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Kreativitás bármely nézőpontból.

Inspiráció tetszőleges szögből —
Dönthető LCD-monitor

Ösztönözze kreativitását —
Speciális hatások mód
állóképekhez és videókhoz

Lenyűgöző képminőség —
A D5100-tól többet várhat

A D5100 vízszintesen kihajtható,
dönthető LCD-monitorával izgalmasan,
saját egyedi nézőpontjából örökítheti
meg a világot. A fényképek és teljes HD
videók rögzítése mostantól új minőségi
szintre emelkedik.

Fedezze fel saját kreatív oldalát
a speciális hatások móddal, amely
most először jelenik meg Nikon
D-SLR fényképezőgépen. Készüljön
fel a lenyűgöző fényképekre és HD
videókra, amelyeket ön fog készíteni!

Várja el azt a minőséget, ami jár
önnek. A D5100 színekben és
részletekben gazdag felvételeken
örökíti meg a témát. Kiváló felbontást
és képminőséget kínál mind állóképek,
mind pedig teljes HD videók esetén.

• Objektív: AF-S DX Zoom-NIKKOR 17–55 mm f/2.8G IF-ED • Képminőség: • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [S] mód, 1/350 másodperc, f/6,7 • Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános

Inspiráció tetszőleges szögből —
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/180 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános
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A D5100 dönt hető LCD-monitora segít abban, hogy egyedi módon örökítse
meg a világot

Csípőmagasságban tartottam
a fényképezőgépet, és finoman
módosítottam a pozíciót, amíg
rá nem találtam a legjobb
kompozícióra!
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Szeretnék kreatívabb
képeket, ezért próbálok más
szögből fotózni.

A szokásos pozíciónál lejjebb engedtem
a fényképezőgépet, és rájöttem, hogy a dolgok
onnan egészen másmilyennek látszanak.

Hagyományos, a fotós szemmagasságából
készített felvétel.

Lásson tisztán, fényképezzen
magabiztosan – Élő nézet és
teljes HD videó

Készítsen lenyűgöző videókat — Teljes HD (1920 x 1080 / 30 kép/mp)

A dönthető LCD-monitorral egyedi nézőpontból készíthet képeket
Az új, nagyméretű, 7,5 cm-es, dönthető LCD-monitor vízszintesen 180,
függőlegesen pedig felfelé és lefelé +180 és -90 fokban elfordítható. Ezáltal számos
egyedi perspektívából komponálhatja és rögzítheti felvételeit, örökítheti meg
a témát. Próbáljon a feje fölül fényképezni, készítsen spontán
felvételeket csípőből, Élő nézetben vagy videó módban, vagy
kísérletezzen a talajszintről készített képekkel. Azt is
megteheti, hogy állványra vagy más biztos alátámasztó
felületre helyezi a D5100-at, és akkor láthatja saját
magát önarckép készítése közben.
270˚

180˚

videók és a D-SLR technológia előnyei

A nagy felbontású (kb. 921 000
képpontos), széles megtekintési
szögű, dönthető LCD-monitoron az Élő
nézet mód használatakor vagy teljes
HD videó rögzítése közben ellenőrizheti
a kompozíciót.

A D5100 remek D-videó szolgáltatása teljes HD formátumot tud rögzíteni,
állandó motoros AF (AF-F) funkciót és pontos expozícióvezérlést kínál. Beépített
videoszerkesztő és hangrögzítő funkciók is rendelkezésre állnak; külön megvásárolható
külső mikrofonnal sztereó hangot is lehet rögzíteni. Ehhez jönnek még a D-SLR
technológia által nyújtott előnyök: a csodálatosan elmosható háttér, a nagy
ISO érzékenységű teljesítmény és a nagy NIKKOR objektívválaszték
használhatósága. Mindezek jóvoltából a videokészítés teljesen új
szintre emelkedhet.
A külön megvásárolható ME-1 sztereó mikrofonnal sztereó
hangot rögzíthet, egyúttal elkerülhető, hogy a gép az automatikus
élességállítással járó objektívzajt is felvegye.

Ösztönözze kreativitását — A speciális hatások mód

állóképekhez és videókhoz egyaránt használható, és a funkciók
			meggyőzően széles tár házát kínálja
• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: Jpeg Fine • Expozíció: [Kiválasztott szín] mód, 1/125 másodperc,
f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: Automatikus (ISO 280) • Picture Control: Általános
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Tudok olyan képet csinálni, amin apró maketteknek
tűnnek a tárgyak!
— Miniatűr hatás

Szerettem volna lágyan ábrázolni a portréalanyt, ezért
erős fénnyel vettem körül. — Fényes

A távoli tárgyak apró maketteknek tűnnek a fókuszmező ügyes
megválasztásával. A miniatűr hatású videók gyorsítva játszhatók le.

Készítsen fényes, ragyogó, hangulattal teli képeket.
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Az efféle drámai hatások fantasztikus
ihletet adnak. A képeim és videóim most
már úgy néznek ki, mintha profi eszközzel
— Kiválasztott szín
készítették volna őket!

Mostantól a képeim olyanok is
lehetnek, akár egy művészi rajz.
Egyetlen gombnyomásra!
—
Színes vázlat
Alakítsa át képeit színes rajzokká. Az ebben
a módban készített videók lejátszáskor
állóképekből készített diasorozatként
jelennek meg.

Három különböző szín megjelenítését választhatja ki;
a többi képterület pedig fekete-fehérben jelenik meg.

Tegye még szórakoztatóbbá és művészibbé
fényképeit és videóit — Speciális hatások mód
Képeinek hangulata és megjelenése legyen olyan, amilyennek
ön megálmodta őket. Ezt elérheti úgy is, hogy a módválasztó
tárcsát EFFECTS (Hatások) pozícióba állítja, majd választ a
kreatív opciók közül, pl. Kiválasztott szín, Színes vázlat és
Miniatűr hatás. Ezeket a remek effektusokat felvételkészítés
közben használhatja.

Még élesebb a téma: automatikus élességállítás
Élő nézetben és teljes HD videó rögzítésekor
A D5100 különféle élességállítási módokkal segíti a témához
leginkább megfelelő élességállítást – még az Élő nézet mód
használatakor és teljes HD videók rögzítésekor is. Egyszerűen
kapcsolja be az AF-F módot, és a fényképezőgép rögzítés
közben is automatikusan állítja az élességet.

Egyszerű váltás
állóképek és telje
s
HD videók felvé
tele
között Élő nézet
módban

A D5100 a kiemelkedő Nikon
ergonómia megtestesülése.
A módválasztó tárcsa mellett található
új gombbal bekapcsolható az
Élő nézet, a videofelvétel pedig
a kioldógomb melletti külön gombbal
indítható. A műveletek elvégzése
közben továbbra is a témán tarthatja
a tekintetét.

Néha a részletek eltüntetésével
igazán látványos eredményt
kapunk.
— Sziluett

Csak kiválasztottam ezt a módot,
és a kép hangulata máris
felerősödött.
— Sötét

Ez hihetetlen: a fényképezőgép
még ilyen sötétben is tud képet
készíteni. — Éjszakai

Fényképezze le a téma sziluettjét fényes
háttér előtt.

Készítsen sötét, drámai képeket erős
csúcsfényekkel.

Készítsen monokróm (fekete-fehér) képeket
rendkívül gyenge fényben.

Lenyűgöző képminőség —

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–55 mm f/3.5–5.6G VR • Képminőség: Jpeg Fine • Expozíció: [A] mód, 1/750 másodperc, f/5,6 • Fehéregyensúly:
Árnyék • HDR: 3 Fé, Alacsony • Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Élénk

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR • Képminőség: RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/90 másodperc, f/5,6
• Fehéregyensúly: Közvetlen napfény • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános

8

a D5100 képérzékelőjé től és az EXPEED 2 technológiától többet várhat

A képek, amelyeket ma készítek,
legyenek ugyanolyan élesek és
csodálatosak, mint a pillanat, amelyet
megörökítenek.
Páratlan képminőség — 16,2 tényleges megapixel felbontású képérzékelő és
EXPEED 2 képfeldolgozó motor
A D5100 lenyűgöző képminőségét a legújabb beépített Nikon technológiáknak
köszönheti. Ezek közé tartozik a DX-formátumú CMOS-érzékelő és az EXPEED 2
képfeldolgozó motor.

Éles képek minimális zajjal még gyenge
fényben is.
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Azt szerettem volna, ha a sötét
és a világos részek is úgy néznek ki
a képen, ahogy én láttam őket.
Kiemelkedő részletgazdagság a csúcsfényes és az árnyékos területeken
— HDR (High Dynamic Range, széles dinamikatartomány)
A kiváló képminőség, élesség és felbontás
titka a részletekben rejlik.

Ilyen képminőséget
csak a Nikon kínál

Régebben nehéz volt jó képeket készíteni akkor, ha a kompozíció extrém kontrasztot
is tartalmazott – például napsütötte felhők előtt erős árnyékkal takart főtémát. Ez
már a múlté. HDR beállításban a D5100 két felvételt készít a kioldógomb egyszeri
lenyomásakor: egy túlexponált és egy alulexponált képet. A fényképezőgép ezután
ötvözi a két felvételt, így a végső kép rendkívül széles dinamikatartományt fog át,
ugyanakkor kevesebb zajt és gazdagabb színátmeneteket tartalmaz, mint a korábbi
megoldások.*

Tiszta és éles képek, még gyenge fényben is

* Állvány használata javasolt.

A D5100 rendelkezik mindazon technológiákkal,
amelyek még gyenge fényben is lehetővé
teszik a kiváló képek készítését. A gép CMOSérzékelője figyelemre méltóan széles ISO
érzékenységtartományt (ISO 100–6400*) és
alacsonyabb zajszintet kínál. Ezáltal rövidebb
záridőkkel fényképezhet, és képei kevésbé mosódnak
el. Még kézi fényképezéskor és teljes HD videók
készítése esetén is remek eredmény születik gyenge
fényben.

A fény és árnyék gyönyörű egyensúlya —

* Az ISO érzékenység Hi 2 értékre (ISO 25 600 egyenérték) növelhető, ami további lehetőséget biztosít a rendkívül
gyenge fényben való fényképezésre.

Aktív D-Lighting
CMOS-érzékelő

A kiváló képminőséget garantáló,
elsőrangú CMOS-érzékelőn felül
a D5100 rendelkezik a Nikon nagy
teljesítményű EXPEED 2 képfeldolgozó
motorjával is, amely villámgyors
adatfeldolgozásra képes, és ezáltal
lenyűgöző minőségű fényképeket és
videókat készít.

Az Aktív D-Lighting többféle helyzetben hasznos.
Automatikusan úgy dolgozza fel a nagy kontrasztú
képek csúcsfényes és árnyékos képterületeit, hogy azok
jobban hasonlítsanak az emberi szem által látott képre.
Automatikus beállításon nem is kell törődnie
az Aktív D-Lighting működésével, de igény
szerint kézzel is kiválaszthatja az adott
körülményekhez illeszkedő fokozatot.

Aktív D-Lighting
használatával

Aktív D-Lighting nélkül

Túlexponált

Alulexponált

HDR vagy Aktív D-Lighting:
melyiket érdemes használni?
Ha az adott kompozícióban rendkívül
nagy a kontraszt, és a teljes
tartományban szeretné megőrizni
a részleteket, akkor a HDR a jó
választás. Mivel azonban ez a
megoldás két egymás utáni felvételből
állítja össze a végső képet, mozgó
téma fényképezésére nem alkalmas.
Ha mozgó témát örökít meg, akkor az
Aktív D-Lighting használatát javasoljuk.
Az Aktív D-Lighting a nagy sebességű
sorozatfelvétellel együtt is használható,
illetve a HDR funkcióval kombinálva
még erősebb hatást kelt.

Nikon innováció az élményekben gazdag fotó zás és az ön jobb képeinek szolgálatában

Könnyen készíthet önarcképet és makro
felvételeket — Infravörös távvezérlő-érzékelők
a fényképezőgép mindkét oldalán
ML-L3 távvezérlő (külön
megvásárolható)

Optimalizált beállítások egy
mozdulattal — 16 motívumprogram mód
A D5100 motívumprogram módjai egy sor
különféle fényképezési helyzetet lefednek.
Az öt legnépszerűbb mód a módválasztó
tárcsán megtalálható, a többit pedig úgy
tudja kiválasztani, ha a tárcsát SCENE
(Motívumprogram) állásba forgatja,
és elforgatja a vezérlőtárcsát. Miután
kiválasztotta a kívánt opciót, a fényképezőgép
automatikusan elvégzi a legjobb beállításokat.
A Nikon motívumprogram módjai jóvoltából
soha nem kell aggódnia a fényképezőgép
bonyolult beállításai miatt.
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Étel

Éjszakai portré

Ragyogás igény szerint —
Intelligens beépített vaku
A D5100 beépített vakuja automatikusan*
megvilágítja a témát, ami különösen sötét
és ellenfényben lévő témáknál fontos.
Az i-TTL vakuvezérlésnek köszönhetően
képei természetes hatásúak lesznek.
Sport

Naplemente

Megjegyzés: A D5100 a következő motívumprogram módokat tartalmazza: portré, tájkép, gyermek, sport, makró, éjszakai portré, éjszakai tájkép, összejövetel/beltéri,
tengerpart/hó, naplemente, alkonyat/hajnal, háziállat portré, gyertyafény, virág, őszi színek és étel.

* Automatikus, portré, gyermek, makró, éjszakai
portré, összejövetel/beltéri, háziállat portré és
színes vázlat fényképezési módok esetén.
Képérzékelőtisztító funkció

Optikai kereső kb. 95%os képfedéssel — Tiszta

Levegő áramlás
vezérlő rendszer

Képérzékelő

kép és késedelem nélküli,
kényelmes fényképezés

Aluláteresztő szűrő

Levegőáramlás-vezérlő
csatornák

Tiszta és éles képek —

A Nikon Beépített
porosodáscsökkentő rendszer
A kevesebb por tisztább képet
jelent. A Nikon exkluzív rendszere
segít eltávolítani a port az érzékelő
előtt található aluláteresztő
szűrőről, és távol tartani
a gép belsejében levő egyéb
kulcsfontosságú elemektől.

Örökítse meg biztonsággal
a pillanatot — Kb. 4 kép/másodperces
nagy sebességű sorozatfelvétel

Bízza a fényképezőgépre a helyzethez legjobban illő
mód kiválasztását — Automatikus program választó

Örökítse meg pontosan a témát széles
lefedéssel — 11 pontos AF-rendszer

Ha Élő nézet használatakor Automatikus vagy Automatikus
(vaku kikapcsolva) beállítással fényképez, akkor az Automatikus
program választó* beállítja a leginkább megfelelőt az alábbi
motívumprogram módok közül: portré, tájkép, makró és
éjszakai portré. Bízza a D5100-ra az optimális eredmény
létrehozását, inkább összpontosítson bátran a kompozícióra.

A D5100-nak 11 – köztük egy kereszt típusú
– élességpontja van, amelyek a képterület
nagy részét lefedik, és pontosan beállítják a
témára az élességet. A 11 pontos 3D követés
mód alkalmazásakor a fényképezőgép a
Fényképezési helyzetfelismerő rendszerrel
együttműködve még a kompozíció
megváltozásakor is a témán tartja az élességet.

c Portré

d Tájkép
e Makró
f Éjszakai portré
Z Automatikus**
b Automatikus (vaku kikapcsolva)**
* Automatikus élességállítás használata esetén.
** A fényképezőgép akkor választja ki, ha az adott helyzetet nem fedi le a következő
motívumprogram módok valamelyike: portré, tájkép, makró és éjszakai portré, vagy
ha az adott helyzet az Automatikus vagy Automatikus (vaku kikapcsolva) módhoz
illeszkedik.

A saját kezének kiterjesztése —
A kisméretű, könnyű kialakítás a Nikon híres
ergonómiájának megtestesülése

Alacsony energiafogyasztása
miatt a gép akár 660 képet
tud készíteni az akkumulátor
egyetlen feltöltésével*
* A CIPA-szabvány alapján.

EN-EL14 lítium-ion
akkumulátor (mellékelt
tartozék)

A fényképezőgép formái természetesen
simulnak a kézbe, az értelemszerűen elhelyezett
kezelőszervek pedig egyszerűvé és kényelmessé
teszik a fényképezést.
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Eszközök a dinamikus teljesítmény
szolgálatában

Határtalan kreativitás

Alakítsa ki saját stílusát —

Bővítse ki látásmódját — NIKKOR objektívek

Picture Control

Minőség — és sokoldalú használhatóság

Tegye egyedivé képeinek megjelenését és
hangulatát a Picture Control segítségével.
Hat beállítás közül választhat: általános,
semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép.
A beállításokat módosíthatja is, és az eredményt
mentheti későbbi felhasználásra.

A digitális SLR fényképezőgépek cserélhető objektívjei még
élvezetesebbé teszik a fényképezést. A NIKKOR objektíveket
széles körben dicsérik a világ fotósai. Széles gyújtótávolságtartományt fednek le, a választékban számos rögzített
gyújtótávolságú, zoom, halszem, mikro és PC-E modell
megtalálható.
Megjegyzés: A D5100 fényképezőgépet kifejezetten az AF-motorral
felszerelt NIKKOR AF-S és AF-I objektívekkel való használatra terveztük.

Általános

Monokróm

12

Portré

Tájkép

Élénk

Semleges

AF-S DX NIKKOR 55–300 mm f/4.5–5.6G ED VR

A beépített asszisztens —

Csendes, amikor kell —

Fényképezési helyzetfelismerő rendszer

Halk kioldás mód

A 420 képpontos RGB-érzékelő és a CMOSképérzékelő együttműködése révén a D5100 képes
felismerni az adott témát és helyzetet, majd annak
megfelelően optimalizálja az automatikus expozíció,
az automatikus élességállítás, az automatikus
fehéregyensúly és az i-TTL vakuvezérlés beállításait.
A megoldásban szerepet kap az arc-prioritásos AF
funkció is.

Előfordul, hogy a zárkioldás hangja megzavarhatja
a témát. A Halk kioldás mód csökkenti a D5100
belső mechanizmusainak
működési zaját, például úgy,
hogy a felvétel elkészítésének
pillanatában lassítja a tükör
mozgását.

Nagy teljesítményű szuper-telefotó zoom objektív rázkódáscsökkentő
(VRII) rendszerrel, kézi fotózáskor közel hozza a távoli témát. Az erős
tömörítő hatás dinamikus képeket eredményez. Kiváló sport- és
vadfotózáshoz.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
Nagy munkatávolsága és a beépített rázkódáscsökkentés (VRII)
révén ez az objektív lehetővé teszi a kézi makrofotózást még nehezen
megközelíthető téma esetén is.
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Fényképezési helyzetfelismerő rendszer
420 képpontos RGB-érzékelő

Képérzékelő

Nézze meg felvételeit HDTV-n —

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

HDMI kimeneti csatlakozó
AF
•Témakövetés
•A kompozíció
megváltozásának
érzékelése
•Arc-prioritásos AF

Témaazonosítás
•Csúcsfény-elemzés
•Arcérzékelés

Automatikus
fehéregyensúly
•Fényforrás
azonosítása
•Arcérzékelés

Visszajátszás
•Az arc nagyítása
visszajátszáskor

Képeit és videóit televízióján is
megnézheti, és a tévé távirányítójával
vezérelheti a lejátszást.*

Hangsúlyozza ki a távlatot képein ezzel a rendkívül széles szögű
zoom objektívvel. Nagyszerű választás tájképekhez és szűk beltéri
helyszínekhez.

* Csak HDMI CEC-kompatibilis televízióval
használható funkció.

Ragyogás egyszerűen — Vakuk
A D5100 kényelmesen használható beépített vakuval
rendelkezik, de a külön megvásárolható vakukkal a vakus
fényképezés még könnyebb és kreatívabb lehet. A kisméretű
és könnyű SB-400 remekül hordozható, i-TTL vakuvezérlésre
és indirekt vakuzásra is képes. A többfunkciós SB-700
kompatibilis a Nikon Kreatív Megvilágítási Rendszer
számos funkciójával.

Azonnali, beépített utómunka —
Kép- és videoszerkesztő funkciók
A D5100 számos szerkesztő funkciója között megtalálható
az átméretezés, a NEF (RAW) feldolgozás, valamint
a szűrőeffektusok – például skylight, meleg szűrő és
csillagfény-effektus. További funkciók is rendelkezésre
állnak, például a gyors retusálás, a videoszerkesztés,
a torzításvezérlés és a halszemoptika.

AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED

Kisméretű fix objektív, amely gyönyörűen elmossa a hátteret
portréfotózás során, valamint éles képeket készít kézi fotózáskor,
a legnagyobb rekesz használatakor – még gyenge fényben is.

Halszemoptika

Csillagfény-effektus

A Retusálás menüben található további funkciók • D-Lighting • vörösszemhatás-korrekció • levágás (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 és 1:1) • monokróm (fekete-fehér, szépia és
cianotípia) • szűrőeffektusok (vörös erősítőeffektus, zöld erősítőeffektus, kék erősítőeffektus, és lágy szűrő) • színegyensúly • képátfedés • kiegyenesítés • vonalrajz
• színes vázlat • perspektíva korrekció • miniatűr hatás • kiválasztott szín

SB-400

Indirekt vakuzás SB-700 vakuval: természetesebb vakus hatás.
SB-700

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 10–24 mm f/3.5–4.5G ED • Képminőség: RAW (NEF)
• Expozíció: [M] mód, 1/60 másodperc, f/4 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység:
ISO 400 • Picture Control: Általános

Lépjen még tovább a képeivel
Szoftver
Az ön képkezelő eszköztára — ViewNX 2 (mellékelt tartozék)

A fényképezőgép részei és vezérlése

Ezzel az egyszerű, értelemszerűen használható szoftverrel a legtöbbet
hozhatja ki állóképeiből és teljes HD videóiból. A ViewNX 2 az importáló
és tallózó funkción felül képszerkesztő eszközöket is magában foglal,
például: átméretezés, fényerő, kivágás, kiegyenesítés, valamint NEF
(RAW) képfeldolgozás. A program videoszerkesztő
funkcióival gyorsan és egyszerűen elkészítheti
saját eredeti videóit és a Nikon saját, online digitális
képtároló és -megosztó szolgáltatása, a My Picturetown
tökéletesen működik a View NX 2 szoftverrel:
böngésző használata nélkül, közvetlenül a programból
jelentkezhet be a saját fiókjába, és könnyedén
feltöltheti képeit.
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Gyors és egyszerű, értelemszerűen használható
képszerkesztő szoftver — Capture NX 2 (külön

1 Expozíciókompenzáció
gomb / rekeszérték gomb /
vakukompenzáció gomb
2 Kioldógomb
3 Főkapcsoló
4 Infravörös érzékelő (elöl)
5 Információs gomb
6 Élő nézet kapcsoló
7 Videofelvétel gomb
8 Módválasztó tárcsa
9 AF-segédfény / önkioldó jelzőfénye /
vörösszemhatás-csökkentő lámpa
! Beépített vaku

megvásárolható)
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:

A Capture NX 2 remekül használható program, sokoldalú
képszerkesztő funkciói a U Point® technológián
alapulnak. Egy sor képszerkesztő műveletet alkalmazhat
nagyon egyszerűen: csak helyezze el a képen a különféle
vezérlőpontokat, és állítsa be a csúszkákat. A kijelölési
vezérlőpontokkal számos képjavító funkciót használhat,
például a D-Lighting és a fényerő funkciót
a kép bármely területére alkalmazhatja a kívánt erősségben.

" Vakupapucs (külön megvásárolható
vakuhoz)
# Hangszóró
$ Mikrofon
% Vaku mód gomb / vakukompenzáció
gomb
& Önkioldó gomb / funkciógomb
( Csatlakozófedél (tartozék
csatlakozó, USB- és A/V-csatlakozó,
HDMI minitűs csatlakozó, külső
mikrofon csatlakozója)
) Objektívkioldó gomb

^

~ Infravörös érzékelő (hátul)
+ Monitor
, Menü gomb / kétgombos
alaphelyzetbe állítás gomb
- Kereső ablaka
. Dioptriaszabályzó
/ Információ szerkesztő gomb /
kétgombos alaphelyzetbe állítás
gomb
: AE-L/AF-L gomb / védelem gomb
; Tárcsa
< Visszajátszás gomb

= Választógomb
> OK gomb
? Kártyafedél
@ Kártyaművelet jelzőfénye
[ Visszajátszási nagyítás
gomb
\ Törlés gomb
] Kiskép / visszajátszási kicsinyítés
gomb / súgó gomb
^ Akkufedél
_ Állványmenet

Intelligens képmegosztó és –tároló szolgáltatás — my Picturetown
A Nikon saját, my Picturetown nevű képmegosztó webhelyének segítségével
egyszerűen tárolhatja és kezelheti képeit, valamint megoszthatja őket a barátaival és a
családjával szerte a világon. A tagság ingyenes, és 2 GB fotó és/vagy videó tárolását
teszi lehetővé. További, fizetős regisztrációval akár 200 GB-ra* bővítheti tárhelyét!
Élvezze a my Picturetown előnyeit bárhol és bármikor.

Rendszerábra
KERESŐTARTOZÉKOK

* A szolgáltatás ára és elérhetősége országtól függően változhat.

Nikon SB-910/
700/400 vakuk

Stúdióvakuk
SB-910
vaku

DG-2
keresőnagyító

http://mypicturetown.com

NIKKOR OBJEKTÍVEK

VAKUK

DK-20C dioptriakorrekciós
szemlencsék (-5 ... +3 m-1)

SB-700
vaku
SB-400
vaku

DK-22 keresőadapter

R1C1 makrovaku
szett vezérlővel

A D5100 fényképezőgépet
kifejezetten az AF-motorral
felszerelt AF-I és AF-S
NIKKOR objektívekkel való
használatra terveztük.

SC-28, 29
TTL vezetékes
távkioldó

AS-15
vakupapucs-adapter

DK-5 keresősapka*

Memóriakártyák kapacitása

Jóváhagyott memóriakártyák

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 8 GB-os Toshiba R95 W80MB/s UHS-I
SDHC kártya hány képet tud tárolni különböző képminőség- és képméretbeállítások esetén.

A D5100 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát
javasoljuk. Videofelvételhez legalább class 6 minősítésű, vagy annál nagyobb írási sebességű
kártyák használatát ajánljuk. Alacsonyabb írási sebességű kártya használatakor a felvétel
váratlanul megszakadhat.

Képminőség
Képméret
Fájlméret*1 Képek száma*1
					

NEF (RAW) + JPEG fine*3
NEF (RAW) + JPEG normal*3
NEF (RAW) + JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic

Nagy
Közepes
Kicsi
Nagy
Közepes
Kicsi
Nagy
Közepes
Kicsi
–
Nagy
Közepes
Kicsi
Nagy
Közepes
Kicsi
Nagy
Közepes
Kicsi

23,9 MB
20,8 MB
18,4 MB
20,4 MB
18,6 MB
17,4 MB
18,3 MB
17,5 MB
16,9 MB
16,4 MB
7,1 MB
4,4 MB
2,0 MB
3,9 MB
2,2 MB
1,0 MB
1,8 MB
1,1 MB
0,5 MB

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

Átmeneti tároló
kapacitása*2

10
10
11
10
10
12
10
10
12
16
100
100
100
100
100
100
100
100
100

		

SanDisk		
Toshiba		

SD-memóriakártyák

GB*4

1 GB, 2
1 GB, 2 GB*4
GB*4

Panasonic		
1 GB, 2
			
Lexar Media
1 GB, 2 GB*4
Platinum II
1 GB, 2 GB*4
Professional
1 GB, 2 GB*4

SDHC-memóriakártyák*5

SDXC-memóriakártyák*6

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 6 GB, 8 GB,
12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB
64 GB

DR-6
derékszögű
keresőtoldalék

DK-20 gumi
szemkagyló*

TV-TARTOZÉKOK

DIGISCOPE
TARTOZÉK

HDMI-kábel**†

TÁVVEZÉRLŐ, GPS TARTOZÉKOK ÉS SZTEREÓ
MIKROFON

FSA-L1 Fieldscope
toldalék digitális SLR
fényképezőgéphez

EG-CP14 audio-video kábel*†

FSA-L2 Fieldscope
toldalék digitális SLR
fényképezőgéphez

TV-képernyő**

48 GB, 64 GB
—
—
—

*1 A számok hozzávetőleges értékek. A fájlméret a kép tartalmától függően változik.
*2 Az átmeneti tárolóban tárolható felvételek száma ISO 100 beállítás esetén. Az érték csökken, ha be van
kapcsolva a hosszú expozíció zajcsökkentése vagy az automatikus torzításvezérlés funkció.
*3 A képméret csak a JPEG-képekre vonatkozik. A NEF (RAW) képek mérete nem módosítható.
A fájlméret a NEF (RAW) és JPEG képek méretének összege.
*4 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e
a 2 GB méretű kártyákat.
*5 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz
kompatibilis-e az SDHC-szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-1
szabványt.
*6 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja,
ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az SDXC-szabvánnyal.
A fényképezőgép támogatja az UHS-1 szabványt.

GP-1 GPSegység

MC-DC2 vezetékes
távkioldó

ME-1 sztereó
mikrofon

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ

ML-L3 vezeték
nélküli távvezérlő

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS ELEMTARTÓ
MARKOLATOK

TOK

EN-EL14 lítium-ion
akkumulátor*

MH-24 akkutöltő*

SD-memóriakártya**

PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

Személyi számítógép**

UC-E6 USB-kábel*

EH-5b hálózati tápegység

EP-5A tápcsatlakozó

CF-DC2 félpuha
tok
Capture NX 2

† Ha a videót, amelynek hangját sztereó rendszerben vették fel a külön megvásárolható ME-1 sztereó mikrofon segítségével, olyan televízión tekintik meg,
amelyet audio-video kábel köt össze a fényképezőgéppel, az audiokimenet monó lesz. A HDMI-kapcsolat támogatja a sztereó kimenetet.

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

*Mellékelt tartozék

**Nem Nikon termék
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A Nikon D5100 digitális tükörreflexes fényképezőgép műszaki adatai
Típus
Objektív rögzítése
Tényleges látószög
Tényleges pixelszám
Képérzékelő
Teljes pixelszám
Porosodáscsökkentő
rendszer
Képméret (képpontban)
Fájlformátum

Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Nikon F bajonettzár (AF-csatlakozókkal)
Az objektív gyújtótávolságának kb. 1,5×-ese (Nikon DX-formátum)
16,2 millió
23,6 × 15,8 mm-es CMOS-érzékelő
16,9 millió
Képérzékelő-tisztítás, levegő áramlás vezérlő rendszer, porszemcse-eltávolítási
referenciaadatok (a külön megvásárolható Capture NX 2 szoftver szükséges)
4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S)
• NEF (RAW): 14 bites tömörített • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis, beállítások
és tömörítési arányok: fine (kb. 1:4), normal (kb. 1:8), basic (kb. 1:16) • NEF (RAW)+JPEG:
Egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül
Picture Control rendszer Általános, semleges, élénk, monokróm, portré és tájkép; a beállítások módosíthatók, az egyéni
Picture Control beállítások menthetők
Adathordozó
SD- (Secure Digital), SDHC- és SDXC-memóriakártya
Fájlrendszer
DCF (Design Rule for Camera File System = kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF
(Digital Print Order Format = digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif 2.3 (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló
fényképezőgépekhez), PictBridge
Kereső
Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés
Kb. 95% (vízszintesen és függőlegesen)
Nagyítás
Kb. 0,78-szoros (50 mm-es f/1,4-es objektív végtelenre állítva; –1,0 m -1)
Betekintési távolság
17,9 mm (-1,0 m -1)
Dioptriaszabályzás
–1,7 és +0,7 m -1 között
Mattüveg
B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Tükör
Gyors visszatérésű
Objektívrekesz
Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Az automatikus élességállítás használható AF-I és AF-I objektívekkel; az automatikus
élességállítás nem használható más G és D típusú objektívekkel (egyes PC objektívekre
korlátozások vonatkoznak), AF objektívekkel (az IX-NIKKOR és F3AF objektívek nem
támogatottak), valamint az AI-P objektívekkel; nem-CPU objektív használható M módban, de a
fényképezőgép fénymérő rendszere nem működik
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál kisebb maximális tényleges rekeszértékű
objektív esetén használható.
Zár típusa
Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő
1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésekben; hosszú expozíció, időzített (külön megvásárolható
ML-L3 távvezérlő szükséges)
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni
Kioldási mód
8 (egyképes), s (sorozatfelvétel), E (önkioldó), " (késleltetett távkioldás),
# (gyorsreagálású távkioldás), J (halk kioldás)
Képtovábbítási sebesség Legfeljebb 4 kép/mp (manuális élességállítás, M vagy S mód, 1/250 mp vagy rövidebb záridő,
a többi beállítás alapértéken)
Önkioldó
2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció
Fénymérés
TTL fénymérési rendszer, 420 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer
• Mátrix: 3D színes mátrixmérés II (G és D típusú objektívekkel); színes mátrixmérés II (más
CPU objektívekkel) • Középre súlyozott: A mérés során 75%-os súlyt kap a kép 8 mm átmérőjű
középpontja • Célpont: 3,5 mm átmérőjű körben mér (a teljes kép 2,5%-a), amelynek közepe a
kiválasztott élességpontra esik
Tartomány
• Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
(ISO 100, f/1,4 objektív, 20°C)

Fénymérő csatolása
Expozíciós mód

Expozíciókompenzáció
Expozíciósorozat
Expozíció rögzítése
ISO érzékenység
(ajánlott expozícióindex)

Aktív D-Lighting
ADL expozíciósorozat
Automatikus
élességállítás
Érzékelési tartomány
Objektív motor

Élességpont
AF mező mód
Élességrögzítés

CPU
Automatikus módok (i automatikus, j automatikus [vaku kikapcsolva]), programozott
automatikus rugalmas programmal (P), záridő-előválasztásos automatikus (S), rekeszelőválasztásos automatikus (A), kézi (M), motívumprogram módok (k portré, l tájkép,
p gyermek, m sport, n makró, o éjszakai portré, r éjszakai tájkép, s összejövetel/beltéri,
t tengerpart/hó, u naplemente, v alkonyat/hajnal, w háziállat portré, x gyertyafény, y
virág, z őszi színek, 0 étel), speciális hatások módok ( % éjszakai, g színes vázlat,
( miniatűr hatás, 3 kiválasztott szín, 1 sziluett, 2 fényes és 3 sötét)
-5 és +5 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
3 kép 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Az AE-L/AF-L gomb lenyomásával rögzíthető a mért fényérték
ISO 100–6400 1/3 Fé lépésekben, valamint további beállítások kb. 0,3, 0,7, 1 és 2 Fé
(ISO 25 600 egyenérték) értékkel ISO 6400 fölött; ISO érzékenység automatikus szabályozása
használható
Automatikus, extra magas, magas, normál, alacsony, ki
2 kép
Nikon Multi-CAM 1000 automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 11
11 élességponttal (köztük 1 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb.
kb. 0,5–3 m)
–1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C hőmérsékleten)
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S), folyamatos motoros AF
(AF-C); automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan
aktiválódik a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (MF): Az elektronikus távolságmérő
használható
11 élességpont közül választható ki
Egypontos AF, dinamikus AF mező, automatikus AF-mező, 3D követés AF (11 ponttal)
Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az AE-L/AF-L gomb
megnyomásával rögzíthető

i, k, p, n, o, s, w, g: Automatikus működés, automatikus felnyílással; P, S, A, M,
0 : Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kb. 12, manuális vakuzásnál 13 (méterben, ISO 100, 20°C)
• TTL: Kiegyenlített i-TTL derítő vakuzás és normál i-TTL derítő vakuzás digitális tükörreflexes
fényképezőgéphez a 420 képpontos RGB-érzékelővel, a beépített vakuhoz és az SB-910,
SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, illetve SB-400 vakuhoz (a kiegyenlített i-TTL derítő vakuzás
akkor használható, ha a mátrixmérés vagy a középre súlyozott fénymérés van bekapcsolva)
• Automatikus rekesz: SB-910, SB-900/SB-800 vakuval és CPU objektívvel alkalmazható •
Nem TTL automatikus: Támogatott vakuk többek között: SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX,
SB-28DX, SB-28, SB-27 és SB-22S • Távolság-prioritásos manuális: SB-910, SB-900, SB-800
és SB-700 vakuval használható
Vaku mód
Automatikus, automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, automatikus hosszú záridejű
vakuszinkronnal, automatikus hosszú záridejű vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel,
derítő vakuzás, vörösszemhatás-csökkentés, hosszú záridejű vakuszinkron, hosszú záridejű
vakuszinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, hosszú záridejű vakuszinkron a hátsó redőnyre,
vakuszinkron a hátsó redőnyre, ki
Vakukompenzáció
-3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépéssel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külön megvásárolható vakuegység (pl. SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 vagy SB-400) teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel
végzett villantás után 3 másodpercig villog
Vakupapucs
ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív
SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 fővaku vagy SU-800 vezérlő használata esetén támogatja
Megvilágítási
a Fejlettvezeték nélküli megvilágítást; a beépített vaku vagy CLS-kompatibilis vakuegység
Rendszer (CLS)
használata esetén támogatja a vaku színinformációk közlése funkciót
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható
Fehéregyensúly
Automatikus, izzólámpa, fénycső (7 típus), közvetlen napfény, vaku, felhős, árnyék,
felhasználói; a felhasználói kivételével mindegyik beállítás finomhangolható
Fehéregyensúly-sorozat 3 kép egy lépésközzel
Objektív motor
• Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); folyamatos motoros AF (AF-F)
Élő nézetben
• Manuális élességállítás (MF)
AF mező mód
Arc-prioritásos AF, széles AF mező, normál AF mező, témakövető AF
Automatikus
Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az
élességállítás
élességállítás pontját, ha az arc-prioritásos AF vagy a témakövető AF van kiválasztva)
Automatikus
i és j módban használható
motívumérzékelés
Video-fénymérés
TTL fénymérési rendszer a fő képérzékelő használatával
Fénymérési módszer
Mátrix
• 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H high/normal • 1280 × 720, 30p/25p/24p, H high/normal
Videó képmérete
(képpontban) és
• 640 × 424, 30p/25p, H high/normal
képkocka sebessége
Ha az NTSC opció van kiválasztva videó módban, akkor a képkocka sebesség 30p (tényleges érték
29,97 kép/mp); ha a PAL opció van kiválasztva videó módban, akkor a képkocka sebesség 25p;
ha a 24p opció van kiválasztva, akkor a tényleges képkocka sebesség 23,976 kép/mp
Fájlformátum
MOV
Videotömörítés
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz
Beépített monó vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Monitor
7,5 centiméteres, kb. 921 000 képpontos (VGA), dönthető, 170 fokos megtekintési szögű,
kb. 100%-os képfedésű, alacsony hőmérsékletű poliszilícium TFT LCD-monitor fényerősségbeállítással
Visszajátszás
Teljes képes, kisképes (egyszerre 4, 9 vagy 72 kiskép, illetve Naptár) visszajátszás nagyítással,
videó visszajátszása, diavetítés, hisztogramkijelzés, csúcsfények kijelzése, automatikus
képelforgatás, kísérőszöveg (max. 36 karakter)
USB
Nagysebességű USB
Videokimenet
NTSC, PAL
HDMI-kimenet
C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó
Vezetékes távkioldó MC-DC2 (külön megvásárolható); GPS-egység GP-1 (külön megvásárolható)
Audiocsatlakozó
Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő)
Nyelvek
Arab, kínai (egyszerűsített és hagyományos), cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német,
indonéz, olasz, japán, koreai, norvég, lengyel, portugál, orosz, spanyol, svéd, thai és török
Akkumulátor
1 db EN-EL14 lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység
EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A hálózati tápcsatlakozó
szükséges)
Állványmenet
1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 128 × 97 × 79 mm
Tömeg
Kb. 560 g (akkumulátorral, memóriakártyával, vázsapka nélkül), kb. 510 g (csak a fényképezőgépváz),
Működési környezet
Hőmérséklet: 0–40 °C, páratartalom: 85%-nál kisebb (lecsapódás nélkül)
Mellékelt tartozékok
EN-EL14 lítium-ion akkumulátor, MH-24 gyorstöltő, DK-5 keresősapka, DK-20 gumi BS-1
(országonként vagy
szemkagyló, UC-E6 USB-kábel, EG-CP14 audio-video kábel, AN-DC3 hordszíj, BF-1B vázsapka,
régiónként különbözhetnek) vakupapucs-fedél, ViewNX 2 CD-ROM
Beépített vaku

Kulcsszám
Vakuvezérlés

• A Microsoft, a Windows és a Windows 7 a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült
államokban és más országokban. • A Macintosh és a QuickTime az Apple Computer Inc. védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. • Az SD, SDHC és SDXC logók az SD Card Association
védjegyei. • A PictBridge védjegy. • A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing,
LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Google Maps™ a Google Inc. védjegye.• A termékek és a márkanevek
a gyártók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az e tájékoztatóban az LCD-kijelzőkön, illetve képernyőkön látható
képek szimulációk.
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