
Digitalt speilreflekskamera for deg som elsker å ta bilder
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Nikon D70 digitalt speilreflekskamera - gled deg 
over avanserte finesser, høy ytelse og suveren kvalitet.

Med Nikon kan du gjøre mer.

Bildebrikke med 6,1 million punkter i
Nikons DX-format, avansert digital
bildeprosessering og Nikon optikk - det
gir skarpe bilder med flotte farger.

Nøyaktig hvitbalanse og presis lysmåling,
samt kontrast- og fargekontroll som får
frem de fineste detaljene i motivet.

Optimalt samspill mellom fotografiske og
digitale teknikker gir rask respons og sikrer
deg bildet når det går fort for seg.

Slipp kreativiteten løs med Nikkor
objektiver, innebygget blitz med 
i-TTL-styring, og Nikon View og Nikon
Capture programvare.

Gleden ved avansert og lettvint
fotografering

Bruken av D70 er intuitiv. Ergonomisk form gjør at
det lette og kompakte kamerahuset ligger godt i
hånden, og at du har lettvint adgang til kamera-
kontrollene. Den optiske søkeren med
brillebærerokular og høy forstørrelsesgrad gjør det
behagelig å komponere bildet. Den store og lettleste
LCD-skjermen viser større menyfonter og ikoner, og
forenkler avspillingen ved å rotere vertikale bilder
automatisk. Du vil også glede deg over at det
kraftige litium-ion-batteriet har kraft nok til hundrevis
av bilder mellom hver opplading.

Et hjerte for bilder

D70 har en bildebrikke (CCD) i Nikons DX-format. 
Med 6,1 million effektive punkter sørger den for høy

oppløsning og stor detaljskarphet.
Hjertet i kameraet er en databrikke

av siste generasjon, med
neste generasjons

algoritmefunksjoner. Den
prosessserer bildene for å få

best mulig bildekvalitet, og
optimaliserer systemets samlede ytelse. Databrikken
kontrollerer også hvitbalanse, automatisk kontrast-
justering og fargekontroll, og utfører sanntids
bildeprosesseing for å fjerne støy i bilder som er tatt
på lange lukkertider.

Større fotoglede med høy ytelse

Skru på D70 og kameraet er ”skuddklart”. Trykk inn
utløseren og den reagerer øyeblikkelig. Bildene
prosesseres og lagres ekstremt raskt på Compact-
Flash-kort, selv om de komprimeres i råfilformatet
Nikon Electronic Format for å få plass til flere høy-
kvalitets NEF (RAW)-bilder på kortet. Bildet vises på
D70s lyssterke LCD-skjerm praktisk talt uten forsin-
kelse. Nikons 5-felters Multi-CAM900 autofokusmodul
fokusererer raskt og nøyaktig under praktisk talt alle
lysforhold. Dessuten rommer  D70 inntil 12 bilder
(JPEG NORMAL-Large) i det overdimensjonerte
bufferminnet, med en opptakshastighet på 3 bilder i
sekundet.

Oppfinnsomhet - for bedre og mer forutsigbare resultater

For best mulig resultater under alle forhold, byr D70
på en slagkraftig kombinasjon av personlig kontroll
og avanserte automatiske bruksmåter. Syv nye
digitale bildeprogrammer optimaliserer automatisk
hvitbalanse, oppskarping, kontrast, farger, farge-
metning og fargetone. Portrettprogrammet, for
eksempel, gir en myk og tiltalende gjengivelse av
hudtoner, med bakgrunnen delvis utvisket for å
fremheve hovedmotivet. De andre programmene
optimaliserer bildene med innstillingene Auto, land-
skap, nærbilde, sport, nattmotiv og nattportrett.

Fremragende bildekvalitet begynner med optimal
eksponering, som omfatter nøyaktig hvitbalanse og

kontrastjustering. D70 har tre TTL lysmålemetoder:
Nikons anerkjente 3D Matrix fargelysmåling med
1005-punkters RGB-sensor, sentrums-
dominert lysmåling og forskjellige punkt-
målinger.

Følsomheten kan innstilles fra ISO 200 til
1600. Lukkertider fra 30 sekunder til
1/8000 sekund gir god kontroll, mens
alternative eksponeringer gjør det lille ekstra som
sikrer at eksponeringen blir en fulltreffer under ekstra
vanskelige forhold. Nikons innebygde i-TTL balansert
utfyllingsblitz kan synkroniseres helt ned til 1/500
sekund for effektiv utfyllingsblitz selv i sterkt dagslys.

Flere muligheter til å skape bilder

Alle bilder begynner med et objektiv, og ingen
objektiver yter mer enn AF Nikkor. Denne eksklusive

objektivserien dekker hele området fra 180°
10,5 mm fisheye til 600 mm supertele. 
Her finner du zoomobjektiver og faste brenn-
vidder som bidrar til at D70 yter maksimalt.
Når det gjelder blitzfotografering, har D70 en
innebygget blitz med i-TTL-styring, trådløs
kontroll av eksterne blitzer, og så kort

synkroniseringstid som 1/500 sekund. Nikons totale
bildesystem omfatter også Nikon programvare og
programpakken Nikon Capture (selges separat), 
som gir adgang til alle gledene med  de kreative
mulighetene i NEF-formatet på en PC eller Mac.



Og enda er det mer
• Direkte utskrift med PictBridge-kompatible skrivere.
• Praktisk system for kombinert lagring i JPEG og NEF (RAW).
• Rutemønster i søkeren når du ønsker det.
• Støtter CompactFlash™-kort type I og II og MicroDrive™ 
- kompatibelt med FAT32-formatet og Lexar WA-teknologi
• EN-EL3* oppladbart Li-ion-batteri følger med, sammen med

batteriholder for bruk av tre CR2-batterier.
* Med et fulladet EN-EL3-batteri kan det tas cirka 400 bilder 

(basert på Nikons standard testbetingelser).

• Støtter støvfjerningsfunksjonen Image Dust Off i Nikon Capture 4
(versjon 4.1).

• Trådløs fjernstyring er mulig.
• Klart beskyttelsesdeksel til objektivet.

Spesifikasjoner for Nikon D70 digitalt speilreflekskamera
Lysmålerens følsomhetsområde 1) EV 0 – 20 (3D matrix fargelysmåling - sentrumsdominert lysmåling)

2) EV 3 – 20 (punktmåling)    
(ISO 100-ekvivalens, f/1,4 objektiv, 20°C).

Eksponeringskontroller Digitale bildeprogrammer (Auto, portrett, landskap, nærbilde, sport, nattmotiv, 
nattportrett), programautomatikk )P) med fleksiprogram, lukkerprioritert automatikk 
(S), blenderprioritert automatikk (A), manuell (M).

Eksponeringskompensasjon ±5 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV.
Eksponeringslås Målt lysverdi låses med AE-L/AF-L-knappen.
Alternative eksponeringer To eller tre opptak ±2EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV.
Fremtrekksfunksjoner 1) Enkeltbilde.

2) Serieopptak (C): cirka 3 bilder i sekundet (kontinuerlige serier med inntil 12 bilder 
i JPEG-format, 5 bilder med RAW-format).

3) Bruk av selvutløser eller fjernkontroll. 
Lukker Kombinert mekanisk og elektronisk lukker. Lukkertider fra 30 sekunder til 1/8000 

sekund i trinn på 1/3 eller 1/2 EV, samt bulb.
Synkrokontakt Bare X-kontakt. Blitzen synkroniseres inntil 1/500 sekund.
Blitzstyring 1) TTL : TTL-styring med 1005-punkters RGB-sensor

• Innebygget blitz: i-TTL balansert utfyllingsblitz eller standard i-TTL-styring 
(punktmåling eller med funksjonsvelgeren på M).

• SB-800 eller 600: i-TTL balansert utfyllingsblitz eller standard i-TTL-styring 
(punktmåling).

2) Blenderstyrt automatikk : tilgjengelig for SB-800 og 600 sammen med CPU-objektiv.
3) Automatikk uten TTL: tilgjengelig med blitzer som SB-800, 80DX, 28DX, 28, 

17 og 22s.
4) Avstandsprioritert manuell kontroll er tilgjengelig med SB-800 og SB-600.

Blitzsynkronisering 1) På fremre 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 , , , : Blitzen spretter opp automatisk og styres automatisk. 
P, S, A, M: Blitzen spretter opp når du trykker på utløseren. 
Ledetall: (ISO 200/ISO 100): Cirka 15/11. Manuell og full styrke: 17/12.

Blitzkompensasjon –3 – +1 EV i trinn på 1/3 eller 1/2 EV
Blitzens klarsignal Lyser når blitzer i SB-serien, som SB-800, 600, 80DX, 50DX, 28DX, 28, 27 eller 22s 

er fulladet. Blinker i 3 sekunder etter opptak hvis blitzen er avfyrt på full styrke.
Tilbehørssko Standard ISO-type med blitzkontakt og låseanordning.
Selvutløser Elektronisk styrt. Fra 2 til 20 sekunders forsinkelse.
Dybdeskarphetskontroll CPU-objektiver kan blendes ned til den åpningen brukeren har valgt (bruksmåte [A]

og [M]) eller den verdien som er valgt av kameraet (digitale variprogrammer, 
bruksmåte [P] og [S]).

Fjernkontroll Trådløs fjernkontroll ML-L3 (ekstrautstyr).
Strømkilde Ett oppladbart Nikon EN-EL-3 Li-ion-batteri.

• Tre CR2 litiumbatterier (i batteriholder MS-D70 som følger med).
• Nettadapter EH-5 AC (ekstrautstyr).

Stativfeste 1/4" (ISO 1222)
Størrelse (B x H x D) Cirka 140 x 111 x 78 mm.
Vekt Cirka 595 gram, uten batteri, lagringskort, kamerahusdeksel eller skjermdeksel.
Tilbehør som følger med* Bærestropp, kamerahusdeksel, søkerdeksel, deksel til LCD-skjermen, videokabel, 

USB-kabel, oppladbart Li-ion-batteri EN-EL3, hurtiglader MH-18, Nikon View på 
CD-ROM, batteriholder MS-D70 for CR2-batterier.

Ekstrautstyr Oppladbart Li-ion-batteri EN-EL3, multilader MH-19, hurtiglader MH-18, nettadapter 
EH-5, blitz SB-800/600, Nikon Capture 4 (versjon 4.1) programvare, halvmykt etui 
CF-D70, fjernkontroll ML-L3, CompactFlash™-kort.

* Hvilket tilbehør som følger med kan variere fra land til land.

Ekstrautstyr
• AF, AF-S og DX Nikkor objektiver.
• DX Zoom-Nikkor 18-70 mm 

f/3.5-4.5G IF-ED.
• Fjernkontroll ML-L3.
• De nye blitzene SB-600 og SB-800.

DX Zoom-Nikkor 18-70 mm 
f/3.5-4.5G IF-ED

SB-600 blitz COOLWALKER MSV-01 viewer for
digitale bilder

• COOLWALKER MSV-01 viewer for digitale bilder.
• Nikon Capture 4 (versjon 4.1) programvare.
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Kameratype Digitalt speilreflekskamera.
Effektive bildepunkter 6,1 million
Bildebrikke RGB CCD: 23,7 x 15,6 mm. 6,24 millioner bildepunkter totalt. 
Bildestørrelse (punkter) 3008 x 2000 [L], 2240 x 1448 [M], 1504 x 1000 [S]
Følsomhet 200 – 1600 (ISO-ekvivalens) i trinn på 1/3 EV.
Lagringsmedier CompactFlash™ lagringskort type I og II, Microdrive™.
Lagring Komprimert NEF (RAW): 12-bits tapsfri kompresjon, JPEG: følger JPEG-standarden.
Filsystem Exif 2.2, samsvarer med designregler for kamera filsystemer (DCF) og digitalt 

utskriftsformat (DPOF).
Hvitbalanse Auto (TTL hvitbalansekontroll med 1005-punkters RGB-sensor), seks manuelle 

innstillinger med finjustering, forvalgt hvitbalanse, alternative hvitbalanser kan utføres.
Skjermen 1,8 tommers, 130.000-punkters TFT LCD-lavtemperaturskjerm med lysstyrkejustering.
Avspilling Enkeltbilde: miniatyrvisning (4 eller 9 felter). Avspilling med forstørrelse. 

Lysbildeshow. Histogram. Markering av høylys. Automatisk bilderotering. 
Sletting Formater lagringskortet, slett alle bilder, slett utvalgte bilder.
Grensesnitt USB 2.0
Objektiver som kan brukes*1 1) DX Nikkor : alle funksjoner støttes.

2) AF Nikkor type G eller D : alle funksjoner støttes.
3) Micro Nikkor 85 mm f/2,8D : alle funksjoner unntatt autofokus og noen 

eksponeringskontroller.
4) Andre AF Nikkor*2 : alle funksjoner unntatt 3D matrix fargelysmåling og i-TTL 

balansert utfyllingsblitz for digitale speilreflekskameraer. 
5) AI-P Nikkor : alle funksjoner unntatt 3D matrix fargelysmåling, i-TTL balanser

t utfyllingsblitz for digitale speilreflekskameraer, og autofokus.
6) Objektiver uten CPU : kan brukes med eksponeringskontroll M, men lysmåleren 

virker ikke. Den elektroniske avstandsmåleren kan brukes hvis objektivets største 
blenderåpning er 5,6 eller større.

*1 IX Nikkor objektiver kan ikke brukes. *2 Unntatt objektiver til F3AF.

Bildevinkel Tilsvarer 35 mm-format med brennvidden multiplisert med 1,5.
Søkeren Fast, optisk pentaprisme. Innebygget diopterjustering (–1.6 to +0.5 m–1)
Øyeavstand 18 mm (–1.0 m–1)
Mattskive Leveres med klar BriteView mattskive type Mark II med fokusklammer, og med 

rutemønster på kommando.
Motivdekning Cirka 95%
Søkerforstørrelse Ca 0,75 x med 50 mm objektiv på uendelig og –1,0 m–1

Autofokus TTL fasesøkende med Nikon Multi-CAM900 autofokusmodul. Fokuseringslys for 
avstander fra cirka 0,5 til 3 meter.
AF måleområde (lys): –1 til +19 EV (ISO 100-ekvivalent, 20°C).

Fokusfunksjoner 1) Autofokus (AF): enkeltbilde AF (AF-S), kontinuerlig AF (AF-C). Følgefokus 
aktiveres automatisk når motivet beveger seg.

2) Manuell fokusering.
Fokusfelt Det er 5 valgbare fokusfelter.
AF søkefeltfunksjon 1) Enkeltfelt AF

2) Dynamisk AF
3) Dynamisk autofokus med prioritering av nærmeste motiv. 

Fokuslås Fokus kan låses ved å trykke utløseren halvveis inn (enkeltbilde AF) eller ved å 
trykke på AE-L/AF-L-knappen.

Lysmåling Tre systemer for lysmåling gjennom objektivet (TTL) på største blenderåpning:
1) 3D matrix fargelysmåling med 1005-punkters RGB-sensor.
2) Sentrumsdominert: 75 % (sirkel med diameter 8 mm) av måleresultatet tas fra 

sirkelen med diameter 6, 8, 10 eller 13 mm i sentrum av søkeren, eller det måles 
et gjennomsnitt av hele motivet.

3) Punktmåling: I sirkel med 2,3 mm diameter (cirka 1% av bildefeltet) i sentrum av 
det aktive fokusfeltet.
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