I AM THE NIKON D5600

D5600

I AM SPREADING CREATIVITY
Suositellut lisävarusteet

EN-EL 14a

Stereomikrofoni ME-1

Salamalaite SB-500

Lisää kuviesi luovuutta. Herätä ideat eloon. Olipa kyse varjoleikeistä auringon ollessa
korkealla taivaalla tai videoiden kuvaamisesta kiehtovista kuvakulmista, uusi Nikon D5600 tuo
kuviin loistoa. SnapBridge-tuen ansiosta kameran voi liittää älylaitteeseen, joten voit
välittömästi jakaa ja inspiroida.
Tärkeimmät ominaisuudet:
Mielikuvitus liikkeelle: Nikonin DSLR-laatuinen kuva. Kaikkein tärkeintä on
kuvanlaatu. Suuri 24,2 megapikselin DX-koon kenno, laaja ISO-herkkyysalue ja NIKKORobjektiivi tuottavat loistavia ja hämmästyttävän yksityiskohtaisia kuvia – jopa heikossa
valaistuksessa.
	
Liian hyviä jakamatta jätettäviksi: aina yhteydessä SnapBridgen avulla. Pidä
yhteyttä ja inspiroi jakamalla DSLR-laatuiset kuvasi muutamassa sekunnissa. SnapBridge
hyödyntää Bluetooth® low energy tekniikkaa*, jolla D5600 ylläpitää vakaan, vain vähän
virtaa kuluttavan yhteyden älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen.
Ikuista näkemäsi haluamallasi tavalla: kääntyvä kosketusnäyttö. Rajaa aihe
selkeästi kääntämällä, kallistamalla tai kiertämällä 8,1 cm:n (3,2 tuuman) suurta kääntyvää
kosketusnäyttöä. Tarkenna ja ota kuva napauttamalla.
	
Joka hetki talteen: tallenna kaikki ideat nopeasti ja tarkasti. Kun huomaat kaiken,
tarvitset kameran, jolta ei mikään mene ohi. Äärimmäisen tarkka 39 pisteen
automaattitarkennusjärjestelmä tarkentaa kohteeseen ja pitää sen terävänä tiukoissakin
tilanteissa.
	
Videoita, jotka on ilo jakaa: D-video ja Ajastettu elokuva. Kuvaa sujuvia ja
yksityiskohtaisia Full HD -videoleikkeitä jopa 50p:n tai 60p:n kuvataajuudella. Muunna
hidasliikkeinen toiminta Ajastettu elokuva -toiminnolla poikkeuksellisen nopeiksi
tapahtumasarjoiksi. Jaa helposti SnapBridgen avulla.
* Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Nikon ja sen
tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.

D5600
TEKNISET TIEDOT
Teholliset kuvapisteet
Kuvakenno
Etsin
Näyttö
Kosketusnäytön Fn-toiminto
Suljinaika
Sarjakuvaus
ISO-herkkyys
Automaattitarkennus
Valotuksen mittaus
Yhdysrakenteinen salama
Kuvausohjelmat/tehosteet
Kuvankäsittely
Video
Ääni
HDMI
Virtalähde
Mitat (L x K x S) / paino
Langattomat toiminnot
Tallennusvälineet/muoto
Liitännät
Vakiovarusteet

24,2 miljoonaa
Nikonin DX-koon CMOS-kuvakenno ilman optista alipäästösuodinta
Pentapeilityyppinen, noin 95 %:n kuva-ala, noin 0,82-kertainen suurennus
8,1 cm:n / 3,2 tuuman, noin 1 037 000 pisteen kääntyvä TFT-kosketusnäyttö, jossa 170 asteen katselukulma,
noin 100-prosenttinen kuva-ala
Tarkennuspisteen valinta, ISO-herkkyys (automaattinen herkkyyssäätö [Päällä]/[Pois]), Aktiivinen D-Lighting -asetus, HDR,
automaattinen haarukointi, tarkennusaluetila, etsimen ruudukon näyttö, aukon asetus
1/4 000–30 s 1/3 tai 1/2 EV:n välein, bulb-aikavalotus, time-aikavalotus
Noin 5 kuvaa sekunnissa (12-bittinen RAW), noin 4 kuvaa sekunnissa (14-bittinen RAW)
ISO 100–25 600
Kuvattaessa etsimellä: 39 tarkennuspistettä (yhdeksän ristikkäistyyppistä tunnistinta) / kuvattaessa reaaliaikanäkymässä:
kontrastin havaitseva automaattinen tarkennus
2016 kuvapisteen RGB-kenno
Ohjeluku: 12 (ISO 100, m, 20 °C)
16 asetusta, 10 erikoistehostetta, 20 kuvankäsittelytoimintoa
EXPEED 4 -kuvaprosessori, Picture Control, Aktiivinen D-Lighting
• MOV (kuva: H.264 / ääni: LPCM) • 1080: 60p/50p, 1080: 30p/25p/24p, 720: 60p/50p; valittavissa hyvä/normaali
• Ajastettu elokuva
Yhdysrakenteinen stereomikrofoni, ulkoinen stereomikrofoni käytössä; mikrofonin herkkyys asetettavissa
HDMI-lähtö tuettu (HDMI-lähtö ei ole käytettävissä 60p- ja 50p-videoiden tapaukses-sa), yhdysrakenteinen HDMI-liitäntä
(tyyppi C)
Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24
124 × 97 × 70 mm, noin 415 g (perustuu CIPA-ohjeisiin; noin 465 g akkujen ja SD-muistikortin kanssa)
Bluetooth, NFC, Wi-Fi (SnapBridge-tuki)
SD-muistikortti (SDHC/SDXC [UHS-I tuettu]); 12-bittinen/14-bittinen RAW, JPEG, RAW+JPEG
Ulkoisen mikrofonin liitäntä, mikro-USB-liitäntä, lisälaiteliitäntä, HDMI-liitäntä (tyyppi C)
Litiumioniakku EN-EL14a, akkulaturi MH-24, hihna AN-DC3, rungon suojus BF-1B, kuminen silmäsuppilo DK-25

Nikon ei vastaa tässä oppaassa olevien teknisten tietojen mahdollisesti sisältämistä virheistä.
Tuotteen ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

