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Înregistraţi cele mai bune
imagini de pâna acum
Arătaţi adevărata valoare a lumii care vă înconjoară, cu noul D5500.
Fiind uşor şi puternic, acest DSLR subţire, cu operare familiară prin
ecranul tactil, vă oferă libertatea de a face mai mult în activitatea
dumneavoastră fotografică.
Fiind pregătit pentru toate situaţiile, de la mişcări rapide până la
condiţii dificile, cu lumină scăzută, D5500 vă asigură că veţi obţine
imagini clare şi curate mai mult decât oricând. Combinând puterea
acestui aparat foto cu puterea unui obiectiv NIKKOR, veţi obţine

Realizaţi fotografii clare chiar şi în condiţii de lumină scăzută, utilizând o sensibilitate
ISO ridicată şi funcţia avansată de reducere a zgomotului.

imagini de o claritate frapantă. Chiar şi atunci când sunt imprimate

Urmăriţi acţiunile rapide prin vizor şi
înregistraţi cu focalizare clară fiecare
mişcare.

la dimensiuni mari sau prezentate pe un ecran mare, fotografiile şi
filmele reflectă extrem de clar modul în care vedeţi lumea.
Ecranul tactil cu unghi variabil, care răspunde cu fidelitate la
comenzi, oferă o operare intuitivă, iar tehnologia Wi-Fi încorporată

Impresionaţi-vă prietenii cu fotografii uimitoare de îndată ce le realizaţi.

simplifică partajarea fotografiilor de înaltă calitate prin intermediul
unui dispozitiv inteligent.1 Dispunând de o structură monobloc
uşoară, dar rezistentă, şi de un mâner adânc, acest DSLR
excepţional de portabil vă permite să atingeţi perfecţiunea.
1 Pentru a pregăti dispozitivul inteligent în vederea recepţionării fotografiilor, pur şi simplu
descărcaţi aplicaţia gratuită Wireless Mobile Utility. Aplicaţia Wireless Mobile Utility este
compatibilă cu dispozitive inteligente iOS™ şi Android™ şi se poate descărca pe dispozitivul
inteligent de la Google Play™ şi din Apple App Store™. Android, Google, Google Play, YouTube
şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Înregistraţi cu claritate chiar şi gradaţiile subtile ale culorilor, exact aşa
cum le vedeţi.

De sus sau de jos? Găsiţi-vă propriul punct de
observare utilizând monitorul cu unghi variabil.

Transferaţi fotografiile în dispozitivul inteligent şi partajaţi-le instantaneu.

Intuitiv de utilizat şi complet conectat
Ecran tactil cu unghi variabil

Înregistrare cursivă a filmelor, cu focalizare automată prin
atingere.

Monitor accesibil, cu unghi variabil şi ecran tactil.

Creaţi şi conectaţi

Sinonim cu confortul şi eleganţa

Asigurând un mod de utilizare intuitiv, ca orice dispozitiv

De ce să păstraţi numai pentru dumnea-

D5500 este excepţional de portabil şi va fi aparatul

inteligent, D5500 este conceput să vă ofere senzaţia

voastră uimitoarele fotografii de calitate

dumneavoastră foto preferat mai des decât v-aţi aş-

că sunteţi în deplină armonie cu ceea ce faceţi. Pur şi

DSLR? Graţie funcţiei Wi-Fi încorporate a

tepta. Noua structură monobloc a determinat această

simplu rabataţi, înclinaţi sau rotiţi monitorul cu unghi va-

modelului D5500, fotografiile pot fi trimi-

construcţie subţire, dar robustă şi a permis proiectarea

riabil pentru a compune cadre din unghiuri captivante,

se direct către orice dispozitiv inteligent2

unui mâner adânc. Luaţi în mână acest aparat foto şi

apoi atingeţi ecranul tactil, cu răspuns fidel la comenzi,

pentru a fi încărcate uşor pe reţelele de

veţi fi surprins cât este de uşor: prindeţi cu degetele

pentru a focaliza şi a fotografia. Puteţi chiar să reglaţi

socializare. De asemenea, ca posesor al

mânerul şi nu veţi mai dori să îl lăsaţi din mână. Bu-

setări precum diafragma, sensibilitatea ISO şi timpul

unui aparat foto Nikon, puteţi profita de

toanele nou concepute sunt mai la îndemână şi au

de expunere printr-o atingere, în timp ce fotografiaţi. Iar

cei 20 GB de spaţiu de stocare gratuit pe

un finisaj texturat, care oferă aparatului foto o notă de

când doriţi să vedeţi ce aţi fotografiat, pur şi simplu gli-

NIKON IMAGE SPACE.

eleganţă. Acumulatorul Li-ion EN-EL14a cu care se li-

saţi cu degetul pentru a derula imaginile sau apropiaţi/

Funcţia Wi-Fi vă oferă şi posibilitatea de a fotografia de

vrează aparatul foto este eficient în privinţa consumului

depărtaţi două degete pe ecran pentru a micşora/mări
imaginea în timpul redării.

la distanţă utilizând dispozitivul inteligent: graţie monitorului cu unghi variabil al aparatului foto D5500 şi calităţii
superioare a imaginilor, autoportretele dumneavoastră

Operare intuitivă: modificaţi rapid setările prin intermediul
ecranului tactil.

vor atrage cu siguranţă privirile.

Glisaţi cu degetul spre stânga sau Apropiaţi sau depărtaţi două
spre dreapta pentru a răsfoi prin
degete pe ecran pentru a
fotografii şi filme în timpul redării. micşora sau mări imaginea.

2 Pentru a pregăti dispozitivul inteligent în vederea recepţionării fotografiilor, pur şi simplu descărcaţi aplicaţia gratuită Wireless Mobile Utility.
Aplicaţia Wireless Mobile Utility este compatibilă cu dispozitive inteligente
iOS™ şi Android™ şi se poate descărca pe dispozitivul inteligent de la
Google Play™ şi din Apple App Store™. Android, Google, Google Play,
YouTube şi alte mărci sunt mărci comerciale ale Google Inc.

de energie şi, când este complet încărcat, puteţi
înregistra aprox. 820 de imagini statice.3 Însă
nu numai aparatul foto este atât de portabil: noul teleobiectiv cu zoom AF-S DX
NIKKOR 55–200mm f/4–5.6G ED VR
II este echipat cu un mecanism de
obiectiv retractabil şi este incredibil
de compact. Cu acest obiectiv şi
cu aparatul foto D5500, puteţi
descoperi avantajele creative
ale telefotografiei, fără a purta

Vedere de jos

un echipament greu.
3 În modul de declanşare cadru unic, conform standardelor CIPA.

Fotografiere de la distanţă prin Wi-Fi, utilizând un telefon inteligent – ideală
pentru fotografii de grup.

Transfer rapid al imaginilor din aparatul foto D5500 într-un
telefon inteligent, prin intermediul funcţiei Wi-Fi încorporate.

Modificaţi rapid setările prin intermediul ecranului tactil.

D5500 + AF-S DX NIKKOR
55–200mm f/4–5.6G ED VR II
D5300 + AF-S DX VR Zoom-Nikkor
55–200mm f/4–5.6G IF-ED

Admiraţi şi imortalizaţi
Fotografiere intuitivă prin vizor

Modificaţi rapid setările cheie

Imagini care impresionează întotdeauna

Sensibilitate superioară la lumină

Reflectaţi perfect viziunea
dumneavoastră creativă

D5500 aduce fotografierii prin vizor un plus de

Deoarece nu ştiţi niciodată

Daţi uitării neclaritatea imaginilor şi bucuraţi-vă

Înregistraţi fotografii şi filme strălucite, chiar şi

comoditate. Graţie funcţiei nou introduse „Fn la

cum se va desfăşura un mo-

de libertatea de a crea imagini vibrante, cu o

atunci când lumina este insuficientă. Cu un inter-

atingere”, puteţi să reglaţi rapid setările cheie

ment, D5500 vă permite să

bogăţie de detalii. Fiind proiectat special fără

val ISO larg, de 100–25600, veţi obţine imagini

în aparatul foto D5500 facilitează

utilizând ecranul tactil, fără a lua ochiul din vizor.

modificaţi setările simplu şi

filtru optic low-pass (OLPF), senzorul de imagi-

clare şi curate mai des ca oricând. Bucuraţi-vă de

preluarea controlului deplin asupra detalierii, con-

Acestei funcţii îi pot fi asociate până la opt setări,

rapid, utilizând butonul P . Indi-

ne mare, în format DX al aparatului foto D5500

libertatea de a înregistra imagini neestompate în

trastului, luminozităţii, nuanţei şi saturaţiei când

printre care punctele de focalizare, modurile zonă

ferent dacă fotografiaţi prin vizor sau cu Vizuali-

utilizează la maximum rezoluţia de 24,2 mega-

timpul evenimentelor şi petrecerilor de interior,

înregistraţi imagini statice şi filme. Alegeţi dintr-

AF, diafragma şi sensibilitatea ISO. Numerele şi

zare în timp real, butonul P vă oferă acces direct

pixeli, pentru a reda imagini în detalii incredibil de

fără a utiliza bliţul.

un număr de şapte moduri: Standard, Neutră,

pictogramele care confirmă modificările pe care

la setările utilizate frecvent, fără a fi necesar să

precise – mai ales când acestea sunt înregistrate

Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj şi Uniform.

le efectuaţi apar în vizor.

intraţi în meniul aparatului foto. În timpul redării

cu un obiectiv NIKKOR. În plus, beneficiind de

Noua setare Uniform reţine toate detaliile şi păs-

imaginilor, puteţi utiliza butonul P pentru a sări la

procesorul de imagine EXPEED 4 de la Nikon,

trează informaţiile despre tonurile bogate, fiind

Meniul retuşare sau pentru a selecta imaginile

care asigură funcţionarea la viteză ridicată, de

astfel alegerea ideală dacă intenţionaţi să retuşaţi

pe care doriţi să le trimiteţi către dispozitivele

sistemul avansat de reducere a zgomotului şi de

imaginile după fotografiere.

inteligente.

înregistrarea cursivă a filmelor, aveţi libertatea de

Sistemul Picture Control încorporat

a imortaliza cu încredere momente memorabile.

Nu lăsaţi iluminarea dificilă să vă
strice fotografiile
Două moduri vă ajută să reţineţi detaliile atât în
În timpul fotografierii prin vizor
Modificaţi rapid setările utilizând
butonul P, chiar şi atunci când
monitorul aparatului foto este
oprit.

Schimbaţi rapid punctul de focalizare glisând
cu degetul mare pe ecranul tactil.
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În timpul fotografierii cu
Vizualizare în timp real
Modificaţi setările prin simpla
atingere a butonului P de pe
ecranul tactil.

zonele întunecate, cât şi în cele luminoase, atunci

În timpul redării
Apăsaţi butonul P de pe partea din
spate a aparatului foto pentru a
evalua imagini, a retuşa fotografii,
a edita filme şi a selecta imagini
în vederea trimiterii acestora către
un dispozitiv inteligent.

(High Dynamic Range) este ideal pentru subiecte

când fotografiaţi în lumină puternică sau când
subiectul este iluminat din spate. Modul HDR
statice, iar modul D-Lighting activ este ideal pentru fotografii cu subiecte în mişcare. Ambele moduri vă permit să selectaţi nivelul de intensitate.
ISO 25600

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 18–55mm f/3.5–5.6G VR II • Calitate imagine: RAW
(NEF) 14 biţi • Expunere: mod [A], 1/100 s, f/8 • Balans de alb: Automat
• Sensibilitate: ISO 200 • Picture Control: Standard ©Dixie Dixon
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Fotografie din care nu scapa nimic din vedere

• Obiectiv: AF-S DX 55–200mm f/4–5.6G ED VR II • Calitate imagine: RAW (NEF) 12 biţi • Expunere: mod [S], 1/800 s, f/11 • Balans de alb: Automat • Sensibilitate: ISO 800 • Picture Control: Standard

©Dixie Dixon

Obţineţi o perspectivă intimă a acţiunii

Ţineţi pe loc subiectele care se mişcă rapid

Surprindeţi fracţiunile de secundă

Vedeţi ce vede aparatul foto şi fotografiaţi cu o

Unele subiecte se mişcă prea rapid şi imprevizibil

Chiar şi atunci când acţiunea se desfăşoară

claritate absolută. Indiferent dacă fotografiaţi

pentru a se menţine focalizarea asupra lor.

rapid, D5500 poate ţine pasul. Fiind capabil să

un grup de prieteni sau un cântăreţ rock, puneţi

Dispunând de 39 de puncte de focalizare, care

fotografieze rapid, cu performanţe AF optime la

ochiul în vizor şi puteţi fotografia fără întârziere şi

acoperă o zonă largă a cadrului, sistemul de

cadenţe de 5 cadre pe secundă 4 , acest aparat

fără să vă fie distrasă atenţia. Pentru a asigura un

focalizare automată al aparatului foto D5500 vă

foto înregistrează fiecare mişcare. Gesturile sau

proces de fotografiere şi mai cursiv, în momentul

ajută să urmăriţi ţinta cu o precizie remarcabilă.

expresiile faciale trecătoare pot fi surprinse exact

în care îndepărtaţi ochiul de vizor, D5500 afişează

Alegeţi din mai multe moduri zonă AF, inclusiv

la momentul potrivit, în detalii vii, graţie rezoluţiei

automat pe monitorul LCD imaginea pe care

Punct unic AF, Zonă dinamică AF, Urmărire 3D şi

de 24,2 megapixeli a aparatului foto.

tocmai aţi fotografiat-o.

Zonă AF automată.

4 Conform principiilor CIPA.
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Daţi frâu liber creativitaţii
Găsiţi un nou punct de perspectivă

S

Fotografie realizată de deasupra, cu aparatul foto ţinut departe de corp.

Fotografie realizată dintr-un
unghi jos.

T

Foarte intens (Efecte speciale)

Daţi imaginilor o tuşă artistică

Indiferent dacă fotografiaţi de sus

Transformaţi fotografiile şi filmele

Decupaţi, redimensionaţi sau aplicaţi efecte de

sau de jos, monitorul cu unghi

în opere de artă unice. Alegeţi

filtru şi adăugaţi nota finală imaginilor direct în

variabil al modelului D55 0 0

din zece efecte speciale, inclusiv

aparatul foto, utilizând Meniul retuşare. Printre

asigură o fotografiere confortabilă

Foarte intens, Culoare selectivă şi

noile opţiuni din D5500 se numără Ilustraţie foto

în mod Vizualizare în timp real. În

miniatură, şi aplicaţi-le în aparatul

şi Pictură, precum şi o funcţie de editare simplă

orice poziţie aţi ţine aparatul foto, ecranul

foto în timp ce fotografiaţi. Fotografiaţi cu

tactil larg, de 8,1 cm/3,2 inci, vă ajută să realizaţi

Vizualizare în timp real şi efectele apar pe ecran

cu uşurinţă fotografia dorită.

în timp real, astfel încât să puteţi vedea cum
arată, înainte de a realiza fotografia.

Efecte speciale în D5500

Culoare selectivă (Efecte speciale)

1

Siluetă (Efecte speciale)

a filmelor.

Artă pop (Efecte speciale)

∙ % Vedere nocturnă ∙ S Foarte intens ∙ T Artă pop
∙ U Ilustraţie foto5, 6 ∙ ' Aparat foto jucărie5
∙ ( Efect de miniaturizare5, 7 ∙ 3 Culoare selectivă5
∙ 1 Siluetă ∙ 2 Cheie înaltă ∙ 3 Cheie joasă

3

Creaţi pe loc fotografii desăvârşite

3

Cheie joasă (Efecte speciale)

2

Cheie înaltă (Efecte speciale)

5 Aceste efecte pot fi reglate în modul Vizualizare în timp real.
6 Filmele înregistrate cu acest efect vor fi redate ca o prezentare de
diapozitive, compusă dintr-o serie de imagini statice.
7 Filmele înregistrate cu acest efect sunt redate la viteză ridicată. Nu
se înregistrează sunet.

Meniuri de retuşare în D5500
∙ 0 Procesare NEF (RAW) ∙ k Decupare
∙ 1 Redimensionare ∙ i D-Lighting ∙ 2 Retuşare rapidă
∙ j Corecţie ochi roşii ∙ e Îndreptare ∙ ( Control
distorsiune ∙ r Control perspectivă ∙ ) Superangular
∙ m Efecte filtru ∙ l Monocrom ∙ o Suprapunere imagine
∙ q Contur culoare ∙ U Ilustraţie foto ∙ g Schiţă color
∙ u Efect de miniaturizare ∙ 3 Culoare selectivă ∙ ) Pictură
∙ f Editare film
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Forţaţi limitele fotografiei
Preluaţi controlul asupra luminii
Când fotografiaţi în condiţii de lumină ambiantă,
nu este întotdeauna uşor să înregistraţi
subiectele exact aşa cum doriţi. În condiţii de
întuneric sau când subiectul este iluminat din
spate, bliţul încorporat al aparatului foto D5500
va lumina în mod automat subiectul. Când

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

doriţi mai mult control asupra calităţii şi direcţiei

Acest zoom cu unghi foarte larg oferă perspective
dramatice, cu distorsiuni minime. La capătul cu lărgime
maximă, de 10 mm, acesta acoperă un unghi de câmp
de 109°, apropiat de al obiectivelor superangulare,
depăşind perspectiva ochilor dumneavoastră.

Obiectiv fix luminos pentru un efect frumos de bokeh.
Acest obiectiv oferă imagini care combină claritatea
uimitoare cu fundaluri splendide, uşor estompate. De
asemenea, excelează în lumină scăzută, datorită
diafragmei luminoase.

Obiectiv mic şi uşor, conceput pentru a fi utilizat pentru
distanţe foarte mici. Vă permite să înregistraţi detalii
fine şi texturi delicate şi să le evidenţiaţi în contrast cu
bokehul frumos din fundal.

luminii, bliţurile Nikon Speedlight, precum
SB-300, reprezintă o modalitate comodă de
a obţine imagini creative, frumos luminate.
Pentru segmente video, încercaţi modelul SB500, care este echipat cu o lampă LED de mare
intensitate, ideală pentru înregistrarea filmelor.

Mai multe obiective, mai multă varietate
Calitatea obiectivelor NIKKOR reprezintă unul dintre avantajele
principale ale unui aparat foto DSLR Nikon faţă de orice alt
tip de aparat foto. Utilizaţi un obiectiv fix luminos, pentru
efectul plăcut de estompare a fundalului, un teleobiectiv,
pentru subiectele aflate la distanţă sau un obiectiv cu
unghi larg, pentru un efect dramatic. Indiferent pe care
îl alegeţi, veţi beneficia de precizia şi flexibilitatea care vă
permit să utilizaţi la maximum rezoluţia de 24,2 megapixeli
a aparatului foto: realizaţi fotografii în culori intense şi contraste
izbitoare sau faceţi experimente cu efecte cinematografice când înregistraţi filme.
12

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR
Fiind partenerul ideal pentru călătorii, acest zoom ultra-puternic de 16,7x oferă o calitate extraordinară a imaginilor şi o versatilitate incredibilă. Sistemul încorporat de reducere a vibraţiilor este
foarte eficace, permiţându-vă să utilizaţi timpi de expunere cu până la patru stopuri mai lungi8 şi
compensează efectele tremuratului aparatului foto, oferind imagini clare, neestompate.
8 Conform standardelor CIPA.

• Obiectiv: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
• Calitate imagine: RAW (NEF) 14 biţi
• Expunere: mod [M], 1/125 s, f/3.5
• Balans de alb: Automat
• Sensibilitate: ISO 400
• Picture Control: Neutră (aplicat în post-producţie)
©Dixie Dixon

Conectând un Speedlight SB-500 la D5500 prin
intermediul unei telecomenzi prin cablu TTL SC28/SC-29 9, veţi avea posibilitatea de a ilumina
o scenă din diverse unghiuri. Aici, bliţul este
orientat spre spate, iar lumina acestuia este
reflectată de o foaie de hârtie albă din spatele
fotografului, iluminând uniform subiectul.
9 Pentru a conecta la D5500 un bliţ Speedlight care
nu este montat pe aparatul foto, este necesară
telecomanda prin cablu TTL SC-28/SC-29.

SB-500 ataşat la D5500
13

F ilme care va satisfac cea mai fantastica imaginaţie
Acţiune, redată incredibil de cursiv

Nomenclatură

Fotografiaţi cu ritmuri diferite

67 8 9!"#

$

. / :; <=> ? @

Realizarea fotografiilor reprezintă doar

Cu D5500, filmele nu reprezintă singura modalitate

jumătate din distracţia de care puteţi avea

de a înregistra o secvenţă de evenimente. Modul

parte cu D5500. Când ocazia este potrivită

Fotografiere cu temporizator interval al aparatului

5
4
3

pentru înregistrare video, funcţia D-Movie

foto vă permite să înregistraţi o serie de fotografii, la

2

%

1

&
( +

înregistrează secvenţe Full HD cursive,

intervale fixe, utilizând până la 9.999 de cadre. Apoi,

fin detaliate, la cadenţe de cadre de până

această suită de imagini de înaltă calitate poate fi utilizată pentru a crea secvenţe

la 50p/60p. Ecranul cu unghi variabil vă

uimitoare de trecere a

timpului.10

Dacă fotografiaţi o scenă în care luminozitatea

va alimenta şi mai mult creativitatea, iar efectele cinematografice oferite de

se modifică treptat, precum un răsărit sau un apus de soare, utilizaţi funcţia de

obiectivele NIKKOR vor stârni invidia, chiar şi a cineaştilor profesionişti.

uniformizare a expunerii, pentru a asigura tranziţii cursive între imagini şi pentru a

[
\
]
^
_
{
|

,

)
~

obţine rezultate cu un aspect natural, fără efect de clipire.

}

10 Necesită software de la terţi.

Rezultate excepţionale, chiar şi în condiţii de iluminare slabă
Beneficiind de un interval ISO extensibil până la ISO 25600, puteţi înregistra

Caracteristici audio avansate, pentru sunet curat şi clar

segmente de film bogate şi clare, chiar şi atunci când lumina este limitată.
Bucuraţi-vă de libertatea de a filma scene de stradă în timpul nopţii sau de

Calitatea sunetului este esenţială pentru un film. Din

a înregistra distracţia de la petreceri de interior, fără a utiliza echipament

fericire, D5500 este prevăzut cu un microfon stereo

suplimentar de iluminare.

încorporat şi este compatibil cu microfonul stereo ME-1
de la Nikon, care receptează mai slab
Microfon încorporat

Conectaţi-vă instantaneu la televizoare şi monitoare

zgomotul generat de mecanismul de
focalizare automată al obiectivului.
Ambele microfoane pot fi reglate fin în
mod automat sau manual, înainte

Filmele şi fotografiile realizate cu D5500 arată bine pe monitorul aparatului

sau în timpul filmării.

foto, dar staţi să le vedeţi pe un televizor HD. Conectaţi cu uşurinţă aparatul
foto la ecrane externe, utilizând conectorul HDMI mini-pin (tip C). Profitaţi
de compatibilitatea HDMI-CEC a aparatului foto pentru a controla redarea
utilizând o telecomandă TV.
14

Controlul sensibilităţii
microfonului
Microfon stereo ME-1
ataşat la D5500

1 Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3 (în
faţă)
2 Comutator alimentare
3 Buton declanşare
4 Buton înregistrare film
5 Buton compensare
expunere/Buton reglare
diafragmă/Buton
compensare bliţ
6 Selector de comandă
7 Comutator vizualizare live
8 Selector moduri
9 Dispozitiv iluminare
asistenţă AF/Indicator
luminos autodeclanşator/
Lumină reducere ochi roşii
! Bliţ încorporat
" Microfon stereo
# Cuplă accesorii (pentru
unităţi de bliţ opţionale)
$ Difuzor
% Buton mod bliţ/Buton
compensare bliţ

& Buton funcţii
( Capac conector (mufă
accesorii, conector pentru
microfon extern, USB şi
conector A/V)
) Buton decuplare obiectiv
~ Buton mod declanşare/
Buton declanşare
continuă/Buton
autodeclanşator/Buton
telecomandă
+ Monitor cu unghi variabil
, Receptor infraroşu pentru
telecomandă ML-L3 (în
spate)
- Buton meniu
. Senzor de ochi
/ Ocular vizor
: Control ajustare dioptrii
; Buton informaţii
< Buton blocare AE/AF /
Buton protejare
= Buton redare
> Buton P

? Buton OK
@ Capac conector HDMI
[ Capac fantă card
memorie
\ Selector multiplu
] Buton mărire redare
^ Buton ştergere
_ Indicator luminos acces
card memorie
{ Buton micşorare redare/
Buton miniaturi/Buton
ajutor
| Capac locaş acumulator
} Montură trepied
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Specificaţii aparat foto digital SLR Nikon D5500
Tip de aparat foto
Montură obiectiv
Unghi de câmp efectiv
Pixeli efectivi
Senzor de imagine
Număr total pixeli
Sistem de reducere a prafului
Dimensiune imagine (pixeli)
Format de fişier
Sistem Picture Control
Suporturi de stocare
Sistem de fişiere
Vizor
Acoperire cadru
Magnificare
Punct perspectivă
Ajustare dioptrii
Ecran focalizare
Oglindă reflex
Diafragmă obiectiv
Obiective compatibile
Tip obturator
Timp de expunere
Timp sincronizare bliţ
Moduri declanşare
Viteză avansare cadre
Autodeclanşator
Mod măsurare expunere
Metodă de măsurare
Interval măsurare

Aparat foto digital reflex cu vizare prin obiectiv
Montură F Nikon (cu contacte AF)
Format DX Nikon; distanţă focală echivalentă cu aprox. 1,5× distanţa focală a obiectivelor cu unghi de câmp în format FX
24,2 milioane
Senzor CMOS 23,5 × 15,6 mm
24,78 milioane
Curăţarea senzorului de imagine, date de referinţă pentru eliminarea prafului de pe imagine (necesită software-ul Capture NX-D)
• 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
• NEF (RAW): 12 sau 14 biţi, comprimat • JPEG: compatibil cu formatul de bază JPEG cu compresie fină (aprox. 1:4), normală (aprox. 1:8) sau de bază
(aprox. 1:16) • NEF (RAW)+JPEG: o singură fotografie înregistrată atât în format NEF (RAW), cât şi JPEG
Standard, Neutră, Intensă, Monocrom, Portret, Peisaj, Uniform; opţiunea Picture Control selectată poate fi modificată; este posibilă stocarea opţiunilor
Picture Control personalizate
Carduri de memorie SD (Secure Digital) şi carduri SDHC şi SDXC compatibile UHS-I
DCF 2.0, DPOF, Exif 2.3, PictBridge
Vizor reflex la nivelul ochilor cu pentaoglindă
Aprox. 95% orizontal şi 95% vertical
Aprox. 0,82× (50 mm f/1.4 cu obiectivul la infinit, -1 m -1)
17 mm (-1 m -1; de la centrul suprafeţei lentilei ocularului vizorului)
-1,7 până la +0,5 m -1
Ecran tip B BriteView Clear Matte Mark VII
Întoarcere rapidă
Întoarcere instantanee, controlată electronic
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. Telemetrul electronic poate fi utilizat cu obiective care au o diafragmă maximă de f/5.6 sau mai luminoasă
Obturator controlat electronic cu cursă verticală în plan focal
1/4000 până la 30 s în paşi de câte 1/3 EV sau 1/2 EV; Bulb; Durată
X=1/200 s; se sincronizează cu obturatorul la 1/200 s sau la un timp mai lung
8 (cadru unic), ! (continuu S), 9 (continuu R), J (declanşare silenţioasă), E (autodeclanşator), " (telecomandă cu întârziere; ML-L3),
# (telecomandă cu răspuns rapid; ML-L3); acceptă fotografiere cu temporizator de interval
• ! : până la 3 fps • 9 : până la 5 fps (JPEG şi NEF/RAW de 12 biţi) sau 4 fps (NEF/RAW de 14 biţi).
Notă: cadenţele de cadre presupun setările AF servo continuă, expunere manuală sau expunere cu prioritate de timp automată, un timp de expunere de
1/250 s sau mai scurt, opţiunea Declanşare selectată pentru setarea personalizată a1 (selecţie prioritate AF-C) şi alte setări la valorile implicite.
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 până la 9 expuneri
Măsurare expunere TTL utilizând un senzor RGB cu 2016 pixeli
• Matricială: măsurare matricială culoare 3D II (obiective tip G, E şi D); măsurare matricială culoare II (alte obiective CPU) • Central-evaluativă: pondere de
75% acordată cercului de 8 mm din centrul cadrului • Spot: măsoară cercul de 3,5 mm (aproximativ 2,5% din cadru) centrat pe punctul de focalizare selectat
• Măsurare matricială sau central-evaluativă: 0 până la 20 EV • Măsurare spot: 2 până la 20 EV

(ISO 100, obiectiv f/1.4, 20 °C/68 °F)

Cuplare exponometru
Moduri expunere

Compensare expunere
Bracketing expunere
Blocare expunere
Sensibilitate ISO

CPU
Moduri automate (i automat; j automat, fără bliţ); mod automat program cu program flexibil (P); mod automat prioritate de timp (S); mod automat
prioritate diafragmă (A); manual (M); moduri scenă (k portret; l peisaj; p copil; m sport; n close-up, o portret de noapte; r peisaj de noapte;
s petrecere/interior; t plajă/zăpadă; u apus; v amurg/zori; w portret animal de casă; x lumânări; y flori; z culori de toamnă; 0 mâncare); moduri
efecte speciale (% vedere nocturnă; S foarte intens; T artă pop; U ilustraţie foto; ' efect aparat foto jucărie; ( efect de miniaturizare; 3 culoare
selectivă; 1 siluetă; 2 cheie înaltă; 3 cheie joasă)
Se poate regla de la -5 până la +5 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV, în modurile P, S, A, M, SCENĂ şi %
3 cadre în paşi de 1/3 sau 1/2 EV
Luminozitate blocată la valoarea detectată cu butonul A (L)
ISO 100 până la 25600 în paşi de 1/3 EV; funcţie disponibilă de control automat al sensibilităţii ISO

(index de expunere recomandat)

D-Lighting activ
Bracketing ADL
Focalizare automată
Interval detecţie
Servo obiectiv
Punct focalizare
Moduri zonă AF
Blocare focalizare
Bliţ încorporat
Număr de ghid

Automat, extra ridicat, ridicat, normal, redus, dezactivat
2 cadre
Modul de senzor cu focalizare automată Nikon Multi-CAM 4800DX cu detectare de fază TTL, 39 puncte de focalizare (inclusiv 9 senzori de tip cruce), şi
dispozitiv iluminare asistenţă AF (interval de aprox. 0,5 până la 3 m/1 ft 8 inci până la 9 ft 10 inci)
-1 până la +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
• Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo continuă (AF-C); selectare automată AF-S/AF-C (AF-A); urmărire focalizare predictivă
activată automat în funcţie de starea subiectului • Focalizare manuală (MF): se poate utiliza telemetrul electronic
Se poate selecta din 39 sau 11 puncte de focalizare
Punct unic AF, zonă dinamică AF cu 9, 21 sau 39 puncte, urmărire 3D, zonă AF automată
Focalizarea poate fi blocată prin apăsarea butonului de declanşare la jumătate (AF servo unică) sau prin apăsarea butonului A (L)
i, k, p, n, o, s, w, S, T, U, ': bliţ automat cu ridicare automată; P, S, A, M, 0: ridicare manuală prin apăsarea butonului
Aprox. 12/39, 12/39 cu bliţ manual (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)

Control bliţ

TTL: control bliţ i-TTL utilizând senzorul RGB de 2016 pixeli, disponibil cu bliţ încorporat; bliţ de umplere compensat i-TTL pentru SLR digital, utilizat cu
măsurare matricială şi central-evaluativă, bliţ standard i-TTL pentru SLR digital cu măsurare spot
Automat, automat cu reducere ochi roşii, sincronizare lentă automată, sincronizare lentă automată cu reducere ochi roşii, bliţ de umplere, reducere ochi
roşii, sincronizare lentă, sincronizare lentă cu reducere ochi roşii, perdea posterioară cu sincronizare lentă, sincronizare perdea posterioară, dezactivat
Compensare bliţ
Se poate regla de la -3 până la +1 EV în incremente de 1/3 sau 1/2 EV, în modurile P, S, A, M şi SCENĂ
Indicator bliţ pregătit
Se aprinde atunci când bliţul încorporat sau unitatea de bliţ opţională sunt încărcate complet; clipeşte după ce bliţul este declanşat la putere maximă
Cuplă accesorii
Cuplă accesorii ISO 518 cu contacte de sincronizare şi de date şi cu blocare de siguranţă
Sistem creativ de iluminare
Iluminare avansată fără fir disponibilă cu SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 sau SB-500 ca bliţ principal sau cu SU-800 ca bliţ principal de comandă;
Nikon (CLS)
comunicare informaţii culoare bliţ compatibilă cu toate unităţile de bliţ compatibile CLS
Mufă sincronizare
Adaptor mufă de sincronizare AS-15 (disponibil separat)
Balans de alb
Automat, incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliţ, înnorat, umbră, presetare manuală, reglare fină disponibilă pentru toate
opţiunile, mai puţin pentru presetare manuală
Bracketing balans de alb
3 cadre în paşi de 1
Servo obiectiv la vizualizare în • Focalizare automată (AF): AF servo unică (AF-S); AF servo permanentă (AF-F) • Focalizare manuală (MF)
timp real
Moduri zonă AF
AF prioritate faţă, AF zonă largă, AF zonă normală, AF urmărire subiect
Focalizare automată
AF detectare contrast oriunde în cadru (aparatul foto selectează automat punctul de focalizare atunci când se selectează AF prioritate faţă sau AF
urmărire subiect)
Selectare automată scenă
Disponibilă în modurile i şi j
Măsurare film
Măsurare expunere TTL utilizând senzorul de imagine principal
Metodă măsurare film
Matricială
Dimensiune cadru (pixeli) şi • 1920 × 1080, 60p (progresiv)/50p/30p/25p/24p, Hridicată/normală • 1280 × 720, 60p/50p, Hridicată/normală • 640 × 424, 30p/25p, Hridicată/normală
cadenţă cadre
Cadenţele de cadre de 30p (cadenţa reală a cadrelor este de 29,97 fps) şi 60p (cadenţa reală a cadrelor este de 59,94 fps) sunt disponibile când se
selectează NTSC pentru modul video; 25p şi 50p sunt disponibile când se selectează PAL pentru modul video; cadenţa reală a cadrelor când se
selectează 24p este de 23,976 fps
Format de fişier
MOV
Compresie video
Codificare video avansată H.264/MPEG-4
Format înregistrare audio
PCM liniar
Dispozitiv înregistrare audio Microfon stereo încorporat sau extern; sensibilitatea poate fi reglată
Durată maximă
29 min. 59 s (20 min. la 1920 × 1080; 60p/50p, 3 min. în mod Efect de miniaturizare)
Sensibilitate ISO
ISO 100 până la 25600
Monitor
Ecran tactil LCD TFT de 8,1 cm/3,2 inci (3:2), aprox. 1.037.000 puncte (720 × 480 × 3 = 1.036.800 puncte), cu unghi variabil şi unghi de vizualizare de
170°, acoperire a cadrului de aprox. 100 %, funcţie de reglare a luminozităţii şi pornire/oprire controlată prin senzor de ochi
Redare
Redare cadru întreg şi miniaturi (4, 12 sau 80 de imagini sau calendar) cu zoom redare, redare film, prezentare diapozitive fotografii şi/sau filme, afişare
histogramă, zone luminoase, informaţii fotografie, afişare date de locaţie, rotire automată a imaginii, evaluare imagine şi comentariu imagine (până la
36 de caractere)
USB
USB de mare viteză; se recomandă conectarea la portul USB încorporat
Ieşire video
NTSC, PAL
Ieşire HDMI
Conector HDMI tip C
Mufă accesorii
Telecomenzi fără fir: WR-1, WR-R10 (disponibile separat). Telecomandă prin cablu: MC-DC2 (disponibilă separat). Dispozitive GPS: GP-1/GP-1A
(disponibile separat)
Intrare audio
Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm); acceptă microfon stereo ME-1 opţional
Standarde de comunicaţii fără fir IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocoale de comunicaţii
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Frecvenţă de operare
De la 2412 până la 2462 MHz (canalele de la 1 la 11)
Interval (rază de acţiune)
Aprox. 30 m/98 ft (se presupune că nu există interferenţe; intervalul poate varia în funcţie de intensitatea semnalului şi de prezenţa sau absenţa
obstacolelor)
Viteză date
54 Mbps; viteze de date logice maxime conform standardului IEEE; vitezele reale pot diferi
Securitate
• Autentificare: sistem deschis, WPA2-PSK • Criptare: AES
Configurare reţea fără fir
Acceptă WPS
Protocoale de acces
Infrastructură
Limbi disponibile
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, thai, turcă, ucraineană, vietnameză
Acumulator
Un acumulator Li-ion EN-EL14a
Adaptor la reţeaua electrică
Adaptor la reţeaua electrică EH-5b; necesită conector de alimentare EP-5A (disponibil separat)
Montură trepied
1/4 inci (ISO 1222)
Dimensiuni (L × l × h)
Aprox. 124 × 97 × 70 mm/4,9 × 3,9 × 2,8 inci
Greutate
Aprox. 470 g/1 lb 0,6 oz cu acumulator şi card de memorie, dar fără capac corp; aprox. 420 g/1 lb 14,9 oz (doar corpul aparatului foto)
Mediu de funcţionare
Temperatură: 0 până la 40 °C/32 până la 104 °F; umiditate: 85% sau mai puţin (fără condens)
Accesorii furnizate (pot varia în Acumulator Li-ion EN-EL14a, încărcător acumulator MH-24, vizor din cauciuc DK-25, cablu USB UC-E23, cablu audio/video EG-CP16, curea aparat
funcţie de ţară sau de zonă)
foto AN-DC3, capac corp BF-1B
Moduri bliţ
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Vizitaţi site-ul web Nikon Europa la: www.europe-nikon.com

Skin Media SRL Strada Ocna Sibiului 46-48, Bucureşti 1, 014011, România www.nikon.ro
NIKON CORPORATION Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo 108-6290, Japonia www.nikon.com

• Logourile SD, SDHC şi SDXC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. • PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing, LLC. • Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. • Google,
Android™, Nexus şi Google Play 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. • Toate imaginile de
exemplificare sunt realizate de ©Dixie Dixon.
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