SUNT PUNCTUL TĂU DE VEDERE

suntnikon.ro

Creativitate din orice punct de vedere.

Orice unghi te inspiră —
monitor LCD cu unghi variabil

Stimulaţi-vă creativitatea —
mod efecte speciale pentru
imagini statice şi filme full HD

Calitate extraordinară a
imaginii —
aşteptaţi mai mult de la D5100

Cu monitorul LCD cu deschidere pe
orizontală şi unghi variabil al D5100,
surprinderea lumii dintr-un punct
de vedere unic devine captivantă.
Fotografierea şi înregistrarea filmelor
full HD nu va mai fi nicicând la fel.

Exploraţi-vă latura creativă cu modul
efecte speciale care este acum
disponibil pentru prima dată cu un
aparat foto Nikon D-SLR.
Pregătiţi-vă pentru imagini şi filme full
HD cu adevărat unice!

Cereţi calitatea pe care o meritaţi.
D5100 surprinde subiecţii în culori
bogate şi detalii fine, asigurând niveluri
incredibile ale rezoluţiei şi calităţii
imaginii, atât pentru imagini statice,
cât şi pentru filme full HD.

• Obiectiv: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED • Calitate imagine: RAW (NEF) • Expunere: mod [S], 1/350 secunde, f/6.7 • Balans de alb: Lumina soarelui • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard

Orice unghi te inspiră —
• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Calitate imagine: RAW (NEF) • Expunere: mod [A], 1/180 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard
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monitorul LCD cu unghi variabil al D5100 vă permite să surprindeţi lumea în stilul dumneavoastră propriu

Ţineam aparatul foto
la nivelul taliei, ajustând
uşor poziţia până când am
obţinut acea compoziţie
extraordinară!
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Pentru un aspect mai
creativ, îmi place să caut un
unghi diferit.

Am coborât aparatul foto de la
nivelul ochilor şi am înţeles cât de
diferite pot părea lucrurile.

O fotografie obişnuită de la nivelul privirii
fotografului.

Vedeţi clar, fotografiaţi cu
încredere — Vizualizare în
timp real şi film full HD

Monitorul LCD cu unghi variabil vă permite să realizaţi imagini din
puncte de vedere unice

Realizaţi filme incredibile — filme full HD (1920 × 1080/30p) şi
avantajul unui aparat foto D-SLR

Noul monitor LCD mare, de 7,5 cm (3 inci), cu unghi variabil se deschide orizontal
până la 180º şi se înclină în sus şi în jos de la +180º la -90º. Acum puteţi vedea,
fotografia şi înregistra subiecţii din perspective unice. Încercaţi
un unghi ridicat pentru cadre peste înălţimea capului, de la
nivelul taliei pentru vizualizare interesantă în timp real şi
înregistrare filme sau un punct de observaţie coborât
pentru o privire de la nivelul solului.
De asemenea, puteţi aşeza D5100 pe un trepied sau
altă suprafaţă stabilă şi vă puteţi vedea pentru
a compune autoportrete.

D5100 asigură performanţă D-Movie extraordinară, cu funcţia sa full HD, AF cu
servomecanism complet (AF-F) şi control precis al expunerii. Sunt, de asemenea,
oferite posibilitatea de editare în aparatul foto şi capacitatea de înregistrare sunet
(stereo cu microfon opţional). Împreună cu avantajele pe care le oferă un aparat
foto D-SLR, cum ar fi fundalurile defocalizate deosebite, performanţa
la sensibilitate ISO ridicată şi compatibilitatea extinsă cu
obiectivele NIKKOR, potenţialul de a realiza filme atinge noi culmi
impresionante.

270˚

180˚

Graţie rezoluţiei ridicate (aprox.
921.000 puncte) şi unghiului larg de
vedere, monitorul LCD cu unghi variabil
vă permite să verificaţi compoziţia
în mod confortabil când utilizaţi
vizualizarea în timp real sau funcţia de
înregistrare film full HD.

Microfonul stereo opţional ME-1 poate fi utilizat pentru a înregistra
sunet stereo, prevenind în acelaşi timp înregistrarea sunetului cauzat de
vibraţiile obiectivului în timpul focalizării automate.

Stimulaţi creativitatea — modul efecte speciale disp

une de o gamă largă de opţiuni pe care le puteţi utiliza
pentru fotografiere sau în registrare filme full HD

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Calitate imagine: Jpeg Fin • Expunere: Mod [Culoare selectivă], 1/125 secunde,
f/5.6 • Balans de alb: Auto • Sensibilitate: Auto (ISO 280) • Picture Control: Standard
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Acum pot face o scenă să arate ca un model
miniatural!
— Efect miniaturizare

Am vrut doar să îi îndulcesc trăsăturile înconjurând-o cu
lumină puternică.
— Cheie înaltă

Face ca subiecţii aflaţi la distanţă să apară ca miniaturi alterând în mod
strategic zona de focalizare. Filmele cu efect miniaturizare se redau la
viteză ridicată.

Realizaţi imagini luminoase, vibrante, încărcate de atmosferă.
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Efectele dramatice ca acesta sunt atât de
inspirante. Acum imaginile şi filmele mele
arat? ca şi cum ar fi fost realizate cu echipamente
— Culoare selectivă
cinematografice de top!

Acum, imaginile mele pot arăta
asemeni unor ilustraţii artistice.
Doar cu apăsarea unui buton!
—
Schiţă color
Transformaţi imaginile dumneavoastră în
desene colorate. Filmele realizate cu acest
mod redau o prezentare de diapozitive cu o
serie de imagini statice.

Selectaţi până la trei culori care
să fie afişate în imagine, restul va
rămâne alb-negru.

Faceţi imaginile şi filmele să arate mai distractive
şi mai artistice — modul efecte speciale
Imaginile dumneavoastră ar trebui să arate şi să transmită
întotdeauna ceea ce vă doriţi. O modalitate de a vă asigura de
acest lucru este să setaţi selectorul de moduri la EFECTE şi să
selectaţi opţiunile creative precum Culoare selectivă, Schiţă
color şi Efect miniaturizare. Vă puteţi bucura de avantajele
acestor efecte extraordinare în timp ce fotografiaţi.

Focalizare automată pentru subiecţi mai clari în
vizualizare în timp real şi înregistrare film full HD
D5100 vă ajută să focalizaţi oferind o serie de metode de
focalizare care să se potrivească subiectului ales — chiar şi atunci
când utilizaţi vizualizarea în timp real sau funcţia de înregistrare
filme full HD. Pur şi simplu utilizaţi modul AF-F pentru ca aparatul
foto să focalizeze automat în timpul înregistrării.

Tranziţie facilă în
tre
imagini statice şi
înregistrare film
full HD în modul
vizualizare în tim
p real

Cu D5100, Nikon îşi reconfirmă
superioritatea în ceea ce priveşte
ergonomia. Un nou comutator lângă
selectorul de moduri activează modul
de vizualizare în timp real şi, pentru
a porni înregistrarea, apăsaţi pur şi
simplu butonul dedicat plasat lângă
butonul de eliberare a declanşatorului.
Puteţi face acest lucru în timp ce
menţineţi imaginea stabilă a subiectului.

Uneori, când elimini detaliile, apare
ceva spectaculos.
— Siluetă

Am accentuat atmosfera scenei doar
selectând acest mod.
— Cheie joasă

Surprindeţi silueta subiectului pe un fundal
luminos.

Realizaţi imagini întunecate, frapante, cu
evidenţieri proeminente.

Este incredibil: aparatul foto poate
surprinde chiar şi o scenă atât de
întunecată. — Vedere de noapte
Realizaţi imagini monocrome (alb-negru) în
condiţii de iluminare scăzută.

Calitate extraordinară a imaginii —

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR • Calitate imagine: Jpeg Fin • Expunere: mod [A], 1/750 secunde, f/5.6 • Balans de alb:
Umbră • HDR: 3EV, Scăzut • Sensibilitate: ISO 200 • Picture Control: Intens

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR • Calitate imagine: RAW (NEF) • Expunere: mod [A], 1/90 secunde, f/5.6
• Balans de alb: Lumina soarelui • Sensibilitate: ISO 100 • Picture Control: Standard
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aşteptaţi mai mult de la senzorul de imagine al D5100 şi EXPEED 2

Imaginile pe care le-am realizat azi
trebuie să fie la fel de clare şi de frumoase
ca şi momentul pe care l-au surprins.
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Am vrut să surprind atât zonele
întunecate cât şi cele luminoase.
Fotografie
supraexpusă

Detalii excepţionale în lumini şi umbre —
Calitate a imaginii la un nivel de neegalat — senzor de imagine cu 16,2
megapixeli efectivi şi motor de procesare a imaginii EXPEED 2
Încorporând cele mai recente tehnologii Nikon D-SLR, cum ar fi senzorul CMOS
în format DX şi motorul de procesare a imaginii EXPEED 2, D5100 oferă calitate
extraordinară a imaginii.

Priviţi detaliile care dezvăluie calitatea superioară
a imaginii, claritatea şi rezoluţia ridicată.

Imagini de calitate pe
care numai cu Nikon
le puteţi obţine

Imagini clare şi curate chiar şi în lumină
scăzută

Cadre clare cu zgomot redus la minim chiar
şi în lumină scăzută.

D5100 oferă toate tehnologiile de care aveţi nevoie
pentru a obţine rezultate excelente, chiar şi când lumina
disponibilă este scăzută. Senzorul său CMOS asigură
un interval ISO remarcabil de larg (ISO 100 până la
6400*) cu zgomot redus. Acest lucru vă permite să
fotografiaţi la viteze ale declanşatorului mai rapide şi
să surprindeţi scene şi subiecţi cu nivel mai scăzut
de înceţoşare. Chiar şi cadrele cu aparatul foto ţinut
în mână şi filmele full HD arată extraordinar în lumină
scăzută.

* Intervalul ISO poate fi extins până la Hi 2 (echivalent ISO 25.600), oferindu-vă mai multe opţiuni în condiţii cu lumină
extrem de scăzută.

HDR (High Dynamic Range)
Când fotografiaţi scene cu contraste extreme, cum ar fi norii luminaţi şi un fundal
în umbră, aceste texturi se redau cu dificultate la acelaşi nivel de detaliu. Nu mai
este cazul. Cu setarea HDR, D5100 realizează două cadre la o singură eliberare
a declanşatorului: una supraexpusă şi una subexpusă. Aparatul foto combină apoi
cele două imagini pentru a dezvălui un interval dinamic larg, cu zgomot mai scăzut
şi gradaţii de culori mai bogate ca niciodată*.
* Este recomandată utilizarea unui trepied.

Echilibrarea frumoasă a luminii şi umbrelor —
Active D-Lighting
senzor CMOS

În plus faţă de senzorul CMOS de
calitate superioară, care asigură
rezultate de top, D5100 dispune şi
de motorul de procesare a imaginii
EXPEED 2 de la Nikon care şi-a
dovedit performanţa şi care permite
procesarea ultra-rapidă a datelor şi
asigură imagini şi filme de calitate
excepţională.

Utilă într-o varietate de situaţii, funcţia Active D-Lighting
redă automat zonele luminate şi umbrite din scene cu
contrast ridicat pentru ca acestea să apară mai apropiate
de ceea ce observă ochiul uman. Lăsaţi funcţia Active
D-Lighting pe Auto pentru ajustare fără efort
sau selectaţi nivelul de intensitate în funcţie
de condiţiile de fotografiere.

Cu Active D-Lighting

Fără Active D-Lighting

Fotografie
subexpusă

HDR sau Active D-Lighting:
Care este mai potrivită?
În cazul în care contrastul din scena
dumneavoastră este extrem de ridicat
şi doriţi detalii în întreaga imagine,
HDR este alegerea potrivită. Deoarece
acest lucru presupune combinarea
a două cadre consecutive, subiecţii
care se mişcă nu sunt potriviţi. Dacă
fotografiaţi un subiect în mişcare,
este recomandată utilizarea Active
D-Lighting. Puteţi utiliza Active
D-Lighting şi pentru fotografiere
continuă la viteză ridicată, dar puteţi
combina cu HDR pentru efecte mai
puternice.

Mai multe inovaţii Nikon pentru a face şi a vă bucura de imagini mai bune

Fotografiere facilă pentru autoportrete şi
prim-planuri — receptori de infraroşu pentru
control cu telecomandă, atât în partea din faţă,
cât şi în partea din spate a aparatului foto
Telecomandă ML-L3
(opţional)

Setări optimizate ale aparatului foto la
îndemână — 16 moduri scenă
D5100 dispune de moduri Scenă care se
potrivesc unei game de scene diferite. Cele
mai populare cinci moduri se regăsesc pe
selectorul de moduri, în vreme ce altele se pot
selecta setând selectorul la SCENĂ şi rotind
selectorul de comandă. Odată ce v-aţi hotărât,
aparatul foto selectează automat setările
care vor genera cele mai bune rezultate. Cu
modurile scenă de la Nikon, nu va mai trebui
să vă faceţi griji niciodată în privinţa setărilor
complicate ale aparatului foto.
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Alimente

Portret de noapte

Excelenţă oriunde este nevoie —
bliţ automat cu ridicare inteligentă
Vital pentru subiecţi întunecaţi sau luminaţi din
fundal, bliţul încorporat cu ridicare al D5100
se declanşează automat* pentru a lumina
subiectul. Vă puteţi aştepta la rezultate cu
aspect natural graţie funcţiei de control
bliţ i-TTL.
Sport

Asfinţit

Notă: Modurile scenă disponibile cu D5100 sunt Portret, Peisaj, Copil, Sport, Prim-plan, Portret de noapte, Peisaj de noapte, Petrecere/interior, Plajă/zăpadă, Asfinţit, Înserare/
zori, Portret animal de casă, Lumânări, Flori, Culori de toamnă şi Alimente.

*Când modul de fotografiere este setat la Auto,
Portret, Copil, Prim-plan, Portret de noapte,
Petrecere/interior, Portret animal de casă sau
Schiţă color.

Funcţia de curăţare
a senzorului de imagine

Vizor optic cu acoperire
a cadrului de aprox. 95% —

Sistem de control al
debitului de aer

Senzor imagine

pentru vizualizare clară şi
fotografiere confortabilă
fără întârziere

Filtru low-pass

Căi de control al debitului
de aer

Imagini clare şi curate —

Sistemul integrat de reducere
a prafului de la Nikon
Mai puţin praf înseamnă imagini
mai clare. Sistemul exclusiv Nikon
ajută la îndepărtarea prafului
de pe filtrul optic low-pass din
faţa senzorului de imagine şi de
pe componente esenţiale din
interiorul aparatului foto.

Surprindeţi momentul cu siguranţă
— fotografiere continuă la viteză
ridicată de aprox. 4 cadre pe secundă

Lăsaţi aparatul foto să selecteze cel mai potrivit
mod pentru scenă — Selector automat scenă

Surprindeţi subiectul precis cu acoperire
cu unghi larg — Sistem AF cu 11 puncte

Dacă realizaţi imagini statice cu vizualizare în timp real şi
Auto sau Auto (fără bliţ), Selectorul automat scenă* va
selecta automat cel mai potrivit mod scenă, dintre Portret,
Peisaj, Prim-plan sau Portret de noapte. Lăsaţi în seama lui
D5100 să asigure rezultate optime, putându-vă concentra
pe fotografie.

Cele 11 puncte de focalizare ale D5100,
inclusiv un senzor de tip încrucişat, acoperă
bine cadrul şi surprind cu claritate subiectul.
Când utilizaţi modul urmărire 3D (11 puncte),
aparatul foto utilizează informaţiile de la
Sistemul de recunoaştere a scenei pentru
a păstra subiectul principal în zona de
focalizare chiar dacă schimbaţi compoziţia.

c Portret d Peisaj e Prim-plan f Portret de noapte
Z Auto** b Auto (fără bliţ)**
* Când utilizaţi AF.
** Selectat atunci când aparatul foto identifică situaţii care nu sunt acoperite de Portret,
Peisaj, Prim-plan sau Portret de noapte sau pentru situaţii care se pot fotografia în mod
Auto sau Auto (fără bliţ).

O extensie a mâinilor dumneavoastră —
design-ul compact şi uşor evidenţiază
ergonomia renumită a Nikon

Consumul scăzut de energie
permite acumulatorului să
reziste la aprox. 660 cadre pe
încărcare*
* Conform standardelor CIPA.

Acumulator reîncărcabil Li-ion
EN-EL14 (furnizat)

Forma aparatului foto se potriveşte în mod
natural în mâna dumneavoastră, cu butoane de
control intuitive care fac fotografiere simplă şi
confortabilă.
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Instrumentele dumneavoastră pentru
o performanţă dinamică

Creativitate fără limite

Creaţi propriul stil —

Extindeţi viziunea — obiective NIKKOR

Picture Control

Calitate — pentru o gamă întreagă de utilizări

Personalizaţi aspectul şi atmosfera imaginilor
pentru a se potrivi preferinţelor dumneavoastră
cu Picture Control. Alegeţi din cele şase setări:
Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret
şi Peisaj. Puteţi ajusta setarea şi salva pentru
utilizare ulterioară.

Aparatele foto SLR digitale măresc plăcerea fotografierii cu o serie
de obiective interschimbabile. Obiectivele NIKKOR, extrem de
apreciate de fotografi din întreaga lume, acoperă o gamă largă
de distanţe focale şi asigură o ofertă extinsă de obiective
cu distanţă focală fixă, zoom, ochi de peşte, micro şi PC-E.
Notă: D5100 este proiectat exclusiv pentru utilizare cu obiectivele NIKKOR
AF-S şi AF-I echipate cu motor pentru focalizare automată.

Standard

Monocrom
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Portret

Peisaj

Intens

Neutru

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

Asistentul dumneavoastră din aparatul
foto — Sistemul de recunoaştere a scenei

Linişte când aveţi nevoie —

Cu un senzor RGB de 420 de pixeli şi un senzor
de imagine CMOS care lucrează împreună, D5100
poate să recunoască subiectul şi să optimizeze
expunerea automată, focalizarea automată,
balansul de alb automat şi controlul bliţului i-TTL.
Funcţia AF cu prioritate chip îşi are, de asemenea,
originea, în această tehnologie.

Uneori sunetul declanşatorului poate deranja
subiectul. Modul de declanşare silenţioasă reduce
sunetul mecanismelor interne
ale D5100, încetinind, de
exemplu, viteza de mişcare a
oglinzii din momentul în care
este realizată fotografia.

Acest obiectiv puternic cu zoom super-telefotografic cu funcţie de
Reducere a vibraţiilor (VRII) vă permite să vă apropiaţi când fotografiaţi
la distanţă, cu aparatul foto ţinut în mână. Efectul puternic de compresie
îl face potrivit pentru imagini dinamice. Potrivit pentru sport şi natură
sălbatică.

mod de declanşare silenţioasă

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR
Cu distanţa de lucru extinsă şi funcţie de Reducere a vibraţiilor (VRII),
acest aparat permite fotografierea macro cu aparatul foto ţinut în mână
pentru subiecţi care sunt greu de abordat.
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Sistem de recunoaştere a scenei
Senzor RGB de 420 pixeli

Senzor imagine

Vizualizarea imaginilor pe un televizor HD —

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

interfaţă de redare HDMI
AF

Balans de alb
automat

Control AE şi bliţ
i-TTLbliţ

•Identificare subiect •Analiză evidenţieri
•Detectare schimbare •Detectare chip
compoziţie
•AF prioritate chip

Redare

•Identificare sursă de •Mărire la redarea
lumină
feţei
•Detectare chip

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED

Obiectivele principale compacte ca acesta asigură fundaluri frumos
defocalizate pentru portrete, precum şi fotografii clare cu aparatul foto
ţinut în mână la valorile maxime ale diafragmei — chiar şi în lumină
scăzută.

Bucuraţi-vă de imagini şi filme pe
televizorul dumneavoastră şi utilizaţi
telecomanda acestuia pentru a controla
redarea*.
*Doar televizor compatibil HDMI CEC.

Accentuaţi perspectiva din fotografiile dumneavoastră cu acest obiectiv
cu zoom superangular. Perfect pentru peisaje extinse, dar şi pentru
spaţii strâmte cum ar fi interioarele înguste.

Excelenţă cu uşurinţă — Speedlight
D5100 este echipat cu un bliţ încorporat ce se ridică automat,
dar cu ajutorul dispozitivelor opţionale Speedlight, fotografia
realizată cu bliţ este mai simplă şi mai creativă cu fiecare
utilizare. Unităţile de bliţ compacte şi uşoare SB-400 asigură
portabilitate superioară şi oferă control bliţ i-TTL şi posibilitate
de reflectare a bliţului, în timp ce unităţile
multifuncţionale SB-700 sunt
compatibile cu diferite funcţii ale
Sistemului creativ de iluminare
Nikon.

Post-producţie instant, în aparatul foto —
funcţii de editare foto şi film
Numeroasele funcţii de editare ale D5100 includ
Redimensionare, Procesare NEF (RAW) şi Efecte filtru, cum
ar fi Plafon luminator, Filtru cald şi Ecran încrucişat. Pe lângă
Retuşare rapidă şi Editare film, există funcţii suplimentare
precum Control distorsiune şi Ochi de peşte
Ochi de peşte

Ecran încrucişat

Alte elemente din meniul de retuşare • D-Lighting • Corecţie ochi roşii • Decupare (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 şi 1:1) • Monocrom (Alb-negru, Sepia şi Filtru cian) • Efecte filtru
(Intensificator roşi, Intensificator verde, Intensificator albastru şi Catifelat) • Balans de culoare • Suprapunere imagine • Îndreptare • Contur de culoarea • Schiţă color
• Controlul perspectivei • Efect miniaturizare • Culoare selectivă

SB-400

Reflectare bliţ cu SB-700 pentru un efect de bliţ cu aspect mai natural.
SB-700

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED • Calitate imagine: RAW (NEF)
• Expunere: mod [M], 1/60 secunde, f/4 • Balans de alb: Auto • Sensibilitate: ISO 400
• Picture Control: Standard

Duceţi imaginile mai departe
Software
Instrumentele dumneavoastră — ViewNX 2 (furnizat)

Piese şi butoane de control

Acest software simplu şi intuitiv vă permite să obţineţi mai mult de la
imaginile şi filmele dumneavoastră HD. ViewNX 2 asigură funcţiile de
importare şi răsfoire, încorporând în acelaşi timp funcţii de editare
a imaginilor, precum Redimensionare, Luminozitate, Decupare, Îndreptare
şi funcţii de procesare NEF (RAW). Funcţiile sale de
editare film vă permit să realizaţi propriile
dumneavoastră filme originale rapid şi uşor, iar
serviciul Nikon de stocare şi împărtăşire a imaginilor,
my Picturetown, funcţionează bine cu D5100,
permiţându-vă să vă conectaţi direct din aparatul
foto pentru încărcare facilă fără a avea nevoie de un
browser.
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Software pentru editare simplă şi rapidă a imaginilor
cu utilizare intuitivă — Capture NX 2 (opţional)
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Capture NX 2 asigură funcţionalitate superioară
şi o varietate de funcţii de editare a imaginilor
activate de tehnologia U Point®. Realizaţi o gamă
largă de tehnici de editare a imaginilor plasând
pur şi simplu diferite puncte de control pe imagini
şi ajustând cursoarele de control. Punctele de
control de selecţie vă permit să aplicaţi numeroase
îmbunătăţiri, precum D-Lighting şi luminozitate
într-o anumită zonă, la nivelul dorit.

1 Buton compensare expunere/Buton
diafragmă/Buton compensare bliţ
2 Buton declanşare
3 Comutator alimentare
4 Receptor infraroşii (faţă)
5 Buton Informaţii
6 Comutator vizualizare în timp real
7 Buton înregistrare film
8 Selector de moduri
9 Dispozitiv iluminare asistenţă AF/
LED autodeclanşator/LED reducere
ochi roşii
! Bliţ încorporat

" Cupla accesorii (pentru dispozitiv
opţional Speedlight)
# Difuzor
$ Microfon
% Buton mod bliţ/Buton compensare
bliţ
& Buton autodeclanşator/Buton
funcţie
( Capac conector (Terminal
accesoriu, conector USB şi A/V,
conector HDMI mini, conector
pentru microfon extern)
) Buton decuplare obiectiv

~ Receptor infraroşii (spate)
+ Monitor
, Buton meniu/Buton reiniţializare cu
două butoane
- Ocular vizor
. Control ajustare dioptrii
/ Buton editare informaţii/Buton
reiniţializare cu două butoane
: Buton AE-L/AF-L/Buton protecţie
; Selector de comandă
< Buton redare
= Selector multiplu

> Buton OK
? Capac fantă card memorie
@ Indicator luminos acces card de
memorie
[ Buton mărire redare
\ Buton ştergere
] Buton miniaturi/micşorare redare/
asistenţă
^ Capac cameră acumulator
_ Montură trepied

Serviciu inteligent de stocare şi împărtăşire a imaginilor — my Picturetown
Propria pagină de împărtăşire a Nikon, my Picturetown, permite stocarea, administrarea
şi împărtăşirea facilă a imaginilor dumneavoastră cu familia şi prietenii din întreaga lume.
Calitatea de membru se obţine gratuit şi permite stocarea a până la 2 GB de fotografii şi/
sau fişiere video. Iar cu o înregistrare cu plată, puteţi extinde capacitatea de stocare până
la 200 GB*! Bucuraţi-vă de my Picturetown oricând, oriunde.

Tabel sistem
ACCESORII VIZOR

DISPOZITIVE SPEEDLIGHT

Obiective corectare ocular
DK-20C (-5 to +3 m-1)

* Disponibilitatea şi tarifele pot fi diferite în funcţie de ţară.

Speedlight
SB-910

Lupă ocular
DG-2

http://mypicturetown.com

Speedlight
SB-700
Speedlight
SB-400

Adaptor ocular DK-22

Dispozitive
Speedlight de
studio**

Kit prim-plan
Speedlight
Commander
R1C1

Dispozitive Nikon
Speedlight
SB-910/700/400

OBIECTIVE NIKKOR
D5100 este proiectat
exclusiv pentru utilizare cu
obiectivele NIKKOR AF-S
şi AF-I echipate cu motor
pentru focalizare automată.

Cablu declanşare
de la distanţă
TTL SC-28, 29

Adaptor cuplă
accesorii AS-15

Capac ocular DK-5*

Capacitate card de memorie
Următorul tabel prezintă numărul aproximativ de fotografii ce poate fi stocat
pe un card de memorie Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC de 8 GB la diferite
setări de calitate şi format al imaginii.
Calitate imagine
Dimensiune imagine Dimensiune fişier*1
Nr.imagini*1
					

NEF (RAW) + JPEG fin*3
NEF (RAW) + JPEG normal*3
NEF (RAW) + JPEG de bază*3
NEF (RAW)
JPEG fin
JPEG normal
JPEG de bază

Mare
Mediu
Mic
Mare
Mediu
Micl
Mare
Mediu
Micl
–
Mare
Mediu
Micl
Mare
Mediu
Mic
Mare
Mediu
Mic

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

Capacitate memorie
intermediară*2

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

Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri de memorie SD au fost testate şi aprobate pentru a fi utilizate cu D5100.
Cardurile cu viteze de scriere clasa 6 sau mai rapide sunt recomandate pentru înregistrarea
filmelor.
Înregistrarea se poate termina neaşteptat când se utilizează carduri cu viteze de scriere mai mici.
		

Carduri de memorie SD

Carduri de memorie SDHC*5

Carduri de memorie SDXC*6

SanDisk		
Toshiba		

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

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

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

Ataşament pentru
vizualizare în unghi
drept DR-6

Suport ocular
din cauciuc
DK-20*

ACCESORII TV
Cablu HDMI**†

ACCESORII TELECOMANDĂ, GPS ŞI
MICROFON STEREO

*1 Toate cifrele sunt aproximative. Dimensiunea fişierului variază în funcţie de scena înregistrată.
*2 Numărul maxim de expuneri ce poate fi stocat în memoria intermediară la ISO 100. Scade dacă funcţia
de reducere a zgomotului pentru expunere lungă sau funcţia de control automat al distorsiunii este
pornită.
*3 Dimensiunea imaginii se aplică doar imaginilor JPEG. Dimensiunea imaginilor NEF (RAW) nu poate fi
schimbată. Dimensiunea fișierului reprezintă totalul pentru imaginile NEF (RAW) și JPEG.
*4 Verificaţi dacă cititoarele de carduri sau alte dispozitive cu care vor fi utilizate cardurile sunt compatibile
cu carduri de 2 GB.
*5 Verificaţi dacă cititoarele de carduri sau alte dispozitive cu care vor fi utilizate cardurile sunt compatibile
cu SDHC. Aparatul foto este compatibil UHS-1.
*6 Verificaţi dacă cititoarele de carduri sau alte dispozitive cu care vor fi utilizate
cardurile sunt compatibile cu SDXC. Aparatul foto este compatibil UHS-1.

Ataşament dispozitiv
Fieldscope pentru aparat
foto digital SLR FSA-L1

Cablu audio/video EG-CP14*†

48 GB, 64 GB
—
—
—

ACCESORII PENTRU
DIGISCOPING

Unitate GPS
GP-1

Cablu la distanţă
MC-DC2

Microfon stereo
ME-1

HUSĂ

Acumulator reîncãrcabil
Li-ion EN-EL14*

Încărcător acumulator
MH-24*

Card memorie SD**

Adaptor card PC**
Cititor card memorie SD**

Computer personal**

Cablu USB UC-E6*

Adaptor CA EH-5b

Conector alimentare
EP-5A

Ataşament dispozitiv
Fieldscope pentru aparat
foto digital SLR FSA-L2

ACCESORII DE COMPUTER

Telecomandă fără
fir ML-L3

ADAPTOARE CA, ACUMULATORI ŞI SETURI ACUMULATORI

Monitor TV**

Husă parţial
flexibilă CF-DC2

† Când vizualizaţi un film înregistrat cu sunet stereo prin intermediul microfonului stereo opţional ME-1 pe un televizor conectat la
cameră printr-un cablu audio-video, ieşirea audio este monoaurală. Conexiunile HDMI permit ieşire stereo.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

*Accesorii incluse

ViewNX 2*

**Produse care nu aparţin de Nikon
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Specificaţii aparat foto digital SLR D5100
Tip
Aparat foto digital cu reflexie unică prin obiectiv
Montură obiectiv
Montură F Nikon (cu contacte AF)
Unghi de câmp efectiv Aprox. 1,5x distanţa focală a obiectivului (format Nikon DX)
Pixeli efectivi
16,2 milioane
Senzor imagine
Senzor CMOS 23,6 x 15,6 mm
Pixeli totali
16,9 milioane
Sistem de reducere
Sistem de curăţare a senzorului de imagine, Sistem de control al fluxului de aer, Date de
a prafului
referinţă pentru curăţare praf imagine (este necesară aplicaţia software opţională Capture NX 2)
Dimensiune imagine (pixeli) 4928 × 3264 (L), 3696 × 2448 (M), 2464 × 1632 (S)
• NEF (RAW): 14 bit, comprimat
Format fişier
• JPEG: Conform cu formatul de bază JPEG-Baseline cu o comprimare fină (aprox. 1:4),
normală (aprox. 1:8) sau elementară (aprox. 1:16)
• NEF (RAW)+JPEG: O singură fotografie înregistrată atât în formatul NEF (RAW) cât şi JPEG
Sistem Picture Control Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj; opţiunea Picture Control selectată se
poate modifica; stocare opţiuni Picture Control personalizate
Suport
Carduri de memorie SD (Secure Digital), SDHC şi SDXC
Sistem de fişiere
DCF (Design Rule for Camera File System) (Regulă aranjare sistem de fişiere aparat foto) 2.0,
DPOF (Digital Print Order Format) (Format comandă imprimare digitală), Exif 2.3 (Exchangeable
Image File Format for Digital Still Cameras) (Format schimb fişiere de imagine pentru aparate
foto digitale), PictBridge
Vizor
Vizor cu un singur obiectiv pentru reflexie cu pentaoglindă la nivelul ochilor
Acoperire cadru
Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Mărire
Aprox. 0,78× (obiectiv 50mm f/1.4 până la infinit, -1,0 m -1)
Punct perspectivă
17,9 mm (-1,0 m -1)
Reglare dioptrie
-1,7 până la +0,7 m -1
Ecran focalizare
Ecran clar mat tip B BriteView Mark VII
Oglindă Reflex
Retur rapid
Diafragmă obiectiv
Răspuns instantaneu, controlat electronic
Obiective compatibile
Focalizarea automată este disponibilă cu obiectivele AF-S şi AF-I; Focalizarea automată nu este
disponibilă cu alte obiective tip G şi D, Obiective AF (IX-NIKKOR şi obiectivele pentru F3AF
nu sunt compatibile) şi obiective AI-P; Obiectivele Non-CPU pot fi utilizate în modul M, dar
exponometrul aparatului foto nu va funcţiona
Stabilirea electronică a distanţei poate fi utilizată cu obiective care au o diafragmă maximă de
f/5.6 sau mai rapidă
Tip declanşator
Declanşator controlat electronic pentru cursă verticală în plan focal
Viteză declanşator
1/4000 până la 30 s în paşi de câte 1/3 EV sau 1/2 EV, bulb, durată (este necesar un dispozitiv
opţional de acţionare la distanţă fără fir ML-L3)
Viteză sincronizare bliţ X=1/200 s; sincronizează cu un declanşator de 1/200 s sau mai lent
Mod eliberare
8 (cadru singular), s (continuu), E (autodeclanşator), " (decalaj la distanţă),
# (telecomandă cu răspuns rapid), J (declanşare silenţioasă)
Viteză avansare cadre
Până la 4 fps (focalizare manuală, moduri M sau S, viteza declanşatorului de 1/250s sau mai
rapidă, alte setări la valori implicite)
Autodeclanşator
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri
Măsurare expunere
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 420 pixeli
• Matrice: Măsurare prin matrice de culoare 3D II (obiective tip G şi D); măsurare prin matrice
Metodă de măsurare
de culoare II (alte obiective CPU) • Central-evaluativ: Pondere de 75 % acordată cercului de
8-mm din centrul cadrului • Punct: Măsoară cercul de 3,5 mm (aprox. 2.5% din cadru) centrat
pe punctul de focalizare selectat
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0 până la 20 EV • Măsurare punct: 2 până la 20 EV
Distanţa
(ISO 100, f/1.4 lens, 20°C)

Cuplare exponometru
Mod expunere

CPU
Moduri automate (i auto; j auto, (fără bliţ); programat auto cu program flexibil (P) ; automat
cu prioritate expunere (S) ; automat cu prioritate diafragmă (A) ; manual (M) ; moduri scenă
(k portret; l peisaj; p copil; m sport; n prim-plan; o portret de noapte; r peisaj de
noapte; s petrecere/interior; t plajă/zăpadă; u asfinţit; v amurg/zori; w portret animal de
casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 alimente); moduri efecte speciale ( % vedere
de noapte; g schiţă color; ( efect miniaturizare; 3 culoare selectivă; 1 siluetă; 2 cheie
înaltă; 3 cheie joasă)
Compensare expunere -5 la +5 EV în pași de 1/3 sau 1/2 EV
Bracketing expunere
3 cadre în pași de 1/3 sau 1/2 EV
Blocare expunere
Luminozitate blocată la valoarea stabilită prin butonul AE-L/AF-L
Sensibilitate ISO
ISO 100 până la 6400 în paşi de 1/3 EV; se poate seta şi la aprox. 0,3, 0,7, 1 sau 2 EV
(Index de expunere recomandat) (echivalent ISO 25.600) peste ISO 6400; este disponibilă funcţie de control automat al
sensibilităţii ISO
Active D-Lighting
Auto, foarte ridicat, ridicat, normal, scăzut sau oprit
Bracketing ADL
2 cadre
Focalizare automată
Modulul senzor focalizare automată Nikon Multi-CAM 1000 cu detectare de fază TTL,
11 puncte de focalizare (inclusiv 1 senzor de tip încrucişat) şi dispozitiv iluminare de asistenţă
AF (rază aprox. 0,5 până la 3 m/1 ft. 8 inci până la 9 ft.10 inci)
Rază detecţie
-1 până la +19 EV (ISO 100, 20°C /68°F)
Servomecanism obiectiv • Focalizare automată (AF): AF cu un singur servomecanism (AF-S); AF cu servomecanism
continuu (AF-C); selectare automată AF-S/AF-C (AF-A); urmărire focalizare previzibilă activată
automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală (MF): Poate fi utilizată stabilirea
electronică a distanţei
Punct focalizare
Se poate selecta din 11 puncte de focalizare
Mod zonă AF
AF punct unic, AF zonă dinamică, AF zonă auto, Urmărire 3D (11 puncte)

2012

ro

Printed in Holland Code No. 6CV11020 (1209/C) K

Blocare focalizare

Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea pe jumătate a unui buton de eliberare a
declanşatorului (AF cu un singur servomecanism) sau prin apăsarea butonului AE-L/AF-L
i, k, p, n, o, s, w, g: Bliţ automat cu ridicare automată; P, S, A, M, 0 : Ridicare
manuală cu eliberare a butonului
Număr de ghid
Aprox. 12/39, 13/43 cu bliţ manual (m/ft, ISO 100, 20°C/68°F)
Control bliţ
• TTL: bliţ de umplere echilibrat i-TTL şi standard i-TTL pentru SLR digital cu senzor RGB de
420 pixeli disponibile cu bliţul încorporat, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 sau
SB-400 (bliţul de umplere echilibrat i-TTL este disponibil cu măsurare matricială sau centralevaluativă) • Diafragmă automată: Disponibil cu SB-910, SB-900/SB-800 şi obiectiv CPU)
• Auto non-TTL: Unităţile bliţ Speedlight compatibile includ SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX,
SB-28DX, SB-28, SB-27 şi SB-22S • Manual cu prioritate distanţă: Disponibil pentru SB-910,
SB-900, SB-800 şi SB-700
Mod bliţ
Automat, automat cu reducere ochi roşii, automat cu sincronizare lentă, automat cu
sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi roşii, sincronizare lentă,
sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă perdea posterioară, sincronizare
perdea posterioară, oprit
Compensare bliţ
-3 la +1 EV în pași de 1/3 sau 1/2 EV
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când bliţul incorporat sau unitatea opţională bliţ SB-910, SB-900, SB-800,
SB-700, SB-600 sau SB-400 este complet încărcată; clipeşte timp de 3 secunde după ce bliţul
a fost declanşat la puterea maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu sincronizare şi contacte de date şi cu blocare de siguranţă
Sistem creativ de
Iluminare avansată fără fir disponibilă cu SB-910, SB-900, SB-800 sau SB-700 ca şi bliţ
iluminare Nikon (CLS)
principal sau SU-800 ca bliţ de comandă; Comunicare informaţii culoare bliţ compatibilă cu bliţ
încorporat şi toate unităţile bliţ compatibile CLS
Terminal sincronizare
Adaptor pentru terminal sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Balans de alb
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare
manuală, toate mai puţin presetare manuală cu reglare fină
Bracketing balans de alb 3 cadre în pași de o unitate
Servomecanism obiectiv • Focalizare automată (AF): AF cu un singur servomecanism (AF-S); AF cu servomecanism
cu vizualizare în timp real complet (AF-F) • Focalizare manuală (MF)
Mod zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă extinsă, AF zonă normală, AF cu urmărire subiect
Focalizare automată
AF cu detectare de contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează punctul de focalizare
automat atunci când este selectat AF prioritate chip sau AF urmărire subiect)
Selectare automată scenă Disponibilă în modurile i şi j
Măsurare film
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă de măsurare
Matrice
Dimensiune cadru (pixeli) • 1920 × 1080, 30p/25p/24p, H ridicat/normal • 1280 × 720, 30p/25p/24p, H ridicat/normal
şi cadenţă cadre
• 640 × 424, 30p/25p, H ridicat/normal
O cadenţă cadre de 30p (valoarea reală este de 29,97 fps) este disponibilă când selectaţi NTSC
pentru modul video; 25p disponibilă când selectaţi PAL pentru modul video; Cadenţa reală
pentru opţiunea de 24p este de 23,976 fps
Format fişier
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon monoaural încorporat sau microfon stereo; sensibilitatea poate fi ajustată
Monitor
Monitor TFT LCD cu unghi variabil, polisilicon cu temperatură scăzută, de 7,5 cm (3 inci), aprox.
921.000 de puncte (VGA), cu unghi de vizualizare de 170°, acoperire cadru aprox. 100% şi
ajustare luminozitate
Redare
Redare cadru complet sau miniatură (4, 9 sau 72 imagini sau calendar) cu mărire redare, redare
filme, prezentare diapozitive, afişare histogramă, zone luminate puternic, rotire automată a
imaginii şi comentariu imagine (până la 36 de caractere)
USB
USB de mare viteză
Leşire video
NTSC, PAL
Leşire HDMI
Conector HDMI cu mini pini tip C
Terminal accesorii
Cablu la distanţă MC-DC2 (disponibil separat), unitate GPS GP-1 (disponibil separat)
Intrare audio
Mufă stereo mini-pin (diametru 3,5 mm)
Limbi acceptate
Arabă, Chineză (Simplificată şi tradiţională), Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză,
Franceză, Germană, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Norvegiană, Poloneză,
Portugheză, Rusă, Spaniolă, Suedeză, Tailandeză, Turcă
Acumulator
Un acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL14
Adaptor CA
Adaptor CA EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A (disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (lăţime
Aprox. 128 × 97 × 79 mm/5,0 × 3,8 × 3,1 inci
× înălţime × adâncime)
Greutate
Aprox. 560 g/1 lb. 3,7 oz. cu acumulator şi card de memorie, fără capac corp; aprox. 510 g/1 lb.
2 oz. (doar corpul aparatului foto)
Mediu de operare
Temperatură: 0 până la 40°C/32 până la 104°F; umiditate: Mai puţin de 85% (fără condens)
Accesoriile furnizate
Acumulator Li-Ion reîncărcabil EN-EL14 , Încărcător acumulator MH-24, Capac ocular DK-5,
(pot varia în funcţie de ţară
Capac cauciuc pentru ocular DK-20, Cablu USB UC-E6, Cablu audio-video EG-CP14, Curea
sau de zonă)
aparat foto AN-DC3, Capac corp BF-1B, Capac cuplă accesorii BS-1, CD View NX2
Bliţ încorporat

• Microsoft şi Windows, Windows 7 sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Macintosh şi QuickTime sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Apple Inc. în Statele Unite şi/sau alte ţări. • Logo-urile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD
Card Association. • PictBridge este marcă comercială. • HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing, LLC. • Google Maps™ este marcă
comercială a Google Inc. • Produsele şi numele de mărci sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
respectivelor companii. • Imaginile de pe vizoarele, LCD-urile şi monitoarele prezentate în această broşură sunt simulate.
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