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Nikon D4S on voittanut European Professional D-SLR 
Camera 2014-2015 -palkinnon 
EISA (European Imaging and Sound Association) -palkinto julkistettu 
   
Helsinki, 15.8.2014: Nikon on saanut tämän vuoden EISA-palkintojenjakotilaisuudessa 
arvostetun tunnustuksen: se on voittanut European Professional D-SLR Camera 2014-
2015 (paras ammattilaistason digitaalinen järjestelmäkamera) -palkinnon täyden koon 
lippulaivamallillaan, Nikon D4S:llä. 
 
Tämä voitto täydentää Nikonin menestystä tämän vuoden TIPA (Technical Image Press 
Association) -palkintojenjakotilaisuudessa, jossa Nikon voitti neljä palkintoa, mukaan lukien 
Nikon D4S:n saaman Best D-SLR Professional -palkinnon. 
 
Nikon Europen tuotepäällikkö Dirk Jasper sanoo: ”D4S on digitaalisten 
järjestelmäkameroidemme huippumalli ja edustaa Nikonin osaamista parhaimmillaan. Se on 
suunniteltu täyttämään ammattikuvaajan työn kaikki vaatimukset, jotta sillä voi ottaa huikeita 
kuvia erittäin nopeasti. Olemme todella iloisia kameran voitettua sekä EISA- että TIPA-
palkinnot.” 
 
EISA nimeää vuosittain parhaat edeltävän vuoden aikana Euroopassa eri tuoteryhmissä 
julkaistut audiovisuaaliset tuotteet. Valinnoissa huomioidaan tuotteet, joita laatuun ja luoviin 
ominaisuuksiin huomiota kiinnittävät harrastajat ja ammattilaiset arvostavat. Voittajien 
valinnasta vastaavat yli 50 merkittävän valokuvaus-, video-, audio-, kodinelektroniikka- ja 
mobiilielektroniikkalehden edustajista koostuvat paneelit. Paneeleihin kuuluu lehtiä jopa 
20:stä Euroopan maasta. www.eisa.eu  
 
European Professional D-SLR Camera 2014-2015: Nikon D4S 
EISA-tuomarien lausunto: ”Vaikka kaksi vuotta Nikon D4:n jälkeen julkistettu Nikon D4S 
muistuttaa ulkoisesti hyvin paljon edeltäjäänsä, on sen toimintoja parannettu monin tavoin. 
Uusi EXPEED 4 -prosessori on mahdollistanut häkellyttävän, jopa ISO 409 600:aan 
ulottuvan ISO-herkkyysalueen sekä 11 kuvan ottamisen sekunnissa tarkennuksen seurantaa 
käytettäessä. Lisäksi entistä parempi 51 pisteen automaattitarkennus ja D-videotoiminto 
parantavat D4S:n käytettävyyttä edeltäjäänsä verrattuna. EISAn asiantuntijaryhmän 
suorittamat kattavat testit ovat osoittaneet, että Nikon D4S ansaitsee Professional D-SLR 
Camera of the Year -palkinnon.”  
 
Yhteystiedot: 
Markkinointi 
Minna Lahti 
040 8322 113 
minna@versio.fi 

Tuotetiedot 
Jyrki Tuppurainen 
050 577 2676 
jyrki.tuppurainen@nikon.fi 
 

Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista: www.nikon.fi  
 
Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917 ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan valmistaja. 
Nikon tunnetaan nykyään ympäri maailmaa digitaalisista järjestelmäkameroistaan, vaihdettavista NIKKOR-objektiiveistaan 
ja COOLPIX-kompaktikameroistaan. Nikon on ainoa iso optiikan valmistaja, joka vieläkin valmistaa lasinsa kokonaan itse 
pystyäkseen hienosäätämään objektiivin ominaisuudet ja maksimoimaan laadun ja suorituskyvyn. Nikon on myös ainoa 
valmistaja, joka on pysynyt alkuperäisessä objektiivisuunnittelussaan yli 50 vuotta. Muita Nikonin tuoteryhmiä ovat mm. 
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kiikarit, etäisyysmittarit ym. mittausinstrumentit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporation on 
listattu Tokion pörssiin. www.europe-nikon.com 
 


