EGY NIKON D5600 VAGYOK

D5600

A KREATIVITÁS HÍRNÖKE VAGYOK
Ajánlott tartozékok

EN-EL14a akkumulátor

ME-1 sztereó mikrofon

SB-500 vaku

Bontakoztassa ki kreativitását. Valósítsa meg ötleteit. Legyen szó akár az árnyékok játékáról,
amikor a nap magasan áll, akár izgalmas szögekből rögzített videofelvételekről, az új Nikon D5600
fényképezőgép mindig teret ad a nagyszerű elképzeléseknek. A SnapBridge technológiának köszönhetően a
fényképezőgép állandóan kapcsolatban marad az okoseszközével, lehetővé téve az azonnali megosztást és
inspirációt.
Fő jellemzők:
Engedje szabadjára képzeletét: Nikon DSLR-képminőség. Mindennek az alapja a képminőség.
A nagyméretű, 24,2 megapixeles DX-formátumú érzékelő, a széles ISO-tartomány és a NIKKOR
objektívek kombinációjával lenyűgöző és egyben hihetetlenül részletgazdag képeket készíthet – még
gyenge fényben is.
Túl jó ahhoz, hogy ne ossza meg: állandóan maradjon kapcsolatban a SnapBridge
segítségével. Csatlakozzon és inspiráljon, másodpercek alatt megosztva DSLR-minőségű képeit. A
SnapBridge a Bluetooth® low energy technológiát* használva teszi lehetővé a folyamatos, alacsony
energiaigényű kapcsolat fenntartását a D5600 és a telefonja vagy a táblagépe között.o let the D5600
maintain a constant, low-power link with your smartphone or tablet.
Megörökíti azt, amit lát, és úgy, ahogyan látja: a dönthető érintőképernyővel. Egyszerűen
hajtsa ki, döntse meg vagy forgassa el a nagy, 8,1 cm-es (3,2 hüvelykes) dönthető érintőképernyőt a
megfelelő nézet érdekében. Koppintással állíthatja be az élességet és fényképezhet.
	
Semmit se mulasszon el: gyorsaság és precizitás az összes ötlet megvalósításához. Ha Ön
mindent észrevesz, akkor azt szeretné, hogy a fényképezőgép se maradjon le semmiről. A borotvaéles,
39 pontos automatikus élességállítási rendszer a témára állítja és azon tartja az élességet, még az
események középpontjában is.
	
Videók, amelyeket büszkén oszthat meg: a D-videó és az Időzített videó. Készítsen sima,
részletgazdag Full HD videókat akár 50p/60p képkockasebességgel. Változtassa a lassan mozgó
jeleneteket drámai, felgyorsított sorozatokká az Időzített videó funkcióval. Osszon meg egyszerűen a
SnapBridge segítségével.
* A Bluetooth® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei; a Nikon Corporation engedély alapján használja őket.

D5600
MŰSZAKI ADATOK
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Kereső
Monitor

24,2 millió
Nikon DX-formátumú CMOS-érzékelő optikai aluláteresztő szűrő nélkül
Pentatükrös típusú, kb. 95%-os képfedés és kb. 0,82-szörös nagyítás
8,1 centiméteres (3,2 hüvelykes), TFT, 1,037 megapixeles, 170° megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű,
érintőképernyős, elforgatható monitor
rintéses Fn
Élességpont kiválasztása, ISO érzékenység (automatikus érzékenység [Be/Ki]), Aktív D-Lighting beállítása, HDR, automatikus
sorozat, AF mező mód, kompozíciós rács megjelenítése, rekeszbeállítás
Záridő
1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel, hosszú expozíció, időzített
Sorozatfelvétel
Kb. 5 kép/mp (12 bites RAW), kb. 4 kép/mp (14 bites RAW)
ISO-érzékenység
ISO 100–25600
Automatikus élességállítás
Kereső használatakor: 39 élességpont (kilenc kereszt típusú érzékelő) / élő nézet használatakor: kontrasztérzékelő
automatikus élességállítás
Expozíciómérés
2016 képpontos RGB-érzékelő
Beépített vaku
Kulcsszám: kb. 12 (m, ISO 100, 20°C)
Motívumprogram módok / effektusok 16 beállítás, 10 speciális hatás, 20 képszerkesztő funkció
Képfeldolgozás
EXPEED 4 képfeldolgozó rendszer, Picture Control, Aktív D-Lighting
Videó
• MOV (videó: H.264 / hang: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; kiváló/normál választható
• Időzített videó
Hang
Beépített sztereó mikrofon, külső sztereó mikrofon használható; a mikrofon érzékenysége beállítható
HDMI
HDMI-kimenet támogatott (a HDMI-kimenet nem használható a 60p/50p sebességű videókhoz), beépített HDMI-csatlakozó
(C típusú)
Tápellátás
EN-EL14a lítiumion-akkumulátor, MH-24 akkutöltő
Méretek (sz. x ma. x mé.)/tömeg
124 × 97 × 70 mm, kb. 415 g (a CIPA-szabvány alapján, kb. 465 g akkumulátorral és SD-memóriakártyával)
Vezeték nélküli funkciók
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge-támogatás)
Adattároló/formátum
SD memóriakártya (SDHC/SDXC [UHS-I támogatott]); 12 bites/14 bites RAW, JPEG, RAW+JPEG fájlok
Csatlakozók
Külső mikrofon csatlakozója, Micro-USB csatlakozó, tartozékcsatlakozó, HDMI-csatlakozó (C típusú)
Mellékelt tartozékok
Mellékelt tartozékok EN-EL14a lítiumion-akkumulátor, MH-24 akkutöltő, AN-DC3 szíj, BF-1B vázsapka,
DK-25 gumi szemkagyló

A Nikon nem vállal semmilyen felelősséget az ebben az útmutatóban előforduló bármiféle esetleges hibáért.
A termék megjelenése és műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak.

