
 

Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917, ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan valmistaja. Nikon 

tunnetaan nykyään ympäri maailmaa palkituista tuotteistaan, joihin kuuluu muun muassa digitaalisia järjestelmäkameroita, 

vaihdettavia NIKKOR-objektiiiveja ja COOLPIX-tuotemerkillä myytäviä kompaktikameroita. Nikon on ainoa suuri optiikkayritys, 

joka edelleen valmistaa optisen lasinsa kokonaan itse voidakseen hienosäätää objektiivien ominaisuuksia sekä varmistaa niiden 

laadun ja suorituskyvyn. Nikon on myös ainoa valmistaja, joka on säilyttänyt alkuperäisen objektiivijärjestelmänsä jo 50 vuotta. 

Muita Nikonin tuotteita ovat Sport Optics -tuotteet, joihin sisältyy kiikareita, etäisyysmittareita ja kaukoputkia, sekä oftalmiset 

tarvikkeet, mittausvälineet. IC- ja LCD-stepperit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporationin osakkeet 

noteerataan Tokion pörssissä. www.europe-nikon.com 
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Uusi laiteohjelmistopäivitys parantaa Nikon D5:n suorituskykyä 
 

Helsinki, 23.6.2016: Nikon on julkistanut uuden C-laiteohjelmistoversion 1.10, joka laajentaa 
Nikonin FX-koon digitaalisen järjestelmäkameran D5:n toimintaa. Päivitys tuo kameran 
kuvausominaisuuksiin neljä tärkeää parannusta. Videoiden enimmäistallennusaika pitenee, 
mikä koskee myös 4K UHD -videoita, ja kameraan on lisätty kolme kätevää toimintoa, muun 
muassa valokuvaukseen tarkoitettu välkynnänvähennys. Näiden neljän merkittävän 
parannuksen lisäksi laiteohjelmistoon on tehty joitakin muita parannuksia*.  
 
Videokuvaus  
D5:llä voi nyt kuvata videokuvaa 29 minuuttia 59 sekuntia millä tahansa kuvakoon ja -
taajuuden tai videolaadun asetuksella — myös asetuksella 4K UHD (3840 × 2160), jolla 
enimmäistallennusaika oli aikaisemmin vain 3 minuuttia. Videot tallennetaan enintään 
kahdeksaan 4 Gt:n kokoiseen tiedostoon.  
 
Videokuvauksen aikana D5:ssä voidaan nyt käyttää myös elektronista tärinänvaimennusta 
(VR-toiminto) FX- ja DX-pohjaisilla kuva-aloilla*2 (HD- ja Full-HD*3 -videokuvauksessa). 
Tämä toiminto vähentää kameran tärinän vaikutusta vaaka-, pysty- ja kiertosuunnissa 
(objektiivi keskuksena). Se on kätevä ominaisuus kuvattaessa ilman jalustaa tai muuta tukea 
tai kun tukea ei voi ajan tai paikan vuoksi käyttää. NIKKOR-objektiivien optiseen VR-
tekniikkaan yhdistettynä edut ovat vieläkin selvemmät. 
 
Valokuvaus 
D5:ssä on nyt välkynnänvähennystoiminto valokuvausta varten*4. Se vähentää valotuksen 
vaihteluja, joita esiintyy esimerkiksi otettaessa valokuvia loisteputkivalaistuksessa. Kun 
välkynnänvähennys on käytössä, kamera havaitsee, milloin valonlähde on kirkkaimmillaan, ja 
säätää sulkimen toimintaa automaattisesti jonkin verran, jotta saadaan tasainen valotus ja 
värintoisto.  
 
Dynaamisella tarkennuksella kohde saadaan tarkennettua, vaikka se siirtyisi pois valitusta 
tarkennuspisteestä, sillä kamera käyttää tarkennukseen myös ympäröiviä 
tarkennuspisteitä*5. Entisten 25, 72 ja 153 pisteen tarkennusvaihtoehtojen lisäksi D5:ssä on 
nyt tarjolla 9 pisteen dynaaminen tarkennus. Se tuottaa hyviä tuloksia, kun kuvaaja haluaa 
tarkentaa tietyn pienen kohdan liikkuvasta kohteesta. 
 
Uusi laiteohjelmisto on saatavilla 23.6.2016 alkaen. Se voidaan ladata maksutta seuraavasta 
osoitteesta. 
http://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/320/D5.html 
 
* Tarkemmat tiedot "lisäparannuksista" ovat nähtävissä maksuttoman laiteohjelmiston lataussivulla 

(Nikon Download Center). 
*2 Kuva-ala on hieman pienempi. 
*3 Ei käytettävissä 1920 × 1080 -rajausasetuksella 
*4 Etsinkuvauksen aikana (paitsi kuvattaessa peili ylhäällä). 
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*5 Valitusta tarkennuspisteestä riippuen 9, 25 tai 72 pisteen dynaamisessa tarkennuksessa käytettyjen 
tarkennuspisteiden määrä voi todellisuudessa olla pienempi kuin 9, 25 tai 72. 
 
Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista on osoitteessa www.europe-nikon.com  
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