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■ Mycket god bildkvalitet 
direkt ur kameran

■ Lågt brus, användbar bild 
även vid ISO 6 400

■ Välbyggd och vädertätad

■ Bra sökare med                  
100 procent täckning

■ 51-punkters autofokus, 
säker även i dåligt ljus

■ Mycket skarp och               
tydlig skärm

■ 1,3x beskuret läge,                
bra för action bilder

■ Dubbla minneskortfack

■ Mycket bra batteritid

■ Klen seriebuffert                   
för raw-bilder

■ Handgreppet känns 
något smalt och grunt

■ Långsam och osäker AF 
vid live view och video

PLUS

MINUS

lågpassÀltret som brukar sitta 
framför bildsensorn för att mot-
verka moaré, har spelat ut sin roll 
och valde att slopa det i D7100. 
Vilket deÀnitivt kan vara en god 
idé eftersom lågpassÀlter fungerar 
genom att blurra till de allra 
Ànaste detaljerna i bilderna. I 
t eorin skulle alltså D7100 kunna 
ge bättre detaljåtergivning och 
skärpa både genom högre upplös-
ning och genom att lågpassÀltret 
tagits bort. Hur det är i verklighe-
ten ska vi återkomma till längre 
fram i artikeln.

Bra autofokus

En annan uppgradering rör auto-
fokusen. D7000 utrustades med 
en 39-punkters färgkänslig AF-
modul, där de nio centrala punk-
terna är korsformiga. Tillräckligt 
avancerad för en hel del snabb-
rörliga motiv. 

D7100 får ännu bättre prestan-
da, nämligen samma 51-punkters 
AF-modul som i proŲsmodellen 

 N
är Nikon D7000 lanse-
rades i slutet av 2010 
blev den en så gott som 
omedelbar hit. Kame-

ran utrustades med Sonys lågbru-
siga 16-megapixelsensor i APS-C-
format, sökare med 100 procents 
visning, dubbla minneskortfack, 
snabb autofokus och serietagning 
samt en uppsjö av Ànesser. I prin-
cip proŲsprestanda och D7000 är 
fortfarande en respektingivande 
modell på många sätt.

Nu är efterföljaren här – Nikon 
D7100. Med en prislapp på runt 
10 000 kronor är den nya kame-
ran drygt 3 000 kronor dyrare än 
D7000. Får man mycket mer för 
pengarna? Det ska vi ta reda på 
här.

Vi börjar med bildsensorn. Det 
är fortfarande APS-C-format som 
gäller, alltså en sensor i storleken 
23,5✕15,6 mm. Nu har man dock 
klämt in 24 megapixel – 8 mega-
pixel mer än hos D7000. Inte nog 
med det, Nikon ansåg också att 

teSt NikON D7100

Profsklass nästa
Med dubbla minneskort, säker autofokus och riktigt 
bra bildkvalitet närmar sig Nikon D7100 profsnivå.
teXt OCH FOtO: CHRIStIAN NILSSON

Att använda höga känsligheter med Nikon D7100 fungerar oftast bra. Vid pixelnivå (100 procent på datorskärmen) 
ger kameran visserligen något synligare brus än den något mindre pixelstinna föregångaren D7000. Men vid utskrift 
i samma storlek är de likvärdiga. Bilden här är tagen vid ISO 3 200 och raw-format, konverterad i Adobe Camera Raw 
7.4. Bildkvaliteten är imponerande och det gäller såväl brus som skärpa och färgåtergivning.
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ansikten i bilden och dirigerar 
automatiskt AF-punkter dit. Förut
om att Ànessen gör att man kan 
lämna ifrån sig kameran till någon 
mindre fotokunnig och ändå 
 räkna med att få skarpa porträtt, 
fungerar den skapligt för mer 
avancerade uppgifter. Som för 
gatufoto och ögonblicksbilder på 
människor. Den är inte hundra
procentigt säker men tillräckligt 
säker för att kännas meningsfull.

Skärmen har blivit något större 
och en gnutta skarpare. Den 
mäter 3,2 tum diagonalt och har 
en upplösning på 1,23 miljoner 
punkter. D7000 har en 3-tums 
skärm med 921 000 punkter. Men 
viktigare är att D7100 använder 
ny skärmteknik som ger högre 
ljusstyrka och tydligare bild i 
dagsljus. Vi lägger till det på plus
listan. Och så har vi slutaren, som 
nu ger tillgång till ultrakorta   
1/8 000 s och 1/250 s blixtsynk. 
D7000 begränsas till 1/4 000 s 

D800, fast anpassad för APS-C-
sensorn. Multi-Cam 3500DX 
 kallar Nikon den. AF-området 
täcker en mycket stor del av söka
ren, vilket är en klar fördel jäm

fört med kameror med bildsensor 
i småbildsformat (fullformat), 
som Nikon D600, där AF-området 
är ganska snävt. Se illustrationen 
ovan. Femton av punkterna är 
korsformiga, dessutom fungerar 
autofokusen ned till så låga ljus-
nivåer som -2 EV. Det är riktigt 
dunkelt. D7000 ger upp vid -1 EV. 
En annan fördel är att den mitt-
ersta AF-punkten klarar att ställa 
skärpan med objektiv med ljus
styrka 8 – värdefullt om man 
exempelvis monterar en 2✕ 
telekonverter på Nikons nya 
70–200/4 telezoom.

Autofokusen klarar att spåra 
rörliga motiv med en Àness kallad 
3D-följning. Då utnyttjar den 
 ljusmätarens 2 016 pixlar för att 
känna igen motivet genom dess 
färg och form. Funktionen har 
funnits ett bra tag hos Nikons mer 
avancerade kameror och är för-
vånansvärt säker. Här Ànns också 
andra fokuslägen som passar rör
liga motiv, man kan till exempel 
välja en grupp av AF-punkter, 
antingen 21 eller 9, som går att 
Áytta runt i sökaren. Vilken metod 
som passar bäst beror på motivet 
och hur mycket kontroll man vill 
ha.

Större skärm

Ljusmätaren assisterar också en 
annan intressant autofokusÀness, 
nämligen ansiktssökande AF.   
Den får man om man väljer läget   
”AF Auto”. Kameran känner igen 

respektive 1/200 s vid blixt-
användning. I praktiken är det här 
dock en mindre viktig skillnad. 
Ytterst få motiv vinner på att foto
graferas med 1/8 000 i stället   
för 1/4 000 sekund. Och mellan 
1/250 och 1/200 s synktid skiljer 
det bara 1/3 steg. Både D7100 
och D7000 har dessutom high
speed-synk, möjlighet att använda 
kortare tider än normala synk-
tiden, med Nikons tillbehörsblix
tar. Dock med reducerad blixtstyr
ka ju snabbare tid man ställer in.

Vädertätad

När det kommer till utseende och 
hantering är skillnaderna mellan 
den nya och gamla kameran få. 
Chassit är delvis byggt i magne 



siumlegering vilket gör att D7100 
känns ganska robust. Ska man 
använda kameran i ur och skur 
kan man glädja sig åt att den har 
samma grad av vädertätning som 
D800. Handgreppet är liksom 
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D7100 har en autofokus som        

är kvick nog för de flesta motiv, 

även sport. Serietagningen är 

också ganska snabb, hastig

heten är samma som med 

 föregångaren D7000. Men de           

24 megapixlarna har sitt pris: 

bildserier i rawformat blir korta 

eftersom buffertminnet snabbt 

fylls av de stora filerna. D7000 

klarar att ta nästan dubbelt så 

många rawbilder i följd som 

nykomlingen (upp till 15 st.                 

i 12bitarsläge). Och fyra år          

äldre Canon EOS 7D presterar         

8 bilder/s oavbrutet upp till            

21 rawbilder. Vill man ta bild

serier med Nikon D7100 är det i 

praktiken oftast jpeg som gäller.

Så snabb                     
är kameran

AUtOFOkUS

Med	Nikkor	AF-S	VR	
16–85/3,5–5,6	G	ED
16 mm: 0,27 s

35 mm: 0,27 s

85 mm: 0,31 s

Slutarfördröjning: 0,06 s

SeRIetAgNINg

Uppgiven	hastighet:             
6 bilder/s

Verklig	hastighet:                    
6 bilder/s

Maximalt	bildantal:										
Jpeg Fine: 34 bilder.          

Raw (12 bitar): 8 bilder.

Uppmätt med Compact 

Flash, San Disk Extreme 

Pro 95 MB/s.

➤

D7100	har	inte	snabbast	serietagning	på	marknaden,	men	den	har	ett	litet	trick	som	är	användbart	vid	sport-	eller	
	fågelfotografering	–	beskuret	läge	med	1,3x	förstoring.	Här	ökar	seriehastigheten	till	7	bilder/s	och	det	går	att	ta	upp	
mot	100	bilder	i	serier	om	man	använder	jpeg.	Med	raw	räcker	buffertminnet	till	12	bilder	i	följd.	Trots	beskärningen	får	
bilderna	en	respektabel	upplösning	–	hela	15	megapixel.	En	annan	fördel	är	att	AF-punkterna	täcker	nästan	hela	bilden.	
Det	aktiva	bildområdet	markeras	med	en	ram	i	sökaren	och	en	symbol	i	övre	högra	hörnet	(se	bilden	nedan).	Vill	man	ha	
funktionen	lättåtkomlig	kan	man	programmera	den	till	Fn-knappen	på	framsidan.

Nikon	D7100	har	inte	bara	Óer	AF-
punkter	än	småbildskameran	D600	
(51	respektive	39).	AF-området	
täcker	dessutom	en	betydligt	större	
del	av	sökaren	vilket	är	värdefullt	
för	många	motiv,	i	synnerhet	rörliga.	

Nikon	D7100

Nikon	D600
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föregångarens förhållandevis 
smalt och grunt i jämförelse med 
Nikons rent professionella system-
kameror som D800 eller gamla 
APS-C-modellen D300s. En del 
fotografer stör sig inte på detta 
medan andra, som undertecknad, 
upplever att D7100 inte ligger 
optimalt i handen. Knappar och 
reglage är till stor del samma på 
båda kamerorna. Nytt är dock att 
programvalsratten har utrustats 
med lås vilket är bra, och fått ett 
läge kallat ”EŲects”. Här får man 
tillgång till sju olika bildeŲekter, 
som miniatyreŲekt, färgteckning 
och silhuett, men de känns inte 
särskilt spännande. EŲekterna 
fungerar även vid Àlminspelning. 
En knapp märkt ”i” Ànns nu på 
vänster sida om skärmen. Med ett 
tryck ger den snabb åtkomst till 
vissa inställningar som visas i 
symbolform. Med två tryck tänds   

Nikon	D7100	har	dubbla	minneskortfack,	båda	för	SD	(HC	och	XC).	Bilderna	
kan	lagras	i	jpeg	(tre	storlekar,	tre	kvaliteter),	raw	eller	båda	formaten	sam
tidigt.	I	menyn	kan	man	välja	om	kort	nummer	2	ska	fungera	som	extrautrym
me	eller	för	säkerhetskopiering	(dubbla	bilder	av	allt).	Man	kan	också	ställa	in	
att	raw	sparas	på	kort	1	och	jpeg	på	kort	2.
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test NikON D7100

Inbyggd	blixt	med	ledtal	12	
vid	ISO	100.	Kan	även	använ
das	för	trådlös	TTLstyrning	
av	extern	Nikonblixt.
Tillbehörssko	för	Nikon	TTL
blixtar.	PCuttag	för	studio
blixt	saknas.

Hanteringstips

1 
D7100 har avancerade bild-

redigeringsfunktioner (bl.a. 

färgbalans, skugglättning, 

beskärning, storleksändring) 

och till och med en fullfjädrad 

raw-konverteringsmeny. 

Användbart om man inte har 

tillgång till dator, som på resa.

2 	
i stället för att zooma in 

stegvis i en tagen bild kan 

man programmera Ok-

knappen att förstora ett utsnitt 

med endast ett tryck. Mycket 

bekvämt för att snabbt kontrol-

lera skärpan. Funktionen aktive-

ras i ”Anpassningsmenyn”, nr f1. 

”Liten förstoring” är lagom, 

redan vid ”Medelförstoring” är 

man nere på pixelnivå.

SpegelreÓexsökare	med									
100	procent	täckning	av	
	bilden	vid	0,94x	förstoring.	
Dioptrijustering.

Kamerahuset	mäter	
13,6x10,7x7,6	cm	och	väger	
765	gram	inklusive	batteri		
och	minneskort	(exklusive	
objektiv).	

3,2tums	(8	cm)	skärm	med	
1,23	miljoner	färgpunkter							
och	sidoförhållande	4:3.	Ger	
ovanligt	ljus	och	tydlig	bild	
även	i	solsken.	Kan	också	visa	
en	virtuell	horisont	som	gör	att	
man	ser	om	kameran	står	rakt	
eller	lutar	i	någon	riktning.	

D7100	drivs	av	ett	kraftigt	laddbart	
litiumjonbatteri,	ENEL15,	med	
1900	mAh.	Det	räcker	länge.	Enligt	
CIPAstandarden	kan	man	få	ut	
drygt	900	bilder	på		
en	laddning.

Batterigreppet	MBD15	Ònns	
som	tillbehör.	Det	kan	använda	
2	litiumjonbatterier	eller																		
6	vanliga	AAbatterier.

i stället ett tydligt informations-
läge. Till höger om skärmen Ànns 
en annan knapp, märkt ”info”. 
Den används enbart för att tända 
info-visningen. Jag har svårt att 
begripa poängen med att ha två 
knappar som gör samma sak, det 
är större risk att de förvirrar än 
hjälper. Nikons utmärkta hjälp-
knapp (märkt med ett frågeteck-
en) är däremot klockren. Råkar 
man ut för en menyfunktion man 
inte riktigt förstår är det bara att 
trycka på knappen så dyker en 
kortfattad förklaring upp. Man 
klarar sig långt med denna i stäl-
let för den vanliga bruksanvis-
ningen.

extern mikrofon

Reglagen för att aktivera live view 
och starta videoinspelning är 
annorlunda utformade och place-
rade på den nya kameran. Bättre? 
Tveksamt. Vad beträŲar videoin-
spelning hade redan D7000 full-
HD (1 920✕1 080 pixlar) men vid 
max 24 bilder/s. D7100 klarar 
upp till 60 bilder/s vid samma 
upplösning, bra om man vill skapa 
slow-motion eŲekt. Dessutom 
Ànns nu inbyggd stereomikrofon 
(tidigare fanns endast mono) för-
utom ingång för extern mikrofon. 
En annan nyhet är hörlursuttag. 
Videokvaliteten är bra nog för de 
Áesta hobbyÀlmare, även om den 

Chassit	är	delvis	i	magnesiumlegering.	Gummipackningar	vid	utsatta	reglage	
och	luckor	skyddar	mot	väta.	D7100	känns	som	en	stabil	och	trygg	kamera	
man	inte	behöver	oroa	sig	för	under	en	regnig	fjällvandring.

De	Óesta	av	reglagen	är	välgjorda	
och	lättåtkomliga.	Ett	undantag					
är	hjulet	för	val	mellan	enbilds								
och	serietagning,	placerat	under	
program	ratten.	Pilligt	att	vrida,	
	särskilt	med	handskar.
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tekniska data

Kamerahus, Nikon D7100:         
cirka 10 000 kronor. Paket med 
standardzoom Nikkor AF-S DX 
18–105/3,5–4,5 G ED VR:            
cirka 12 000 kronor.

Bildsensor: CMOS, storlek 

23,5x15,6 mm (APS-C).

Upplösning: 24 miljoner pixlar.

Objektiv: Nikon AF-fattning.

Känslighet: ISO 100–6 400              

i 1/3 steg. Utökad känslighet ned 

till ISO 50 och upp till motsva-

rande ISO 25 600.

Vitbalans: Auto, sex förinställda 

lägen, manuell mätning mot vit 

yta, manuell i kelvingrader.

Fokusering: Fasdetekterande 

autofokus med 51 punkter, de        

15 mittersta är korsformiga. Val 

av AF-punkt kan göras automa-

tiskt eller manuellt.

Ljusmätning: Flerfältsmätning 

(2 016 pixlar), spot- och cen-

trumvägd mätning.

Exponering: Program-, tids-, 

bländarautomatik samt manuell 

exponering. Exponeringskom-

pensation +/- 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 

60i. 1 280x720 pixlar, 60p.         

Max 29 min 59 s. Sparas i MOV-

format. Inbyggd stereomikrofon. 

Ingång för extern mikrofon. 

 Hörlursuttag för medhörning. 

HDMI-utgång med möjlighet        

till okomprimerad videosignal.

Övrigt: Vibrerande dammfilter 

för bildsensorn. Spegeluppfäll-

ning. Virtuell horisont. Multi-

exponering. AF-kalibrering. HDR-

läge. Histogramvisning och 

högdagerblink. 50 custom -

funktioner. Svenska menyer.

Generalagent: Nikon Svenska 

AB, tel. 08-594 109 00,               

www.nikon.se

inte når upp till samma nivå som 
Nikon D800 eller den marknads
ledande modellen på video, Pana
sonic GH3. Men tyvärr har D7100, 
liksom alla spegelreÁexkameror, 
långsam och osäker autofokus 
både vid live view och video. Det 
är i praktiken manuell fokus som 
gäller. 

Ytterligare en nyhet Ànner vi i 
funktionen autoISO. Den tar nu 
hänsyn till objektivets brännvidd 
vid val av slutartid i exponerings
lägena program och tidsautoma
tik. Det går också att ställa in om 
automatiken ska prioritera korta 
tider eller lägre känslighet. Och 
om man så vill, själv sätta en 
exakt gräns för hur lång slutartid 
som maximalt får användas. 
Givetvis Ànns även möjlighet att 
välja ISOområde, alltså lägsta 
respektive högsta känslighet, som 
kameran får välja. Nikons auto
ISO är mycket genomarbetad – 
helt enkelt outstanding för såväl 
vardagliga som mer krävande 
motiv.

Användbara finesser

Även Ànesserna imponerar. Ett 
elektroniskt vattenpass hjälper till 
att ge raka horisonter. Manuell 
spegeluppfällning är värdefullt vid 
stativfotografering med långa 
telebrännvidder. Multiexponering 
och intervalltagning är andra 
funktioner som kreativa fotografer 
kan ha nytta av. Ett HDR-läge har 
också tillkommit, där tar D7100 
automatiskt två bilder med olika 
exponering och lägger ihop dem 
till en ny med bättre teckning i 
skuggor respektive högdagrar. Vill 
man skapa egna exponeringslägen 
kan man göra det med de två 
användarlägena ”U1” och ”U2”   
på programratten. Helt suveränt! 
Och 50 customfunktioner gör det 
möjligt att Ànjustera kameran        
i minsta detalj enligt sina egna 
önskemål.

Skarpa bilder

Vad speciÀkationer och Ànesser 
inte säger mycket om är det fak
tiska bildresultatet. Hur skarpa 
blir egentligen bilderna med 
24-megapixelsensorn? DeÀnitivt 
tillräckligt skarpa för att ge impo
nerande detaljrika A2utskrifter. 
Avsaknaden av lågpassÀlter gör 
dock mindre skillnad än man kan 
tro. Det är helt enkelt svårt att 
uppfylla alla krav som ställs för 
att göra den högupplösta sensorn 
rättvisa. Fokuseringen måste 
 hamna exakt rätt och man måste 
använda tillräckligt kort slutartid 
för att minimera skakningsoskär
pa – vilket ofta är kortare tid än 
man tror. Självklart måste man 
använda  riktigt skarpa objektiv 

och standardzoomen AF-S VR 
18–105/3,5–5,6 uppfyller inte det 
kravet. En bra men ändå ganska 
billig optik som gör det är AF-S 
DX 35/1,8 G.

Ytterligare en faktor som 
begränsar den maximala skärpan 
är diŲraktion, att ljusstrålarna 
sprids vid bländarens kanter. 
Bländar man ned för mycket för
sämras skärpan. Och i det här 
 fallet är till och med bländare 5,6 
för mycket nedbländning. Så i 
verkligheten är skillnaden mellan 
D7100 och 16-megapixelkameran 
D7000 förvisso märkbar om man 
gör stora förstoringar på skärm 
eller i utskrift, men den är långt 
ifrån dramatisk. Många betraktare 
skulle ha svårt att skilja på A3 
utskrifter sida vid sida.

Men bildkvalitet handlar om 
mer än skärpa. När det gäller 
färgåtergivning, kontrast och brus 
ger D7100 utmärkta bilder direkt 
från kameran redan med stan 
dard   inställning och jpeg. Bilderna 
känns livliga utan att ha över-

driven mättnad. Och de har Àn 
nyansering av toner och ljusa hög
dagrar. Bruset är obeÀntligt vid 
låga ISOtal (100–400) och inte 
ens vid ISO 1 600 märks det 
nämnvärt. Vid ISO 3 200 börjar 
bruset bli mer framträdande som 
en neutral grynighet. Men det är 
fortfarande lågt nog för A3-utskrif-
 ter. Vid ISO 6 400 börjar färgmätt
nad och skärpa försämras synbart. 
Personligen anser jag att det är 
maximal användbar känslighet för 
D7100, även om det går att 
skräm      ma upp ISOtalet ända till 
25 600.

Sammanfattning

D7100 är helt klart en bra kame
ra. Bildkvaliteten är i toppklass, 
ett överÁöd av avancerade Ànes
ser erbjuds samtidigt som kame
ran är genomtänkt ur hanterings
synpunkt. Den innehåller också   
en hel del förbättringar, både små 
och stora, jämfört med gamla 
D7000. Så visst är prisskillnaden 
motiverad! ■

Hyfsat liten och smidig är Nikon D7100 utmärkt att resa med. Inga större 
 problem att bära på den i stadens myller. Och det är också vid sådana här 
motiv kameran visar sin styrka – den högupplösta sensorn fångar mängden 
av detaljer. Att motivet var extremt kontrastrikt innebar inga större problem. 
Sensorns stora dynamiska omfång och obeÒntliga brus vid ISO 100 gjorde det 
möjligt att lyfta skuggorna rejält vid raw-konverteringen. Se utsnittet. Före-
drar man jpeg kan man förlita sig på Nikons utmärkta skugglättningsfunktion, 
Active D-Lighting.
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