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Nikon D3000 – den enklaste systemkameran hittills 
Den perfekta familjekameran för nybörjaren  

  

Stockholm, 30 juli 2009 – Nikon lanserar idag den enklaste och mest lättillgängliga DSLR-kameran 

hittills; D3000.  

 

D3000 är utformad för alla som vill ta fantastiska bilder utan att behöva bekymra sig om inställningar. Det 

enda du behöver göra är att välja vilket motiv du ska fotografera, sedan gör kameran resten. Den 

omedelbara svarstiden ser till att du inte missar ett enda tillfälle Autofokussystemet med 11 punkter säkrar 

att det du vill är i fokus. Den ljusa sökaren gör det ännu enklare att fånga det önskade motivet. 

 

Lars Pettersson, Produktspecialist på Nikon Nordic, säger: ”Med D3000 kan även den mest ovana 

nybörjaren ta fantastiska bilder med en systemkameras kompetens. Ingen kan kalla D3000 för krånglig 

eller komplicerad!” 

 

Späckad med teknik – för att göra det enkelt för dig 

D3000 bjuder på sensor med 10,2 megapixel, en 3 tums LCD-skärm, stora och enkla menyer med visuella 

effekter, mängder av kreativa bearbetningseffekter i kameran, det kraftfulla bearbetningssystemet 

EXPEED och suveräna NIKKOR-objektiv. Gedigen exponeringsmätning, ISO 1 600-känslighet och en 

inbyggd, uppfällbar blixt gör mörka ställen till en enkel match. Ett unikt system för dammreducering med 

luftflödeskontroll minimerar effekten av damm på bildsensorn. Kamerans kompakta storlek och vikt – och 

slitstarka hölje – på både kamerahuset och objektivet gör att du kan ta med D3000 vart som helst.  

 

Intelligent guideläge visar dig vägen 

Om du är förstagångsanvändare av DSLR (digital single-lens reflex camera) kan det intelligenta guideläget 

hjälpa dig att få ut det mesta av vad fotografering med DSLR-kameror potentiellt kan erbjuda. Det gör det 

enklare att göra inställningar i kameran och visar hur du får bättre bilder. Om du sedan vill utveckla din 

fotografering till högre nivåer erbjuder D3000 även det.  

 

Nikon D3000 kommer att finnas i ett flertal kombinationer och säljstart är den 28 augusti. Rekommenderat 

pris för hus är ca 5 490 kr inkl moms. 
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Nyckelfunktioner:  

o CCD-sensor med 10,2 megapixel. Även i svagt ljus gör bildens upplösning det enkelt att arbeta med stora utskrifter och 

skarpa förstoringar. 

o 11-punkters AF-system. Även motiv som rör sig snabbt förblir i fokus, vilket ofta är den största utmaningen för 

kompaktkameror  

o Snabb svarstid. Uppstartstiden och slutarfördröjningen innebär att du kan ta bilden nästan omedelbart, utan den fördröjda 

svarstiden som är vanlig hos kompaktkameror 

o Guideläge. Det enklaste sättet att få fantastiska bilder, utan att behöva läsa handboken 

o 3-tums TFT. Med så här bra bilder behöver du en bra skärm för att dela dem med vänner och familj 

o Bildbearbetningssystemet EXPEED. Exklusivt system som ger klara och tydliga resultat, mycket nära det som du såg 

med dina egna ögon 

o Picture Control-inställningar. Du kan ställa in känslan i dina bilder innan du trycker av 

o Serietagning på 3 bps gör att du kan fotografera snabba rörelser med 3 bilder per sekund 

o Intuitiv ergonomi. D3000 ligger bra och säkert i handen  

o Elegant och diskret utseende 

o Kompakt, lätt och tålig. Den får inte plats i fickan, men med så här bra bilder hittar du en axel att hänga den på 

 

 

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 

 

 


