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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă) • Mod zonă AF: Zonă dinamică AF (25 puncte) • Expunere: mod [S], 1/2500 secunde, f/7.1 • Balans de alb: Automat 0 • Sensibilitate: ISO 160 • Picture Control: Standard ©Mirco Lazzari

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă) • Mod zonă AF: Zonă AF grup • Expunere: mod [M], 1/1000 secunde, f/6.3 • Balans de alb: Temperatură culoare (7140 K) • Sensibilitate: ISO 1000 • Picture Control: Standard ©Ole Jørgen Liodden

ÎN FIECARE MILISECUNDĂ,
O CAPODOPERĂ
Faceţi un pas înainte. Fiind complet echipat pentru a realiza imagini remarcabile, pe măsura

ambiţiei utilizatorului, D5 poate depăşi orice aşteptări, prin putere şi precizie. Incredibilul
sistem AF de generaţie nouă de la Nikon, cu 153 de puncte, oferă o acoperire foarte largă,
indiferent dacă fotografiaţi o cursă sau covorul roşu. Puteţi fotografia cu o cadenţă de până

la 12 fps cu AF permanent şi AE, în timp ce noul buffer permite înregistrarea a până la 200 de
imagini NEF (RAW) într-o singură serie de mare viteză. Noii senzori de imagine şi de măsurare
a expunerii asigură recunoaşterea subiectelor cu o precizie remarcabilă, precum şi detalii fine
ale imaginii, chiar şi în condiţii de iluminare extrem de dificile. Cea mai extinsă sensibilitate
din istoria companiei Nikon (o valoare ISO 3280000 de neegalat) vă oferă libertatea de a
fotografia de la lumina puternică a soarelui până la noaptea astronomică. Iar intervalul
de sensibilităţi ISO standard, cel mai larg oferit de Nikon până în prezent, oferă o calitate
excepţională a imaginii până la ISO 102400. Pentru cineaştii care merg la extreme, D-Movie
permite acum înregistrarea filmelor de înaltă definiţie 4K/UHD în aparatul foto, cu citirea
datelor punct-cu-punct, pentru o calitate maximă a imaginii. Indiferent cât de departe vă
poartă viziunea, acest aparat foto este pregătit să depăşească aceste limite.

Se poate opta între tipurile XQD şi CF.
Fiecare tip încorporează două fante pentru două
carduri de memorie de același tip.

Compatibilitate AF până la -4 EV —
performanţe superioare în lumină scăzută
Fiind reproiectat pentru a menţine zgomotul la minimum
absolut, modulul de senzor cu focalizare automată MultiCAM 20K al aparatului foto D5 obţine focalizarea la -4
EV2 cu punctul central şi la -3 EV2 cu toate punctele de
focalizare. Performanţele AF sunt excepţionale, chiar şi
atunci când se fotografiază în condiţii de iluminare slabă
sau de contrast scăzut. Combinat cu remarcabilul interval
ISO şi cu noul senzor de măsurare RGB cu 180K pixeli, D5
lărgeşte semnificativ gama oportunităţilor dumneavoastră
de fotografiere.
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Moduri AF îmbunătăţite

Blocare AF reglabilă

Noul sistem AF îmbunătăţeşte toate cele şapte moduri
de zonă AF. Modul Punct unic AF valorifică punctele de
focalizare mai mici pentru a oferi o precizie deosebită. În
modurile zonă dinamică AF3, zonă AF grup, urmărire 3D şi
zonă AF automată, numărul crescut de puncte de focalizare
de ansamblu îmbunătăţeşte achiziţia subiectelor, deoarece
fiecare zonă AF este dens acoperită. Chiar şi în timpul
fotografierii la viteză ridicată, veţi înregistra cu o cursivitate
nemaiîntâlnită subiectele imprevizibile, care se mişcă rapid.

În modul AF-C, dacă un
subiect se apropie sau se
îndepărtează de aparatul
foto, acesta activează
funcţia de urmărire cu
focalizare predictivă.
Există două modalităţi
de a regla performanţa
funcţiei de blocare AF sau
de urmărire focalizare cu blocare.5 Opţiunea Răspuns AF
fotografiere blocată este ideală când între subiect şi aparatul
foto trece ceva neaşteptat. Alegeţi opţiunea „Rapid”
când doriţi să comutaţi cu uşurinţă focalizarea între acel
ceva care a intervenit şi subiectul iniţial. Alegeţi opţiunea
„Întârziat” dacă doriţi să menţineţi focalizarea pe subiectul
iniţial. Alegeţi opţiunea „Neregulată” dacă subiectul este
predispus la opriri şi porniri. Alegeţi opţiunea „Constantă”
dacă subiectul se deplasează cu viteză constantă.

3

La ISO 100 şi 20 °C/68 °F.

În modul zonă dinamică AF cu 25 sau 72 de puncte, numărul de puncte de
focalizare utilizate poate fi mai mic decât 25 sau 72, în funcţie de punctul
de focalizare principal selectat.

Zonă dinamică AF (25, 72 şi 153 puncte)
Motor AF dedicat — putere şi precizie

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★★(calitate optimă) • Mod zonă AF: Zonă dinamică AF (25 puncte) • Expunere: mod [M], 1/3200 secunde, f/2.8
• Balans de alb: Lumina directă a soarelui • Sensibilitate: ISO 125 • Picture Control: Standard ©Matthias Hangst

Preluaţi cârma jocului cu sistemul AF de generaţie nouă
153 de puncte de focalizare, 99 de senzori de tip cruce şi motor AF dedicat
Interceptaţi şi urmăriţi îndeaproape subiectele —
acoperire mai largă şi mai densă

Puncte de focalizare:
Puncte de focalizare selectabile:
Senzori de tip cruce:

/
/
/
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Disponibilă în modul Servo obiectiv AF-C.

• zonă dinamică AF cu 25 de puncte4: selectaţi atunci
când aveţi timp să compuneţi fotografia sau când
fotografiaţi subiecte care se mişcă previzibil. De exemplu,
când fotografiaţi alergători sau maşini de curse pe o pistă.

• zonă dinamică AF cu 72 de puncte4: selectaţi atunci
când fotografiaţi subiecte care se mişcă imprevizibil,
precum jucătorii de fotbal.

• zonă dinamică AF cu 153 de puncte: selectaţi atunci
când fotografiaţi subiecte care se mişcă rapid şi nu pot fi
încadrate cu uşurinţă în vizor, precum păsările.

Zonă AF grup
Subiectele care se deplasează rapid pot fi urmărite cu
o precizie remarcabilă, pe distanţe mari. Aparatul foto
recunoaşte subiectul ca zonă, utilizând punctul selectat şi
punctele învecinate ca grup. Dacă sunt detectate feţe în
modul de focalizare AF-S, aparatul foto va acorda prioritate
acelor subiecte care pot fi înregistrate ca portrete.

Mişcarea subiectului: Neregulată

Urmărire 3D
În modul de focalizare AF-C, aparatul foto va urmări
subiectele care părăsesc punctul de focalizare selectat şi va
selecta noi puncte de focalizare, după cum este necesar.
Acest mod se utilizează pentru a compune rapid fotografii
cu subiecte care se mişcă dintr-o parte în alta în mod
neregulat, precum jucătorii de tenis.

D5 este echipat cu un sistem AF complet nou, cu 153 de
puncte de focalizare dens poziţionate (55 de puncte
selectabile) şi 99 de senzori de tip cruce1. Drept rezultat,
acoperirea totală este cu 130% mai mare decât acoperirea
oferită de modelul D4S. Toate punctele de focalizare sunt
compatibile cu obiectivele AF NIKKOR cu diafragmă deschisă
de f/5.6 sau mai luminoasă, iar 15 puncte de focalizare
centrale funcţionează cu o diafragmă efectivă de f/8. Cei 99
de senzori de tip cruce1 din zona centrală şi din zonele
periferice asigură performanţe superioare de detectare a
subiectelor: subiectele mici care se deplasează cu viteză
mare pot fi urmărite cu un nou nivel de precizie. Subiectele
de la marginea cadrului sunt detectate uşor, iar fotografierea
verticală este mult îmbunătăţită.
1

Graţie unei noi unităţi AF ASIC, puterea maximă de calcul este
alocată întotdeauna funcţiei AF. Fiind alcătuită dintr-un cip de
motor AF dedicat, capabil să efectueze calcule rapide, şi
dintr-un microcomputer de control al secvenţelor, această nouă
unitate asigură un răspuns AF superior, o detectare avansată
a subiectelor şi o analiză detaliată a scenelor. Indiferent cât
de rapidă este acţiunea, aparatul foto nu face compromisuri.
Fotografiaţi cu o cadenţă de până la 12 fps cu urmărire AE/AF
sau de până la 14 fps cu oglinda ridicată. Urmărirea AF
şi vizibilitatea în vizor sunt mult îmbunătăţite când se
înregistrează imagini din sport sau scene în care subiectele
tind să îşi schimbe direcţia pe neaşteptate. Mecanismele
secvenţiale mai rapide ale obturatorului şi oglinzii reduc
semnificativ întreruperile din vizor în timpul seriilor de mare
viteză.

În modul de focalizare AF-C , dacă subiectul iese pentru o
scurtă perioadă de timp din punctul de focalizare selectat,
aparatul foto va focaliza pe baza informaţiilor de la punctele
de focalizare învecinate. Numărul de puncte de focalizare
variază în funcţie de modul selectat:

Zonă AF automată
Aparatul foto detectează automat subiectul şi selectează
punctul de focalizare. Dacă este detectată o faţă, aparatul
foto va acorda prioritate acelor subiecte care pot fi
înregistrate ca portrete. După ce aparatul foto focalizează,
punctele de focalizare active sunt evidenţiate pentru scurt
timp; în modul AF-C, punctul de focalizare principal este
afişat după ce s-au dezactivat celelalte puncte de focalizare.

Numărul de puncte de focalizare care funcţionează ca senzori de tip cruce
poate varia în funcţie de diafragmă .
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Sistemul AF al aparatului foto D5 detectează subiecte
cu contrast scăzut.

În modul zonă dinamică AF cu 25 sau 72 de puncte, numărul de puncte de
focalizare utilizate poate fi mai mic decât 25 sau 72, în funcţie de punctul de
focalizare principal selectat.

Mişcarea subiectului: Constantă

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă) • Mod zonă AF: Punct unic AF • Expunere: mod [A], 1/400 secunde, f/6.3 • Balans de alb: Temperatura de culoare (6250 K) •Sensibilitate: ISO 3200 • Picture Control: Standard ©Ole Jørgen Liodden

Un nivel cu totul nou de sensibilitate ridicată:
fotografiaţi dincolo de ce pot vedea ochii
ISO 3280000 (extins) × 20,8 megapixeli × EXPEED 5
Interval ISO standard de la 100 până la 102400 —
cel mai larg din istoria companiei Nikon
D5 extinde posibilităţile de fotografiere în condiţii de
iluminare scăzută. Beneficiind de noul senzor de imagine şi
de EXPEED 5, aparatul foto oferă un interval ISO standard
extrem de larg, de la 100 până la 102400. Sensibilitatea
poate fi redusă până la echivalentul ISO 50 (Lo 1) şi,
graţie unei proiectări ingenioase, poate fi extinsă până la
echivalentul ISO 3280000 (Hi 5). Fiind destinate utilizării
specializate, aceste valori ISO uimitor de mari permit
înregistrarea fără bliţ a imaginilor color în noaptea
astronomică, atunci când iluminarea are valoarea infimă
de 0,001 lucşi.

Senzor CMOS nou, în format FX, şi EXPEED 5 —
o experienţă care vă eliberează
D5 este prevăzut cu un senzor de imagine CMOS în
format FX de 20,8 MP şi cu un senzor de măsurare RGB
cu 180K pixeli, care asigură recunoaşterea subiectelor cu
o precizie remarcabilă, precum şi detalii fine ale imaginii.
Fiind dezvoltaţi cu mijloace proprii, aceşti noi senzori
asigură obţinerea unor gradaţii mai bogate ale tonurilor
şi îmbunătăţesc semnificativ precizia balansului de alb
automat. Indiferent dacă fotografiaţi sporturi rapide în
interior sau subiecte în culori foarte saturate, aveţi doar
avantaje. Pe lângă noii senzori, noul sistem de procesare
a imaginii EXPEED 5 de la Nikon dispune de capacităţi
puternice de calcul, care gestionează cu uşurinţă bogăţia
de date de la senzorul de imagine şi vitezele mari de scriere.
Un sistem de procesare a semnalelor, optimizat pentru
numărul de pixeli cu 25% mai mare al noului senzor, poate
să prelucreze imaginile la un nivel de calitate fără precedent
între ISO 3200 şi 12800 – intervalul preferat de fotografii
specializaţi în sport. Zgomotul fin este redus dramatic şi
chiar şi imaginile decupate, fotografiate la sensibilităţi ISO
înalte, îşi păstrează calitatea. În plus, puteţi să fotografiaţi cu
o cadenţă de până la 12 fps cu urmărire AE/AF sau de până
la 14 fps cu oglinda ridicată şi să înregistraţi imagini video
4K/UHD (3840×2160)/30p.

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă) • Mod zonă AF: Punct unic AF • Expunere: mod [M], 1/250 secunde, f/7.1
• Balans de alb: Automat 0 • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard ©Dixie Dixon

Trei moduri automate pentru balansul de alb
Balansul de alb al aparatului foto D5 are trei moduri
automate, care vă ajută să obţineţi rezultate precise, cu
o atmosferă specială. Modul Automat 0 „Menţinere alb
(reducere culori calde)” este echivalent cu modul Automat 1
„Normal” al modelului D4S. Acest mod redă fidel nuanţele
de alb în alb, chiar şi în cazul unei surse de lumină cu o
temperatură de culoare scăzută (roşiatică). Modul Automat
1 „Normal” al aparatului foto D5 menţine un echilibru între
culoarea proprie subiectului şi iluminarea ambientală. Iar
modul Automat 2 „Menţinere culori iluminare caldă” reţine
culoarea luminii incandescente sau de alte tipuri, pentru
imagini care transmit un sentiment natural de căldură.
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• Obiectiv: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★
(calitate optimă) • Mod zonă AF: Zonă dinamică AF (25 puncte) • Expunere: mod [M],
1/1600 secunde, f/2.8 • Balans de alb: Automat 0 • Sensibilitate: ISO 10000
• Picture Control: Standard
©Matthias Hangst
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 utomat 0 „Menţinere alb
1 A

(reducere culori calde)”

2 Automat 1 „Normal”

Imaginea de mai sus este decupată din această imagine JPEG şi mărită.
Imaginile JPEG fotografiate la sensibilităţi ridicate menţin calitatea înaltă
chiar şi după o decupare agresivă, asigurând calitatea corespunzătoare
pentru publicaţiile media.

 utomat 2 „Menţinere culori
3 A

iluminare caldă”

Sistem Picture Control —
creaţi imaginea ideală

Îmbunătăţiţi fluxul de lucru cu opţiuni de
Picture Control personalizate

Dispunând de şapte opţiuni presetate,
sistemul Picture Control de la Nikon
facilitează definirea parametrilor precum
claritatea, saturaţia şi nuanţa, indiferent
dacă înregistraţi imagini statice sau imagini
video. Puteţi să reglaţi fin detaliile utilizând
opţiunea Claritate. Sau utilizaţi opţiunea Uniform pentru a
simplifica operaţiile de post-procesare. Dispunând de curba
de tonuri cea mai apropiată de o linie dreaptă, opţiunea
Uniform vă permite să obţineţi cât mai multe informaţii
posibile privind culoarea, luminozitatea şi textura subiectelor.
Fiind ideală pentru înregistrarea segmentelor video ale căror
culori vor fi prelucrate în post-procesare, această opţiune
Picture Control previne apariţia zonelor luminoase complet
albe, a umbrelor nedesluşite şi a saturaţiei culorilor, chiar şi
după reglare şi editare.

Creând opţiuni de Picture Control personalizate pentru
anumite subiecte şi scene, puteţi înregistra imagini JPEG
care nu vor necesita prelucrare în post-procesare. În
modurile presetate ale aparatului foto, se pot salva până
la nouă opţiuni personalizate. Iar Picture Control Utility 2
de la Nikon (disponibil pentru descărcare gratuită de pe
site-urile web Nikon) vă permite să rafinaţi pe un computer
detaliile opţiunii Picture Control personalizate, înainte
de a le transfera înapoi în aparatul foto prin intermediul
cardurilor de memorie.

12 fps cu AF permanent/AE × buffer de 200 de
imagini NEF (RAW)

Adaptor de ocular detaşabil
şi ocular cu acoperire cu fluor

Aparatul foto D5 le oferă fotografilor putere şi precizie
pentru a fotografia cu o cadenţă de până la 12 fps6 cu AF
permanent/AE, la orice calitate a imaginii sau sensibilitate,
inclusiv Hi 5. Noul sistem de procesare a imaginii EXPEED-5
este extrem de rapid şi gestionează interpretarea rapidă a
datelor de la senzorul de imagine, în timp ce bufferul de
înaltă performanţă al aparatului foto permite înregistrarea
a până la 200 de imagini NEF (RAW) sau imagini JPEG mari,
într-o singură serie de mare viteză: suficiente pentru a acoperi
o întreagă finală de sprint pe 100 m, fără a lua degetul de pe
butonul de declanşare.

Adaptorul de ocular DK-27 al aparatului foto D5 este
detaşabil şi facilitează ataşarea unei huse de ploaie în
condiţii de vreme rea. Ataşaţi un al doilea adaptor de ocular
DK-27 la husa de ploaie, şi puteţi comuta adaptoarele în
câteva secunde dacă vremea se schimbă. Ocularul vizorului
beneficiază de acoperirea cu fluor unică de la Nikon, care
protejază de apă, praf și murdărie, fără a compromite
calitatea imaginii. De asemenea, stratul de acoperire
facilitează curăţarea ocularului.
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Obturator durabil, de înaltă precizie

Corp robust — protecţie de nivel profesional

Fiind testat pentru 400.000 de cicluri cu unitatea
obturatorului încărcată într-un aparat foto complet
asamblat, D5 este pregătit să facă faţă cerinţelor severe
ale fotografierii profesionale. De asemenea, unitatea de
obturator dispune de un monitor cu calibrare automată,
care asigură acţionarea cu cea mai mare precizie posibilă la
timpul de expunere stabilit.

Corpul durabil al aparatului foto D5 este construit dintr-un
aliaj de magneziu, care îi asigură o rezistenţă excepţională,
fără a-i mări greutatea. De asemenea, fiind construit la cele
mai înalte standarde de fiabilitate, acest corp uşor şi robust
este prevăzut cu elemente de etanşare împotriva prafului şi
intemperiilor.

Se presupune că timpul de expunere este de 1/250 s sau mai scurt în modul
de declanşare CH (Continuu cu viteză ridicată).

Întreruperi reduse ale imaginii din vizor, în
timpul fotografierii în serii de mare viteză
Obturatorul şi oglinda aparatului foto D5 au mecanisme
secvenţiale mai rapide, care reduc semnificativ întreruperile
din vizor în timpul fotografierii în serii de mare viteză.
Timpii de acţionare secvenţială a obturatorului şi a oglinzii
sunt minimizaţi, pentru a oferi o imagine stabilă în vizor,
cu neclarităţi minime. Chiar şi subiectele care se mişcă
imprevizibil pot fi acum interceptate şi urmărite cu încredere
în timpul fotografierii continue.

Modul VR Sport îmbunătăţeşte şi mai mult
vizibilitatea în vizor
Modul VR SPORT oferă imaginii din vizor o stabilitate foarte
mare când urmăriţi subiecte care se mişcă rapid. Pentru cea
mai bună precizie, împerecheaţi aparatul foto D5 cu un
super-teleobiectiv NIKKOR, precum AF-S NIKKOR 600mm
f/4E sau AF-S NIKKOR 500mm f/4E şi veţi înregistra cu o
cursivitate nemaiîntâlnită subiectele imprevizibile, care se
mişcă rapid.

Fotografiere continuă la 14 fps –
surprindeţi momentele decisive

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă)
• Mod zonă AF: Zonă AF grup • Expunere: mod [M], 1/3200 secunde, f/2 • Balans de alb: Presetare manuală
• Sensibilitate: ISO 10000 • Picture Control: Standard
©Matthias Hangst

D5 vă permite să fotografiaţi cu o cadenţă de până la
14 fps7 cu oglinda ridicată8, la orice calitate a imaginii
sau sensibilitate, până la Hi 5. Graţie bufferului de înaltă
performanţă al aparatului foto, puteţi să înregistraţi până
la 200 de cadre în mod continuu, chiar şi în format RAW de
14 biţi, comprimat fără pierderi9.
7
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9

Se presupune că timpul de expunere este de 1/250 s sau mai scurt în modul
de declanşare CH (Continuu cu viteză ridicată).
Bliţurile Speedlight opţionale nu se vor declanşa când este selectat modul
14 fps (oglinda ridicată).
Când se utilizează un card de memorie Lexar Professional 2933× XQD 2.0.

Design cu eficienţă energetică —
durată extinsă de funcţionare a acumulatorului
D5 demonstrează o eficienţă energetică foarte mare,
permiţându-vă să vă concentraţi asupra fotografierii,
fără a vă face griji în privinţa duratei de funcţionare a
acumulatorului10. Circuitul intern de alimentare a fost
optimizat, iar componentele cheie, precum sistemul de
procesare EXPEED 5, au fost concepute pentru a minimiza
consumul de energie. Acumulatorul Li-ion EN-EL18a vă
permite să fotografiaţi aprox. 3780 de cadre per încărcare
în modul de declanşare cadru unic (conform standardelor
CIPA) sau aprox. 8160 de cadre în modul de declanşare
continuă (în condiţiile de testare stabilite de Nikon). De
asemenea, acest acumulator de mare capacitate vă permite
să filmaţi timp de aprox. 110 min. (standarde CIPA).
10	Durabilitatea

acumulatorului variază în funcţie de mediul de funcţionare,
inclusiv nivelul de încărcare a acumulatorului, ciclurile de fotografiere şi
setările de meniu.

D-Movie cu zonă multiplă:
zone de imagine selectabile

Control automat al sensibilităţii ISO: înregistraţi cu
timp de expunere şi diafragmă fixe în mod M

D5 oferă patru zone de imagine selectabile11, permiţându-vă
să fotografiaţi în diferite stiluri cu un număr minim de
obiective. Zona de imagine FX valorifică senzorul mare de
imagine al aparatului foto pentru a realiza înregistrări video
cu efecte de bokeh plăcute. Atât formatul de film DX, cât şi
zona de imagine pentru filme 4K/UHD (3840×2160) au un
unghi de câmp echivalent cu aprox. 1,5× distanţa focală a
obiectivului. Zona de imagine Full HD cu decupare nativă
punct-cu-punct (1920×1080) este echivalentă cu aprox. 3×
distanţa focală a obiectivului.

Când filmaţi o scenă în care luminozitatea se modifică în
timpul aceleiaşi sesiuni de filmare, D5 vă oferă un control
precis asupra profunzimii de câmp şi neclarităţii datorate
mişcării. Pentru a menţine o expunere corespunzătoare, pur
şi simplu setaţi timpul de expunere şi diafragma în modul de
expunere M, în timp ce utilizaţi funcţia de control automat
al sensibilităţii ISO. Pentru a evita atingerea unor valori prea
mari, puteţi să setaţi o limită maximă a sensibilităţii, între
ISO 200 şi Hi 5.

11 Formatul

de imagine este 16:9 în orice zonă de imagine de film.

Mergeţi la extreme:
filme de ultra-înaltă definiţie în mod D-Movie

Decupare 1920 × 1080:
Compatibil cu Full HD (1920 × 1080)
Film în format de bază DX:
Compatibil cu Full HD (1920 × 1080) şi HD (1280 × 720)
Film în format de bază FX:
Compatibil cu Full HD (1920 × 1080) şi HD (1280 × 720)

Video 4K/UHD × ISO 102400 × NIKKOR × Corp robust
Video 4K/UHD (3840×2160)
Fiind primul DSLR de la Nikon
care înregistrează filme 4K/UHD
în aparatul foto, D5 depăşeşte
cu mult flexibilitatea modelului
D4S în privinţa realizării filmelor.
Filmele 4K (3840×2160 pixeli)
pot fi înregistrate la 30p/25p/24p
în mod decupare nativă de pixeli
punct-cu-punct, care asigură
cea mai înaltă calitate a imaginii. Din înregistrările video
4K/UHD se pot extrage imagini JPEG de aprox. 8 MP, prin
salvarea cadrelor selectate. Aparatul foto oferă o ieşire
HDMI curată: chiar şi filmele 4K pot fi transmise către HDMI
în format necomprimat 4:2:2 YCbCr pe 8 biţi. Ieşirea HDMI
este disponibilă pentru toate rezoluţiile de filme în timpul
înregistrării de la distanţă.

■■ Video 4K/UHD × Interpretare punct-cu-punct ×
EXPEED 5
Citirea datelor punct-cu-punct înseamnă că se înregistrează
informaţiile de la fiecare pixel de pe senzorul de imagine.
Iar graţie capacităţilor avansate de procesare video ale
sistemului EXPEED 5, segmentele sunt supuse unei procesări
generale diminuate în aparatul foto, rezultând înregistrări
video de înaltă rezoluţie, bogate în detalii.

■■ Video 4K/UHD × Picture Control Uniform
Dintre cele şapte opţiuni Picture Control, opţiunea Uniform
poate economisi timp preţios în post-procesare. Opţiunea
Picture Control Uniform permite înregistrarea a cât mai
multor informaţii de imagine posibile, facilitând producţia
de materiale video de înaltă rezoluţie, potrivite pentru postproducţie.

Compensarea expunerii şi diafragma electrică:
proiectate pentru înregistrarea filmelor

Graţie sensibilităţii standard maxime a aparatului foto D5,
ISO 102400, extensibilă până la Hi 5 (ISO 3280000), lumina
extrem de scăzută nu trebuie să fie un obstacol în calea
producţiei video de înaltă calitate. Când filmaţi în modul
M, sensibilitatea pentru toate rezoluţiile şi modurile de
decupare video poate fi setată de la ISO 100 pe întregul
interval până la Hi 5. Modul ISO automat permite o
sensibilitate de la ISO 200 până la Hi 5.

Când fotografiaţi o scenă în care au loc schimbări drastice
ale expunerii, D5 oferă un control automat delicat al
expunerii, care permite tranziţii cursive de la lumină slabă
la lumină puternică sau invers. Chiar şi la setări ISO ridicate,
aparatul foto redă în mod natural schimbările, menţinând
o gradaţie bogată a tonurilor şi o multitudine de detalii.
Compensarea expunerii este acum posibilă12 prin utilizarea
butonului Pv (pentru compensare cu +) şi a butonului Fn1
(pentru compensare cu -). Funcţia de control al diafragmei
electrice12, 13 poate fi asociată, de asemenea, butonului Pv
(diafragmă electrică [deschisă]) şi butonului Fn1 (diafragmă
electrică [închisă]), permiţându-vă să modificaţi în mod
continuu luminozitatea şi profunzimea de câmp în timpul
filmării.

■■ Video 4K/UHD × Obiective NIKKOR

12 Puteţi

■■ Video 4K/UHD × Performanţă la sensibilităţi ISO
ridicate

Obiectivele NIKKOR sunt foarte apreciate de cineaşti,
datorită clarităţii şi capacităţilor excepţionale de redare.
Utilizaţi sistemele optice NIKKOR, şi D5 devine un sistem
cinematografic unic prin agilitatea sa. Zona de imagine 4K/
UHD (3840×2160) este aproximativ aceeaşi cu a formatului
de film super-35.

Înainte

După post-procesare

să asociaţi în prealabil anumite funcţii butoanelor PV şi Fn1 pentru a
beneficia de o reglare cursivă, practic continuă, în timpul vizualizării în timp
real şi în timpul înregistrării filmelor.
13 Disponibilă în modurile de expunere A şi M.

Meniu filmare
Un meniu dedicat pentru filme eficientizează înregistrarea
prin stocarea tuturor setărilor de film într-un singur loc, fiind
util atunci când comutaţi între înregistrarea imaginilor
statice şi a filmelor.

Funcţie de filmare time-lapse în aparatul foto:
compatibilă cu 4K/UHD
D5 vă permite să înregistraţi filme uimitoare 4K/UHD de tip
time-lapse, chiar în aparatul foto. Această funcţie este
compatibilă cu toate formatele de decupare specifice
senzorului, cu toate cadenţele de cadre şi cu toate calităţile
video. Pentru a reduce efectele nedorite de clipire din
filmele de tip time-lapse, în care luminozitatea se poate
modifica semnificativ, precum cele realizate în timpul
răsăritului sau apusului, pur şi simplu utilizaţi funcţia de
uniformizare a expunerii din aparatul foto. Fiind concepută
să reducă variaţia subtilă a expunerii din fiecare cadru atunci
când se înregistrează în modurile automate, această funcţie
este disponibilă şi pentru fotografierea cu temporizator de
interval.

3840 × 2160:
Compatibil cu 4K UHD (3840 × 2160)

Flux de lucru eficientizat
pentru realizarea filmelor

Control audio de înaltă fidelitate
D5 dispune de un microfon stereo încorporat şi este
compatibil cu două tipuri de microfoane externe de la
Nikon: microfonul stereo ME-1 şi microfonul fără fir
ME-W1. Intrarea pentru microfon stereo şi ieşirea audio
vă permit să reglaţi fin nivelurile sunetului în condiţii de
izolare fonică, atât înainte, cât şi în timpul înregistrării.
Puteţi să reglaţi nivelurile de sensibilitate ale microfonului
în incremente de 20 de trepte şi puteţi să confirmaţi vizual
reglajele pe ecranul LCD al aparatului foto. (Când utilizaţi
căşti de la terţi, sunetul poate fi reglat în 30 de incremente).
De asemenea, se poate selecta intervalul de sunet (larg/
voce). Zgomotul vântului poate fi redus când înregistraţi cu
microfonul încorporat.

Microfon stereo ME-1

Modificări ale setărilor prin intermediul butonului P
Apăsaţi butonul P în timp ce înregistraţi cu vizualizare în
timp real, pentru a accesa şi a modifica rapid setările cheie,
inclusiv dimensiunea cadrului/cadenţa de cadre şi calitatea
filmelor.

Ieşire HDMI în timpul filmării de la distanţă
utilizând Camera Control Pro 2
Conectaţi aparatul foto D5 la un computer pe care este
instalat software-ul Camera Control Pro 2 de la Nikon şi
puteţi transfera segmente video (inclusiv materiale video 4K/
UHD) direct către dispozitive de înregistrare HDMI externe,
în timpul filmării de la distanţă. Rezultatele modificărilor
setărilor de expunere şi de sensibilitate pot fi confirmate prin
intermediul imaginii vizualizate în timp real, atât pe aparatul
foto D5, cât şi pe monitorul computerului. De asemenea,
Camera Control Pro 2 oferă comenzi de pornire/oprire
pentru înregistrarea imaginilor video 4K/UHD şi Full HD pe
cardul de memorie din aparatul foto, precum şi posibilitatea
de transfer al filmelor pe un computer, după înregistrare.
Materialele video 4K/UHD înregistrate utilizând Camera
Control Pro 2 sunt acceptate şi de software-ul ViewNX-i.

Microfon fără fir ME-W1

Monitor de 8 cm/3,2 inci de înaltă rezoluţie, cu 2.359.000 puncte şi răspuns fidel la atingere

Supra-acceleraţi fluxul de lucru: transfer de date la viteze foarte mari

Încorporând feedback-ul primit de pe teren, D5 este conceput să reducă factorii de stres pe care îi implică
fotografierea pe parcursul întregii zile. Designul ergonomic îmbunătăţit şi amplasarea extinsă a butoanelor
iluminate vă pun la îndemână comenzile cheie. Un ecran tactil LCD XGA de înaltă rezoluţie, cu o interfaţă
asemănătoare celor de la telefoanele inteligente, facilitează selectarea punctelor AF sau a funcţiei Balans de alb în
punct unic în Vizualizare în timp real, răsfoirea fotografiilor sau mărirea/micşorarea prin intermediul gesturilor de
atingere, editarea numelor fişierelor şi altele. De asemenea, tastatura tactilă de pe ecran facilitează introducerea
textelor, ajutându-vă să înregistraţi rapid informaţii privind drepturile de autor sau informaţii IPTC, dar şi nume de
fişiere, de grupuri de foldere şi de reţele.

Un nou port USB 3.0 permite transferul de mare viteză al unor volume mari de
date. Transferul fără fir este de 4× mai rapid, iar conexiunea Ethernet este acum
de 2× mai rapidă, comparativ cu modelul D4s. Puteţi transfera fişiere prin reţea
WLAN la viteze uimitoare, cu noul transmiţător fără fir WT-6 (opţional)15, care
este compatibil cu standardul IEEE802.11ac şi extinde distanţa de conectivitate
până la aprox. 200 m16. Acum puteţi trimite rapid fotografiile de pe teren către
computerele editorilor, sau pe cele din studio către servere de stocare/revizuire.
Transmiţătorul fără fir WT-5 opţional este compatibil şi cu aparatul foto D5. Iar
butonul Fn3 nou încorporat situat sub butonul OK, are comanda „Conectare la
reţea” asociată în prealabil ca setare implicită, permiţând accesul rapid la ecranul
meniului de reţea.
15 Wireless
16 Cu

Transmitter Utility (care se poate descărca de pe site-urile web Nikon) trebuie să fie instalat.
antenă mare la punctul de acces WLAN. Intervalul variază în funcţie de intensitatea semnalului şi de prezenţa sau absenţa obstacolelor.

Mod server HTTP convenabil, multifuncţional
Modul server HTTP permite fotografierea continuă cu aparate foto situate la distanţă, prin intermediul unui
browser web de pe un computer sau de pe un dispozitiv inteligent. De asemenea, D5 vă permite să introduceţi
text prin intermediul browserelor web, astfel încât să puteţi verifica şi edita în aparatul foto informaţii despre IPTC,
drepturi de autor, dar şi comentarii.
Balans de alb în punct unic

Introducere text

Mod Punct de acces pentru conectare simplă cu reţele WLAN
Performanţe fără compromis cu XQD
Fanta de card dublă a aparatului foto acceptă două carduri XQD sau două carduri CF (Tip I, compatibile cu
UDMA), iar dumneavoastră puteţi alege dintre două modele D5, în funcţie de preferinţele privind cardurile de
memorie.14 Pentru fotografii specializaţi în sport, acţiune şi alte evenimente cu ritm alert sau materiale video 4K/
UHD, cardurile media XQD, care gestionează cu uşurinţă vitezele de fotografiere ale aparatului foto, sunt vitale.
14 După

achiziţionare, unitatea de fantă dublă de card de memorie poate fi schimbată la centrele de service Nikon (se percepe o taxă).

Tip XQD

Tip CF

Opţiuni selectabile pentru dimensiunile RAW
Pentru performanţe şi mai rapide, D5 vă permite să fotografiaţi utilizând două dimensiuni mai mici de fişier RAW.
Dimensiunile S şi M ale formatului RAW (ambele de 12 biţi, comprimat fără pierderi) păstrează niveluri excepţionale de
claritate şi de detaliu, pentru a permite o editare flexibilă. De asemenea, acestea sunt compatibile cu procesarea NEF
(RAW) în aparatul foto.

D5 poate fi utilizat ca punct de acces WLAN prin atașarea transmiţătorului fără fir WT-6 opţional (sau a
transmiţătorului fără fir WT-5 opţional). În modul Server HTTP se pot conecta până la cinci dispozitive fără fir în
acelaşi timp. Spre deosebire de modurile Încărcare via FTP, Transfer imagine şi Control aparat foto, care suportă un
singur dispozitiv.

VOCILE

PROFESIONIŞTILOR

Sporturi cu motor

Mirco Lazzari
(Italia)

Fotografia cu motociclistul, imediat după ce a intrat în curbă şi a ajuns aproape de
mine – trebuie să înregistrezi 12 cadre într-o secundă pentru a obţine o astfel de
imagine! Modul în care focalizarea automată a aparatului foto D5 a urmărit şi a obţinut
imaginea, precum şi vizibilitatea clară a vizorului sunt două îmbunătăţiri semnificative
care au făcut posibilă realizarea acestei fotografii.

Sport

Modă/Frumuseţe/
Stil de viaţă

(Germania)

(S.U.A.)

Matthias Hangst
D5 realmente duce totul la un nou nivel. Performanţele ISO superioare îmi oferă
şansa de a fotografia cu timpi de expunere mai scurţi şi de a îngheţa orice fel de
acţiune. Odată, când soarele lumina dintr-un unghi foarte scăzut, fotografiam
un jucător îmbrăcat într-un jerseu alb, pentru a vedea ce performanţe are D5 în
cazul subiectelor cu contrast scăzut, luminate din spate. Am realizat aproximativ
20 sau 30 de cadre consecutiv, iar performanţa urmăririi AF a fost într-adevăr
impresionantă.

Fotojurnalism/Sport/Film

Bill Frakes
(S.U.A.)

Acesta este un dispozitiv imagistic uimitor. Dispune de sisteme de focalizare
automată incredibil de precise, de o sensibilitate ISO ridicată, dincolo de orice
mi-aş fi putut imagina că este posibil şi de o ergonomie fără egal. Sunt foarte
încântat să am un fişier 4K de la un Nikon. Formatul 4K este esenţial pentru
mine, deoarece doresc să prezint fiecare detaliu într-un format de fişier care va
rămâne viabil şi contemporan multă vreme de acum încolo. Mi-am dedicat viaţa
artei narative, şi mă pot baza cu încredere pe Nikon pentru a-mi duce proiectele
la bun sfârşit.

Dixie Dixon

Mi-a plăcut întru totul să lucrez cu D5. Tonurile pielii sunt extrem de importante
pentru proiectele mele şi cred că acest aparat foto într-adevăr excelează la acest
capitol. De asemenea, graţie vitezei de fotografiere continuă şi focalizării automate
de care dispune, poţi captura ceea ce înainte nu era posibil: de obicei, expresiile
faciale de fracţiuni de secundă compun cele mai bune imagini. De asemenea, sunt de
părere că noul ecran tactil este foarte util, prin faptul că mi-a permis să măresc rapid
imaginea pentru a vedea claritatea, părul/machiajul şi multe alte detalii.

Natură/Natură sălbatică

Ole Jørgen Liodden
(Norvegia)

Faptul că focalizarea automată a aparatului foto D5 poate detecta subiectele chiar
şi la -4 EV reprezintă o îmbunătăţire extraordinară. Odată am văzut doi urşi grizzly,
tineri adulţi, luptându-se sau jucându-se în apă. Era foarte întuneric şi fotografiam
la ISO 102400, dar calitatea imaginii a fost impresionantă. Când am fotografiat în
Alaska, ploua aproape în fiecare zi şi aparatul foto era mai tot timpul ud, însă a
funcţionat perfect. Acest lucru este extrem de important pentru mine: să am un
dispozitiv care funcţionează în orice fel de condiţii.

Noi posibilităţi:
Sistem creativ de iluminare Nikon

Diagramă de sistem
Bliţuri SPEEDLIGHT

Iluminare avansată fără fir cu radiocomandă × Control bliţ unificat

ACCESORII VIZOR
Ocular lupă DK-17M

Baterie externă de
mare performanţă
SD-9

Speedlight
SB-5000

Ocular de vizor cu acoperire cu
fluor DK-17F*

Lupă ocular DG-2

Ocular anti-condens DK-17A

Adaptor ocular DK-18

Ocular DK-17

Ocular cu lentilă de corecţie
DK-17C (-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Accesoriu vizualizare în
unghi drept DR-5

Control bliţ unificat: acţionaţi bliţurile Speedlight
prin intermediul unui computer
Controlul de bliţ unificat adaugă un nivel suplimentar de
control asupra sistemului. Acum puteţi să operaţi bliţul
SB-5000 sau să îi modificaţi setările din meniul aparatului
foto sau de la un computer pe care este instalată aplicaţia
Camera Control Pro 2, când bliţul este atașat la aparatul
foto. Orice modificări ale setărilor, efectuate de la aparatul
foto, de la computer sau direct pe bliţul Speedlight vor fi
partajate cu fiecare dispozitiv. De asemenea, puteţi utiliza
meniul „Salvare/încărcare setări” al aparatului foto pentru
a salva setările de bliţ pe un card de memorie, în vederea
utilizării în mai multe aparate foto D5.

Speedlight
SB-910

Vizor din cauciuc DK-19

Speedlight
SB-5000
Speedlight
SB-700

Speedlight
SB-910
Speedlight
SB-700

Speedlight
SB-500

Speedlight
SB-500
Speedlight
SB-300

OBIECTIVE NIKKOR

ACCESORII TELECOMANDĂ ŞI GPS

Speedlight
SB-300

Telecomandă
prin cablu TTL
SC-28/29

Monitor aparat foto

Adaptor ocular DK-27*

Set telecomandă
Modulite ML-3

Dispozitiv comandă
Speedlight fără fir
SU-800

Computer (Camera Control Pro 2)

Telecomandă fără fir
WR-1

Telecomandă fără fir WR-1

Adaptor WR
WR-A10

Telecomandă fără fir
WR-T10

Telecomandă prin cablu
MC-36A
Telecomandă fără fir
WR-R10

ACCESORII PENTRU DIGISCOPING
Telecomandă prin cablu MC-30A

Kit bliţ pentru close-up cu
comandă R1C1
Speedlight
SB-5000

Accesoriu lunetă terestră FSA-L2
pentru aparat foto digital SLR

Telecomandă fără fir WR-R10

Telecomandă prin cablu
MC-36A
Telecomandă prin cablu
MC-30A

Telecomandă prin cablu MC-22A

Telecomandă prin cablu
MC-22A

Cablu prelungitor MC-21A

Adaptor WR WR-A10

Set telecomandă Modulite
ML-3

Configuraţie

Cablu de conectare MC-23A

MICROFOANE

Cablu adaptor MC-25A

Microfon fără fir ME-W1

Cablu de conectare
MC-23A
Accesorii
telecomandă
cu 2 pini

Cablu adaptor MC-25A

Dispozitiv GPS GP-1A
Telecomandă prin cablu MC-DC2

• Obiectiv: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Calitate imagine: JPEG fine ★ (calitate optimă) • Mod zonă AF: Zonă AF grup
• Expunere: mod [M], 1/1250 secunde, f/7.1 • Balans de alb: Temperatură culoare (5000 K) • Sensibilitate: ISO 10000 • Picture
Control: Standard • Speedlight: SB-5000 (se utilizează AWL comandat prin radio şi sincronizare rapidă FP automată)
©Dave Black

Iluminaţi cum se cuvine cu SB-5000 –
bliţ Speedlight puternic cu comandă radio
SB-5000 este primul nostru bliţ Speedlight cu comandă
radio şi oferă performanţe de iluminare fără egal atât pe
teren, cât şi în studio. Semnalele radio permit distanţe de
lucru de 30 m şi oferă posibilitatea de a crea configuraţii
complexe, cu montaj pe aparatul foto dar și în alte poziţii:
acum puteţi lucra în orice mediu în care linia de vizare este
obstrucţionată sau când un semnal optic este slăbit de
lumina puternică a soarelui. În plus, noul sistem de răcire
încorporat previne supraîncălzirea panoului bliţului. Acesta
permite înregistrarea a peste 100 de cadre cu declanşări
rapide ale bliţului ce funcţionează la putere maximă.

Control în situaţii dificile: iluminare avansată
fără fir, cu radiocomandă
Aparatul foto D5 este complet compatibil cu noua funcţie
de comandă radio din Sistemul creativ de iluminare de la
Nikon. Acţionaţi configuraţii simple sau multiple de bliţuri,
utilizând telecomanda opţională fără fir WR-R1017 şi până la
şase grupuri de unităţi SB-5000 la distanţă. De asemenea,
este asigurată pe deplin compatibilitatea cu comenzile
optice, ceea ce înseamnă că bliţurile Speedlight clasice încă
pot fi utilizate pentru configuraţii cu bliţuri multiple.
17 Necesită

adaptorul WR-A10 opţional. Firmware-ul dispozitivului
WR-R10 trebuie să fie ver. 3.00 sau o versiune ulterioară.

Cablu adaptor GPS
MC-35

Microfon stereo ME-1

SB-5000

Control automat al sensibilităţii ISO: obţineţi
expunerile de care aveţi nevoie
Selectaţi zonele de expunere ţintă şi controlaţi automat
sensibilitatea ISO în timpul fotografierii cu bliţ. Alegeţi
„Subiect şi fundal”, pentru a acorda ponderi egale
fundalului şi subiectului principal, de exemplu, atunci când
fotografiaţi o scenă de noapte. Selectaţi „Numai subiect”,
pentru a obţine o expunere optimă doar pentru subiectul
principal. Sensibilitatea ISO maximă pentru fotografierea
cu bliţ poate fi setată de la ISO 200 pe întregul interval
până la Hi 5.

ACCESORII PENTRU COMPUTER

ADAPTOARE LA REŢEAUA ELECTRICĂ,
ACUMULATORI ŞI ÎNCĂRCĂTOARE
Card de memorie XQD**
Card CompactFlash**

ACCESORII TV ŞI
VIDEO

Acumulator Li-ion
EN-EL18a*/EN-EL18

Dispozitiv GPS**

Conector alimentare EP-6

Clemă cablu HDMI*

Cititor card memorie XQD**
Cititor card CompactFlash**

Clemă cablu USB*
Imprimantă**

Încărcător acumulator MH-26a*

Adaptor la reţeaua
electrică EH-6b

Cablu HDMI HC-E1
(Conector tip Cn
conector tip A)

ViewNX-i***

Cablu USB UC-E22*

Capture NX-D***
Cablu LAN**
Dispozitiv inteligent**
(iOS/AndroidTM OS)

Camera Control Pro 2
Computer
personal**

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Transmiţător fără fir

CĂŞTI

Monitor TV**
Căşti**

Dispozitiv de
înregistrare video cu
intrare HDMI**

Server FTP**

*Accesorii furnizate **Produse care nu aparţin de Nikon ***Poate fi descărcat de pe site-urile web Nikon (gratuit).

Specificaţii aparat foto DSLR Nikon D5
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor imagine
Nr. total pixeli
Sistem reducere praf

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu cuplare AF şi contacte AF)
Format FX Nikon
20,8 milioane
Senzor CMOS 35,9 × 23,9 mm
21,33 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine (necesită softwareul Capture NX-D)
Dimensiune imagine (pixeli)
• Zonă imagine FX (36×24): 5568 × 3712 (L), 4176 × 2784 (M), 2784 × 1856 (S) • Zonă imagine 1,2× (30×20):
4640 × 3088 (L), 3472 × 2312 (M), 2320 × 1544 (S) • Zonă imagine DX (24×16): 3648 × 2432 (L), 2736 × 1824 (M),
1824 × 1216 (S) • Zonă imagine 5:4 (30×24): 4640 × 3712 (L), 3472 × 2784 (M), 2320 × 1856 (S) • Fotografii realizate
în timpul înregistrării filmelor la o dimensiune de cadru de 3840 × 2160: 3840 × 2160 • Fotografii în format FX
realizate în timpul înregistrării filmelor la o dimensiune de cadru de 1920 × 1080 sau 1280 × 720: 5568 × 3128 (L),
4176 × 2344 (M), 2784 × 1560 (S) • Fotografii în format DX realizate în timpul înregistrării filmelor la o dimensiune
de cadru de 1920 × 1080 sau 1280 × 720: 3648 × 2048 (L), 2736 × 1536 (M), 1824 × 1024 (S) • Fotografii realizate în
timpul înregistrării filmelor la o dimensiune de cadru decupat de 1920 × 1080: 1920 × 1080
Stocare – format fişier
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi (comprimat fără pierderi, comprimat sau necomprimat); sunt disponibile
dimensiunile mare, medie şi mică (imaginile medii şi mici sunt înregistrate la o adâncime de 12 biţi, utilizându-se
compresia fără pierderi) • TIFF (RGB) • JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1:4),
normală (aprox. 1:8) sau de bază (aprox. 1:16); compresie disponibilă pentru calitate optimă • NEF (RAW)+JPEG:
o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât şi în format JPEG
Sistem Picture Control
Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj şi Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi
modificată; este posibilă stocarea opţiunilor Picture Control personalizate
Suporturi de stocare
• Tip XQD (Modele de utilizat cu carduri XQD): carduri XQD
• Tip CF (Modele de utilizat cu carduri CompactFlash): carduri de memorie CompactFlash Tip I (compatibile cu UDMA7)
Fantă card dublă
2 carduri XQD sau 2 carduri CompactFlash (CF); fanta 2 poate fi utilizată în cazul depăşirii capacităţii de stocare,
pentru copii de rezervă sau pentru stocarea separată a copiilor create utilizând funcţia NEF+JPEG; imaginile pot
fi copiate de pe un card pe celălalt.
Sistem de fişiere
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Vizor
Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaprismă
Acoperire cadru
• FX (36×24): aprox. 100% orizontal şi 100% vertical • 1,2× (30×20): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical
• DX (24×16): aprox. 97% orizontal şi 97% vertical • 5:4 (30×24): aprox. 97% orizontal şi 100% vertical
Magnificare
Aprox. 0,72× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m-1)
Punct perspectivă
17 mm (-1 m-1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
Reglare dioptrii
-3 până la +1 m-1
Ecran focalizare
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark IX cu marcaje (paranteze drepte) pentru zona AF (se poate afişa
reţeaua de încadrare)
Oglindă reflex
Întoarcere rapidă
Previzualizare profunzime de
Când este apăsat butonul Pv, diafragma obiectivului se închide la o valoare selectată de utilizator
câmp
(modurile A şi M) sau de aparatul foto (modurile P şi S)
Diafragmă obiectiv
Întoarcere instantanee, controlată electronic
Compatibil cu obiective AF NIKKOR, inclusiv obiective de tip G, E şi D (există anumite restricţii în cazul obiectivelor
Obiective compatibile
PC), obiective DX (care utilizează zona de imagine DX [24×16] 1,5×), obiective AI-P NIKKOR şi obiective AI nonCPU (doar în modurile de expunere A şi M); obiectivele IX-NIKKOR, obiectivele pentru F3AF şi obiectivele nonAI nu pot fi utilizate. Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau
mai luminoasă (telemetrul electronic acceptă 15 puncte de focalizare cu obiective care au o diafragmă maximă
de f/8 sau mai luminoasă, din care 9 puncte sunt disponibile pentru selectare
Tip obturator
Obturator mecanic controlat electronic, cu cursă verticală în plan focal; obturator electronic cu perdea frontală,
disponibil în modul de declanşare cu oglinda ridicată
Timp de expunere
1/8000 până la 30 s în trepte de câte 1/3, 1/2 sau 1 EV, bulb, durată, X250
Timp sincronizare bliţ
X=1/250 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/250 s sau la un timp mai lung
Mod declanşare
S (cadru unic), Cl (continuu cu viteză redusă), Ch (continuu cu viteză ridicată),
Q (declanşare silenţioasă), (autodeclanşator), Mup (oglindă ridicată)
Viteză avansare cadre
Până la 10 fps (Cl ); de la 10 până la 12 fps sau 14 fps cu oglinda ridicată (Ch); sau 3 fps (mod continuu silenţios)
Autodeclanşator
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri la intervale de 0,5, 1, 2 sau 3 s
Măsurare expunere
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 180K (180.000) pixeli
Metodă măsurare
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D III (obiective de tip G, E şi D); măsurare matricială culoare III
(alte obiective CPU); măsurarea matricială a culorii este disponibilă cu obiective non-CPU dacă utilizatorul
furnizează date despre obiectiv • Central-evaluativă: pondere de 75% acordată cercului de 12 mm din centrul
cadrului; diametrul cercului poate fi modificat la 8, 15 sau 20 mm sau evaluarea poate fi realizată în funcţie de
media întregului cadru (obiectivele non-CPU utilizează un cerc de 12 mm) • Spot: măsoară un cerc de 4 mm
(aproximativ 1,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat (pe punctul de focalizare central când se
utilizează un obiectiv non-CPU) • Evaluativă a zonelor luminoase: disponibilă cu obiective de tip G, E şi D
Interval măsurare
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: -3 până la 20 EV • Măsurare spot: 2 până la 20 EV
(ISO 100, obiectiv f/1.4, 20 °C/68 °F) • Măsurare evaluativă zone luminoase: 0 până la 20 EV
Conector exponometru
CPU şi AI combinat
Moduri expunere
Mod automat cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod automat prioritate
de diafragmă (A); manual (M)
Compensare expunere
-5 până la +5 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea detectată
ISO 100 până la 102400, în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV; se poate seta şi la aprox. 0,3, 0,5, 0,7 sau 1 EV (echivalent
Sensibilitate ISO
(index de expunere recomandat) ISO 50) sub ISO 100 sau la aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400; funcţie
disponibilă de control automat al sensibilităţii ISO
D-Lighting activ
Se poate selecta dintre automat, extra ridicat +2/+1, ridicat, normal, redus sau dezactivat
Focalizare automată
Modul de senzor cu focalizare automată Multi-CAM 20K cu detecţie de fază TTL, reglare fină şi 153 de puncte
de focalizare (inclusiv 99 de senzori de tip cruce şi 15 senzori compatibili cu f/8), din care 55 (35 de senzori de tip
cruce şi 9 senzori f/8) sunt disponibile pentru selectare
Rază detecţie
-4 până la 20 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Servo obiectiv
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); urmărire focalizare predictivă
activată automat în conformitate cu starea subiectului • Focalizare manuală (M): se poate utiliza telemetrul
electronic
Puncte focalizare
153 de puncte de focalizare, din care 55 sau 15 sunt disponibile pentru selectare
Mod zonă AF
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 25, 72 sau 153 de puncte, urmărire 3D, zonă AF grup, zonă AF automată
Blocare focalizare
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea până la jumătate a butonului de declanşare (AF servo unică) sau prin
apăsarea centrului selectorului secundar
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Control bliţ
Moduri bliţ
Compensare bliţ
Indicator bliţ pregătit
Cuplă accesorii
Sistem creativ de iluminare
Nikon (CLS)
Iluminare avansată fără fir cu
radiocomandă
Control bliţ unificat
Mufă sincronizare
Balans alb
Tipuri de bracketing
Moduri vizualizare în timp real
Servo obiectiv la vizualizare în
timp real
Vizualizare în timp real - Mod
zonă AF
Vizualizare în timp real Focalizare automată
Film - Măsurare
Metodă măsurare film
Film - Dimensiune cadru (pixeli)
şi cadenţă cadre
Film - format fişier
Film - compresie video
Film - format înregistrare audio
Dispozitiv înregistrare audio
Film - sensibilitate ISO

Alte opţiuni pentru filme
Monitor
Redare
USB
Ieşire HDMI
Intrare audio
Ieşire audio
Terminal cu zece pini pentru
telecomandă
Ethernet
Conector periferic
Limbi compatibile

Acumulator
Adaptor c.a.
Montură trepied
Dimensiuni (L × l × h)
Greutate

Mediu de funcţionare
Accesorii furnizate

(pot varia în funcţie de ţară sau de
zonă)

TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB cu aprox. 180K (180.000) pixeli; bliţ de umplere compensat i-TTL
pentru DSLR utilizat cu măsurare matricială, central-evaluativă şi evaluativă a zonelor luminoase, bliţ de umplere
standard i-TTL pentru DSLR cu măsurare spot
Sincronizare perdea frontală, sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, reducere ochi roşii, reducere
ochi roşii cu sincronizare lentă, sincronizare lentă perdea posterioară, dezactivat; este acceptată sincronizarea
rapidă FP automată
-3 până la +1 EV în incremente de 1/3, 1/2 sau 1 EV
Se aprinde atunci când unitatea de bliţ opţională este încărcată complet; clipeşte atunci când bliţul este
declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de siguranţă
Acceptat
Acceptată
Acceptat
Mufă sincronizare ISO 519 cu prindere pentru blocare
Automat (3 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare
manuală (se pot stoca până la 6 valori, măsurare balans de alb în punct unic disponibilă în timpul vizualizării în timp
real), alegere temperatură culoare (2500 K până la 10000 K); reglare fină disponibilă pentru toate opţiunile
Expunere, bliţ, balans de alb şi ADL
C (vizualizare în timp real pentru fotografii) cu mod silenţios disponibil, 1 (vizualizare în timp real pentru filme)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanent (AF-F) • Focalizare manuală (M)

COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm

AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat punctul de focalizare atunci când se
selectează AF prioritate faţă sau AF urmărire subiect)
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Matricială, central-evaluativă sau evaluativă a zonelor luminoase
• 3840 × 2160 (4K UHD); 30p (progresiv), 25p, 24p • 1920 × 1080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • Decupare 1920 × 1080; 60p,
50p, 30p, 25p, 24p • 1280 × 720; 60p, 50p
Cadenţele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps; ★ calitate
înaltă disponibilă la toate dimensiunile de cadre, calitate normală disponibilă la toate dimensiunile, exceptând 3840 × 2160

MOV
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
PCM liniar
Microfon stereo încorporat sau microfon extern; sensibilitatea poate fi reglată
• Moduri de expunere P, S şi A: Control sensibilitate ISO automată (ISO 100 până la Hi 5), cu limită superioară
selectabilă • Mod de expunere M: Control sensibilitate ISO automată (ISO 100 până la Hi 5), cu limită superioară
selectabilă; selectare manuală (ISO 100 până la 102400 în trepte de 1/3, 1/2 sau 1 EV) cu opţiuni suplimentare
disponibile, echivalente cu aprox. 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 sau 5 EV (echivalent ISO 3280000) peste ISO 102400
Marcare indexuri, filmări timp-lapse
LCD TFT sensibil la atingere, 8 cm/3,2 inci, aprox. 2.359.000 puncte (XGA), unghi de vizualizare de 170°, acoperire
a cadrului de aprox. 100% şi control manual al luminozităţii monitorulu
Redare cadru complet şi miniaturi (4, 9 sau 72 imagini) cu zoom redare, redare film, prezentări serii de fotografii
şi/sau filme, afişare histogramă, zone luminoase, informaţii fotografie, afişare date de locaţie, rotire automată a
imaginii, evaluare imagine, intrare şi redare notă vocală şi includere şi afişare informaţii IPTC
SuperSpeed USB (conector USB 3.0 Micro-B); se recomandă conectarea la portul USB încorporat
Conector HDMI tip C
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm)
Se poate utiliza pentru a conecta telecomanda opţională, telecomenzile opţionale fără fir WR-R10 (necesită
adaptor WR WR-A10) sau WR-1, dispozitivul GPS GP-1/GP-1A sau dispozitivul GPS compatibil cu NMEA0183
versiunea 2.01 sau 3.01 (necesită cablul adaptor opțional MC-35 GPS şi cablu cu conector D-sub cu nouă pini)
Conector RJ-45 • Standarde: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T)
• Viteze transfer date: 10/100/1000 Mbps cu detectare automată (viteze de date logice maxime conform
standardului IEEE; vitezele reale pot diferi) • Port: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Pentru transmiţător fără fir WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză,
franceză, germană, greacă, hindi, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, marathi, norvegiană,
persană, poloneză, portugheză (Portugalia şi Brazilia), română, rusă, sârbă, spaniolă, suedeză, tamilă, telugu,
thailandeză, turcă, ucraineană, vietnameză
Un acumulator Li-ion EN-EL18a
Adaptor c.a. EH-6b; necesită conector de alimentare EP-6 (disponibil separat)
1/4 inci (ISO 1222)
Aprox. 160 × 158,5 × 92 mm/ 6,3 × 6,3 × 3,7 inci
• Tip XQD (Modele de utilizat cu carduri XQD): aprox. 1405 g/3 lb 1,6 oz cu acumulator şi două carduri de
memorie XQD, dar fără capac corp şi capac cuplă accesorii; aprox. 1235 g/2 lb 11,6 oz (doar corpul aparatului
foto) • Tip CF (Modele de utilizat cu carduri CompactFlash): aprox. 1415 g/3 lb 1,9 oz cu acumulator şi două
carduri de memorie CompactFlash, dar fără capac corp şi capac cuplă accesorii; aprox. 1240 g/2 lb 11,8 oz (doar
corpul aparatului foto)
Temperatură de la 0 până la 40 °C/de la 32 până la 104 °F; umiditate: 85 % sau mai puţin (fără condens)
Acumulator Li-ion EN-EL18a, încărcător acumulator MH-26a, cablu USB UC-E22, curea aparat foto AN-DC15,
capac corp BF-1B, capac cuplă accesorii BS-3, clemă cablu USB, clemă cablu HDMI, adaptor ocular DK-27, ocular
cu acoperire cu fluor DK-17F, capac locaş acumulator BL-6

• XQD este o marcă comercială a SONY Corporation. • PictBridge este o marcă comercială. • CompactFlash este o marcă comercială
înregistrată a SanDisk Corporation. • HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing, LLC. • Windows este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft Corporation în
Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări. • Google şi AndroidTM sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
• Produsele şi numele de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. • Imaginile din vizoare
de pe ecranele LCD şi de pe monitoare prezentate în această broşură sunt simulate. • Transmiţătorul fără fir WT-6/A/B/C, bliţul Speedlight SB5000 şi telecomanda fără fir WR-1/WR-R10 se supun reglementărilor administraţiei Statelor Unite privind exportul. Permisiunea guvernului
S.U.A. nu este necesară pentru exportul în alte ţări exceptând următoarele, care, la momentul
redactării acestui document, se supun unor politici de embargo şi controale speciale: Cuba, Iran,
Coreea de Nord, Sudan şi Siria (lista poate fi modificată).
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