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Nikon utmanar actionkameramarknaden med spänning i 
360 grader 
 
Stockholm, 5 januari 2016: Nikon Corporation tar idag steget in på 
actionkameramarknaden genom att presentera utvecklingen av ett sortiment med 
actionkameror som bygger på Nikons högkvalitativa teknik inom optik och 
bildhantering. 
 
Den första kameran i sortimentet är KeyMission 360 – en bärbar actionkamera som kan 

spela in video i 360 och 4K UHD. Genom att kombinera de här olika typerna av relevant 
teknik i en kamera ger Nikon en välbehövlig skjuts till marknaden, där produkterna tidigare 

ofta har haft begränsade möjligheter att spela in video i 360, och gör den här tekniken 
tillgänglig för majoriteten av kunderna. 

 

KeyMission 360, en actionkamera med videoinspelning i 360° 

KeyMission 360 har en kombinerad bildsensor/objektiv på båda sidor om kameran. Bilderna 
kombineras i kameran för att skapa en realistisk, högupplöst bild i 360°. Själva kameran är 
vattentät till 30 meters djup utan separat undervattenshus. Den är dessutom mycket tålig, 
och klarar damm, stötar och låga temperaturer utan problem. Dessutom minskas effekterna 
av kameraskakning tack vare pålitlig elektronisk vibrationsreducering som aktiveras via 
appar under uppspelning, vilket gör filmerna skarpa och tydliga. Den är utformad för att 
användas i alla de olika utmanande förhållanden som man förväntar sig att en actionkamera 
ska klara. Samtidigt är den lättanvänd och låter användaren röra sig fritt, så att man kan 
fotografera en mängd olika sport- och fritidsaktiviteter utomhus.   
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Nikon visar referensmodeller av KeyMission 360 i Nikon-montern på den internationella 
CES-mässan 2016, en av världens största utställningsplatser för konsumentelektronik. 
Mässan äger rum mellan den 6 januari (onsdag) och den 9 januari (lördag) 2016 i Las Vegas 
i Nevada, USA. 

KeyMission 360 – den första i Nikons sortiment med actionkameror – lanseras i vår 
tillsammans med flera särskilda tillbehör.  

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 

 
Specifikationer, design, produktnamn och standardtillbehör kan skilja sig mellan olika länder och 
områden. Tillverkaren kan ändra specifikationer och utrustning utan föregående meddelande och utan 
ansvarsskyldighet. 
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