SUNT NIKON NIKON D5600

D5600

SUNT EXTENSIA CREATIVITĂȚII
Accesorii recomandate

EN-EL 14a

Microfon stereo ME-1

Speedlight SB-500

Alimentaţi-vă spiritul creativ. Oferiţi putere ideilor dumneavoastră. Indiferent dacă vă jucaţi cu
umbrele când soarele este sus pe cer sau filmaţi din unghiuri mai neobişnuite, noul Nikon D5600 este ideal
pentru înregistrarea momentelor magice. Aplicaţia SnapBridge menţine aparatul foto conectat la dispozitivul
dumneavoastră inteligent, pentru a vă permite să partajaţi instantaneu şi să-i inspiraţi pe privitori.
Caracteristici cheie:
Mişcaţi imaginaţia: calitatea imaginii DSLR de la Nikon. Calitatea imaginii înseamnă totul.
Senzorul de imagine mare, în format DX, de 24,2 megapixeli, intervalul ISO larg şi obiectivul
dumneavoastră NIKKOR se combină pentru a furniza imagini uimitoare şi detalii incredibile
– chiar şi în situaţii cu lumină scăzută.
Rezultate prea bune ca să nu fie partajate: conectat întotdeauna, prin SnapBridge.
Conectaţi-vă şi inspiraţi-i pe privitori, partajând imaginile de calitate DSLR în numai câteva secunde.
SnapBridge utilizează tehnologia Bluetooth® low energy*, pentru a permite aparatului foto D5600 să
menţină o conexiune constantă, cu consum redus de energie, cu telefonul inteligent sau tableta.
Surprindeţi ceea ce vedeţi, aşa cum doar dumneavoastră vedeţi: ecran tactil cu unghi
variabil. Pur şi simplu rabataţi, înclinaţi sau rotiţi ecranul tactil mare, cu unghi variabil, de 8,1 cm
(3,2 inci), pentru a obţine o vizualizare clară. Atingeţi pentru a focaliza şi a fotografia.
Nu rataţi nicio ocazie: viteză şi precizie pentru înregistrarea oricărei idei. Când observaţi totul,
în detaliu, vă trebuie un aparat foto care nu ratează nimic. Sistemul de focalizare automată extrem de
precis, cu 39 de puncte, se va fixa pe subiect şi va menţine focalizarea acestuia, chiar şi în toiul acţiunii.
Filme pe care le veţi partaja cu mândrie: D-Movie şi Filmare secvenţială. Înregistraţi secvenţe
Full HD cursive şi fin detaliate, la cadenţe de cadre de până la 50p/60p. Transformaţi scenele cu mişcare
lentă în secvenţe dramatice de mare viteză, cu funcţia Filmare secvenţială. Partajaţi simplu, prin
SnapBridge.
* Marca verbală şi logourile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a
acestor mărci de către compania Nikon şi companiile afiliate acesteia este sub licenţă.

D5600
SPECIFICAŢII TEHNICE
Pixeli efectivi
Senzor imagine
Vizor
Monitor
Fn la atingere
Timp de expunere
Fotografiere continuă
Sensibilitate ISO
Focalizare automată
Măsurare expunere
Bliţ încorporat
Moduri scenă/Efecte
Procesare imagine
Film
Audio
HDMI
Sursă de alimentare
Dimensiuni (L x l x h)/Greutate
Funcţii fără fir
Suporturi de stocare/formate
Interfaţă
Accesorii furnizate

24,2 milioane
Senzor CMOS în format DX Nikon fără filtru optic low-pass
De tip pentaoglindă, acoperire a cadrului de aprox. 95% şi magnificare de aprox. 0,82×
8,1 cm/3,2 inci, TFT, aprox. 1.037.000 puncte, unghi de vizualizare de 170°, acoperire a cadrului de aprox. 100%, ecran
tactil, monitor cu unghi variabil
Selectare punct focalizare, sensibilitate ISO (control automat al sensibilităţii [Activat/Dezactivat]), setare D-Lighting activ,
HDR, bracketing automat, mod zonă AF, afişare grilă vizor, setare diafragmă
1/4000 până la 30 s în trepte de câte 1/3 sau 1/2 EV, bulb, durată
Aprox. 5 fps (RAW de 12 biţi), aprox. 4 fps (RAW de 14 biţi)
ISO 100 până la 25600
La fotografierea prin vizor: 39 puncte (nouă senzori de tip cruce)/la fotografierea cu vizualizare în timp real: AF detectare
contrast
Senzor RGB de 2016 pixeli
Număr de ghid: aprox. 12/39 (ISO 100, m/ft, 20 °C/68 °F)
16 opţiuni, 10 efecte speciale, 20 de funcţii de editare a imaginilor
Sistem de procesare a imaginii EXPEED 4, Picture Control, D-Lighting activ
• MOV (Video: H.264/audio: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; se pot selecta opţiunile de calitate
înaltă/normală • Filmare secvenţială
Microfon stereo încorporat, se poate utiliza un microfon stereo extern; se poate seta sensibilitatea microfonului
Acceptă ieşire HDMI (Ieşirea HDMI pentru filme 60p/50p nu este disponibilă), conector HDMI (Tip C) încorporat
Acumulator Li-ion EN-EL14a, încărcător acumulator MH-24
124 × 97 × 70 mm/4,9 × 3,9 × 2,8 inci, aprox. 415 g/14,7 oz (Conform principiilor CIPA; aprox. 465 g/1 lb 0,4 oz cu acumulator şi card de memorie SD)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (Acceptă aplicaţia SnapBridge)
Suporturi de stocare/formate
Card de memorie SD (SDHC/SDXC [acceptă UHS-I]); RAW de 12 biţi/14 biţi, JPEG,
RAW+JPEG
Conector microfon extern, conector micro-USB, terminal pentru accesorii, conector HDMI (Tip C)
Acumulator Li-ion EN-EL14a, încărcător acumulator MH-24, curea AN-DC3, capac corp BF-1B, vizor din cauciuc DK-25

Compania Nikon nu va fi răspunzătoare pentru eventualele erori din acest manual.
Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

