler om hans behov for et kamera, der matcher hans grundlæggende instinkter og 

forventninger til avanceret teknik. Nikons kombination af digitalfunktion og kamerafunktion åbner op for 

Det professionelle digitale spejlreflekskamera med ultrahøj opløsning



helt nye dimensioner i professionelle fotografers bestræbelser på at udnytte deres billedskabende 

potentiale til den yderste grænse.

Derfor introducerer vi nu D1X og D1H, Nikons seneste landvindinger inden for professionel, digital

fotografering. Den 5,3-megapixels CCD i D1X gør det muligt at indfange motiverne i alle deres oprindelige

detaljer og skønhed, mens D1H byder på endnu hurtigere betjening og højere effektivitet. Begge kameraer

imødekommer de forskellige, specifikke behov hos professionelle fotografer og udvider dermed i 

dramatisk grad mulighederne inden for digital spejlrefleksfotografering.

grafering med Nikon Total billedkvalitet 

Det professionelle digitale spejlreflekskamera med høj hastighed og høj anvendelighed





Fasthold selv de 
allermindste detaljer.

5,3-megapixels CCD betyder højopløselige billeder
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Nikon D1X – Vigtigste data
Total billedkvalitet
• Stor 23,7x15,6mm 5,33 megapixel* RGB CCD [4.024 x 1.324 sensor

bearbejdet til et 3.008x1.960-pixel billede**, 10MB billedopløsning
mulig med Nikon Capture 3.5 software (ekstratilbehør)]; Rå data fil
størrelse på 7,6MB ved 12-bit fardybde; kan bearbejdes til en
33,6MB fil med 16-bit farvedybde med Nikon Capture 3.5 software 
(ekstratilbehør)

• Billedvinkel svarende til cirka 1,5x objektivbrændvidde i forhold til
35mm [135] formatet (samme som D1)

• Nydesignet avanceret billedbehandlingssystem med 3D Digital
Matrix billedkontrol indeholdende ny algoritme sikrer:

- Præcis eksponeringskontrol takket være Nikons enestående 3D
Farve Matrix lysmåling 

- Indstillelig TTL Hvidbalance kontrol 
- Optimal farvenøjagtighed 

• 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash styret af en ny-
udviklet algoritme

• Valg mellem to farveindstillinger til forskellige arbejdsbetingelser
(optimeret for sRGB farver og Adobe RGB farver)

• Følsomhedsområde: ISO-ækvivalent 125-800 samt brugerindstilling
til to-trins forøgelse

• Nyt omfattende støj-undertrykkelsesdesign reducerer billedstøj i
hele følsomhedsområdet

* 4.024 x 1.324 effektive pixels; antallet af horisontale pixels er det dobbelte af D1 
og D1H (2.012).

**2.000 x 1.312-pixel optagelser er også mulige. Takket være den højere spatiale
opløsning på D1X er billedkvaliteten i denne optagelsesindstilling overlegen 
i forhold til, hvad der kan opnås med en almindelig 3-megapixel CCD.

Højere hastighed 
• Mega on-board billedbufferhukommelse rummer op til 9 på hinanden

følgende skud i JPEG eller TIFF format (6 i Rå data indstilling);
billedfremføringshastighed på 3 billeder pr. sekund for alle filtyper

• Højeste lukkerhastighed på 1/16.000 sek. og flash synkroniserings-
hastighed med TTL-lysmåling på op til 1/500 sek.; Højeste FP
synkroniseringshastighed på 1/8.000 sek.

• Kort lukketidsforsinkelse (58ms) og hurtig opstart af elektroniske
kredsløb

• Super hurtig billedbehandling med nyudviklet system LSI, som
giver hurtigt gennemløb og altid parat lukker

• Videreudviklet IEEE1394 interface med forbedret overførsels-
hastighed (den konkrete hastighed afhænger også af den computer,
som kameraet er forbundet til)

Større anvendelighed
• Understøtter CompactFlash™ kort (Type I/II) og Microdrive™*
• Nyudviklet 130.000-dot TFT farve monitor med hvid LED 

baggrundsbelysning
• Kameraindstillinger med brugerindstillinger kan vælges på TFT

farve monitor for hurtig og let indstilling (findes på 5 sprog:
Engelsk, fransk, tysk, spansk og japansk) 

• Et-tryks knap for hurtig billedvisning med øjeblikkelig retur til
optagelsesindstilling

• 100% områdenøjagtig billedvisning på TFT farve monitor
• Småbilledvisning (med enten 9 eller 4 billeder) for hurtig

billedbedømmelse efter optagelsen
• Et-tryks zoom knap forstørrer det viste billede, og med scroll-

knappen vælger man det ønskede udsnit
• Kompression uden datatab i Rå data indstilling øger kapaciteten

på CF kortet og giver hurtigere og mere effektiv billedhåndtering
• GPS positionsinformation gemmes i billedets datafil, hvis kame-

raet er forbundet til GPS enhed** med RS-232C interface
• F-bajonet giver systemkompatibilitet med hele Nikons øvrige udbud

af professionelle spejlreflekskameraer og tilbehør
• Letvægts, bestandigt magnesium (Mg) kamerahus 
• Let åbning af Rå datafiler med Photoshop åben-fil opkobling; 

fås i Mac og PC udgave 

* 512MB og 1GB kan anvendes; for andre typer, venligst kontakt fabrikanten.
**NMEA0183 Ver. 2.01 protokol-kompatible modeller som GARMIN™ GPS III

og MAGELLAN™ COLORTRAK kan tilkobles; forbindelseskabel medfølger
ikke.

Baggrunden for D1X’s CCD
Hvordan kan D1X opnå så utrolig højt opløselige billeder?

D1X indeholder en nydesignet 23,7 x 15,6mm RGB CCD billed-
sensor med 5,47 millioner pixels, hvoraf de 5,3 millioner a
nvendes til den konkrete billedopløsning, mens resten benyttes
til andre aspekter af billedbehandlingen. Det effektive antal pix-
els er 4.024 x 1.324, eller det dobbelte af D1H og D1. Den nye
CCD giver hermed dobbelt så høj opløsning, men bevarer såvel
hastigheden som det dynamiske område fra D1.

Hvordan optager D1X billeddata 
indfanget af CCD'en?

For at nå målet om virkelig højopløselige billeder og hurtig billedbehandling i et og samme kamera, måtte Nikons
ingeniører gennem en lang kreativ fase. Efter nogen tids overvejelser nåede de frem til, at hvis man forøgede antallet af
horisontale pixels og samtidig forbedrede opløsningen i andre retninger, ville resultatet blive en billedfil, som omdirigerede
den forøgede horisontale opløsning i både horisontal og vertikal retning. Det blev muliggjort ved at anvende en 
Nikon-eksklusiv billedbehandlingsalgoritme.
Den forøgede horisontale opløsning blev herpå reduceret til sin faktiske fysiske størrelse, mens den vertikale opløsning
blev forøget med 50 procent. Netop når den horisontale opløsning begrænses til 75 procent af sit teoretiske maksimum,
muliggøres den vertikale gevinst på de nævnte 50 procent.
Når denne samtidige, lynhurtige databehandlingsproces udføres, resulterer processen i en billedfil med en endelig 

opløsning på 5,9 megapixels (svarende til 3.008 x 1.980 pixels).
Pixelopløsning og mange andre faktorer blev yderst nøje 
vurderet under udviklingen af et billedbehandlingssystem, 
der med tiden vil kunne blive selve kendemærket for Total
billedkvalitet.

Billedet på modsatte side

Foto af: HAYAKAWA, Hiroyuki
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: PC Micro 85mm f/2.8D  ◆ Eksponeringsindstilling: Manuel  ◆ Lukkerhastighed:
1/125 sek. ◆ Blænde: f/11  ◆ Hvidbalance: Flashindstilling  ◆ Følsomhed: ISO ækvivalent 125

D1 CCD 2012 (H) X 1324 (V) pixel D1X CCD 4024 (H) X 1324 (V) pixel

Den fremragende billedkvalitet i D1x skyldes den 5,3-megapixels storformat CCD,
som sikrer optagelse af højopløsningsbilleddata på 3.008 x 1.960-pixel. Det muliggør
forstørrelser i A3-format med en opløsning på 200 dpi. En ny avanceret Nikon 
algoritme danner grundlaget for lynhurtig billedbehandling i høj kvalitet parret med
overvældende, fuldmættet farvegengivelse.
Yderligere sikrer 3D Digital Matrix billedkontrol automatisk den højeste grad af 
kontrol over den totale billedkvalitet med resultater af hidtil uset kvalitet inden for 
digital billedskabelse som konsekvens. 

D1X er hurtig og effektiv i daglig brug. IEEE1394 interface overfører store mængder
billeddata med høj hastighed. Kontinuerlig billedfremføring kan ske med 3 bps med
op til 9 på hinanden følgende skud i JPEG eller TIFF indstilling (6 skud med Rå
data) og sætter fotografen i stand til at skyde flere højkvalitetsbilleder i et hurtigere
tempo end tidligere.

I og med, at D1X byder på en hel serie af nyskabende funktioner, kan man også 
foretage grundigere billedbehandling end tidligere. Nikon Capture 3 (ver. 3.5)
software, der leveres som ekstraudstyr, gør det muligt at behandle billeder i TIFF og
JPEG format, og Rå data kan bearbejdes op til fuld 16-bit nøjagtighed i et totalt ICC
farvestyret miljø. 
Det medfølgende Nikon View software gør det muligt at overføre virkelig store
mængder af billeddata til pc'en som det allerførste led i den digitale billedbehandling. 
To optimerede farveindstillinger: Helt i overensstemmelse med de stadig voksende
krav inden for professionel billedbehandling tilbyder de nye D1X og D1H kameraer nu
valget mellem to farveindstillinger – Mode 1 (optimeret for sRGB farvegengivelse)
og Mode 2 (optimeret for AdobeRGB farvegengivelse). Fotografen kan vælge selv alt
afhængigt af sit foretrukne softwareprogram og sine arbejdsgange, hvad der gør det
lettere for ham at kontrollere og levere netop det billede, han så for sit indre blik under
optagelsen. 
D1X og D1H byder også på kompression uden datatab i Rå data indstilling, 
hvilket øger dataoverførslen, uden at billedkvaliteten lider skade. Resultatet er 
hurtigere og mere effektiv databehandling.
Med sin exceptionelle billedkvalitet – bragt i relief af Rå data indstilling i NEF 
format – og med sine nærmest uendelige konfigurationsmuligheder takket være
Nikon-systemet er D1X det ideelle værktøj for kommercielle fotografer, der kræver
store eller højopløselige billeder. Reklame, medicin og videnskab er typiske 
anvendelsesområder.

Alsidighed i billedbehandlingen

Hastighed i daglig anvendelse

Utrolig Total billedkvalitet 
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D1H rummer en række værdifulde
funktioner, som sætter fotografen i stand
til at optage flere billeder på kortere tid.
Man kan indfange motiver med op til
hele 5 billeder pr. sekund, og sam-
tidig er Nikons højtydende autofokus
med avanceret fokusforfølgelse med
Lock-OnTM fuldt operativ. Og vil man
skære et hændelsesforløb ud i brøkdele
af et sekund, gør D1H det muligt med
sin 40 billeders buffer. 
Den medfølgende Nikon View software

sørger for let og professionel overførsel af billeddata til computeren som det
første led i den digitale arbejdsgang. Billedoverførsel fra computeren går også
hurtigere med det forbedrede IEEE 1394 interface. Og med kompression uden
datatab i Rå data indstilling øger man billedoverførselshastigheden uden
ulemper for billedkvaliteten.

Med Nikon D1H’s 2,7 millioner effektive pixels, nydesignende algoritmer og
Nikon’s 3D digitalmatrix billedkontrol og TTL flash funktioner er du sikret den
optimale billedkvalitet og superbe farvegengivelse. 
Nikon Capture 3 (ver. 3.5) software, der leveres som ekstraudstyr, gør det muligt
at bearbejde TIFF og JPEG formater, og Rå data kan bearbejdes op til fuld 16-bit
nøjagtighed i et fuldt ICC farvestyret miljø.
Der er ligeledes to farveindstillinger – Mode 1 (optimeret for sRGB farvegen-
givelse) og Mode 2 (optimeret for AdobeRGB farvegengivelse), så man kan vælge
afhængigt af sit softwareprogram og dermed lettere justere farvegengivelsen på
sin pc.

De fleste af dagens AF Nikkor objektiver samt Nikon systemtilbehør kan
anvendes med D1H. Man kan også
benytte et bredt udvalg af ekstra-
udstyr og tilbehør, faktisk alt det,
man hidtil har anvendt med
Nikon 35mm spejlrefleks-
kameraer.
Batterier, opladere samt andre
særlige digitale produkter kan
anvendes frit på både D1H, D1X og D1.
D1H’s evne til at levere varen, når tiden er af
afgørende betydning, gør den til et fantastisk 
redskab for presseagenturer, sports- og action-
fotografer samt til naturfotografering.

Bred kompatibilitet

Overlegen billedkvalitet

Højere virkningsgrad og lettere arbejdsgange
Nikon D1H – Vigtigste data
Total billedkvalitet
• Højkvalitets 23,7 x 15,6mm, 2,7-megapixels RGB CCD 

(2.012 x 1.324 sensor bearbejdet til et 2.000 x 1.312-pixel 
billede); resten af pixlerne anvendes til yderligere bearbejdning
til Rå data fil størrelse på 3,8MB ved 12-bit farvedybde
med Nikon Capture 3 software (ekstraudstyr)

• Billedvinkel svarende til cirka 1,5x objektivbrændvidde 
i forhold til 35 mm [135] formatet (samme som D1)

• Nydesignet avanceret billedbehandlingssystem med 3D Digital
Matrix billedkontrol indeholdende ny algoritme sikrer:
- Præcis eksponeringskontrol takket være Nikons enestående

3D Farve Matrix lysmåling 
- Indstillelig TTL Hvidbalance kontrol
- Optimal farvenøjagtighed

• 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash styret af en
nyudviklet algoritme

• Valg mellem to farveindstillinger til forskellige arbejds-
betingelser (optimeret for sRGB farver og Adobe RGB farver) 

• Følsomhedsområde: ISO-ækvivalent 200-1600 samt bruger-
indstilling til to-trins forøgelse

• Nyt omfattende støj-undertrykkelsesdesign reducerer billed-
støj i hele følsomhedsområdet

Højere hastighed 
• Mega indbygget billedbuffer-hukommelse rummer op til 40 på

hinanden følgende skud i JPEG eller TIFF format (26 i Rå
data indstilling); billedfremføringshastighed på 5 billeder pr.
sekund

• Højeste lukkerhastighed på 1/16.000 sek. og flash synkronise-
ringshastighed på op til 1/500 sek.

• Kort lukkertidsforsinkelse (58ms) og hurtig opstart af 
elektroniske kredsløb

• Super hurtig billedbehandling med nyudviklet system LSI,
som giver hurtigt gennemløb og altid parat lukker

• Videreudviklet IEEE1394 interface med forbedret overfør-
selshastighed (den konkrete hastighed afhænger også af den
computer, som kameraet er forbundet til)

Større anvendelighed
• Understøtter CompactFlash kort (Type I/II) og Microdrive*
• Nyudviklet 130.000-dot TFT farve monitor med hvid LED

baggrundsbelysning
• Kameraindstillinger med brugerindstillinger kan vælges

på TFT farve monitor for hurtig og let indstilling (findes på
5 sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk og japansk) 

• Et-tryks knap for hurtig billedvisning med øjeblikkelig
retur til optagelsesindstilling

• 100% områdenøjagtig billedvisning på TFT farve monitor
• Småbilledvisning (med enten 9 eller 4 billeder) for hurtig 

billedbedømmelse efter optagelsen
• Et-tryks zoom knap forstørrer det viste billede, og med scroll-

knappen vælger man det ønskede udsnit
• Kompression uden datatab i Rå data indstilling øger 

kapaciteten på CF kortet og giver mere effektiv billed-
håndtering

• GPS positionsinformation gemmes i billedets datafil, hvis
kameraet er forbundet til GPS enhed** med RS-232C 
interface

• F-bajonet giver systemkompatibilitet med hele Nikons øvrige
udbud af professionelle spejlreflekskameraer og tilbehør

• Letvægts, bestandigt magnesium (Mg) kamerahus 
• Let åbning af Rå datafiler med Photoshop åben-fil 

opkobling; fås i Mac og PC udgave 
* 512MB og 1GB kan anvendes; for andre typer, venligst kontakt fabrikanten.
**NMEA0183 Ver. 2.01 protokol-kompatible modeller som GARMIN™ GPS III og

MAGELLAN™ COLORTRAK kan tilkobles; forbindelseskabel medfølger ikke. 

Nyd høj hastighed, høj ydelse 
og Total billedkvalitet.

Med 5 bps i op til 40 på hinanden følgende skud skærer man et øjeblik ud i små bidder og 
får oven i købet flere sekvenser

Billedet på modsatte side

Kontinuerlig billedfremføring med 5 bps
◆ Kamera: Nikon D1H ◆ Billedkvalitetsindstilling: Fin. ◆ Objektiv: AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED ◆ Lysmålingsmetode: 3D farve Matrix lysmåling. 
◆ Eksponeringsmetode: Manuel ◆ Lukkerhastighed: 1/800 sek. ◆ Blænde: f/6.3. ◆ Hvidbalance: Direkte Solskin ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 200

Focus Tracking med Dynamisk AF
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Højkvalitets, storformat CCD
Både D1X og D1H behandler digitale 
signaler ved hjælp af en 23,7 x 15,6mm
RGB CCD billedsensor. Det betyder iden-
tisk billedstørrelsesforhold i søgeren på
begge kameraer. Både D1X og D1H har et
stort dynamisk område, høj følsomhed og er
udstyret med Nikons omfattende støjunder-
trykkelsessystem. Med højkvalitetsbilled-
behandling sikres en stabil og vedvarende
ydelse, som giver sig udslag i ægte foto-
grafiske billedfiler med fremragende 
farvegengivelse, bløde toneovergange samt

en høj kvalitet generelt. 
D1X og D1H er også udstyret med et 
low-pass filter lige foran CCD’en, som bog-
stavelig talt eliminerer farve-aliasing og
moiré effekt i detaljerede mønstre og i hjør-
ner med høj kontrast. 

Højkvalitets, højhastigheds
system LSI
En nyudviklet system LSI med den avan-
cerede billedbehandlingslogaritme fra D1
med valgfri JPEG kompression danner
grundlaget for lynende hurtig billedbehand-
ling. Nikons Rå data indstilling, som kan
bearbejde billeder med Nikon Capture 3
software (ekstraudstyr) muliggør den aller
højeste billedkvalitet. Den nyudviklede
kompression uden datatab i Rå data 
indstilling er særdeles nyttig, idet den øger
kapaciteten på CF kortet og forbedrer effek-
tiviteten af billedhåndtering, uden at der er
slækket på billedkvaliteten. Algoritmen 
rummer en Total billedkvalitetsstrategi, som
udnytter den spatiale bearbejdning, hvorved
den maksimerer farvegengivelsen, sikrer
bløde toneovergange og forstærker tegningen
af skarpe, nøjagtige detaljer. 

Strøm-koblet elektronisk lukker
samt mekanisk lukker
D1X, D1H og D1 har alle en mekanisk luk-
ker udover den strøm-koblede elektroniske
lukker. Herved udelukkes overskydende lys,
hvad der eliminerer udtværede billeder og sik-
rer højkvalitetsoptagelser.

3D Digital Matrix 
billedkontrol
Med Nikons enestående 3D
Farve Matrix lysmåling, som
rummer en 1.005-pixel RGB
eksponerings- og farvemålings-
sensor, sættes D1X og D1H i
stand til at evaluere billedet samt
foretage intelligente, automatiske
optimeringer af det digitale
input. De tre elementer i denne
højeffektive billedforbedrende
funktion er: 
1) 3D Farve Matrix lysmåling,
2) TTL Hvidbalance og 
3) Tonekompensation.
3D Farve Matrix lysmåling
beregner den optimale ekspone-
ringsværdi ved at sammenligne
lysmængden og farvedata sam-
men med motiv-til-kamera
afstand og holde det op mod en
database bestående af 30.000 
billeder. Det er database-
opkoblingen, der i afgørende
grad adskiller Nikons lys-
målingssystem fra almindelige
multi-segment lysmålere.
TTL-Hvidbalance evaluerer
farvetemperaturen og foretager
derpå en finjustering i forhold til
den forudbestemte værdi, hvor-
ved den korrekte hvidbalance
opnås automatisk. TTL-
Hvidbalance bidrager sammen
med 3D Farve Matrix lysmåling 
i afgørende grad til den Totale 
billedkvalitet i D1X og D1H.
Tonekompensationen vælger den optimale 
farvetonekurve for at skabe naturlig farve-
tonegengivelse i forhold til motivets lysmængde

og kontrast. Faste indstillinger og bruger-
indstillinger kan benyttes.

3D Digital Matrix billedkontrol
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED. 
◆ Lysmålingsmetode: 3D farve Matrix lysmåling. ◆ Eksponeringsmetode: Programautomatik. 
◆ Lukkerhastighed: 1/60 sek. ◆ Blænde: f/4.0. ◆ Hvidbalance: Auto. ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 200 

Naturtro farvegengivelse i al 
dens oprindelige betagende skønhed

Billedet på modsatte side

Foto af SAKATA, Eiichiro
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: AF 85mm f/1.4D IF 
◆ Lysmålingsmetode: Manuel ◆ Lukkerhastighed: 1/250 sek. ◆ Blænde: f/2.8 
◆ Hvidbalance: Auto ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 125
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Sammenligning af
billedstørrelse

IX240 format: 
C type

3D Digital Matrix billedkontrol

1.005-pixel RGB
eksponerings- og

farvemålingssensor 

Nikkor objektiver
af typen D og G

Optimalt resultat

A : 1.005 data
B : Farvedata 
C : Grundlæggende data
D : Vurderingskriterier

e : Farve
f : Lysmængde
g : Kontrast
h : Fokusfelt indstilling

I : Afstandsinformation

J : Database
K : Automatisk farvetone-

kompensation
L : Automatisk TTL

hvidbalance
M: System LSI



Digital billedskabende
alsidighed
1) TTL Hvidbalance 
D1X og D1H har Forudvalgt og Manuel indstill-
ing som supplement til den top-præcise Auto
indstilling, der byder på yderst naturtro farve-
gengivelse.
I Forudvalgt indstilling kan en værdi målt
tidligere med TTL hvidbalance gemmes og
genkaldes. 
Manuel indstilling har seks indstillingsmulig-
heder: 
1) Forhåndenværende lys, 2) Kunstigt lys, 
3) Direkte solskin, 4) Flash, 5) Skyet og 
6) Skygge, plus en syvtrins finindstillings-
mulighed til yderligere personlig kontrol. 
2) Farvetone kompensation
Hvis man foretrækker en lysere eller dybere tone
end den af 3D Matrix Digital billedkontrol
automatisk valgte, kan man vælge mellem fire
forudvalgte farvetonekurver med brugerindstil-
ling #24. Eller – med Nikon Capture 3 software
– selv skabe en original tonekurve med pc’en og
downloade den i kameraet. Derved er det muligt
at gemme brugervalgte tonekurver til brug for
usædvanlige lysforhold, som man kender i 
forvejen.
3) Skarphed
Brugerindstilling #23 giver mulighed for at
vælge mellem fire forudvalgte værdier til kon-
trol af billedskarpheden.

Indbygget valg af farveindstilling 
D1X og D1H har begge valg mellem to farveind-
stillinger, som kan vælges afhængig af det soft-
wareprogram, man benytter. 

Eksponeringsmetoder
q 3D Farve Matrix lysmåling
w Centervægtet lysmåling
e Spotmåling

Alsidig ekspone-
ringskontrol
1) Fire eksponerings-
metoder
[¡] Programautomatik med flex-
program
[™] Lukkertidsautomatik
[£] Blænderautomatik 
[¢] Manuel 

2) Eksponerings-
kompensation
Kan indstilles fra -5 til +5EV i trin af 1/2 eller
1/3 EV. Øjeblikkelig eksponeringskompensation
er mulig, selv under optagelse, ved at dreje 
på et af de to kommandohjul med selvvalgt
brugerindstilling.
3) Automatisk eksponeringsbracketing
Bracketing kan foretages af to eller tre billeder i
trin af 1/3 til 1 EV i alle eksponeringsindstill-
inger.

TTL flashkontrol 
Begge kameraer har en fem-segment TTL Multi-
Sensor med fem sensorer, der svarer til klassisk
billedkomposition og sikrer nøjagtig styring af
flashudladningen. Når udløseren trykkes ned,
men før egentlig eksponering begynder, affyrer
Nikon SB-80DX og SB-50DX en række usynlige
monitor testglimt. Disse testglimt, der tilbagere-
flekteres fra lukkergardinets grå overflade,
benyttes til at bestemme den nødvendige flash-
udladning i den aktuelle optagelse.

1) 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldnings-
flash
D1X og D1H har begge Nikons eksklusive 3D
Multi-Sensor afbalancerede udfyldningsflash,
som styres af en fem-segment TTL Multi-
Sensor samt en nyudviklet algoritme til
opnåelse af den mest nøjagtige flashkontrol.
Denne funktion kan anvendes, når D1X og D1H

anvendes sammen med en Nikon SB-80DX eller
SB-50DX Speedlight og et D-/G-type Nikkor
objektiv. Herved udføres automatisk afbalanceret
udfyldningsflash, hvad der giver smukt afba-
lancerede billeder og muliggør mere kreative
resultater. Den er specielt nyttig under forhold
med meget høj eller lav kontrast, i modlys, eller
når man vil skabe en stribe af lys bag motivet.
Automatisk afbalanceret udfyldningsflash er

også meget effektiv, når man tager billeder med
lange eksponeringstider, og man gerne vil kaste
lidt lys over forgrunden. 

2) Fem flash synkroniseringsindstillinger
Begge kameraer har 1) Synkronisering med for-
reste lukkergardin (normal synkronisering), 2)
Reduktion af røde øjne, 3) Reduktion af røde
øjne med langtidssynkronisering, 
4) Langtidssyn-
kronisering, og 
5) Synkronisering med
bageste lukkergardin.

T o  P r o f e s s i o n e l l e  D i g i t a l e  S p e j l r e f l e k s k a m e r a e r

Større billedkontrol betyder større kreative

3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED.
◆ Lysmålingsmetode: 3D Farve Matrix ◆ Eksponeringsmetode: Manuel ◆ Lukkerhastighed:
1/90 sek. ◆ Blænde: f/4.0 ◆ Eksponeringskompensation: +0,5 EV ◆ Hvidbalance: Flash 
◆ Flashsynkroniseringsindstilling: Reduktion af røde øjne. ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 200 

På dette billede 
ignorerer kameraet det
øverste venstre billedfelt
med TTL flashkontrol i
henhold til resultatet af
målingen fra monitor 
testflashen.

Blændeprioriteret indstilling
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: AF-S

300mm f/2.8D IF-ED II  ◆ Lysmålingsmetode: Spot  ◆ Eksponeringsmetode:
Blændeprioriteret automatik  ◆ Lukkerhastighed: 1/350 sek.  ◆ Blænde: f/2.8  

◆ Hvidbalance: Direkte solskin   ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 200 
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Indstilling BESKRIVELSE

I Giver mere levende farvegengivelse, 
(optimeret for sRGB) velegnet til skærmvisning samt Internetbrug 

II Beregnet til Adobes bredere 
(optimeret for farvegengivelsesskala, mere effektiv til
Adobe RGB) udprintede emner



Alsidige billedkvalitetsindstillinger 
Vælg frit mellem forskellige indstillinger som komprimeret JPEG (cirka 1/4,
1/8, 1/16), ukomprimeret TIFF* (8-bit YCbCr-TIFF, 8-bit RGB-TIFF) og 
ukomprimeret Rå* indstilling. 
Kompression uden datatab i Rå data indstilling, som gør brug af en særlig
billedbehandlingsproces samt algoritme for at komprimere billeddata til
mellem 50 til 60% uden at slække på billedkvaliteten, er også en mulighed.
* Nikon View eller ekstra software som Nikon Capture 3 er nødvendig for at genskabe billeder i

Rå/YCbCr/TIFF indstilling.

Følsomhedskontrol 
Med D1H indstiller man manuelt følsomheden
mellem ISO-ækvivalent 200 og 1.600. Med D1X

vælger man fra ISO-ækvivalent 125 til 800.
Eftersom begge modeller har et sindrigt 
støjundertrykkelsessystem, er billedstøj dramatisk
formindsket i alle følsomheder, ganske særligt i 
de høje følsomhedsområder. Der er også en
brugerindstilling, der muliggør et eller to trins
forbedring af den højeste ISO-ækvivalens.
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evner

Fotos af Lyu HANABUSA  12
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå ◆ Objektiv: AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED ◆ Eksponeringsmetode:
Manuel  ◆ Lukkerhastighed: 1/60 sek.  ◆ Blænde: f/5.6 ◆ Hvidbalance: Auto ◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 125

1

2
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Hurtig dataoverførsel med IEEE1394
Det hurtige interface IEEE1394 muliggør overførsel

af store mængder data
med ultra høj hastighed.
Anvendt med Nikon
View og Nikon Capture
3 (ekstraudstyr) og en
IEEE1394 forbindelse
mellem kamera og
computer, kan man
også drage fordel af

sammenkobling med en bærbar computer, hvad der
letter for eksempel studiefotografering. 

Hurtig reaktion 
D1X, D1H og D1 har hurtig opstart, yderst kort 
tidsforsinkelse på lukkeren på kun cirka 58ms. samt
hurtig dataoverførsel (data fra ét billede kan kom-
primeres og lagres på cirka to sekunder.).
Tilsammen giver disse specifikationer en
hurtig, smidig og ubekymret betjening.

1/16.000 sek. lukkertid, 
1/500 sek. synkroniserings-
hastighed 
Den strøm-koblede elektroniske lukker
tillader lukkertider fra 30 sek. til en forbløf-
fende tid på 1/16.000 sek., og giver dermed
stærkt forøgede muligheder for ekspo-
neringskontrol. 
Den maksimale TTL flashsynkronisering-
shastighed på op til 1/500 sek. udvider i
væsentlig grad blændervalgmulighederne,
når det gælder flashfotografering med
udfyldningsflash i dagslys.
Synkroniseringshastigheder på op til
1/8.000 sek. er mulige med manuel FP
eksponering.

Kontinuerlig optagelse 
Den nye system LSI og den store indbyggede buffer
hukommelseskapacitet forøger både hastighed samt
varigheden af kontinuerlig optagelse. 

Lynhurtigt femfelts autofokussystem 
D1X, D1H og D1 serien er udstyret med et Multi-
CAM1300 autofokus sensormodul med fem auto-
fokus sensorer – det samme gennemtestede modul,
som findes i Nikon F5 og F100.
1) Fokusindstillinger 
Vælg mellem den hurtige og nøjagtige Single Servo
(S) AF og Kontinuerlig Servo (C) AF samt den fuldt
mekaniske Manuel fokus (M) indstilling. 
2) Autofokusindstillinger 
D1X, D1H og D1 har to autofokusindstillinger: 
Single Area AF – denne indstilling byder på fem
strategisk placerede fokus-felter i henhold til klassisk
komposition. Valg af fokusområde sker hurtigt med
kameraets tommelfingerbetjente fokusfeltvælger. 
Dynamisk AF – Flytter selv fokus i (C) AF indstill-
ing til et andet fokus-felt, hvis motivet bevæger sig
bort fra det valgte fokus-felt. Detektion af motivet

kan ske med en hver af de fem sensorer og er
således ikke begrænset til den midterste sensor. 
I (S) AF indstilling med prioritering af nærmeste
motiv vælges automatisk det fokus-felt, hvor det
nærmeste motiv befinder sig, så man kan koncen-
trere dig om at skyde billedet i det rette øjeblik. 
En brugerindstilling gør det muligt at skifte til det
ønskede motiv, uanset om det er det nærmeste.
3) Fokusforfølgelse med Lock-On™
Fokusforfølgelse med automatisk aktivering ved
bevægelige motiver er forstærket med overlap servo,
som sikrer konstant fokusering af objektivet – selv
under kørsel i bil – samt Lock-On™, som muliggør
kontinuerlig fastholdelse af det fokuserede motiv,
selv hvis en anden genstand momentant dækker 
for det.

Let, men robust
kamerahus 
D1X, D1H og D1 har
kamerahus udført i ru 
magnesium (Mg) for at
opnå den nødvendige
stivhed og styrke samt

tilpas kompakt konstruk-
tion. Ligesom tilfældet er med F5,

byder også dette kamerahus på høj modstand mod
vandindtrængen. Det betyder, at D1X og D1H

fungerer i en række vist forskellige situationer og
under de mest forskellige optageforhold. 

Brugerindstillinger
Fire separate udvalg af forvalgte indstillinger kan
oprettes og genkaldes. Kameraindstillinger via
brugerindstillinger kan hurtigt og let vælges på TFT

LCD monitoren (fås på fire sprog: Engelsk,
fransk, tysk, japansk).

LCD monitor
En 2,0 tommers 130.000-dot lavtempe-
raturs polysilicon TFT LCD monitor viser
optagne billeder, menuer samt histogram-
data. 
Hvid LED baggrundsbelysning gør det 
lettere at se på monitoren, selv i stærkt lys. 
Monitoren dækker 100% af det viste
billede. I et-tryks playback indstilling kan
man se billedet, før det gemmes. Og med
ét-tryks billedforstørrelse (ét-tryks zoom)
kan man let checke selv små detaljer samt
billedets skarphed. 

Forskellige visningsindstillinger
1) Ét-tryks visning
Med et enkelt tryk på en knap kan man

checke det billede, man netop har optaget. Under 
visningen kan man slette billedet. Med et let tryk på
lukkerknappen er kameraet atter parat til optagelse.
2) Ét-tryks zoom
Det viste billede kan forstørres med et enkelt tryk på
en knap, og man kan scrolle for at se et bestemt
udsnit af billedet.

AF sensorens placering i søgeren

12

1/500 sek. synkroniseringshastighed
◆ Kamera: Nikon D1X ◆ Billedkvalitetsindstilling: Rå  ◆ Objektiv: AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED  
◆ Lysmålingsmetode: 3D Farve Matrix  ◆ Eksponeringsmetode: Lukkertidsautomatik  ◆ Lukkerhastighed:
1/500 sek.  ◆ Blænde: f/11.0  ◆ Hvidbalance: Flash  ◆ Flashsynkroniseringsindstilling: Normal  
◆ Følsomhed: ISO-ækvivalent 200

D1X D1H

Vægt på høj hastig

Brugerindstillings-
menu vises

Maks. antal kontinuerlige
skud til JPEG/TIFF 

data

Billedhastighed 

9 (6 til Rå data)

3 bps 5 bps

40 (26 til Rå data)
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3) Småbilledvisning og lysbilledvisning 
Som en udvidelse af et-billedvisining kan man vælge
småbilledvisning med enten ni eller fire segmenter. 
I lysbilledvisning kan man se optagne billeder i
rækkefølge, mens de skifter et ad gangen 
automatisk.

4) Histogram indikation
Man kan se et histogram (grafisk
gengivelse af lysmængdens 
fordeling mellem pixels) af det
optagne billedes eksponering på
LCD monitoren. 

5) Højlyspunkt visning
Denne funktion giver advarsel om overeksponering
med et lysglimt i områder, der er for lyse.

Søger
D1X, D1H og D1 har en optisk, fast pentaprisme
søger i øjenniveau, som dækker cirka 96% af 
billedfeltet, et øjepunkt over 22mm ved -1 m-1, 
samt dioptrijustering inden for -3 til +1 m-1. 

Og mere til . . .
• GPS positionsinformation
kan gemmes i en billeddatafil,
hvis der er forbindelse til GPS
unit via RS-232C interface.
• Valg mellem NTSC/PAL:
Man kan se sine D1X og D1H

billeder på en tv-skærm af
NTSC- eller PAL-typen.

• Anti-vibrationsindstilling: Hæver refleksspejlet
og forsinker udløsning af lukkeren, for at evt.
vibrationer kan dø hen; væsentlig under særlige
forhold, som kræver lange eksponeringstider, ved
mikrofotografering med store forstørrelsesgrader
samt ved telefotografering.

• D1X, D1H og D1 er kompatibel med “Design rule
for Camera File system” standarden. og
“Digital Print Operation Format” standarden.

Histogram indikation

Særlig software
Nikon har udviklet særlig software, som kan tilkøbes separat, og som giver fotografens endnu større mulighed i hans 
udforskning af den digitale billedskabelse, samtidig med at den fulde systemkontrol bevares via en pc. Forskelligt tilbehør og
software leveres med kameraet afhængigt af land eller region. Man bør checke detaljerne hos den lokale Nikonforhandler.

Den nye udgave af Nikon View gør det meget lettere at overføre og dele 
billeder, og du kan stadig foretage enkel billedbehandling på din computer.
Data lagret på kameraets CompactFlash™ Card eller MicroDrive™ lagrings-
kort – herunder RAW data – kan let og ligetil overføres til din computer med
et IEEE1394 kabel. De overførte billeder kan vises på computeren som
småbilleder eller som lysbilledshow. Billederne kan også udskrives, sendes
med e-mail eller uploades til Nikon FotoShare*, vores eksklusive online 
billedarkiv.
Grundlæggende billedbehandling så som farvebalance, automatisk kontrast
samt eksponerings- og hvidbalance (for RAW data) er mulig med Nikon
View.
* Nikon FotoShare er ikke tilgængelig i visse verdensdele.

Nikon View Systemkrav
<Windows>
OS: Pre-installerede versioner af Windows® XP (Home & Professional),
Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98 Second Edition
(SE)
CPU: MMX® Pentium® 300MHz eller højere CPU ydelse
<Macintosh>
OS: Mac® OS 9.0 - 9.2 (kun med indbyggede USB porte understøttes),
Mac® OS X 10.1.3 eller senere
CPU: iMac™, iBook™, Power Macintosh® G3 (Blue/White), Power Mac™
G4 eller senere, PowerBook® G3 (kun med indbyggede USB porte
understøttes) eller senere

Nikon Capture 3 indeholder Nikon Capture 3 Editor og Nikon Capture 3
Camera Control. Sammen med Nikon View sætter den dig i stand til at over-
føre billeder til din computer samt se, redigere og udskrive dem – alt sam-
men i én enkelt proces.

Nikon Capture 3 Editor
Denne komponent byder på en bred vifte af billedforbedrende værktøjer og
giver dig dermed omfattende kontrol over den endelige kvalitet af dine 
billeder, navnlig i NEF (Nikon Electronic image Format). Det gennemtænkte
brugerinterface giver dig mulighed for at downloade, vise og ændre 
billeder, og du kan endvidere opnå fjernbetjent kontrol over dine kameraind-
stillinger. Den omfattende vifte af egenskaber fungerer lige effektivt i forhold
til billeddata i enhver kvalitetsindstilling.

• Kurvefunktionen indstiller billedets toneomfang og kontrast
• Farvebalancen bruges til farvekorrektioner
• Skarphedsindstillingen forbedrer billedets skarphed
• Størrelses- og opløsningsindstillingen giver kontrol over den endelige 

billedstørrelse
• Støjreduktion minimerer effektivt tilfældig spredt støj samt kantstøj
• Billede rå data på 4.016x2.616 pixell (med D1X)
• Avancerede RAW egenskaber styrer indstillinger for RAW data så som

hvidbalance (nu automatisk), eksponeringskompensation, skarphed og
tonekompensation. Vignettering bliver automatisk rettet.

• Gem og kopier billedjusteringsindstillinger så de kan anvendes til andre
billeder

• Batch-behandling skaber automatisk ensartet behandling af en serie af
billeder

• Billedforbedrende indstillinger for RAW data gemt i NEF filer gemmes, så
indstillinger kan ændres, uden at de oprindelige billeddata påvirkes

Nikon Capture 3 Camera Control
Når du forbinder D1X/D1H til din computer med et IEEE1394 kabel opnår
du computerstyret fjernbetjeningskontrol over så at sige samtlige dine
kameraindstillinger. Billeder taget med kameraet lagres på computerens
harddisk i stedet for kameraets memorykort.
Nikon Capture 3 Camera Control gør det også muligt at affyre kameraet fra
computeren, lige som du kan gemme ændrede batch-behandlingsdata i
en separat fil uden at påvirke de originale data. 

“Nikon Capture 3 (ver. 3.5)” (ekstra tilbehør)“Nikon View” 

hed og let håndtering

Småbilledvisning 
(9 segmenter)

Småbilledvisning (4 segmenter)

Nikon View 5 Software Nikon Capture 3 Kontrol Software
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Udskiftelig Ni-MH Battery Pack EN-4
Med den udskiftelige Ni-MH Battery Pack EN-4

som ekstraudstyr kan man tage op til 1.000 billeder*
med D1X, D1H og D1. EN-4 kan genoplades ved
hjælp af Hurtigladeren MH-16 (100-240V
AC)/MH17** (12V DC) eller Multi-laderen MH-
19** (100-240V AC/12V DC). F100’s Quick
Charger MH-15 og E3’s EH-3 kan også benyttes til
at genoplade EN-4 batteriet.
* Under Nikons testforhold** 
Kan anvendes i bilens cigarettænder.

Nikon Speedlights SB-80DX
og SB-50DX
SB-80DX og SB-50DX Speedlights fungerer 
perfekt sammen med TTL auto-eksponerings-
kontrol og fem-segments TTL sensor til D1X,

D1H og D1. Disse Speedlights kan også anvendes
med alle dagens øvrige Nikon 35 mm spejl-
reflekskameraer. Begge Speedlights byder på
Nikons mest avancerede flashkontrolfunktioner
som 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldnings-
flash. 
SB-80DX indeholder em indbygget vidvinkel dif-
fuser for vidvinkelobjektiver ned til 14mm og har
manuel TTL trådløs slave flash funktion samt AA
(automatisk blænder) flashmulighed.

Udskiftelig matskive 
Nikons B-type BriteView klar matskive III giver
klart søgerudsyn og let fokusering. Den kan
udskiftes med E-type skiven med net, som er
ekstraudstyr til D1X, D1H og D1. Denne matskive

er særlig velegnet til perspektivkontroloptagelser
med PC Nikkor objektiver, da nettet gør det let-
tere at foretage kompositionen.
10-pin fjernbetjeningsudstyr 
Tilbehør som fjernbetjeningskabel MC-20/MC-30/
MC-22, forlængerkabel MC-21 og Modulite
fjernbetjeningskontrolsæt ML-3 kan anvendes
med D1X, D1H og D1. Med MC-25 Adapter Cord
kan udstyr med to-pin stik også anvendes.
CompactFlash™ kort (Type
I/II)/Microdrive™
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Sofistikeret og dog enkel –  

AC Adapter EH-4 Quick Charger MH-16

Ni-MH Battery Pack
EN-4

Type B (BriteView klar
matskive III)

Type E (som ekstraudstyr fås
matskive med net)
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D1X

Udover  Nikons EC-CF kort, kan D1X, D1H og
D1 også benyttes med følgende
CompactFlash™ kort: SanDisk Corporation’s
SDC-FB8/16/32/48/64/96/128 og Lexar Media
Corporation’s CF008/016/032/048/064/080 4X
USB, CF008/016/032/048/064/080 8X USB og
CF128/160 10X USB. For D1X/D1H, 512MB
og 1GB Microdrive™ kort også understøttet 
For yderligere detaljer, kontakt venligst de respektive selskaber.

1Sekundært komman-
dohjul

2Dybdeskarphedsknap
3Lås til afmontering af

objektivet
4Synkro-stik
5Video-out stik
6Fokusmetode omskifter
710-polet fjernbetjenings-

stik
8DC-in stik
9Batteriets låsefunktion
!Knap til indstilling af

dioptri
"Lås til indstilling af lys-

målingssystem 
#Omskifter mellem lys-

målingssystemer

$Udløser (vertikalt)
%Lås til udløseren

(vertikalt)
&Knap til bracketing
(Lås til omskifter af

indstillingshjulet
)Knap til valg af

indstillinger 
~Eksponeringsmetode/

Formationsknap
+Tænd/sluk funktion
,Udløser
-+/- korrektion
.Flash sync indstilling
/ ISO-indstilling
:Tilbehørssko
;Topkontrolpanel
<LCD monitor

=Monitorknap
>Slet/Formater knap
?Arm til okulardæksel
@Okulardæksel
[Søger øjestykke
\AE/AF låseknap
]AF start/AF-ON knap
^Primære komandohjul
_Dæksel til CompactFlash

kort kammer
{Dataoverførselslampe
|Multivælgerlås
}Knap til åbning af kort

kammeret (under dækslet)
V AF start knap (vertikalt

fotografering)
0Primære komandohjul

(vertikalt)

1Multi vælger
2 Interfacekontroldæksel
3Menuknap
4Knap til hvidbalance
5FUNC-knap
6Beskyttelsesknap
7Småbilledsknap
8Bagsidens kontrolpanel
9RS-232C kabel
! IEEE 1394 dæksel
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 den ideelle kombination 
Nikkor objektiver med F-bajonet
D1X, D1H og D1 fungerer med næsten alle
Nikkor objektiver med Nikons F-bajonet –
total mere end 80 objektiver. De fleste 
betjeningsmuligheder er afhængige af
Nikkor objektiver med ingbygget CPU som
AF Nikkor (inkl. AF-s, DX, VR og D/G
type) og P-type Nikkor. Den nyeste type
objektiver, DX, er specielt designet til
Nikon digital spejlrefleks og er ultra 
vidvinkelt. Objektiver uden CPU (andre
manuel fokus objektiver end P-Nikkor)
fungerer med de fleste automatiske
kamerafunktioner.

Bemærk:
Udsnittet og forstørrelsesgraden er den samme som når objektivet bruges på et 35mm spejlreflekskamera; den ændrede
billedvinkel skyldes, at CCD’en har en mindre størrelse end en 35mm film. De nye kompakte letvægts DX Nikkor 
objektiver er, med deres specielle design, skabt til at optimere billedkvaliteten til en CCD.
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Systemoversigt

1 Lysmåling, der svarer til det valgte fokusområde. 
2 Nikkor af typen G har ingen blændering. Blænden

vælges via kamerahuset.
3 Kompatibel med AF-S og AF-I Nikkor objektiver, bortset

fra AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED, 24-85 mm f/3.5-4.5G
IF-ED, 28-70mm f/2.8D IF-ED og DX 12-24mm f4/G IF-ED.

4 Med største effektiv blænde på f/5.6 eller større.
5 Med største effektiv blænde på f/5.6 eller større.
6 Uden shift/tilt.
7 Kameraets lysmåler og flashkontrol fungerer ikke 

optimalt med objektiver af typen shift og/eller tilt, eller
ved brug af en blænde, der er forskellig fra den største
blænde blændeåbning.

8 Enkelte objektiver kan ikke anvendes.
9 Uden shift.
10 Lysmålingen er baseret på brug af objektivets blænde.

AE-Låsen skal aktiveres før shift anvendes.
11 Lysmålingen er baseret på brug af objektivets blænde.

AE-Låsen skal aktiveres før shift anvendes.
12 Der skal foretages en eksponeringskorrektion ved brug

af enkelte objektiver (Se venligst manualen til tele-
konverteren).

13 Auto Mellemringene PK-11A, 12 eller 13 er 
nødvendigt.

14 Lysmålingen er baseret på brug af objektivets blænde på
bælgen. Udløs lukkeren efter at lysmålingen er på plads.

Objektiv oversigt (IX-Nikkor objektiver kan ikke anvendes)

Fokus indstilling Eksponerings-metode Lysmålings-metode

Objektiv type Autofokus Elektronisk P S A M Matrix Center- Spot
afstandsmåler vægtet

AF Nikkor af typen AF-S, DX & D/G 2 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (3D Color) ✔ ✔ 1

CPU AF-S & AF-I telekonvertere 3 ✔ 4 ✔ 4 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (3D Color) ✔ ✔ 1

objektiver AF Nikkor af typen uden D ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (Color) ✔ ✔ 1

Nikkor af type AI-P — ✔ 5 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ (Color) ✔ ✔ 1

PC Micro Nikkor af typen D — ✔ 6 — — — ✔ 7 ✔ 7(3D Color) ✔ 7 ✔ 1,7

Nikkor af typen AI — ✔ 5 — — ✔ ✔ — ✔ ✔

AI Nikkor, der er modificeret — ✔ 5 — — ✔ ✔ — ✔ ✔

Ikke-CPU Reflex-Nikkor 8 — — — — ✔ ✔ — ✔ ✔

objektiver PC-Nikkor 8 — ✔ 9 — — ✔ 10 ✔ 11 — ✔ ✔

AI telekonvertere — ✔ 4 — — ✔ ✔ — ✔ 12 ✔ 12

Bælgtilbehør PB-7 13 — ✔ 4 — — ✔ 14 ✔ 14 — ✔ ✔

Multi-laderen MH-19



Kameratype Spejlreflekskamera med udskiftelige objektiver
Effektive pixels 5,3 millioner 2,7 millioner
CCD 23,7 x 15,6mm RGB CCD; 23,7 x 15,6mm RGB CCD; 

5,47 millioner pixels totalt 2,74 millioner pixels totalt
Optagepixels 3.008 x 1.960/ 2.000 x 1.312 2.000 x 1.312

(4.016x2.616 med Capture 3)
Følsomhed ISO ækvivalent 125-800 ISO ækvivalent 200-1.600 

(indstillelig i 1/3, 1/2 (indstillelig i 1/3, 1/2 
eller 1 EV trin) eller 1 EV trin)

Lagring System: Digital lagring; JPEG (cirka 1/4, 1/8, 1/16 komprimeret), ukomprimeret
(12-bit Rå*, 8-bit YCbCr-TIFF, 8-bit RGB-TIFF), monokrom indstilling
Medier: CompactFlash™ (CF) Card (Type I/II) og Microdrive™*
Indstillinger og antal skud (cirka med 96MB CF Card):

* 512MB and 1GB types kan benyttes
** Komprimeret Rå indstilling kan også bruges

Optage 1) Enkeltbilledoptagelse (S): går et billede frem, hver gang lukkeren 
indstillinger udløses; “capture preview” indstilling 

2) Kontinuerlig optagelse (C): 2) Kontinuerlig optagelse (C):
cirka 3 billeder pr. sek. (op til cirka 5 billeder pr. sek. (op til 
9 på hinanden følgende skud) 40 på hinanden følgende skud)

3) Selvudløser: tidsforsinkelse kan indstilles 
4) Playback indstilling: playbackmenu 
5) PC indstilling: dataoverførsel via personlig computer

Hvidbalance 1) Auto (TTL kontrol med 1.005-pixel CCD) 2) Manual (6 indstillinger med
finindstilling) 3) Forvalgt (3 indstillinger)

LCD Monitor 2 tommers 130.000-dot, lavtemperaturs polysilicon TFT LCD med LED bag-
grundsbelysning; baggrundsbelysning/lysstyrke regulerbar

Playback Menu 1) Bevar indstilling, 2) Skjul indstilling, 3) NTSC/PAL omskifter, 
4) Skift mellem biblioteker/mapper

Playback Funktion 1) 1 billede, 2) Småbilledvisning (4/9 segmenter), 3) Diashow, 
4) Forstørret visning, 5) Histogram indikation, højlys punkt visning 
og fokus bekræftelsesindikation

Slettefunktion 1) Kortformattering, 2) Slet alle billeder, 3) Slet udvalgte billeder
Videoudgang NTSC eller PAL (omskifter)
Interface IEEE1394; RS-232C [GPS enhed (ikke Nikon produkt) forbindelse]
Anvendelige 1) 1) AF-Nikkor (inkl. AF-S, DX, VR og D/G type); Alle funktioner 
objektiver tilgængelige

2) 2) D-type Manuel-fokus Nikkor: Alle funktioner undtagen autofokus kan
benyttes 

3) 3) AF Nikkor som ikke er D-/G-type: Alle funktioner undtagen 3D Farve
Matrix lysmåling og 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash kan 
benyttes i D1-serien

4) AI-P Nikkor: Alle funktioner undtagen 3D Farve Matrix lysmåling, 3D Multi-
Sensor afbalanceret udfyldningsflash samt autofokus kan benyttes i D1 

5) Ikke-CPU: Kan benyttes i [A] eller [M] indstillinger Centervægtet eller
Spotmåling; Elektronisk afstandsmåler kan benyttes med objektiver med 
maksimumblænde på f/5.6 eller hurtigere

Billedvinkel Cirka 1,5 x brændvidden i forhold til 35mm [135] formatet
Søger Optisk fasttype pentaprisme i øjenniveau; indbygget dioptrijustering (–3 to +1 m-

1); øjestykkeblænder medfølger
Øjepunkt 22mm (ved –1.0 m-1)
Matskive B-type BriteView klar matskive III; udskiftelig med E-type matskive med net for

D1-serien (ekstraudstyr)
Søgerbillede Cirka 96%
Søgerbillede- Cirka 0,8x ved 50mm objektiv sat på uendelig og –1. 0 m-1 

forstørrelse
Søgerinformation Fokusindikatorer, lukkertid, blænde, eksponeringsindstilling, lysmålingssystem,

lås for lukkerhastighed, lås for blænde, AE lås, elektronisk analog visning, billed-
tæller, klarlys, fem fokusfelter

Refleksspejl Automatisk, øjeblikkeligt returnerende type
Objektivblænder Øjeblikkeligt returnerende type med dybdeskarphedsknap
Autofokus TTL fasedetektion, Nikon Multi-CAM1300 autofokus modul; 

Måleområde: EV –1 til EV 19 (ISO 100 ækvivalent, ved normal temperatur)
Objektiv Servo 1) Single Servo AF (S), 2) Kontinuerlig Servo AF (C), 3) Manuel fokus (M),

Fokusforfølgelse aktiveres automatisk i (S) eller (C) AF afhængig af motivets 
status 

Fokusområde Der kan vælges mellem fem fokusfelter
Autofokusområder 1) Single Area AF, 2) Dynamisk AF (Dynamisk AF indstilling med prioritering af

nærmeste motiv kan vælges)
Fokuslås Fokus låses ved at trykke [‚] knappen eller trykke let på udløseren i (S) AF
Lysmålingssystem Fuld TTL lysmåling ved fuld blænde; 

1) 3D Farve Matrix lysmåling med 1.005-pixel CCD
2) Centervægtet måling (75% af målerens følsomhed koncentreret i 

en 8mm cirkel)
3) Spotmåling (i en 3mm cirkel, cirka 2% af hele billedrammen)

Lysmålings- 1) 3D Farve Matrix lysmåling: EV 0-20
værdier 2) Centervægtet måling: EV 0-20 

3) Spotmåling: EV 2-20 
(ved normal temperatur, ISO 100 ækvivalent, f/1.4 objektiv)

Lysmålings- CPU og AI i kombination
koblinger
Eksponerings- 1) [¡] ] Programautomatik (Flexprogram kan benyttes), 2) [™] Lukker-
indstillinger tidsprioriteret automatik, 3) [£] Blænderprioriteret automatik, 

4) [¢] Manuel; lukkertid/blænde justeres i 1/2 eller 1/3 EV trin
Eksponerings- Eksponeringskompensation i ±5 EV i 1/2 eller 1/3 EV tri
kompensation
Auto- Eksponeringsdata kan låses ved at trykke på [‚] knappen
eksponeringslås
Auto eksponerings- Antal optagelser: to eller tre
bracketing Kompensationstrin: 1/3, 1/2, 2/3 eller 1 trin
Lukker Charge-koblet elektronisk samt mekanisk lukker; 30 til 1/16.000 sek. og Bulb
Synkro-kontakt Kun X-kontakt; flashsynkronisering op til 1/500 sek.
Flashkontrol 1) Automatisk afbalanceret udfyldningsflash styret af en fem-segment TTL Multi-

Sensor: 
• 3D Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash på D1-serien, 

når der benyttes SB-80DX/SB-50DX Speedlight og D-/G-type
Nikkor objektiv

• Multi-Sensor afbalanceret udfyldningsflash, når der benyttes 
SB-80DX/SB-50DX Speedlight og AF Nikkor, som ikke er af 
D-/G-type, AI-P Nikkor objektiv

2) AA (Autoblænde)-type flash er mulig, når der benyttes SB-80DX/ SB-50DX
Speedlight og objektiv med indbygget CPU

3) Ikke-TTL Autoflash med en Speedlight som SB-80DX, 50DX, 27, 30, 22s, etc.
Flashsynkroni- 1) Synkronisering med forreste lukkergardin (normal synkronisering)
seringsmetode 2) Reduktion mod røde øjne, 3) Reduktion mod røde øjne med langtidssynkroni-

sering, 4) Langtidssynkronisering , 5) Synkronisering med bageste lukkergardin
Klarlys Lyser, når flashen er helt opladet med Speedlight SB-80DX, 50DX, 27, 30, 22s; blin-

ker (3 sek. efter flash) som advarsel om fuld flashudladning
Tilbehørssko ISO 518 Standard (med midterkontakt og sikkerhedskontaktlås)
Synkro-stik ISO 519 Standard terminal med indskruning
Selvudløser Elektronisk styret, forsinkelse: 2-20 sek.
Dybdeskarpheds- Giver mulighed for kontrol af skarphedsdybden ved tryk på 
knap nedblændingsknappen
LCD -panel LCD panel oven på kameraet: Eksponeringsværdi (lukkertid/blænde), 
information eksponeringsindstilling, eksponeringskompensation, eksponeringskompensations-

værdi, blændelås/lukkerlås, flashsynkroniseringsindstilling, fokusfelt, ekspone-
ringsbracketing information, elektronisk 
analog visning, batterimåler, CF Card check, antal billeder optaget, antal billeder
tilbage, billednummer ved visning, batterimåler for 
indbygget ur, dato/tid
LCD panel bag på kameraet: Antal billeder tilbage, følsomhed, 
hvidbalanceindstilling, billedkvalitetsindstilling, monokrom indstilling, CF Card
status, Brugerfunktion, antal pixels (L(Stor)/M (Medium); 
kun D1X)

Fjernbetjening Via 10-pin fjernbetjeningsstik
Energikilder Ni-MH Battery Pack EN-4 (7.2V DC), Multi-laderen MH-19, Quick Charger MH-

17 (12V DC)/16/15; AC Adapter EH-4 (100-240V AC)
Stativgevind 1/4 tomme (ISO 1222 Standard)
Brugerindstillinger Kan vælges på LCD’en
Dimensioner (BxHxD) Cirka 157 x 153 x 85mm 
Vægt (uden batteri) Cirka 1,1kg
Standardudstyr* Bærerem, Videokabel, Kameradæksel, Monitordæksel, "Nikon View” Software

*Standardudstyr kan variere fra land til land.
Ekstraudstyr Ni-MH Battery Pack EN-4, Multi-laderen MH-19, Quick Charger MH-17/16, AC

Adapter EH-4, CompactFlash™ kort, Speedlight SB-80DX, SB-50DX, IEEE1394
kabel SC-D1, Anti-dug søgerøjestykke DK-14, “Nikon Capture 3” Software
Capture Kontrol Software

Nikon Professionelt Digital Spejlreflekskamera D1X/D1H Specifikationer

D1X D1H

3.008 x 1.960 2.000 x 1.312
Rå (ukomprimeret Rå** 11 23
Hi (ukomprimeret YCbCr-TIFF) 8 17
Hi (ukomprimeret RGB-TIFF) 5 12
Fine (cirka 1/4 komprimeret) 29 66
Normal (cirka 1/8 komprimeret) 59 132
Basic (cirka 1/16 komprimeret) 114 265

D1X D1H D1X D1H
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“Exif Print” er et fagudtryk for Exif 2.2, som er en ny godkendt standard inden for
“Digital Still Camera Image File Format”.


