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Nikon lanserar ett nytt kraftpaket i FX-format: Nikon D750 
 
Stockholm, 12 september 2014: I dag lanserar Nikon den snabba, mångsidiga och 
smidiga D750. Kameran är fullpackad med professionell bildteknik i ett kompakt 
format och ger fotografer friheten att förverkliga sina visioner med enastående 
flexibilitet. 
 
Nikon D750 är utformad för större möjligheter och med lägre vikt och ger dig fantastiska 
bilder i fullformat oavsett var du fotograferar eller under vilka förhållanden. Den nyframtagna 
sensorn i FX-format ger enastående bildkvalitet med klarare resultat än någonsin tidigare vid 
höga ISO-tal. Otroligt bra AF-prestanda, en serietagning på upp till 6,5 bps och filminspelning 
i full HD-kvalitet vid 1 080/60p kombinerat med den nya vinklingsbara monitorn gör det 
enklare för fotografen att fånga motivet från olika vinklar. Inbyggt Wi-Fi gör det möjligt att 
dela imponerande bilder i FX-format omedelbart. Nikons Picture Control 2.0 ger möjlighet till 
utmärkt bildhantering och flexibel optimering direkt i kameran. 

− Digitala systemkameror med FX-formatssensor har stadigt ökat på 
fotograferingsmarknaden och allt fler fotografer utnyttjar fördelarna med formatet. Med D750 
flyttar Nikon fram gränserna ytterligare en gång. Vi är väldigt glada över potentialen i D750: 
Det är en helt ny typ av Nikon-kamera som är otroligt mångsidig och ger fotografer 
möjligheten samt flexibiliteten att gå dit inspirationen leder dem, säger Dirk Jasper, 
produktchef för professionella produkter hos Nikon Europe. 

Frihet att våga  
Den helt nya 24,3-megapixelsensorn erbjuder ett stort dynamiskt omfång med detaljrika 
bilder oavsett känslighet och levererar bilder med imponerande skärpa och jämna 
tonövergångar. ISO-omfånget på 100–12 800 kan utökas till motsvarande 50–51 200 och 
Nikons flaggskepp, bildhanteringssystemet EXPEED 4, optimerar bildkvaliteten för både 
stillbilder och film. Den flexibilitet du behöver för att fånga snabba motiv säkerställs tack vare 
kamerans professionella Multi-CAM 3500II 51-punkters AF-system med en känslighet ned till 
otroliga -3 EV. I kombination med kamerans bildhastigheter på upp till 6,5 bps i både FX- och 
DX-format säkerställer dessa funktioner möjligheten att följa motivet och ta bilder i full 
upplösning med otrolig precision. Dessutom ger Nikons nya läge Grupperat AF-område, 
nedärvt från D4s och D810, snabb motividentifiering och isolering från bakgrunden vid 
fotografering av relativt små motiv mot en närliggande bakgrund med hög kontrast eller 
distraherande färger/mönster. 

Släpp loss din vision  
D750 är utrustad med en vinklingsbar monitor och inbyggt Wi-Fi, vilket ger fotografer utmärkt 
flexibilitet. Den vinklingsbara monitorn är utfällbar och kan vinklas 90º uppåt och 75º nedåt, 
vilket gör att du enkelt kan ta foton och spela in filmer från unika synvinklar. Under 
fotograferingen kan färgbalans och ljusstyrka justeras fritt utifrån personliga preferenser på 
kamerans 8,0 centimeter (3,2 tum) stora monitor med justerbar färg och 1 229 000 punkter. 
Med den inbyggda Wi-Fi-funktionen kan du ladda upp imponerande foton i fullformat via en 
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kompatibel smartphone eller surfplatta, eller fjärrstyra kameran via din smarta enhet. Det är 
bara att ladda ned den kostnadsfria appen Wireless Mobile Utility till din smarta enhet1. 

Frihet i filmskapandet 
Nikon D750 är byggd för att skapa imponerande filmer oavsett hur du får din inspiration. 
Nikons D-film erbjuder filminspelning i broadcast-kvalitet och i flera olika bildformat. Nikon 
D750 spelar in filmer i full HD (1 080p) med bildhastigheten 50p/60p och erbjuder en markant 
minskning av brus, moaréeffekter och felaktiga färger. En särskild filmmeny förenklar 
inspelningen genom att alla filminställningar kan sparas på ett ställe. Motorbländaren kan 
kontrolleras under inspelningen och kameran erbjuder ren HDMI ut och samtidig inspelning 
av filmsekvenser i full upplösning både i kameran och på en extern inspelare. Du kan 
konfigurera ISO-inställningarna du vill arbeta med från ISO 100 ända upp till motsvarande 
ISO 51 200, eller fixera det maximala automatiska ISO-omfånget från ISO 100 och uppåt när 
du fotograferar i M-läge. Nikons 3D-brusreducering minskar slumpmässigt brus, förvrängning 
och flimmer vid filmning med hög känslighet. Zebraläget visar exakt var högdagrarna är 
överexponerade på kamerans monitor. Överlägsen ljudkontroll ger bättre ljudinspelning och 
högre flexibilitet. Ingången för stereomikrofon och ljudutgången gör att ljudnivåerna kan 
isoleras och finjusteras både före och under inspelningen. Du kan även välja ljudintervall 
(brett/röst) och minska vindbrus när du spelar in med den inbyggda mikrofonen. 

Bärbart fullformat  
Med förträfflig ergonomi och en lätt, vädertålig monocoque-konstruktion samt 
energisparande design ger D750 total frihet i fullformat. Det djupa handgreppet ger ett säkert 
grepp om kameran oavsett handstorlek och gör det enklare att hålla bekvämt i kameran 
under längre perioder utan att bli trött. Slutarenheten i kevlar/karbonfiber-komposit har 
testats för 150 000 exponeringar och du kan ta upp till 1 230 stillbilder och spela in upp till 55 
minuter film2 på en enda laddning av det ultrakompakta och lätta uppladdningsbara 
litiumjonbatteriet EN-EL15.  

Kreativ flexibilitet  
När inspirationen slår till är D750 fullt utrustad för att stödja dina idéer. Vare sig du tar 
stillbilder eller filmar så innehåller nästa generations Picture Control-system från Nikon 
verktyg både före och efter fotograferingen som ger dig full kontroll över skärpa, kontrast, 
ljusstyrka, nyans, klarhet och mättnad. Den nya inställningen Jämn ger dig full frihet under 
efterbehandlingen genom att alla detaljer och all information om tonövergångar sparas för 
både högdagrar och skuggor. I den nya inställningen Klarhet kan kontrasten justeras exakt 
och få fram alla detaljer i fina material. Ytterligare kreativa funktioner omfattar en inbyggd 
timelapse-funktion som gör att du kan skapa timelapse-fotografier med jämna 
exponeringsövergångar med hjälp av enkla menyalternativ.  

Total Digital Imaging System 
När du fotograferar med D750 har du den fulla kraften hos Nikons Total Digital Imaging 
System i din hand. Utnyttja hela potentialen hos D750-kamerans 24,3-megapixelsensor med 
det stora utbudet av NIKKOR-objektiv. NIKKOR-objektivens höga precision och bildkvalitet 
uppfyller kraven som ställs av fotografer i alla branscher. D750 är dessutom helt kompatibel 

                                                           
1 Wireless Mobile Utility är kompatibelt med smarta enheter med iOS™ och Android™ och kan laddas ner till din smarta enhet utan kostnad från 

Google Play™ och Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc. 
2 Enligt CIPA-standarderna. 
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med Nikons branschledande Creative Lighting System, så den fungerar med en rad 
mångsidiga Nikonblixtar för kreativ fotografering med blixt, både fristående och på kameran.  

Sammanfattning av de viktigaste funktionerna: 

Ny 24,3-megapixelsensor i FX-format: Erbjuder otrolig detaljrikedom och flexibel beskärning. 

Fenomenal ljuskänslighet: ISO-omfång på 100–12 800 som kan utökas till motsvarande 50–51 200. 

Professionell AF-prestanda: Multi-CAM 3500II 51 punkters AF-system som kan ställas in på 9 

punkter, 21 punkter eller 51 punkter och en känslighet ned till -3 EV (ISO 100, 20 °C).  

Läget Grupperat AF-område: Snabb motividentifiering och bättre isolering från bakgrunden, även i 

mer komplicerade ljusförhållanden. 

Vinklingsbar monitor: Utfällbar och kan vinklas 90º uppåt och 75º nedåt. Antireflexbehandlad 8,0 cm 

(3,2 tum) RGBW LCD-monitor med 1 229 000 punkter.  

Inbyggt Wi-Fi: Ladda upp imponerande foton i fullformat till en kompatibel smartphone eller 

surfplatta3. 

Serietagning upp till 6,5 bps: Bilder i full upplösning med upp till 6,5 bps i både FX- och DX-format. 

D-movie i flerfältsformat: Filma i FX- och DX-format med full HD-kvalitet (1 080p) i 50p/60p. Du kan 
utnyttja ISO-omfånget från 100 upp till motsvarande ISO 51 200 under filmning och dessutom reglera 
slutartid, bländare och ljudvolym. Med en särskild filmmeny kan du spara alla filminställningar på ett 
ställe. 

EXPEED 4: Snabbare och bättre bildrendering samtidigt som kameran drar mindre ström  

Picture Control 2.0: Enklare efterbehandling med inställningen Jämn för maximalt dynamiskt omfång, 

eller finjustering av detaljerna med Klarhet. 

Energisparande design: Fotografera längre på en enda laddning av EN-EL15-batteriet.  

Kompakt fullformat: Förträfflig ergonomi och ett lätt, vädertåligt och kamerahus med monocoque 

konstruktion ger dig total frihet i fullformat. 

Kreativa lägen: HDR, inbyggd timelapse-funktion, effekter med Specialeffekter och Motivtyper samt 

obegränsad serietagning. 

Lagringsmedier: Två SD-kortfack för smidig fotografering. Båda kortfacken är kompatibla med 

SDXC- och UHS-I-kort med hög kapacitet. 

Fjärrstyrning: Ta ytterligare kontroll över din trådlösa fotografering med den trådlösa mottagaren WR-
R10 och den trådlösa sändaren WR-T10 eller kontrollera dina kamerainställningar med den trådlösa 
fjärrkontrollen WR-1. Anslut till Ethernet och trådlöst nätverk med hjälp av datasändaren UT-1 (tillval) 
och den trådlösa sändaren WT-5.  

 

 

                                                           
3 Wireless Mobile Utility är kompatibelt med smarta enheter med iOS™ och Android™ och kan laddas ner till din smarta enhet utan kostnad från 

Google Play™ och Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube och andra märken är varumärken som tillhör Google Inc. 
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Beräknad säljstart är den 23 september och det rekommenderade priset är:   

Endast kamerahus  20 990SEK 

Kit med/24-85mm  24 990SEK 

Kit med 24-120mm  25 990 SEK 

Kit med 24-120 har en senare säljstart. 

För pressbilder, vänligen besök http://press.nikon.se 
 

Presskontakt 
Irena Strozyk, marknadskoordinator på Nikon, tel: 070- 995 58 25 eller e-post: 
strozyk@nikon.se   
Mats Haglund, produktspecialist på Nikon, tel: 08-594 109 19 eller e-post: 
mats.haglund@nikon.se 
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