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Nya Nikon 1 J5 hjälper dig att fånga och dela dina 
viktigaste ögonblick 
 
Stockholm, 2 april 2015: Idag lägger Nikon till den nya Nikon 1 J5 i sitt utbud av 
kompakta Nikon 1-kameror med utbytbara objektiv. Med bildhastighet och autofokus i 
världsklass, ny CMOS-sensor med högbildkvalitet, förpackad i ett mycket kompakt 
format i en klassisk Nikon design så kommer denna nya Nikon 1 att ta din 
fotografering till en helt ny nivå. 
 
Med en perfekt balans av hastighet, smidighet och bildkvalitet utmärker sig Nikon 1 J5 i alla 
situationer. Tack vare en ny bakbelyst sensor i CX-format som är fyra gånger större än 
sensorerna som sitter i de flesta kompaktkameror hamnar kompaktkameror och 
smartphones långt efter.1 Nikon 1 J5 är den första Nikon-kameran som kan spela in film i 
ultraskarp 4K2, och dessutom ta enastående stillbilder på 20,8 megapixlar och jämna 
timelapse-filmer. Tack vare kamerans fantastiskt snabba autofokus kan du utan problem 
fotografera i svag belysning eller enkelt frysa händelserna i 20 bps med följande AF i det nya 
Sportläget.3 Den vinklingsbara pekskärmen och de manuella reglagen ger dig möjlighet att ta 
till vara på alla dina kreativa idéer, samtidigt som 1 NIKKOR-objektiven ser till att fånga alla 
livfulla detaljer, oavsett motiv. När du vill dela med dig av dina bilder så går det snabbare än 
någonsin att ladda upp fotografier i hög kvalitet via en smart enhet och den Wi-Fi- och NFC-
utrustade Nikon 1 J5. 
 
− Med sin nya klassiska design och goda ergonomi är Nikon 1 J5 ett bra verktyg för att ta 
steget från ögonblicksbilder till fotografering. Människor som vill utveckla sin kreativitet 
kommer att uppskatta de lättåtkomliga manuella reglagen, och kamerans snygga stil som ger 
dig den rätta fotografiska känslan. När det gäller innovationer har Nikon 1 alltid legat steget 
före inom bildhastighet och detta är dessutom den första kameran från Nikon som ger dig 
möjlighet att spela in film i 4K. Alla som vill ta steget till fotografering med stort F, men som 
inte vill ge upp bärbarhet och pekskärm, kommer att gilla vad Nikon 1 J5 har att erbjuda, 
säger Jordi Brinkman, produktchef, Nikon 1 Compact System Cameras, Nikon Europe. 
 
En ny nivå av bildkvalitet  
Med Nikon 1 J5 i handen slipper du alla begränsningar du upplevt hos kompaktkameror och 
smartphones. Detta är den första Nikon 1-kameran med en stor bakbelyst sensor i CX-format 
som är specifikt utformad för att ta in maximalt med ljus. Detta, i kombination med kamerans 
stora ISO-omfång på 160–12 800 och den avancerade brusreduceringen i nästa generations 
EXPEED 5A-bildprocessor, ger dig bilder av hög kvalitet oavsett motiv. Nikons bildprocessor 
EXPEED 5A tillhör nästa generations processorer och ligger bakom kamerans blixtsnabba 
autofokus, intelligenta brusreducering och kristallklara bilder. Den snabbare 
bearbetningshastigheten hanterar enkelt kamerans många kreativa lägen och bländande 
snabba serietagningshastighet. De enorma mängderna bilddata från sensorn med 20,8 
megapixlar omvandlas enkelt till perfekta bilder och filmer med 4K-upplösning.2 
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Missa inget  

Tack vare den bländande snabba serietagningshastigheten och det avancerade hybrid-
autofokus-systemet i Nikon 1 är få saker för snabba för Nikon 1 J5. Detta är en kamera som 
kan fånga snabba händelser där även en D-SLR-kamera kan missa. Fotografera i 
rekordsnabba 20 bps med följande AF eller upp till 60 bps med fokus låst vid den första 
bilden. Det är enkelt att hitta kamerans serietagningsläge. Ställ bara in funktionsratten på 
Sport.3 Du kan välja vilken hastighet du vill fotografera i och visa snabba actionsekvenser 
direkt som en grupp bilder. Nikons innovativa hybrid-AF-system ser till att alla bilder blir 
perfekta, oavsett motiv. Systemet använder sig av 171 autofokuspunkter för att snabbt låsa 
fokus på motivet och växlar snabbt mellan 105 fassökande AF-punkter och snabb 
kontrastdetekterande AF. Fassökande AF upptäcker rörelser blixtsnabbt. 
Kontrastdetekterande AF går hela vägen till kanten av bilden så att du får skarpt fokus på 
perifera motiv, även i dålig belysning.  

Hisnande Nikon 1-filmer 

Nikon 1 J5 är din perfekta filmpartner för allt från actionfyllda filmsekvenser i full HD och 
färgglada reseskildringar i 4K till effektfulla timelapse-filmer. Utöver filmer i 1 080/60p FULL 
HD2 kan du spela in filmsekvenser i 4K, samt utnyttja kamerans hastighet till att spela in 
slowmotionsekvenser (120 bps) i HD-kvalitet. Det supersnabba hybrid-AF-systemet i Nikon 
1, med snabb och exakt fassökande AF, ger mjuka rörelser med precis motivföljning. E-VR 
(elektronisk vibrationsreducering) ser till att dina filmer är vibrationsfria även när du filmar fullt 
inzoomad4 och tack vare den snabba bildprocessorn i kameran kan du använda Automatiska 
stillbilder eller manuell fotografering för att ta högupplösta stillbilder samtidigt som du filmar. 
Nikon 1 J5 är dessutom den första kameran i Nikon 1-serien som kan spela in timelapse-
filmer. Ställ in kameran på att ta bilder var 5:e, 10:e eller 30:e sekund för att skapa 
fantastiska timelapse-filmer i full HD från upp till 300 fotografier.  

Skapa och dela  
Men Nikon 1 J5 är inte kompakt synonymt med hoptryckt, utan det är enklare än någonsin att 
dela dina bästa bilder. Tack vare att det är gott om plats mellan reglagen kan du använda 
dem utan att släppa motivet med blicken. Växla enkelt mellan PSAM- och Sport-läge med 
funktionsratten. Ändra inställningar med kommandoratten och nå inställningar du använder 
ofta med Fn (funktionsknappen). Främre och bakre grepp innebär att du lätt kan få ett bra 
grepp om kameran, och den vinklingsbara LCD-monitorn på 7,5 cm (3 tum) med 1 037 000 
punkter är även en pekskärm som lyder din minsta vink. Håll kameran lågt för extrema 
actionbilder eller fotografera högt över ditt huvud tack vare 86 graders vinkel. Ta perfekta 
självporträtt genom att vinkla monitorn upp till 180 grader, och använd det nya Självporträtt-
läget för att mjuka upp huden eller ställ in självutlösaren. Håll Nikon 1 J5 mot en NFC-
kompatibel (Near Field Communication) smart enhet för att enkelt föra över bilden som visas 
på kamerans LCD-skärm. Om du vill föra över foton till din smarta enhet via Wi-Fi trycker du 
helt enkelt på kamerans dedikerade Wi-Fi-knapp5. Du kan även använda Wi-Fi-funktionen för 
att fjärrstyra kameran eller skapa perfekta kompositioner genom att förhandsgranska 
bilderna på skärmen på en surfplatta eller smartphone. 

Innovationer från Nikon 1  
Innovationerna från Nikon 1 gör det snabbt och enkelt att förvandla det vanliga till det 
ovanliga. Livejustering av bilder kan nu använda sig av Nikons Kreativ palett och fungerar 
med fler lägen än tidigare, för mer konstnärliga bilder direkt kameran. Kombinationen av 
dessa två funktioner ger dig många olika sätt att justera fotografiet innan du tar det. Med 
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Livejustering av bilder kan du finjustera slutartid, bländare, ljushet och kontrast. Kreativ palett 
ger dig möjlighet att lägga på konstnärliga filter av professionell kvalitet. Dra bara i reglaget 
på pekskärmen för att få den känsla du vill ha. Ändringarna visas direkt på LCD-monitorn i 
båda lägena. Det du ser är exakt vad du får när du trycker på avtryckaren. Precis som med 
alla Nikon 1-kameror kan du använda Rörligt foto för att skapa fotografier som rör sig med ett 
enda klick och Nikons omtalade funktion Fånga bästa ögonblicket ger dig möjlighet att fånga 
ögonblicket med Smart fotoväljare, Aktivt val och Slowmotionvisning.  

1 NIKKOR-objektiv 
De bästa objektiven ger de bästa bilderna, och 1 NIKKOR-objektiven är helt enkelt 
enastående. Välj bland ljusstarka objektiv med fast brännvidd, superteleobjektiv och objektiv 
med extravidvinkel för att fånga alla typer av motiv med skarp precision. Samtliga 1 NIKKOR-
objektiv är optimerade för filminspelning och har den lätta, kompakta konstruktion som gör 
Nikon 1-systemet unikt. För ytterligare möjligheter finns Nikons FT1-fattningsadapter som 
tillval, som ger dig möjlighet att använda NIKKOR-objektiv med F-fattning i DX- och FX-
format med din Nikon 1-kamera.6 

Sammanfattning av de viktigaste funktionerna: 

Stor och snabb bakbelyst CMOS-sensor med 20,8 megapixlar: från fantastiska bilder i svagt ljus 

till konstnärligt oskarpa bakgrunder – bildkvaliteten är på en helt ny nivå. 

Tydliga resultat i svagt ljus: ISO 160–12 800 med manuell och automatisk ISO-styrning. Den 

avancerade brusreduceringen ger renare och mer väldefinierade bilder även vid hög känslighet.  

EXPEED 5A: Nikons helt nya bildprocessor ger dig möjlighet att ta vackra bilder och spela in filmer i 

hög hastighet. 

Blixtsnabb serietagning: fotografera i rekordsnabba 20 bps med följande AF eller upp till 60 bps med 

fokus låst vid den första bilden. 

Sport-läge: enkel åtkomst till kameras serietagningslägen och ger dig möjlighet att visa snabba 

actionsekvenser direkt som en grupp bilder.3 

Avancerad hybrid-AF: AF-system med 171 punkter. Inte mindre än 105 fassökande AF-punkter låser 

och följer motivet otroligt snabbt och exakt.  

Spännande filmer: spela in ultraskarpa film i 4K/15p eller i 1 080/60p full HD. Fånga högupplösta 

stillbilder medan du filmar och visa HD-filmer inspelade med 120 bps i extrem slowmotion.  

Timelapse: skapa imponerande timelapse-filmer i full HD från upp till 300 fotografier. 

Manuella reglage: kameran är utrustad med lättåtkomliga PSAM-reglage, kommandoratt och Fn-

knapp. 

Vinklingsbar pekskärm: den 7,5 cm (3 tum) stora LCD-monitorn på 1 037 000 punkter svarar snabbt 

på tryck och är tydlig även när den vinklas. 

Utrustad med Wi-Fi och NFC: dela alla dina bästa bilder enkelt via din surfplatta eller smartphone. 

En särskild knapp ger dig direkt åtkomst till kamerans Wi-Fi-funktioner.5 

Livejustering av bilder med Kreativ palett: förbättra dina foton och filmer snabbt och intuitivt i en 

mängd lägen via kamerans pekskärm, innan du tar bilden. 
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Kreativt läge: enkel åtkomst till 14 effekter för stillbilder och filmer samt fem olika motivlägen. Sju nya 

effekter, inklusive Pop, Mjuka hudtoner och Retro.  

Fånga bästa ögonblicket: återge ögonblickets magi med Smart fotoväljare, Aktivt val och 

Slowmotionvisning. 

Klassisk design: Nikon 1 J5 finns tillgänglig i tre färgkombinationer. Välj mellan svart kamerahus och 
svart objektiv, silver/vitt kamerahus och silverfärgat objektiv eller silver/svart kamerahus och 
silverfärgat objektiv. 

1 NIKKOR standardobjektiv: behåll fokus på händelsernas centrum med objektivet 1 NIKKOR VR 

10–30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM. 

Kostnadsfri programvara och lagring: importera, organisera, redigera och dela enkelt foton, 
filmklipp och Rörligt foto med Nikons kostnadsfria bildhubb ViewNX-i och programvaran ViewNX-
Movie Editor. Du får 20 GB kostnadsfritt lagringsutrymme på NIKON IMAGE SPACE.  

Tillbehör som säljs separat:  

 Väskset för CB-N2220SA-kamerahus 

 N-MP001 Selfiepinne 
  

Medföljande tillbehör:  

 Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL24  

 Batteriladdare MH-31 

 UC-E20 USB-kabel 

 Nackrem 

 Kamerahuslock BF-N1000 
  

Nikon 1 J5, 4 990 kronor  

Nikon 1 J5 1 NIKKOR VR 10-30mm PD zoom, 5 490 kronor  

Nikon 1 J5 1 NIKKOR VR 10-100mm, 7 690 kronor 

Nikon 1 J5 1 NIKKOR VR 10-30mm PD zoom+30-110mm, 7 290 kronor 

Säljstart för Nikon 1 J5 är den 30 april. 

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   
Lars Pettersson, produktspecialist på Nikon, tel: 08-594 109 12 eller e-post: 
lars.pettersson@nikon.se 
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Fotnoter 

1 Den 1 tum stora sensorn i CX-format som används i Nikon 1 J5 är ca fyra gånger större än 
sensorerna av typen 1/2,3 tum som används i de flesta kompaktkameror. 

2 Filmer i 4K kan visas på datorer med hög prestanda via Nikons programvaruplattform ViewNX-i och 
kan redigeras med ViewNX-Movie Editor. 

3 Sport-läge/snabb serietagning: beroende på fotograferingsförhållanden och minneskortets skriv-
hastighet kan buffring fortsätta under några ögonblick efter att du släppt upp avtryckaren helt, och det 
kan ta ett ögonblick innan du kan fotografera igen. 

4 E-VR (elektronisk vibrationsreducering) ger skarpa HD-filmer och Rörligt foto. 

5 Hämta bara Wireless Mobile Utility till din smarta enhet för att använda Wi-Fi-funktionen. Den är 
kompatibel med smarta enheter med iOS™ och Android™ och kan hämtas till din smarta enhet utan 
kostnad från Google Play™ eller Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube och 
andra märken är varumärken som tillhör Google Inc. 

6 FT1-fattningsadaptern har stöd för en mängd olika NIKKOR-objektiv med F-fattning. Se produktsidan 
för Nikon FT1-fattningsadapter eller kontakta Nikons support för en lista med kompatibla objektiv.  
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