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Nikon D300S – Nikons största filmsatsning hittills 
Bygger vidare på Nikon D300 och har HD-film i stereo 

 

Stockholm, 30 juli 2009 - Nikon lanserar D300S, som med sina filmfunktioner breddar möjligheterna 

för kreativa bildskapare. 

 

Med D300S kan du spela in och redigera HD-filmer i stereo och med den externa stereomikrofonen blir 

ljudet mer realistiskt. Vidare ser D300S, med autofokusfunktioner och filmredigering, till att du kan göra 

mer i kameran och mindre i datorn.  

 

En högupplöst TFT-monitor på 3 tum och 920 000 punkter ger en utmärkt bildvisning och underlättar 

komponering av filmer. Filmklippen i kameran kan enkelt redigeras genom att start- och slutpunkt väljs 

under uppspelningen. Du kan även visa en virtuell horisont under filmtagningen om du vill. Bland de 

många bearbetningsverktygen i kameran finns en funktion som bland annat kan ändra storlek på bilderna 

så att RAW-filer bearbetas till någon av de fyra förinställda storlekarna. Med den nya kontakten av typ C 

HDMI kan du även redigera bilder och film med hjälp av en HD-skärm. 

 

Växla snabbt mellan foto och film 

D300S är först i sin klass att ha dubbla kortfack för CF (Compact Flash™) och SD (Secure Digital™). Du 

kan till exempel lagra stillbilder på ena minneskortet och filmklipp på det andra. En ny LV-knapp gör det 

enklare än någonsin att växla mellan stillbilder och filmer. 

 

Lars Pettersson, Produktspecialist på Nikon Nordic, säger: ”Allt fler vill kombinera konstformerna foto och 

film. D300S ger inte bara fantastiska stillbilder utan även högst kompetenta filmer – i en kompakt kamera 

till ett överkomligt pris. Förhoppningsvis kan D300S bidra till ytterligare kreativitet runt om i landet.”  

 

Över till foto – bygger vidare på D300 

D300S har en CMOS-sensor i DX-format med 12,3 megapixel, ett snabbt och exakt autofokussystem med 

51 punkter och bildbearbetningskonceptet EXPEED – allt i ett diskret och kompakt kamerahus. 

 

D300S tar upp till 7 bilder per sekund utan att några ytterligare batterier behövs. Med tillbehörsbatteriet 

MB-D10 som säljs separat är det möjligt att ta 8 bilder per sekund, och det ger även ökad bekvämlighet vid 

fotografering vertikalt. 



Nikon Sverige 
Råsundavägen 12 

169 67 Solna 
08-594 10 900 
www.nikon.se 

  PRESSMEDDELANDE  
 

 

Kameran delar den banbrytande bildtekniken med D300, till exempel systemet för motividentifiering med 

1 005 pixlars RGB-färgmätning och oöverträffade autofokusprestanda från autofokussystemet 

Multi-CAM3500 med 51 punkter. Det ger tillsammans exakt autofokus, exponering och automatisk 

vitbalanskontroll. 

 

D300S har även ett tyst läge för diskret fotografering genom att du kan fördröja spegelåtergången 

manuellt. 

 

Samma multiväljare som hos D3-serien  

Ergonomin har förbättrats genom samma multiväljare som hos kameror i D3-serien och D700. 

Mittknappen kan bland annat starta och stoppa filminspelning. Infoknappen förenklar informationsvisning 

och har genvägar till ofta använda inställningar. Den inbyggda, uppfällbara blixtdiffusorn täcker ett 16 mm 

brett synfält. 

 

D300S kommer att kosta 20 990 kr inkl moms och säljstart är den 28 augusti. 

 

 

Ytterligare information 

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

För övrig information, se www.nikon.se eller vänligen kontakta: 

Lars Pettersson, Produktspecialist, telefon 08-594 109 00 eller e-post; pettersson@nikon.se. 

Irena Strozyk, Marknadskoordinator, telefon 08-594 109 04 eller e-post; strozyk@nikon.se 

 


