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teSt NikON D4

ett ljuskänsligt fartvidunder
Nikon D4:s rekordsnabba autofokus har inga problem
att hålla jämna steg med den snabba serietagningen.
Lägg till hög ljuskänslighet och bra bildkvalitet och du har
en kamera som verkligen förtjänar betyget toppklass.
teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

PLUS
■ Extremt gedigen,
vädertätad konstruktion

■ Synnerligen genomtänkt
hantering

■ Mycket snabb autofokus
och serietagning

■ Mycket säker autofokus,
även vid dålig belysning

■ Fin bildkvalitet direkt
ur kameran

■ Mycket lågt brus, fullt
användbar bild vid
ISO 25 600

■ Avancerad, programmerbar
auto-ISO

■ Filminspelning i full-HD
och avancerade videofunktioner

■ Kompakt trådlös sändare
som tillbehör (WT5)

rygt två år har gått
sedan Nikons proﬀskamera D3S lanserades.
Några större tekniska
framsteg har inte direkt skett under
den här tiden, men kravet på väl
fungerande videoinspelningsfunk
tion har blivit högre. Dagens sys
temkameror används inte enbart
för att skapa stillbilder utan mer
som multimediaredskap. Just
videoinspelning var en av de svaga
punkterna hos D3S, särskilt när
man jämförde med Canons samtida
proﬀsmodell EOS 1D Mark IV.
Med Nikon D4 hämtar man in
Canons försprång på videosidan
och passar samtidigt på att ﬁnputsa
en lång rad andra egenskaper.
Liksom sin föregångare D3S är
Nikon D4 utformad i första hand
för sport- och actionfotografering.
Kamerans bildsensor i småbildsformat (36×24 mm) har fått högre
upplösning, 16 miljoner pixlar mot
tidigare 12. Och det räcker bra för
högkvalitativt magasintryck eller
detaljerade landskapsbilder. Men
runt hörnet väntar nya Nikon D800
med hela 36 megapixlar...
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Vad Nikons nya proﬀsmodell
briljerar med är serietagning och
autofokus, de två egenskaper som
har störst betydelse vid snabbrör
liga motiv. Nikon D4 är helt enkelt
ett fartvidunder i kameravärlden.
Serietagningen klarar 10 bilder/s
vid följande autofokus, en gnutta
bättre än hos D3S som har en topp
fart på 9 bilder/s. Ännu mer impo
nerande är att autofokusen faktiskt
hänger med vid den snabba serie
tagningen. Efter att ha fotograferat
nästan 2 500 bilder med D4 kan
jag konstatera att ingen kamera jag
tidigare testat har lyckats ge en så
stor andel skarpa bilder på rörliga
motiv.
51 punkters autofokus

Precis som hos D3S erbjuder den
nya proﬀsmodellen 51 punkters
autofokus, där de 15 centrala är
korsformiga och alltså känsliga för
både vertikala och horisontella
linjer i motivet. Här kan man tycka
att det vore trevligt om Nikon hade
ökat antalet korsformiga punkter
och lagt sådana även längre ut mot
AF-fältets kanter. Men D4 bättrar

MINUS
■ Stor och tung
■ Korsformiga AF-sensorer
endast i mitten av sökaren
■ Tar tid att lära sig alla
inställningar och finesser

i alla fall på ljuskänsligheten och
klarar att fokusera vid ljusnivåer
ner till -2 EV. Dessutom förblir den
mittersta AF-punkten korsformig
även om man använder objektiv
med så låg ljusstyrka som bländare
8. Det gör det möjligt att exempel
vis använda Nikons 200–400/4
zoom tillsammans med en 2× kon
verter och ändå få både snabb och
säker AF. Föregångaren är också
bra på autofokus i svag belysning.
Men de korsformiga AF-sensorerna
i D3S kräver minst bländare 5,6 för
att fungera och autofokusen ger
upp när ljuset kryper under -1 EV.
Nikon D4 har också en ny ljus
mätare, med hela 91 000 pixlar. Så
många behövs inte enbart för att
ge rätt exponering. Den högupplösta mätaren utnyttjas också till
annat. Dels för att ge säkrare vit-

balansautomatik, dels för att assis
tera autofokusen och ge informa
tion om var i bilden huvudmotivet
beﬁnner sig. I ett särskilt 3D-auto
fokusläge spårar kameran automa
tiskt ett rörligt motiv när det ﬂyttar
sig från en autofokuspunkt till
nästa. Den ﬁnessen har även D3S
och andra modeller från Nikon.
Men motivigenkänningen hos D4
är noggrannare och mer avancerad
än tidigare. Man kan till och med
överlåta valet av AF-punkt till
kamerans automatik – D4 upptäck
er själv om det ﬁnns ett ansikte i
bilden och ställer skärpan på det.
I alla fall så länge ansiktet beﬁnner
sig inom AF-området i sökaren.
Ansiktssökande autofokus har
visserligen funnits länge hos både
kompakter och spegellösa system
kameror, men snabb och säker
sådan i en professionell spegel
reﬂexkamera är en riktig nyhet och
gör det möjligt att för en gång skull
kunna lita på fullautomatiken.
Förbättrad filminspelning

Den största förändringen i prestan
da jämfört med D3S är dock ﬁlm
inspelningen. Nikon D4 har video
med upplösningen 1 920×1 080
pixlar (full-HD), jämfört med tidi
gare 1 280×720 pixlar. Filmerna
sparas nu i .mov-format, komprimerade med H.264/AVC kom
primering vilket är mer eﬀektivt än
avi (Motion-jpeg) som D3S använ
der. Den maximala längden per
ﬁlmklipp har ökats från 5 minuter
med D3S till 29 minuter och
59 sekunder med D4. Andra nytti
ga ﬁnesser är anslutning för extern
mikrofon, utgång för hörlurar så
att man kan lyssna på ljudet som
spelas in, manuell reglering av
ljudnivån och HDMI-utgång där
videosignalen kan matas ut okom
primerad för maximal ﬁlmkvalitet.
Nikon har även förbättrat gräns
snittet för att ﬁlma. Här ﬁnns nu
till exempel en särskild videoknapp
för att starta inspelningen, place
rad nära det vanliga avtrycket.
Och ﬁlmkvaliteten är synnerligen
god, även vid ganska dåliga ljusförhållanden. Problem som D3S
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För den som fotograferar
sport är Nikon D4 en
drömkamera. Det ﬁnns få
motiv kamerans avancerade, motivföljande autofokus inte klarar och med
10 bilder/s är det ingen
risk att man missar höjdpunkten i ett actionladdat ögonblick. Det låga
bruset även vid höga ISOtal innebär dessutom att
man kan använda riktigt
snabba slutartider för att
frysa motivet. Bilderna
här togs vid ISO 6 400
och autofokusläget
”3D-följning”, där man
låser en AF-punkt på
motivet och kameran
sedan automatiskt
spårar det. Det fungerade
klockrent! Objektivet
var ett Nikkor AF-S VR
70–200/2,8 G ED.

Så snabb
är kameran
Nikon D4 är fullständigt vrålsnabb i allt som har med fotografering att göra. Autofokusen
med 24–70/2,8 zoomen är så
gott som ögonblicklig, det är
faktiskt det snabbaste resultat
vi hittills mätt upp. Serietagningen lär också räcka för det
mesta – 10 bilder/s med upp
till 73 raw-filer i obruten följd
om man använder Compact
Flash-kort är fenomenalt bra.
Och stoppar man i ett XQDkort, som har ännu snabbare
skrivtid (upp till 125 MB/s), går
det att klämma ut ytterligare
ett tiotal raw-filer innan kamerans buffertminne tar slut och
serietagningen börjar sakta ner.
Jämfört med föregångaren
D3S har D4 ungefär dubbelt
så stor serietagningskapacitet
(se testet av D3S i FOTO nr
7–8/2010).

Autofokus
Nikon D4 med Nikkor AF-S
24–70/2,8 G ED
24 mm: 0,16 s
35 mm: 0,16 s
70 mm: 0,17 s
Slutarfördröjning: 0,04 s

Serietagning
Uppgiven hastighet:
10 bilder/s, 11 bilder/s med
låst fokus.
Verklig hastighet: 10,2
bilder/s resp. 11,1 bilder/s
Maximalt bildantal:
Med XQD, Sony H-series
minneskort: jpeg 174 bilder
(maxkvalitet). Raw 93 st.
12-bitars eller 75 st.
14-bitars.
Med Compact Flash,
San Disk Extreme Pro
90 MB/s: jpeg 151 bilder
(maxkvalitet). Raw 73 st.
12-bitars eller 66 st.
14-bitars.
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Tillbehörssko för Nikon
TTL-blixtar. PC-uttag
för studioblixtar (på
framsidan). Ingen
inbyggd blixt.

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

3,2-tums (8,1 cm) skärm med
921 000 färgpunkter och sidoförhållande 4:3. Sensorn reglerar automatiskt ljusstyrkan
efter omgivande belysning.
Skyddslager bakom glaset ska
förhindra imma vid snabba
temperaturändringar.

Hanteringstips
Det går att förprogrammera
en AF-punkt särskilt för
fotografering i stående bildformat. Den aktiveras då automatiskt när man vänder kameran från liggande till stående
position, exempelvis vid porträttfotografering.

1

Använder man live view
(skärmen som sökare)
går det att fotografera i
ett helt ljudlöst läge. Funktionen
aktiveras i menyn. i praktiken tar
kameran en skärmdump av
videoströmmen från sensorn.
Bilderna får därför en upplösning på 1 920x1 280 pixlar (2,5
megapixel).

2
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Laddbart litiumjonbatteri,
2 000 mAh. Batteriet är en
ny typ och kan inte användas
i Nikon D3S. Omvänt gäller
också, batteriet från D3S
passar inte i D4.

Kamerahuset mäter
16,0x15,7x9,1 cm och
väger cirka 1 340 gram
inklusive batteri och
minneskort (exklusive
objektiv).

dras med, som moaré och så kallad
rolling shutter (medför att vertikala
bilddetaljer böjer sig vid panore
ring), har minskats rejält. Och som
grädde på moset går det att aktive
ra ett slags digital telekonverter,
med antingen 1,5× eller 2,7× för
storing. Båda alternativen ger fullHD-video i 16:9-format och gör
det möjligt att komma närmare
motivet utan att byta objektiv.
Kort sagt har videoegenskaperna
nått rent professionell standard och
gör D4 till ett seriöst verktyg för
ﬁlmskapande. Enda smolket i bäga
ren är autofokusen vid ﬁlmning.
Även om den har blivit en aning
snabbare än hos D3S är den fort
farande inte i närheten av prestan
dan hos en riktig videokamera.
Det skulle också vara trevligt om
Nikon hade lagt till funktionen
focus peaking, en videoﬁness som
färgmarkerar de delar av motivet

som ligger i skärpa och underlättar
manuell fokus. Det har bland annat
Sonys systemkameror A77 och
Nex-7.
Förutom prestandaökningar i
autofokus, serietagning och video
ﬁnns det en mängd små hante
ringsmässiga förbättringar. Skärmen har ökat i storlek, från 3 till
3,2 tum, och att förstora bilder i
visningsläget har blivit enklare tack
vare två dedicerade zoomknappar.
I D3S måste man trycka på en
knapp och samtidigt snurra det
bakre inmatningshjulet. Flera
knappar och reglage har bytt plats,
samtidigt har nya tillkommit.
Vredet för val av ljusmätningsme
tod på sökarens högra sida, som
varit ett signum för Nikons proﬀs
modeller ända sedan analoga F4,
är borta. I stället ﬁnns en mot
svarande ljusmätningsknapp till
vänster om sökaren.
Bättre reglage i höjdformat

Flera ändringar ska göra det enk
lare att fotografera i höjdformat.
AF-On-knappen på vertikalgreppet
är ﬂyttad så att man lättare når
den med tummen. En liten klack
längst ner på baksidan av kameran
ger säkrare grepp, vilket särskilt
märks när man håller kameran
med bara en hand och har ett tungt
objektiv monterat. Som Nikons
24–70/2,8. Två särskilda joysticks
för val av AF-punkt har också
lagts till, av vilka den ena är inom
bekvämt räckhåll för tummen när
man håller kameran vertikalt. Den
andra joysticken, som ligger nära
sökaren, har jag lite svårare att för
stå poängen med. Den vanliga styr
plattan är nämligen kvar och kon
trollerar också AF-punkterna. Men
joysticken kan även programmeras
för andra uppgifter, till exempel
spotmätning, om man trycker in
den som en knapp. Och då har den
så klart sitt användningsområde.
Avtrycket för höjdformat ligger
djupare nedsänkt i kåpan än hos
D3S. Därmed är det inte längre
någon risk att man kommer åt den

Nikon D4 har två minneskortfack, det
ena för Compact Flash och det andra
för den nya, professionella minneskortstandarden XQD som kan ge
högre skriv- och läshastighet än
Compact Flash. I praktiken innebär
det att man med XQD kan ta ﬂer
bilder i en serie innan buffertminnet
i kameran tar slut. I dagsläget ﬁnns
bara en tillverkare av XQD-kort, och
det är Sony.
Bilderna kan lagras i jpeg (tre valbara
nivåer), raw eller båda formaten
samtidigt. Även tiff ﬁnns som alternativ men är ganska meningslöst.

med handﬂatan när man fotografe
rar i liggande format. Och bredvid
höjdavtrycket ﬁnns en ny liten
knapp som i grundinställning fung
erar som AF/AE-lås men också kan
programmeras om till andra funk
tioner. Nikon har verkligen tänkt
till den här gången.
Vad jag inte riktigt gillar är att
Mode-knappen (val av expone
ringsmetod) på ovansidan har
ﬂyttats längre till vänster. Den går
visserligen fortfarande att nå med
högerhandens pekﬁnger utan att
man behöver ta ögat från sökaren.
Men knappast lika enkelt. Man
tvingas ändra sitt grepp en aning.
En annan ändring, som åtmins
tone i början känns märklig, är det
nya reglaget för val av AF-metod
(AF-S, AF-C) och AF-zon (enkel
punkt, gruppdynamisk eller auto).
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På D4 går inte bara displayerna att
tända, även ﬂera knappar är försedda
med bakgrundsbelysning – en klar
fördel då man fotograferar i mörka
miljöer.

En av fördelarna med D4, som inte
kan utläsas av några siffror i en
tabell, är den synnerligen ﬁna bildkvaliteten rakt ut ur kameran. Långt
ifrån alla fotografer har tid eller lust
att sitta och redigera raw-ﬁler och då
är det en klar fördel om jpeg-bilderna
är tillräckligt bra för att kunna
användas direkt. Här hjälper också
Nikons automatiska skugglättning
”Active D-Lighting”. Den utnyttjar
kamerans stora dynamiska omfång
och ser till att det bevaras teckning
i både skuggor och högdagrar. Bilden
togs under en isshow framförd av
Helsingborgs konståkningssektion.

Båda uppgifterna sköts nu med
en oansenlig, omärkt liten knapp
som sitter inuti ett vred vid sidan
av objektivfattningen. Precis som
hos Nikon D7000. Läser man inte
manualen noga kan man leta för
gäves efter ett sätt att växla mellan
AF-lägena. När man väl vant sig vid
reglaget är det dock både snabbare
och bättre än den tidigare lösning
en med två separata vred.
Hög ljuskänslighet

En egenskap som Nikon D3S har
blivit särskilt känd för är den ljus
känsliga bildsensorn och det låga
bruset även vid höga ISO-tal. Så
hur klarar sig D4 på den punkten?
I likhet med D3S har den ett käns
lighetsområde som går upp till
ISO 12 800 vid normalinställning.
Grundkänsligheten är dock lägre
hos D4, ISO 100 i stället för 200,
vilket ger bättre förutsättningar att
kombinera blixt och dagsljus vid
stora bländaröppningar. Med en
speciell menyinställning kan käns
lighetsområdet utökas, ner till ISO
50 eller uppåt, ända till motsvaran
de ISO 204 800! En hisnande siﬀra
för alla som varit med på den ana
loga tiden. I praktiken innebär det
att man kan ta bilder i ljuset från

en fullmåne – på fri hand. Fotogra
ferar man vid så höga ISO-tal får
man dock vara beredd på en rejält
brusig bild med låg kontrast, skär
pa och mättnad, som egentligen
inte lämpar sig för något annat än
dagstidningstryck. Och bara om
bildkvaliteten är av underordnad
betydelse. Nöjer man sig med
ISO 25 600 ger D4 fullt användbar
bildkvalitet för användning i vecko
tidningstryck eller utskrifter i min
dre format. ISO 12 800 håller för
en A4-utskrift, som får synligt men
egentligen inte särskilt störande
brus då det är relativt färgneutralt
och kornlikt. ISO 3 200 och 6 400
fungerar utmärkt för större utskrif
ter och förutom att bruset är för
hållandevis lågt bevaras även färg
mättnaden och skärpan riktigt bra,
särskilt om man fotograferar i rawformat. Ifråga om brus är faktiskt
Nikon D4 lika bra som D3S, trots
att upplösningen ökat och pixlarna
blivit en aning mindre.
Även andra aspekter av bildkvaliteten är i topp. Kameran ger

D4 är väl rustad för att möta kraven på
snabb bildleverens. Dels ﬁnns här ett
ethernet-uttag som gör det möjligt att
koppla en nätverkssladd till kameran
och tanka ut bilderna allt eftersom de
tas, dels har Nikon tagit fram en ny
trådlös sändare, WT-5, som är
betydligt kompaktare än den
tidigare WT-4. Sändaren gör
det också möjligt att styra
kameran trådlöst från ett
webbläsargränssnitt, med
strömmande videobild så
att man ser motivet i realtid.
Från en laptop, eller t.o.m. en
mobiltelefon, går det att ställa
in de ﬂesta vanliga kamerainställningarna, som slutartid och bländare, AFpunkt och känslighet – och ta bilden!

mycket god färgåtergivning redan
vid grundinställning om man foto
graferar med jpeg. I likhet med
D3S har den också stort dynamiskt
omfång som gör det möjligt att
rädda felexponerade bilder eller
dra fram detaljer ur till synes sot
svarta skuggor eller utbrända hög
dagrar. Sammantaget har kameran
egenskaper som gör den högintres
sant för såväl reportagefotografer
som de med naturen som huvud
motiv.
Sammanfattning

Ja, Nikon har lyckats igen. D4 är
kanske inget stort steg framåt när
det gäller bildkvaliteten – D3S är
också mycket bra på den punkten.
Men när det gäller video är skillna
den markant. Och även om varje
förändring i hantering eller ren
prestanda är relativt liten i sig, är
det så många saker som putsats på
att D4 faktiskt är en större uppgra
dering än man först inser. En av
världens bästa kameror har blivit
ﬂera strån vassare! ■

pris
Kamerahus: Cirka 56 000
kronor.

tekniska data
Bildsensor: CMOS, storlek
36x23,9 mm (småbildsformat).
Upplösning: 16,2 miljoner pixlar.
Objektiv: Nikon AF-fattning.
Känslighet: iSO 100–12 800 i 1/3
steg. Utökad känslighet ner till
iSO 50 och upp till motsvarande
iSO 204 800.
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. Exponeringskompensation +/- 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 .movformat. inbyggd monomikrofon.
ingång för extern mikrofon.
Hörlursuttag för medhörning.
HDMi-utgång med möjlighet till
okomprimerad videosignal.
Övrigt: Vibrerande dammfilter
för bildsensorn. Spegeluppfällning. Virtuell horisont. Multiexponering. AF-kalibrering. Stöd för
lagring av GPS-data. Histogramvisning och högdagerblink.
58 customfunktioner. Svenska
menyer.
Generalagent: Nikon Svenska
AB, tel. 08-594 109 00, www.
nikon.se
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