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tt bättra på en så pass 
genomtänkt och uppskat
tad kamera som Nikon 
D700 är ingen lätt upp

gift. Trots snart fyra år på nacken 
är den fortfarande modern i många 
avseenden, med en bildkvalitet och 
prestanda som gör den användbar 
för de flesta slags motiv. Men när 
Nikon uppgraderar nöjer de sig säl
lan med några halvmesyrer och nya 
Nikon D800 är ett slående exempel 
på detta. Kameran har fått rekord
hög upplösning, hela 36 megapixlar 
mot 12 i D700. Ingen annan sys
temkamera med bildsensor under 
mellanformatstorlek är i närheten 
av de siffrorna. Faktum är att D800 
i viss mån konkurrerar ut Nikons 
egen toppmodell D3X, som ”bara” 
erbjuder 24 megapixlar men kostar 
mer än dubbelt så mycket.

Som om det inte räckte med att 
tredubbla pixelantalet har Nikon 
valt att lansera D800 i två versioner 
– den vanliga och en med tilläggs
beteckningen ”E”. Ifråga om fines
ser och hantering är D800 och 
D800E identiska, det som skiljer är 
det så kallade lågpassfiltret som 
 sitter framför bildsensorn och ska 
motverka bland annat moaré, färg
fel i fina regelbundna mönster. Låg
passfilter finns i de flesta system   
kameror och fungerar på så vis att 

■	 36	megapixel	=	extremt			
hög	detaljåtergivning

■	 Stor	och	ljus	sökare	med	
100	procent	täckning

■	 Mycket	säker	autofokus,	
även	vid	dålig	belysning

■	 Fin	bildkvalitet	direkt																		
ur	kameran

■	 Stort	dynamiskt	omfång			
ger	fin	hög-/lågdager-
återgivning

■	 Lågt	brus,	även	vid	höga	
känsligheter

■	 Avancerad,	programmerbar	
auto-ISO	

■	 Filminspelning	i	full-HD	och	
avancerade	videofunktioner

■	 Förhållandevis	långsam	
serietagning

■	 Korsformiga	AF-sensorer	
endast	i	mitten	av	sökaren

■	 Handgreppet	känns	något	
för	litet

■	 Mycket	stora	raw-filer

PLUS

MINUS

uttag för medhörning är andra 
finesser som gör D800 riktigt 
 attraktiv för filmfotografer. Men         
i likhet med alla andra filmande 
spegel reflexkameror har D800 för
hållandevis långsam autofokus 
under videoinspelningen, eller då 
man fotograferar med skärmen 
som sökare. I praktiken är man 
hänvisad till att ställa skärpan 
manuellt med hjälp av  bilden på 
skärmen.

Sökaren i D700 var en punkt vi 
klagade lite på i vårt test i FOTO   
nr 10/2008. Den är förvisso stor 
och ljus men visar inte hela bilden, 
utan bara 95 procent. Nikon D800 
har lika stor och fin sökare men   
här syns hela bilden. Det låter som 
en försumbar skillnad men den   
är märkbar i praktiken. I sökaren 
hos D800 kan man se eventuella 
störan de bild  detaljer som råkat 
hamna längst ut i kanten – hos 
D700 dyker de upp som en över
raskning först när man betraktar 
den tagna bilden.

Förändringar i hanteringen

Ifråga om hantering har Nikon fin
putsat här och var på kameran. Till 
exempel finns det nu en särskild 
bracketingknapp (för automatiska 
alternativexponeringar) till vänster 
om sökaren. Bra! Ratten för val   
av matningsmetod (alltså enbilds 
eller serietagning, självutlösare   
och liknande) har fått symbolerna 
placerade så att man ser dem bak 
ifrån, och inte enbart ovanifrån 
som tidigare. Vill man fotografera 
med skärmen som sökare (live 
view) trycker man på en särskild 
knapp på baksidan. Den sitter 
 placerad inuti ett vred, som i sin 
tur används för att koppla om till 
läget för videofilmning. Snabbt   
och enkelt! Att starta filmandet   
gör man med en ny, rödmarkerad 
knapp nära avtrycket. Men ”Mode”-
knappen, som används för att välja 
exponeringsmetod, har trängts 
undan en aning och hamnat när
mare sökaren. Det gör att man får 
sträcka pekfingret lite längre än 
man är van vid för att nå den, eller 
byta grepp med handen. Det känns 
inte riktigt så intuitivt och bekvämt 
som på D700.

Men den största skillnaden han
teringsmässigt är placeringen av 

det blurrar till de allra finaste 
detaljerna bildsensorn kan fånga.   
Filtret kan också i varierande grad 
påverka bildens skärpa som helhet, 
men det brukar man motverka 
genom att lägga på lite konturför
stärkning (uppskärpning) i efter 
behandlingen.

Hos D800E är lågpassfiltret 
modifierat på ett sådant sätt att 
det, åtminstone i teorin, inte ska 
påverka skärpan och detaljåtergiv
ningen alls. Hur det går till rent 
tekniskt ska vi inte ta upp här, men 
tanken är att de som är ute efter 
maximal skärpa i bilderna ska välja 
den här modellen. Det låter som att 
D800E borde vara det givna köpet, 
eller hur? Nja, inte riktigt. Dels är 
Eversionen 3 000 kronor dyrare, 
dels är inte de bildmässiga för 
delarna så klockrena som det kan 
låta. Vi återkommer till detta i 
 slutet av artikeln.

Videoinspelning

Förutom en ny bildsensor med 
betydligt fler pixlar än i föregånga
ren bjuder D800 på en hel del 
andra förbättringar. Den kanske 
viktigaste är möjligheten till video
inspelning, något D700 helt saknar. 
Intressant nog har Nikon valt att 
utrusta D800 ganska rejält i det   
här avseendet. Förutom att själva 
videokvaliteten är hög, med              
1 920×1 080 pixlars fullHDupp
lösning vid 30 bilder/s, går det att 
mata ut videosignalen okomprime
rad genom HDMI-kontakten – en 
rent professionell videofunktion. 
Ingång för extern mikrofon, manu
ellt justerbar ljudnivå och hörlurs

teSt NikON D800

Mästare på detaljer
Enastående bildkvalitet, säker autofokus, stor och ljus sökare samt 
videoinspelning i full-HD är några av den här modellens höjdpunkter. 
teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

Nikon	D800/D800E	är	mycket	väl-

byggda	och	stabila	kameror	bl.a.	

med	kåpor	av	magnesiumlegering.	

Här	finns	också	ordentligt	väder-

skydd	i	form	av	gummipackningar	på	

utsatta	ställen.	

A
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Nikon	D800	har	ett	känslighetsområde	från	ISO	100	till	6	400	vid	normal	inställning	men	det	går	att	komma	upp	till	
motsvarande	ISO	25	600	med	en	specialinställning.	Bildsensorn	är	inte	bara	högupplöst	utan	dessutom	riktigt	känslig	
och	ger	lågt	brus	och	god	färgmättnad	även	vid	känsligheter	så	höga	som	ISO	3	200.	Med	raw-format	och	ett	bra	
	konverteringsprogram	kan	man	få	fullt	användbara	bilder	ända	upp	till	ISO	12	800,	även	vid	relativt	stora	utskrifts	-
format	(A4	eller	t.o.m.	A3).	Bilden	här	togs	med	raw-format	vid	ISO	1	600	och	utsnittet	visar	vad	som	syns	i	en	utskrift									
i	A2-format	(62x42	cm).		
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Nikon D800 har mycket snabb 

och avancerad autofokus men 

dess serietagning är inte sär-

skilt imponerande med dagens 

mått mätt, i alla fall inte om 

man vill utnyttja hela bildsens-

orn. Men ställer man om kame-

ran så att den beskär sensorn 

till DX-format (APS-C) med 

1,5x skenbar brännviddsför-

längning, monterar det nya 

batterigreppet MB-D12 och 

använder AA-batterier kan 

man öka hastigheten till 6 

bilder/s. DX-formatet ger bildfi-

ler med drygt 15 miljoner pixlar, 

tillräckligt för utskrifter i 

A3-storlek. Som jämförelse 

klarade Nikons gamla proffs-

modell D2X bara 5,3 bilder/s 

vid en upplösning på 12 miljo-

ner pixlar. Nackdelen med det 

beskurna DX-formatet är att 

det endast markeras med en 

tunn ram i sökaren. Man får 

alltså vara extra noggrann med 

kompositionen.

Så snabb                     
är kameran

Autofokus

Med Nikkor AF-S 

24–70/2,8 G ED

24	mm: 0,22 s

35	mm: 0,22 s

70	mm: 0,24 s

Slutarfördröjning: 0,04 s

Serietagning

	Uppgiven	hastighet:              

4 bilder/s (fullformat),             

5 bilder/s med DX-format.

Verklig	hastighet:                    

4,1 bilder/s (fullformat),       

5,1 bilder/s med DX-format.

Maximalt	bildantal:

Med	fullformat:

Jpeg: 100 bilder (max kvali-

tet). Raw: 23 st. 12-bitars 

eller 19 st. 14-bitars.

Med	DX-format:

Jpeg: 100 bilder.                   

Raw: 50 st. 12-bitars eller 

35 st. 14-bitars.

Uppmätt med Compact 

Flash, San Disk Extreme 

Pro 90 MB/s.

Den	största	lockelsen	med	Nikon	D800	är	nog	för	de	flesta	det	rekordhöga	pixelantalet.	Kameran	ger	en	otrolig	detalj	-
rikedom,	vilket	särskilt	märks	i	plottriga	landskapsbilder	som	den	här,	tagen	vid	Kullaberg	i	Skåne.	Men	de	många	pixlar-
na	har	sitt	pris,	i	form	av	mycket	tunga	raw-filer.	Väljer	man	att	spara	i	14-bitars	okomprimerat	raw-format	får	man	filer	
på	hela	73	megabyte.	När	de	konverteras	till	16-bitars	tiff-bilder	i	datorn	växer	de	till	207	megabyte.	Det	gäller	alltså	att	
ha	gott	om	minne,	både	på	kortet	i	kameran	och	i	datorn.	Bilden	togs	med	Nikkor	AF-S	24–70/2,8	G	ED	vid	24	mm,	bl.	8.
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reglaget för val av autofokus      
område. På D700 är den här 
omkopplaren belägen under styr
plattan på kamerans baksida. På 
D800 kan man jaga en bra stund 
efter motsvarande funktion, om 
man inte läser instruktionsboken 
förstås. Bredvid objektivbajonetten, 
inuti det vred som man använder 
för att skifta mellan autofokus och 
manuell skärpeinställning, finns nu 
en oansenlig, omärkt knapp. Den 
knappen, i kombination med det 
främre och bakre inställningshjulet, 
används både för val av AF-område 
och för att växla mellan enkel eller 
motivföljande fokus. I praktiken 
fungerar det snabbare än det tidi
gare sättet att hantera autofoku
sen. Men nog kunde man ha mar
kerat knappen med en lämplig 
symbol eller förkortning?

Hur som helst, i det stora hela 
känner man utan vidare igen sig, 
både när det gäller knapplayout 
och menyer, vilket är en stor fördel 

hållet till automatiken. När alla   
51 punkter är aktiva klarar D800 
konststycket att själv känna igen 
och ställa skärpan på ett ansikte i 
bilden, eller att med förbluffande 
träffsäkerhet spåra ett motiv som 
rör sig kors och tvärs över sökaren. 
För att klara det tar kameran hjälp 
av sin nya, mer avancerade ljus 
mätare, som innehåller hela 91 000 
pixlar. Hos D700 har den ”bara”   
1 005. I princip fungerar ljus 
mätaren som en videosensor, som 
 identifierar motivet och förmedlar 
informationen till autofokusen.   
Vid såväl stillastående som rörliga 
motiv ställer D800 in skärpan 
 säkrare och noggrannare än före
gångaren. Inte illa!

Tyvärr saknas möjlighet att 

Hanteringstips

1 
Funktionen Auto-iSO har 

blivit lite smartare. Man kan 

nu ställa in ett läge där 

kameran både tar hänsyn till 

objektivets brännvidd och till 

om motivet rör sig, och anpas-

sar slutartid och känslighet efter 

det. Funktionen aktiveras i Foto-

graferingsmenyn – inställningar 

för iSO-känslighet.

2 
Vill du använda gamla 

manuella Nikon-objektiv, 

som saknar elektriska 

kontakter för bländaröverfö-

ring? Gå då in i inställnings -

menyn och bläddra ner till raden 

”Data för icke CPU-objektiv”. 

Mata in objektivets brännvidd 

och största bländaröppning så 

får du tillgång till både kame-

rans avancerade ljusmätning 

och tidsautomatik.   

Nikon	D800	har	dubbla	minneskort-
fack,	ett	för	Compact	Flash	och	ett	
för	SD	(HC	och	XC).	I	menyn	kan	
man	ange	vilket	som	ska	vara	
huvudkort	och	vad	sekundärkortet	
då	ska	användas	till:	extrautrymme,	
backup	(dubbla	bilder	av	allt	man	
fotograferar)	eller	för	att	få	jpeg-	
och	raw-filer	sparade	på	olika	kort.

Inbyggd	blixt	med	ledtal	
12	vid	ISO	100,	lyser	ut	
28	mm.	Den	kan	även	
användas	för	trådlös	
TTL-styrning	av	extern	
Nikon-blixt.

Spegelreflexsökare	med	
100	procent	täckning	av	
bilden,	0,7x	förstoring.	
Dioptrijustering.

3,2-tums	(8,1	cm)	antireflex	-
behandlad	skärm	med	921	000	
färgpunkter	och	sidoförhållan-
de	4:3.	En	sensor	reglerar	
	automatiskt	ljusstyrkan	efter	
omgivande	belysning.	

Kamerahuset	mäter	14,6x	
12,3x8,2	cm	och	väger	cirka									
1	000	gram	(1	kg),	inklusive	
batteri	och	minneskort	
(exklusive	objektiv).	

Knappen	för	val														
av	AF-område	har	
gömts	väl.	Den	

används	också	för	att	
växla	mellan	enbilds-	

och	kontinuerlig	
autofokus.

Tillbehörssko	för	Nikon	
TTL-blixtar.	PC-uttag	
för	studioblixtar	finns	
på	framsidan.

om man är ordentligt inkörd på 
D700, eller kanske syskonmodellen 
D300. Men det finns tyvärr också 
sådant som ändrats till det sämre. 
Handgreppet har till exempel blivit 
en aning smalare, vilket gör att det 
känns mindre stadigt. Med fram
tunga objektiv, som Nikons maffiga 
24–70/2,8 zoom, blir det extra 
märkbart. Serietagningen är en 
annan egenskap där D700 klår 
D800. Vill man utnyttja hela bild
sensorn och kamerans fulla upp   
lösning får man nöja sig med           
4 bilder/s med D800. Föregånga
ren klarar ända upp till 8 bilder/s 
vid full upplösning, om man mon
terar batterigreppet MB-D10 och 
använder AA-batterier. Men D800 
är inte helt uträknad som sport  
fotokamera. Läs mer i rutan ”Så 
snabb är kameran” på sidan 63.

Säkrare skärpa

Autofokusen är i stort sett sig lik på 
D800. Antalet AF-punkter är sam
ma, 51 stycken varav 15 i centrum 
av sökaren är korsformiga med 
objektiv som har ljusstyrka 5,6 eller 
högre. Men kameran har blivit 
bättre på att ställa skärpan i svagt 
ljus, ända ner till dunkla 2 EV 
fungerar den. Gränsen för D700 är 
-1 EV. Och den mittersta AF-punk
ten på D800 förblir korsformig 
även med objektiv med så låg ljus
styrka som bländare 8. 

Hur man kontrollerar de 51 AF-
punkterna är också bekant. Man 
kan välja att använda endast en 
punkt valfritt bland de 51, eller 
 styra en hel grupp av antingen 9 
eller 21 punkter. Ett annat alterna
tiv är att överlåta valet helt och 

Kameran	har	ett	nytt	litiumjonbatteri,	
EN-EL15,	på	1900	mAh.	Det	är	inte	
kompatibelt	med	Nikon	D700.
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36 megapixel   
mot 12 – så stor   
är skillnaden
Nikon D800 har tre gånger så många 

pixlar som D700, vilket låter väldigt 

mycket. Men i praktiken är skillnaden 

långtifrån dramatisk. D800 har              

73 procent högre upplösning i hori-

sontell respektive vertikal riktning, 

om man bara jämför bildsidornas 

pixelantal. Den verkliga upplösning-

en, alltså förmågan att teckna fina 

detaljer, kan man få fram genom att 

fotografera av en ISO 12233 testkarta 

med täta linjemönster. Det har vi 

gjort. Det visar sig då att D800 

endast ger cirka 35 procent högre 

upplösning än D700. För att tydligt 

kunna se skillnaden i detaljåtergiv-

ning måste man göra stora utskrifter, 

A3 eller större. Den är dock skönjbar 

även vid A4 om motivet är tillräckligt 

plottrigt.

Mätningarna är gjorda med Nikkor 

AF-S 50/1,4 G vid bländare 8.
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tekniska data

Kamerahus, Nikon D800: Cirka 
26 000 kronor. Nikon D800E: 
29 000 kronor inklusive pro-
gramvara Nikon Capture NX2.

Bildsensor: CMOS, storlek 

35,9x24 mm (småbildsformat).

Upplösning: 36 miljoner pixlar.

Objektiv: Nikon AF-fattning.

Känslighet: ISO 100–6 400 i 1/3 

steg. Utökad känslighet ner till 

ISO 50 och upp till motsvarande 

ISO 25 600.

Vitbalans: Auto, sex förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta, manuell i kelvingrader.

Fokusering: Fasdetekterande 

autofokus med 51 punkter, de        

15 centrala är korsformiga. Val av 

AF-punkt kan göras automatiskt, 

manuellt eller gruppvis.

Ljusmätning: Flerfälts- (91 000 

pixlar), spot- och centrumvägd 

mätning.

Exponering: Program-, tids-, 

bländarautomatik samt manuell 

exponering. Exponeringskompen-

sation +/- 5 steg i 1/3 steg samt 

bracketing.

Slutartider: 1/8 000–30 s samt 

B. Inställbara i 1/3 steg. 1/250 s 

blixtsynk.

Video: 1 920x1 080, 30p eller             

1 280x720 pixlar, 60p. Max              

29 min 59 s. Sparas i mov- 

format. Inbyggd monomikrofon. 

Ingång för extern mikrofon.         

Hörlursuttag för medhörning. 

HDMI-utgång med möjlighet till 

okomprimerad videosignal.

Övrigt: Vibrerande dammfilter 

framför bildsensorn. Spegelupp-

fällning. Virtuell horisont. Multi-

exponering. AF-kalibrering. HDR-

läge. Histogramvisning och 

högdagerblink. 54 customfunk-

tioner. Svenska menyer. Nikon 

D800E är en specialvariant utan 

lågpass filter framför bildsensorn.

Generalagent: Nikon Svenska 

AB, tel. 08-594 109 00,                

www.nikon.se

 programmera en AF-punkt särskilt 

för fotografering i höjdformat. En 

bekväm finess som både Nikon D4 
och konkurrenten Canon EOS 5D 
Mark III har.

Fullt av finesser

Annars har D800 ett överflöd av 
finesser. Digitalt vattenpass till 
exempel, som visas i kanten av 

sökarbilden och har dubbla skalor, 

både för lutning i sidled och fram-

åt/bakåt. En raw-konverterings-
meny har också tillkommit. Det går 
alltså att öppna en raw-fil på min-

neskortet, göra nya inställningar 

för ljushet, vitbalans, färgmättnad 

och andra bildparametrar och spa-

ra som en ny jpeg-fil. Multiexpone-

ring, intervalltagning och lättåt-
komlig manuell spegeluppfällning 

är andra exempel på värdefulla 
funktioner som funnits ett bra tag 

på Nikons avancerade kameror och 
som nu även finns på D800.

Och vad sägs om automatisk 

HDR-fotografering? Med den aktiv 
tar kameran automatiskt två olika 
exponeringar på samma motiv och 
lägger ihop dem för att ge bättre 

teckning i hög- och lågdagrarna. 
Det fungerar även på fri hand om 
man är hyfsat stadig på handen. 

Motiv som rör sig får dock dubbel-
konturer. Men egentligen är det 

inte en äkta HDR-funktion, en 
sådan kräver nämligen minst tre 
exponeringar. Nikons enklare ver-
sion ger större kontrastomfång i 
den sparade jpeg-bilden än normal 

fotografering, men effekten är inte 
i närheten av vad som kan åstad-

kommas med HDR-funktionen i 
Canon 5D Mark III som har betyd-

ligt fler och mer avancerade inställ-
ningsmöjligheter.   

Imponerande bildkvalitet

Hur är då bildkvaliteten? Med ett 
ord – imponerande! Kameran ger 

bilder med en enorm detaljrikedom 

och är som en dröm för alla med 

natur- och landskapsfotografering 

som specialitet. Vad beträffar 
D800E med sitt modifierade låg-

passfilter så ger den här specialver-
sionen förvisso en skönjbar skillnad 

i skärpa och kontrast jämfört med 

D800. Men den är liten, och för de 
flesta fotografer knappast värd den 
extra kostnaden. Lågpassfiltret i 
den vanliga D800 är relativt svagt 
och även den kameran ger skärpa 

så att det räcker och blir över. Vad 
gäller moaré är D800E en gnutta 
sämre. Det går att upptäcka färg-

interferens i riktigt fina mönster 
både med D800 och D800E, men 
den sistnämnda ger lite mer av den 

varan – om motivet i sig inbjuder 

till det. Vid de flesta normala motiv 
ser man dock inte moaré, vare sig 

med den ena eller andra modellen. 

Men fotograferar man mycket mode 

och kläder med finmaskiga tyger är 
nog inte D800E rätt kamera.

En annan aspekt av bildkvalite-

ten är återgivningen av skuggor och 
högdagrar. Vid låga ISO-tal har 
D800 ovanligt nyanserad och fin 
högdagerteckning samtidigt som 

den klarar att fånga detaljer även   
i djupa skuggor. Med raw och ett 
bra konverteringsprogram kan man 

lätta upp skuggorna en hel del   
utan att bruset blir störande. Också 
mumma för en naturfotograf! Färg-

återgivningen är som vanligt med 
Nikon av högsta klass. Bra mättnad 
utan att det blir överdrivet åt något 
håll. En blå himmel får till exempel 
lagom schvung och känns naturlig   
i tonen.

Ja, slutomdömet för de båda tvil-
lingarna D800 och D800E är inte 
särskilt svårt att avkunna. Det här 
är definitivt toppklass. Och åtmins-
tone Nikon D800 är dessutom en 
riktigt prisvärd kamera! ■

Nikon D800 upplösning, 

linjer/bildhöjd

Horisontell: 3 500 

Vertikal: 3 500

Nikon D700 upplösning, 

linjer/bildhöjd

Horisontell: 2 600

Vertikal: 2 600

D800 D700
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