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Cyberphoto testar NikoN D300s för uNDervatteNsbruk

När Nikon lanserade sin D300s så kändes 
det främst som en finputsning av D300. 
Ändringarna var inte stora, men precis de rätta. 
De byggde vidare på det lyckade konceptet 
med en CMOS-sensor i DX-format på 12,3 
Megapixel, samt 51-punkters autofokussystem. 
Till detta tillfördes nyheter som dubbla kortfack 
för CF- och SD-minneskort, en Live View knapp 
på baksidan av kameran och möjligheten att 
filma i HD-upplösning. För att ta reda på hur 
bra Nikon D300s fungerar under ytan så tog vi 
med oss kameran till Malaysia och den tropiska 
ön Layang Layang utanför Borneos kust för ett 
rejält test.

Det första som slår mig när jag 
packar upp kamerahuset är dess 
byggkvalitet. Kameran känns 
gediget byggd och ligger bra i 
handen. 
Eftersom undervattensfotografer 
ofta befinner sig i en fuktig tropisk 
miljö, eller i strandremsan till ett 
torrt och dammigt ökenlandskap så 
är ett pålitligt kamerahus viktigt. 
Nikon D300s har ett ordentligt 
allvädertätat hus och automatisk 
dammrengöring av sensorn 
som mycket väl uppfyller detta 
önskemål.

Under testveckan så använde vi 
oss av ett Sea & Sea´s MDX-
D300s undervattensfodral och 
tillhörande portar. Kamerans alla 
viktiga knappar och vred går att 
hantera på ett smidigt och enkelt 
sätt i detta undervattenshus. 

Kameran är faktiskt väldigt enkel 
och smidig att använda under 
ytan. Något som bidrar till detta 
är den 3” stora TFT LCD skärmen 
med hela 922,000 pixlar, vilket 
ger VGA-upplösning och 170° 
betraktningsvinkel. 
Istället för att titta in i den optiska 
sökaren när man justerar kamerans 
inställningar så går det att aktivera 
INFO fönstret i LCD skärmen. 
Detta gör det väldigt enkelt att 
både se och ändra kamerans olika 
inställningar även under ytan.

Redan tidigt under resan så blir 
det tydligt hur snabbt D300s 
fokuserar, detta även under dåliga 
ljusförhållanden. Både 51 punkters 
autofokusering och den manuella 
styrningen av fokuspunkter 
fungerar mycket snabbt och 
tillförlitligt. Skillnaden för att 
hitta fokus mellan min tidigare 
Nikon D80 och Nikon D300s 
märks tydligt, trots att det är precis 
samma objektiv som används på 
denna kamera.

Nyheterna på Nikon D300s

Den stora nyheten på Nikon 
D300s är möjligheten att filma i 
HD-upplösningen 1280x720p(24 
b/s).Det förvånar mig hur pass 
ofta jag slår över kameran och 

Sea & Sea´s MDX-D300s
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+ Låg brusnivå i bilderna
+ Stor tydlig 3” LCD skärm 
+ Dubbla minneskortfack, CF-        
    och SD-minneskort.
+ Snabb Autofokus
+ Filmfunktion i HD kvalitet

-  Endast 12,3 Mega pixlar       
    många konkurrenter i samma   
    segment har betydligt fler. 
-  Störande missljud vid filmning.

aktiverar filmfunktionen. Längden 
på filmklippen är begränsade till 5 
minuter och autofokusen fungerar 
inte under filmning. Trots detta 
så var det överraskande roligt att 
kunna filma under ytan.

En annan skillnad mellan D300 
och D300s är att den senare 
versionen har en lättåtkomlig 
direktknapp för Live View på 
kamerahusets baksida. Det fanns 
några tillfällen som faktiskt 
Live View funktionen var riktigt 
användbar. Detta speciellt vid 
vidvinkelfotografering i besvärliga 
vinklar då det kan vara svårt att 
titta i den optiska sökaren. 

D300s har även fått dubbla 
kortfack för CF- och SD-
minneskort vilket skapar nya 
möjligheter till ett kreativt 
arbetsflöde. Under min vistelse i 

•1/250 f/8 ISO 200
Kommentar: Stort 
fiskstim av jacks. Jämn 
exponering över bilden.

•1/250, f/9, ISO 200
Kommentar: Nikon D300s i kombination med Sea & Sea MDX 300s undervattens-
hus skapar ett kamerasystem som är enkelt och smidig att arbeta med under ytan. 
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Hög bildkvalitet

Bildkvalitén från D300s är 
generellt sett väldigt bra. Det 
är fascinerande att se hur låg 
brusnivån det är i bilderna. Detta 
är speciellt synligt om man tittar 
på vidvinkelbilder med mycket 
blått vatten i. Många kameror 
har problem med brus just i den 
blå kanalen av RGB. Men Nikon 
D300s levererar låg brusnivå upp 
till ISO 500-800 även under dessa 
förhållanden. Jag testade även 
kameran under en djungeltur för 
att fotografera Orangutanger. 

TEKNISK DATA
Bildsensorn: CMOS, 23,6x15,8 
mm (APS-C)
Upplösning: 12,3 Miljoner pixlar
Sökare: Spegelreflexsökare med 
100 % visning.
Monitor: 3-tum med 920 000 bild-
punkter.
Fokusering: 51 punkter, varav de 
15 centrala är korsformiga.
Känslighet: ISO 200 – 3200 med 
utökning ner mot ISO 100 och upp 
till ISO 6400
Bildlagring: Compact Flash och 
SD/SDHC.
Övrigt: Filminspelning med 
1280x720 pixlar, 24 bilder/s och 
ljud med inbyggd eller extern mik-
rofon. HMDI-utgång.

• 1/200 f/16 ISO 200 
Spotfokus.
Kommentar: 
Autofokusen är väl-
digt snabb och exakt. 
Vilket underlättar i 
sådana här bilder.

•1/160 f/9 ISO 200
Kommentar: 
Godkänd motljus-
bild. 
Ytan är bra ex-
ponerad och med 
detaljer 
kvar i högdagarna.

Malaysia så sparades TIF bilder 
på ett minneskort och Jpeg samt 
film på det andra, enkelt och 
smidigt.
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•1/200 f/8 ISO 200
Kommentar: Jämn 
och fin exponering. 
Bra detaljåtergivning. 

Under dessa förhållanden så 
levererade kameran godtagbara 
bilder ända upp till 
ISO 1250-1600. Detta är minst 
sagt imponerande!

Slutsats 

När den specialbyggda katamaran 
båten kastade loss från den 
tropiska ön vid resans start så 
var jag lite orolig. Hur många 
dyk skulle det att krävas innan 
jag behärskade den nya kameran 
fullt ut? Oron bytes snabbt ut 
mot eufori. Min slutsats blev 
att Nikon D300s helt enkel är 
underbar att fotografera med 
under ytan. Jag är mycket 
imponerad av dess bildkvalitet 
och ser fram emot att få använda 
kameran i våra svenska vatten.
Text och foto: Mattias Sellin
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ISO 500 Röd kanal ISO 500 Grön Kanal ISO 500 Blå Kanal

•Kommentar: Bilden tagen i ISO 500. På denna ISO nivå börjar 
brus bli synligt. Här kan ni börja att se bruset i de olika RGB 
kanalerna. Det går att se lite brus i blå och grön kanal, men i 
överlag låga brusnivåer.

•1/200 f3.2 ISO 1600  
Kommentar: En landbild från djungeln. Bilden demonstrerar 
hur lågt brusnivå Nikon D300s levererar på ISO 1600.


