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Luovuuden monet näkökulmat.

Innoittavia näkökulmia —
kääntyvä nestekidenäyttö

Ravitse luovuuttasi —
erikoistehostetila valokuvien ja
Full HD -elokuvien kuvaamiseen

D5100-kameran sivulle kääntyvän ja
kallistuvan nestekidenäytön ansiosta
voit tallentaa näkymiä ainutlaatuisista
kuvakulmista. Tämä tarjoaa tuoreen
lähestymistavan valokuvien
ottamiseen ja Full HD -elokuvien
kuvaamiseen.

Nikonin digitaalisessa
järjestelmäkamerassa on nyt
ensimmäistä kertaa erikoistehostetila,
jonka ansiosta voit päästää luovuutesi
valloilleen. Anna kekseliäiden kuvien ja
Full HD -elokuvien yllättää itsesi.

Upea kuvanlaatu —
D5100 tarjoaa enemmän
Vaadi ansaitsemaasi laatua. D5100kamera tallentaa värit kirkkaina ja
yksityiskohdat tarkkoina. Sekä
valokuvien että Full HD -elokuvien
tarkkuus ja kuvanlaatu ovat
hämmästyttävän hyviä.

• Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED • Kuvanlaatu: RAW (NEF) • Valotus: [S], 1/350 sekuntia, f/6.7 • Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio

Innoittavia näkökulmia —

D5100-kameran kään tyvä nestekidenäyttö tuo uutta vapautta kuvaamiseen.

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Kuvanlaatu: RAW (NEF) • Valotus: [A] 1/180 sekuntia, f/5.6
• Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio

Pidin kameraa vyötärön
korkeudella ja muutin asentoani
vähän kerrallaan, kunnes
sommittelu osui nappiin.
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Kun haluan omaperäisiä
kuvia, kokeilen erilaisia
kuvakulmia.

Laskin kameran alemmas
silmien tasolta ja huomasin,
miten erilaiselta kaikki näytti.

Tavanomainen, kuvaajan silmien korkeudelta
otettu kuva.

Näe selvästi, kuvaa
 armasti – reaaliaikanäkymä
v
ja Full HD -elokuvat

Kääntyvällä nestekidenäytöllä saat yllättäviä kuvakulmia

Erinomaisia elokuvia — Full HD -elokuvat (1 920 × 1 080 / 30p) ja

Uusi, suuri 7,5 cm:n (3 tuuman) kääntyvä nestekidenäyttö kääntyy vaakatasossa
180 astetta ja pystysuunnassa +180 asteesta -90 asteeseen. Nyt voit katsella,
kuvata ja tallentaa kohteita kekseliäistä kuvakulmista. Nosta kamera pään päälle ja
kuvaa korkeasta kulmasta, tallenna tilannekuvia ja elokuvia
reaaliaikanäkymässä vyötärön korkeudelta tai laskeudu
maanpinnan tasolle saakka. Kun otat omakuvia, voit
asettaa D5100-kameran jalustalle tai muulle vakaalle
pinnalle ja nähdä itsesi näytöstä sommitellessasi
kuvaa.

digitaalisen järjestelmäkameran edut

270˚

180˚

Kääntyvän nestekidenäytön tarkkuus
(noin 921 000 kuvapistettä) ja laaja
katselukulma helpottavat sommittelun
tarkistamista, kun käytät reaaliaika
näkymää tai kuvaat Full HD -elokuvia.

D5100-kameran erinomaisiin D-video-toimintoihin kuuluvat esimerkiksi Full HD
-tallennus, kokoaikainen automaattitarkennus (AF-F) ja tarkka valotuksen säätö.
Elokuvia voi muokata kamerassa, ja kameralla voi myös tallentaa ääntä (stereoääni
edellyttää lisävarusteena saatavaa mikrofonia). Elokuvien kuvaamiseen tuovat
aivan uusia ulottuvuuksia digitaalisen järjestelmäkameran monipuoliset
edut, kuten kaunis taustan sumennus, suuri ISO-herkkyys ja
yhteensopivien NIKKOR-objektiivien kattava valikoima.
Lisävarusteena saatavalla ME-1-stereomikrofonilla voidaan tallentaa
stereoääntä. Lisäksi se ehkäisee linssien värinän aiheuttaman äänen
tallentumista automaattitarkennuksen aikana.

Ravitse luovuuttasi —
• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno • Valotus: [Valikoiva väri] 1/125 sekuntia, f/5.6
• Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: Automaattinen (ISO 280) • Picture Control: Vakio
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erikoistehostetila tarjoaa häm mästyttävän valikoiman toimintoja, joita voit hyödyntää
valokuvien ja Full HD-elokuvien kuvaamisessa

Nyt voin saada näkymän näyttämään
pienoismallilta!
— Miniatyyritehoste

Halusin pehmentää hänen piirteitään ympäröimällä
hänet kirkkaalla valolla. — Yläsävy

Kaukaiset kohteet saadaan näyttämään pienoismalleilta, kun
tarkennusaluetta muutetaan strategisesti. Miniatyyritehosteella
käsitellyt elokuvat toistetaan suurella nopeudella.

Luo kirkkaita, hehkuvan tunnelmallisia kuvia.
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Dramaattiset tehosteet innoittavat minua.
Valokuvani ja elokuvaotokseni näyttävät siltä
kuin ne olisi kuvattu huipputason
elokuvavälineillä.
— Valikoiva väri

Nyt saan valokuvat näyttämään
kuvitukselta – vain painamalla
painiketta!
— Väriluonnos
Tee kuvista värikkäiden piirrosten näköisiä.
Tässä tilassa kuvatut elokuvat toistetaan
kuvaesityksenä, joka koostuu sarjasta
valokuvia.

Voit valita enintään kolme väriä, jotka näkyvät muuten
mustavalkoisessa kuvassa.

Hauskempia ja taiteellisempia valokuvia ja
elokuvia — erikoistehostetila
Onnistuneessa kuvassa on kuvaajan tavoittelema vaikutelma
ja tunnelma. Tällaiseen lopputulokseen voit päästä esimerkiksi
kääntämällä tilanvalitsimen EFFECTS-asentoon ja valitsemalla
haluamasi luovan asetuksen, kuten valikoiva väri, väriluonnos
tai miniatyyritehoste. Voit hyödyntää näitä tehosteita jo
kuvaamisen aikana.

Monipuoliset automaattitarkennustilat myös
reaaliaikanäkymässä ja Full HD -elokuvissa
D5100 tarjoaa tarkennuksen avuksi erilaisiin kohteisiin sopivia
tarkennustiloja – myös reaaliaikanäkymässä tai Full HD
-elokuvia kuvattaessa. AF-F-tilassa kamera tarkentaa
automaattisesti koko tallennuksen ajan.

Helppo siirtyä
valokuvaustilan
ja Full
HD -elokuvatilan
välillä
reaaliaikanäkym
ässä

D5100 on uusin esimerkki Nikonin
ergonomisesta osaamisesta. Tilanvalitsimen viereen on lisätty uusi kytkin, jolla
otetaan käyttöön reaaliaikanäkymä.
Elokuvan tallentaminen voidaan puolestaan aloittaa painamalla laukaisimen
vieressä olevaa elokuvapainiketta.
Kaiken tämän voi tehdä pitäen kameran
kohdistettuna kuvauskohteeseen.

Poistamalla yksityiskohtia voi
joskus saada huomiota herättäviä
tuloksia.
— Siluetti

Korostin kuvan tunnelmaa
valitsemalla tämän kuvausohjelman.
— Alasävy

Hämmästyttävää, että kameralla
voi kuvata näinkin heikossa
valaistuksessa.
— Pimeänäkö

Kuvaa kohteen siluetti kirkasta taustaa vasten.

Luo tummanpuhuvia, hätkähdyttäviä kuvia,
joissa huippuvalot korostuvat.

Voit ottaa yksivärisiä (mustavalkoisia) kuvia
myös erittäin heikossa valaistuksessa.

Upea kuvanlaatu —

D5100-kameran kuvakenno ja EXPEED 2 tarjoavat enemmän
• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 18-55 mm f/3.5-5.6G VR • Kuvanlaatu: JPEG, hieno • Valotus: [A] 1/750 sekuntia, f/5.6 • Valkotasapaino: Varjo
• HDR: 3 EV, pieni • Herkkyys: ISO 200 • Picture Control: Värikäs

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR • Kuvanlaatu: RAW (NEF) • Valotus: [A] 1/90 sekuntia, f/5.6
• Valkotasapaino: Suora auringonvalo • Herkkyys: ISO 100 • Picture Control: Vakio
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Kuvien on oltava yhtä
ikimuistoisia ja kauniita
kuin itse tapahtuma.
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Halusin kuvaan yksityiskohtia sekä
tummilta että vaaleilta alueilta.
Ylivalotettu

Tarkkoja yksityiskohtia sekä valo- että varjoalueilla —
Omaa luokkaansa oleva kuvanlaatu — 16,2 tehollisen megapikselin
kuvakenno ja EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmä
Nikonin uusimmat digitaalisille järjestelmäkameroille kehitetyt tekniikat, kuten DX-koon
CMOS-kenno ja EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmä, varmistavat D5100-kameran
erinomaisen kuvanlaadun.

Yksityiskohdat paljastavat huipputasoisen
kuvanlaadun, terävyyden ja tarkkuuden.

Laatua, johon vain
Nikon pystyy

* Jalustan käyttämistä suositellaan.

Selkeitä kuvia – myös heikossa
valaistuksessa

Myös heikossa valaistuksessa voi saada
tarkkoja kuvia, joissa on erittäin vähän
kohinaa.

D5100-kameran tekniikka varmistaa erinomaiset
tulokset myös silloin, kun valoa on vähän.
Sen CMOS-kenno mahdollistaa laajan ISO-alueen
(ISO 100–6 400*) ja vähentää kohinaa. Näin voit
käyttää lyhyempiä suljinaikoja ja saada terävämpiä
kuvia. Jopa heikossa valossa käsivaralta otetut kuvat
ja Full HD -elokuvat näyttävät upeilta.

* ISO-alue on laajennettavissa arvoon Hi 2 (ISO-vastaavuus 25 600), joten erittäin heikossa valaistuksessa on nyt
enemmän mahdollisuuksia.

HDR (High Dynamic Range, laaja dynaaminen alue)
Kun kuvassa on suuri kontrasti, esimerkiksi auringon valaisemien pilvien ja varjossa
olevan etualan välillä, molempien alueiden yksityiskohtia on yleensä ollut vaikea saada
erottumaan tarkasti. Näin ei ole enää. Kun käytät HDR-asetusta, D5100 ottaa yhdellä
laukaisimen painalluksella kaksi kuvaa, joista toinen ylivalotetaan ja toinen alivalotetaan.
Kamera yhdistää nämä kuvat, jolloin saadaan äärimmäisen laaja dynaaminen alue. Lisäksi
kuvan kohina jää vähäisemmäksi ja liukusävyistä tulee parempia kuin koskaan ennen.*

Valon ja varjon kaunis tasapaino —
CMOS-kenno

Ensiluokkaisen CMOS-kennon lisäksi
D5100-kamerassa käytetään Nikonin
todistetusti suorituskykyistä
EXPEED 2 -kuvankäsittelyjärjestelmää,
joka mahdollistaa salamannopean
tiedonkäsittelyn ja tuottaa
kuvanlaadultaan erinomaisia kuvia ja
elokuvia.

aktiivinen D-Lighting
Monenlaisiin tilanteisiin soveltuva aktiivinen D-Lighting
säätää suurikontrastisten kohteiden valoalueita ja varjoja
siten, että lopputulos vastaa paremmin ihmissilmän
näkemää kokonaisuutta. Voit ottaa käyttöön
automaattisen säädön tai valita
kuvaustilanteeseen sopivan tason.

Aktiivisella
D-Lighting-toiminnolla

Ilman aktiivista
D-Lighting-toimintoa

Alivalotettu

HDR vai aktiivinen
D-Lighting: kumpi
kannattaa valita?
Jos kuvattavan kohteen kontrasti on
erittäin suuri, ja haluat yksityiskohtien
näkyvän koko dynaamisella alueella,
HDR on oikea valinta. Toiminto ei
kuitenkaan sovellu liikkuvien kohteiden
kuvaamiseen, koska siinä yhdistetään
kaksi peräkkäin otettua kuvaa. Jos
kuvaat liikkuvaa kohdetta, valitse
aktiivinen D-Lighting. Aktiivista
D-Lighting-toimintoa voidaan käyttää
myös sarjakuvauksessa, tai se voidaan
yhdistää HDR-toimintoon, jos halutaan
voimakkaampi vaikutelma.

Enemmän Nikonin innovaatioita, joiden avulla voit nauttia paremmista kuvista

Helppoja oma- ja lähikuvia —
infrapunavastaanottimet kauko-ohjainta
varten kameran etu- ja takapuolella
ML-L3-kauko-ohjain
(lisävaruste)

Kameran optimoidut asetukset käden
ulottuvilla — 16 kuvausohjelmaa
D5100-kameran kuvausohjelmat soveltuvat
monenlaisiin tilanteisiin. Kameran tilanvalitsimeen
on koottu viisi suosituinta kuvaustilaa, ja muut
tilat voidaan valita kääntämällä tilanvalitsin
SCENE-asentoon ja kiertämällä komentokiekkoa.
Kun olet tehnyt valintasi, kamera ottaa
automaattisesti käyttöön asetukset, joilla saat
parhaan lopputuloksen. Nikonin kuvausohjelmien
ansiosta voit unohtaa monimutkaiset kameran
asetukset ja keskittyä tärkeimpään.
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Ruoka

Yömuotokuva

Loistoa aina tarvittaessa —
automaattisesti esiin nouseva
salama
D5100-kameran automaattisesti* esiin nouseva
salama valaisee tummia tai vastavalossa olevia
kohteita. i-TTL-salamaohjaus takaa
luonnolliselta näyttävät tulokset.
Urheilu

Auringonlasku

* Kun kuvaustila on automaattinen, muotokuva,
lapsi, lähikuva, yömuotokuva, juhlat/sisätila,
lemmikkikuva tai väriluonnos.
Kuvakennon
puhdistustoiminto

Huomaa: D5100-kameran kuvausohjelmat: muotokuva, maisema, lapsi, urheilu, lähikuva, yömuotokuva, yömaisema, juhlat/sisätila, hiekka/lumi, auringonlasku, ilta-/
aamurusko, lemmikkikuva, kynttilänvalo, kukinnot, ruska ja ruoka.

Optisen etsimen kuvaala noin 95 % — selkeä

Ilmankiertojärjestelmä

Kuvakenno

näkymä ja miellyttävä
käyttää, ei viivettä

Alipäästösuodin

Ilmankiertoputket

Puhtaita ja kirkkaita kuvia —
Nikonin pölynpoistojärjestelmä
huolehtii pölynpoistosta
Mitä vähemmän pölyä, sitä
kirkkaammat kuvat. Nikonin
ainutlaatuinen järjestelmä auttaa
poistamaan pölyä kuvakennon
edessä olevasta optisesta
alipäästösuotimesta ja siirtää sitä
pois kameran sisällä olevista
tärkeistä osista.

Ikuista hetki varmasti — nopea
sarjakuvaus tallentaa noin 4 kuvaa
sekunnissa

Anna kameran valita paras kuvausohjelma kuhunkin
tilanteeseen — automaattinen kuvausohjelma

Tallentaa kohteen tarkasti laajalta alueelta
— 11 pisteen automaattitarkennus

Kun otat valokuvia reaaliaikanäkymässä ja käytät
automaattista tilaa tai automaattinen (ei salamaa) -tilaa,
automaattinen kuvausohjelma* valitsee tilanteeseen
parhaiten sopivan kuvausohjelman (muotokuva, maisema,
lähikuva tai yömuotokuva). Kun D5100 huolehtii asetuksista,
sinulle jää enemmän aikaa keskittyä itse kuvaamiseen.

D5100-kameran 11 tarkennuspistettä (joista yksi
on ristikkäinen tunnistin) kattavat erinomaisesti
koko kuva-alan ja varmistavat tarkat kuvat.
Kun käytetään kolmiulotteista seurantaa
(11 pistettä), kamera hyödyntää
aiheentunnistusjärjestelmän tietoja ja pitää
tarkennuksen pääkohteessa, vaikka sommittelu
muuttuisi.

c Muotokuva d Maisema e Lähikuva f Yömuotokuva
Z Automaattinen** b Automaattinen (ei salamaa)**
* Kun käytetään automaattitarkennusta.
**	Valitaan, kun kamera tunnistaa tilanteen, joka ei vastaa muotokuva-, maisema-, lähikuva- tai
yömuotokuvatilaa, tai tilanteissa, joiden kuvaamiseen sopii automaattinen tai automaattinen
(ei salamaa) -tila.

Käsien jatke — Nikonin arvostettu
ergonominen osaaminen näkyy pienessä ja
kevyessä rungossa

Pienen virrankulutuksen ansiosta
akun kesto on noin 660 kuvaa
yhdellä latauskerralla*
* Perustuu CIPA-standardeihin.
Litiumioniakku EN-EL14
(vakiovaruste)

Kameran muoto sopii luontevasti käteen, ja
säätimet on sijoitettu niin, että pitkätkin
kuvaustuokiot tuntuvat vaivattomilta.
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Työkalut dynaamisempaan toimintaan

Rajatonta luovuutta
Laajenna näkymääsi — NIKKOR-objektiivit

Luo oma tyylisi —
Picture Control -säätimet

Laatua — tilanteeseen kuin tilanteeseen

Picture Control -säätimien avulla voit muuttaa
kuviesi ilmeen ja tunnelman sellaisiksi kuin
haluat. Valittavissa on kuusi erilaista asetusta:
vakio, neutraali, värikäs, yksivärinen, muotokuva
ja maisema. Voit muuttaa asetuksia ja tallentaa ne
myöhempää käyttöä varten.

Digitaalisilla järjestelmäkameroilla kuvaamisen nautintoa voidaan lisätä
entisestään käyttämällä monenlaisia vaihdettavia objektiiveja.
Valokuvaajat ympäri maailman ylistävät NIKKOR-objektiiveja,
jotka kattavat laajan polttovälialueen. Kunnioitusta herättävästä
valikoimasta löydät kiinteän polttovälin objektiivit sekä
zoom-, kalansilmä-, mikro- ja PC-E-objektiivit.
Huomaa: D5100 on suunniteltu käytettäväksi erityisesti automaatti
tarkennusmoottorilla varustettujen NIKKOR AF-S- ja AF-I-objektiivien
kanssa.

Vakio

Yksivärinen
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Muotokuva

Maisema

Värikäs

Kameran sisäinen avustaja —

Hiljaisuutta, kun haluat —

aiheentunnistusjärjestelmä

hiljainen laukaisu -tila

D5100-kameran 420 kuvapisteen RGB-kenno ja
CMOS-kuvakenno mahdollistavat kohteen
tunnistamisen ja auttavat optimoimaan
automaattivalotuksen, automaattitarkennuksen,
automaattisen valkotasapainon ja i-TTLsalamaohjauksen. Myös automaattinen
kasvotarkennus perustuu tähän tekniikkaan.

Laukaisuääni saattaa joskus häiritä kuvattavaa
kohdetta. Hiljainen laukaisu -tila vähentää D5100kameran sisäisten
mekanismien ääntä mm.
hidastamalla peilin liikettä
kuvaushetkellä.

Neutraali

AF-S DX NIKKOR 55-300 mm f/4.5-5.6G ED VR
Tämä tehokas supertelezoom on varustettu tärinänvaimennuksella
(VR II), minkä ansiosta pääset lähelle kaukanakin olevia kohteita myös
käsivaralta. Voimakas näkymää tiivistävä vaikutus tuottaa dynaamisia
kuvia. Erinomainen valinta urheilu- ja luontokuvaukseen.

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR
Pitkän työskentelyetäisyyden ja tärinänvaimennuksen (VR II) ansiosta
tämä objektiivi mahdollistaa vaikeasti lähestyttävien kohteiden
makrokuvauksen käsivaralta.
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Aiheentunnistusjärjestelmä
420 kuvapisteen RGB-kenno

Kuvakenno

Katsele kuviasi teräväpiirtotelevisiosta —

AF-S DX NIKKOR 35 mm f/1.8G

HDMI-liitäntä
Automaattitarkennus

Valotuksen ja
i-TTL-salaman ohjaus

•Kohteen tunnistus
•Valoalueiden analy•Sommittelun muutta- sointi
misen tunnistus
•Kasvojen tunnistus
•Automaattinen
kasvotarkennus

Automaattinen
valkotasapaino

Toisto

•Valonlähteen tunnis- • Kasvojen toisto
tus
zoomaus
•Kasvojen tunnistus

Voit katsella kuvia ja elokuvia
televisiosta ja ohjata toistoa television
kaukosäätimellä*.

Korosta kuvien perspektiiviä tällä erittäin laajakulmaisella zoomobjektiivilla. Mainio valinta paitsi maisemakuvaukseen myös ahtaisiin
sisätiloihin

* Ainoastaan HDMI CEC -yhteensopivissa
televisioissa.

Loistokkuutta helposti — salamalaitteet
D5100 on varustettu kätevällä yhdysrakenteisella esiin
nousevalla salamalla, mutta lisävarusteena saatavien
salamalaitteiden avulla salamakuvauksesta tulee entistäkin
helpompaa ja luovempaa. i-TTL-salamaohjauksella ja
heijastesalamatoiminnolla varustettu pienikokoinen ja kevyt
SB-400-salamalaite on helppo kuljettaa mukana.
Monikäyttöinen SB-700 puolestaan
tukee Nikonin luovan valaistus
järjestelmän toimintoja.

Kuvien jälkikäsittely suoraan kamerassa —
kuvien ja elokuvien muokkaustoiminnot
D5100-kameran moniin muokkaustoimintoihin kuuluvat
esimerkiksi koon muuttaminen, NEF (RAW) -käsittely ja
suodintehosteet, kuten päivänvalo, lämminsävysuodin ja
tähtisuodin. Voit myös hyödyntää pikamuokkausta ja
elokuvan muokkausta sekä vääristymän korjauksen ja
kalansilmän kaltaisia lisätoimintoja.

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

Pienikokoiset kiinteäpolttoväliset objektiivit, kuten tämä malli,
sumentavat muotokuvien taustan kauniisti ja tuottavat teräviä kuvia
suurimmalla aukolla – myös kuvattaessa käsivaralta ja heikossa
valaistuksessa.

kalansilmän kaltaisia lisätoimintoja

Tähtisuodin

Muut muokkausvalikon kohdat • D-Lighting • Punasilmäisyyden korjaus • Rajaus (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 ja 1:1) • Yksivärinen (mustavalkoinen, seepia ja sinikopio)
• Suodintehosteet (punaisen vahvistus, vihreän vahvistus, sinisen vahvistus ja pehmeäpiirto) • Väritasapaino • Kuvan sulautus • Suoristus • Väritysääriviivat • Väriluonnos
• Perspektiivin korjaus • Miniatyyritehoste • Valikoiva väri

SB-400

SB-700 ja heijastettu salamavalo tuottavat luonnollisen vaikutelman.
SB-700

• Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3.5-4.5G ED • Kuvanlaatu: RAW (NEF)
• Valotus: [M] 1/60 sekuntia, f/4 • Valkotasapaino: Automaattinen • Herkkyys: ISO 400
• Picture Control: Vakio

Vie kuvasi uudelle tasolle
Ohjelmisto
Oma kuvankäsittelytyökalusi — ViewNX 2 (vakiovaruste)

Osat ja säätimet

Tämän yksinkertaisen ja helppokäyttöisen ohjelmiston avulla tuot esiin
kuvien ja Full HD -elokuvien parhaat puolet. Tietojen tuomiseen ja selailuun
liittyvien toimintojen lisäksi ViewNX 2:ssa on joukko kuvankäsittelytoimintoja,
joiden avulla voidaan muuttaa kuvakokoa, säätää kirkkautta, rajata ja
suoristaa kuvia sekä käsitellä NEF (RAW) -kuvia. Elokuvanmuokkaustoiminnoilla voit luoda omia
elokuvia nopeasti ja helposti. Kuvien tallennukseen ja
jakamiseen tarkoitettu Nikonin my Picturetown -palvelu toimii saumattomasti ViewNX 2 -ohjelman
kanssa – voit kirjautua palveluun suoraan
ohjelmasta ja siirtää kuvia palveluun kätevästi ilman
verkkoselainta.
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Nopea ja johdonmukainen kuvankäsittelyohjelmisto
— Capture NX 2 (lisävaruste)
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1 Valotuksen korjauspainike / Aukkopainike / Salaman korjauspainike
2 Laukaisin
3 Virtakytkin
4 Infrapunavastaanotin (edessä)
5 Tietopainike
6 Reaaliaikanäkymän kytkin
7 Elokuvan tallennuspainike
8 Tilanvalitsin
9 Tarkennusapuvalo / Itselaukaisimen
merkkivalo / Punasilmäisyyden
vähennysvalo
! Yhdysrakenteinen salama

Käytettävyydeltään erinomaisen Capture NX 2
-ohjelmiston monipuoliset kuvankäsittelytoiminnot
perustuvat U Point® -tekniikkaan. Voit käsitellä
kuvia monin tavoin erityyppisten säätöpisteiden ja
liukusäädinten avulla. Säätöpisteen valitsimia
voidaan käyttää kuvien paranteluun esimerkiksi säätämällä tietyn alueen kirkkautta ja
D-Lighting-toimintoa halutulla tavalla.

" Varusteluisti (lisävarusteena saatavalle salamalaitteelle)
# Kaiutin
$ Mikrofoni
% Salamatilapainike / Salaman korjauspainike
& Itselaukaisinpainike / Toimintopainike
( Liitännän suojus (lisälaiteliitin, USBja A/V-liitin, HDMI-miniliitin ja
ulkoisen mikrofonin liitin)
) Objektiivin vapautuspainike
~ Infrapunavastaanotin (takana)
+ Näyttö

, Valikkopainike / Palautus kahdella
painikkeella -painike
- Etsimen okulaari
. Diopterin säädin
/ Tietojen muokkauspainike / Palautus
kahdella painikkeella -painike
: AE-L/AF-L-painike / Suojauspainike
; Komentokiekko
< Toistopainike
= Monivalitsin
> OK-painike
? Muistikorttipaikan kansi

@ Muistikortin merkkivalo
[ Toistozoomauksen lähennyspainike
\ Poistopainike
] Pienoiskuvapainike / toistozoomauksen loitonnuspainike / Ohjepainike
^ Akkutilan kansi
_ Jalustakierre
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Kätevä palvelu kuvien jakamiseen ja tallentamiseen — my Picturetown
Nikonin oman kuvien jakamis- ja tallennuspalvelun – my Picturetownin – avulla kuvien
tallentaminen, hallinta ja jakaminen eri puolilla maailmaa olevien perheenjäsenten ja
ystävien kesken on vaivatonta. Jäsenyys on maksutonta ja palveluun on mahdollista
ladata jopa 2 gigatavua valokuvia ja/tai elokuvia. Tallennustilaa on mahdollista lisätä
200 gigatavuun* maksullisella jäsenyydellä. Nauti my Picturetown -palvelusta milloin ja
missä tahansa.
* Hinnat ja saatavuus voivat vaihdella maittain.

Järjestelmäkaavio
ETSIMEN LISÄVARUSTEET

Suurentava
okulaari
DG-2

http://mypicturetown.com

NIKKOR-OBJEKTIIVIT

SALAMALAITTEET

Okulaarin korjauslinssit
DK-20C (-5 to +3 m-1)

Salamalaite
SB-910

Salamalaite
SB-700
Salamalaite
SB-400

Okulaarisovitin DK-22

Salamalähikuvauksen
ohjainsarja
Kit R1C1

Studio
salamalaitteet**

Nikon-salamalaitteet
SB-910/700/400

Varusteluistisovitin
AS-15

TTL-kaukolaukaisin
SC-28, 29

D5100 on suunniteltu käytet
täväksi erityisesti automaattitarkennusmoottorilla
varustettujen AF-S- ja AF-I
NIKKOR -objektiivien kanssa.

Okulaarisuojus DK-5*

Muistikortin kapasiteetti

Hyväksytyt muistikortit

Seuraavassa taulukossa on lueteltu, kuinka monta kuvaa keskimäärin voidaan tallentaa 8 Gt:n
Toshiba R95 W80MB/s UHS-I SDHC -muistikorttiin eri kuvanlaadun ja kuvakoon asetuksilla.

Seuraavat SD-muistikortit on testattu ja hyväksytty käytettäväksi D5100-kamerassa.
Elokuvan tallennukseen suositellaan kirjoitusnopeudeltaan vähintään luokan 6 kortteja.
Tallennus voi loppua odottamatta, jos käytetään korttia, jonka kirjoitusnopeus on pienempi.

Kuvanlaatu

NEF (RAW) + JPEG hieno*3
NEF (RAW) + JPEG normaali*3
NEF (RAW) + JPEG perus*3
NEF (RAW)
JPEG hieno
JPEG normaali
JPEG perus

Kuvakoko

Suuri
Keskikokoinen
Pieni
Suuri
Keskikokoinen
Pieni
Suuri
Keskikokoinen
Pieni
–
Suuri
Keskikokoinen
Pieni
Suuri
Keskikokoinen
Pieni
Suuri
Keskikokoinen
Pieni

Tiedostokoko*1

23,9 Mt
20,8 Mt
18,4 Mt
20,4 Mt
18,6 Mt
17,4 Mt
18,3 Mt
17,5 Mt
16,9 Mt
16,4 Mt
7,1 Mt
4,4 Mt
2,0 Mt
3,9 Mt
2,2 Mt
1,0 Mt
1,8 Mt
1,1 Mt
0,5 Mt

Kuvien määrä*1

244
279
311
285
307
325
311
324
333
343
844
1400
3300
1600
2900
6200
3300
5700
11400

Puskurimuistin kapasiteetti*2

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

		

SanDisk		
Toshiba		

SD-muistikortit

1 Gt, 2 Gt*4
1 Gt, 2 Gt*4

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

SDHC-muistikortit*5

4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt
4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt
4 Gt, 6 Gt, 8 Gt,
12 Gt, 16 Gt, 24 Gt, 32 Gt
4 Gt, 8 Gt
4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt
4 Gt, 8 Gt, 16 Gt, 32 Gt

SDXC-muistikortit*6

64 Gt
64 Gt

Kulmatähtäin
DR-6

Kuminen
silmäsuppilo DK-20*

TV-KÄYTÖN LISÄVARUSTEET

AV-kaapeli
EG-CP14*†

*1 Kaikki luvut ovat vain suuntaa antavia. Tiedostokoko vaihtelee kuvatun aiheen mukaan.
*2 Puskurimuistiin tallennettavissa olevien kuvien enimmäismäärä ISO-herkkyydellä 100. Määrä on pienempi, jos käytössä on kohinanvähennys pitkän valotuksen yhteydessä tai automaattinen vääristymien
korjaus.
*3 Kuvakoko koskee vain JPEG-tiedostoja. NEF (RAW) -kuvien kokoa ei voi muuttaa. Tiedostokoko on
NEF (RAW)- ja JPEG-kuvien kokonaiskoko.
*4 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, tukee 2 Gt:n kortteja.
*5 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on SDHC-yhteensopiva. Kamera
tukee UHS-1-muistikortteja.
*6 Varmista, että kortinlukija tai muu laite, jonka kanssa korttia käytetään, on
SDXC-yhteensopiva. Kamera tukee UHS-1-muistikortteja.

GPS-laite
GP-1

Langallinen kauko-ohjain
MC-DC2

Stereomikrofoni
ME-1

TV-näyttö**

LAUKKU

Litiumioniakku EN-EL14*

SD-muistikortti**

PC-korttisovitin**
SD-muistikortinlukija**

Tietokone**

USB-kaapeli UC-E6*

Verkkolaite EH-5b

Digitaalisen järjestel
mäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L2

TIETOKONEKÄYTÖN LISÄVARUSTEET

Langaton
kauko-ohjain
ML-L3

VERKKOLAITTEET, PARISTOT JA AKUT

Akkulaturi MH-24*

Digitaalisen järjestel
mäkameran
Fieldscope-sovitin FSA-L1

HDMI-kaapeli**†

KAUKO-OHJAIN, GPS-LISÄVARUSTEET JA
STEREOMIKROFONI

48 Gt, 64 Gt
—
—
—

DIGISCOPINGLISÄVARUSTE

Virtaliitin
EP-5A

Puolikova laukku
CF-DC2

† Äänilähtö on yksikanavainen, kun lisävarusteena saatavan ME-1-stereomikrofonin avulla stereona tallennetulla äänellä
varustettua elokuvaa katsotaan televisiosta, johon kamera on liitetty AV-kaapelin avulla. HDMI-liitännät tukevat stereolähtöä.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

*Vakiovarusteet

ViewNX 2*

**Muut kuin Nikon-tuotteet

Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D5100 – tekniset tiedot
Tyyppi
Objektiivin kiinnitys
Tehollinen kuvakulma
Teholliset pikselit
Kuvakenno
Pikseleitä yhteensä
Pölynpoistojärjestelmä

Digitaalinen järjestelmäkamera
Nikon F -kiinnitys (AF-koskettimet)
Noin 1,5 × objektiivin polttoväli (Nikon DX -koko)
16,2 miljoonaa
23,6 × 15,6 mm:n CMOS-kenno
16,9 miljoonaa
Kuvakennon puhdistus, ilmankiertojärjestelmä, kuvan pölynpoiston viitekuvatiedot
(tarvitaan lisävarusteena saatava Capture NX 2 -ohjelmisto)
Kuvakoko (pikseleinä) 4 928 × 3 264 (L), 3 696 × 2 448 (M), 2 464 × 1 632 (S)
Tiedostomuoto
• NEF (RAW): 14-bittinen, pakattu • JPEG: JPEG-Baseline-yhteensopiva, pakkausasetuksella hieno (noin 1:4), normaali (noin 1:8) tai perus (noin 1:16) • NEF (RAW) + JPEG:
yksittäinen valokuva tallennetaan sekä NEF (RAW)- että JPEG-muodossa.
Picture Control
Vakio, Neutraali, Värikäs, Yksivärinen, Muotokuva ja Maisema; valittua Picture
-järjestelmä
Control -asetusta voidaan muokata; mukautettujen Picture Control -asetusten tallennus
Tallennusväline
SD (Secure Digital)-, SDHC- ja SDXC-muistikortit
Tiedostojärjestelmä
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3
(Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Etsin
Silmän tasolla oleva järjestelmäkameran pentapeilietsin
Kuva-ala
Noin 95 % vaakasuunnassa ja 95 % pystysuunnassa
Suurennus
Noin 0,78-kertainen (äärettömään tarkennettu 50 mm f/1.4 -objektiivi; -1,0 m -1)
Katselupiste
17,9 mm (-1,0 m -1)
Diopterin säätö
-1,7…+0,7 m -1
Tähyslasi
B-tyypin kirkas BriteView Mark VII -mattalasi
Peili
Pikapalautus
Objektiivin aukko
Välitön palautus, elektronisesti ohjattu
Yhteensopivat objektiivit Automaattitarkennus on käytettävissä AF-S- ja AF-I-objektiivien kanssa; automaatti
tarkennus ei ole käytettävissä muiden G- ja D-objektiivien, AF-objektiivien (IX-NIKKOR objektiiveja ja F3AF-kameran objektiiveja ei tueta) eikä AI-P-objektiivien kanssa;
ei-mikroprosessoriohjattuja objektiiveja voidaan käyttää M-tilassa, mutta tällöin
kameran valotusmittari ei toimi.
Elektroninen etäisyysmittari on käytettävissä, kun objektiivin suurin aukko on vähintään
f/5.6.
Sulkimen tyyppi
Elektronisesti ohjattu, pystysuunnassa liikkuva verhosuljin
Suljinaika
1/4 000–30 sekuntia 1/3 tai 1/2 EV:n välein; aikavalotus (edellyttää lisävarusteena saatavaa kauko-ohjainta ML-L3)
Salamatäsmäysnopeus X=1/200 s; synkronoitu sulkimeen enintään nopeudella 1/200 s
Kuvanottotapa
8 (yksittäiskuvaus), s (sarjakuvaus), E (itselaukaisin), " (viivästetty kaukolaukaisu), # (nopea kaukolaukaisu), J (hiljainen laukaisu)
Kuvausnopeus
Jopa 4 kuvaa sekunnissa (käsitarkennus, tila S tai M, suljinaika 1/250 s tai nopeampi ja
muut asetukset oletusasetuksina)
Itselaukaisin
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1–9 kuvaa
Valotuksen mittaus
TTL-valotuksenmittausjärjestelmä 420 pikselin RGB-kennon avulla
Mittaustapa
• Matriisi: Kolmiulotteinen värimatriisimittaus II (G- ja D-objektiivit), värimatriisimittaus II
(muut mikroprosessoriohjatut objektiivit) • Keskustapainotteinen: 75 prosentin painotus
kuva-alan keskellä olevalle 8 mm:n ympyrälle • Piste: Mittaa noin 3,5 mm:n ympyrän
(noin 2,5 % kuvasta) valitun tarkennuspisteen kohdalta
Alue
• Matriisimittaus tai keskustapainotteinen mittaus: 0–20 EV • Pistemittaus: 2–20 EV
(ISO 100, f/1.4-objektiivi, 20 °C)

Valotusmittarin liitäntä Mikroprosessoriohjattu
Valotustila
Automaattiset tilat (i automaattinen; j automaattinen (ei salamaa)); ohjelmoitu automatiikka, jossa on joustava ohjelma (P); suljinajan esivalinta-automatiikka (S); aukon
esivalinta-automatiikka (A); käsisäätötila (M); kuvausohjelmat (k muotokuva; l maisema; p lapsi; m urheilu; n lähikuva; o yömuotokuva; r yömaisema; s juhlat/sisätila;
t hiekka/lumi; u auringonlasku; v ilta-/aamurusko; w lemmikkikuva; x kynttilänvalo;
y kukinnot; z ruska; 0 ruoka); erikoistehostetilat (% pimeänäkö; g väriluonnos;
( miniatyyritehoste; 3 valikoiva väri; 1 siluetti; 2 yläsävy; 3 alasävy)
Valotuksen korjaus
-5...+5 EV, 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Valotuksen haarukointi 3 kuvaa 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Valotuksen lukitus
Mitattu valotusarvo lukitaan painamalla AE-L/AF-L-painiketta
ISO-herkkyys
ISO 100–6 400 1/3 EV:n välein; voidaan asettaa myös noin 0,3, 0,7, 1 tai 2 EV suuremmaksi kuin
(suositeltava valotusindeksi) ISO 6 400 (vastaa arvoa ISO 25 600); ISO-herkkyyden automaattinen säätö käytettävissä
Aktiivinen D-Lighting Automaattinen, erittäin korkea, korkea, normaali, matala tai pois
ADL-haarukointi
2 kuvaa
Automaattitarkennus Nikon Multi-CAM 1000 -automaattitarkennusmoduuli, jossa TTL-vaiheentunnistus, 11
tarkennuspistettä (sisältää ristikkäisen tunnistimen) ja tarkennusapuvalo (toimintaetäisyys noin 0,5–3 m).
Herkkyysalue
-1…+19 EV (ISO 100, 20 °C:n lämpötilassa)
Tarkennustavat
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); jatkuva tarkennus (AF-C); automaattinen tarkennustavan valinta (AF-A); ennakoiva tarkennuksen seuranta aktivoituu
automaattisesti kohteen tilan mukaan. • Käsitarkennus (MF): Elektronista etäisyysmittaria voidaan käyttää
Tarkennuspiste
Voidaan valita 11 tarkennuspisteestä
Tarkennusaluetila
Pistetarkennus, dynaaminen tarkennus, automaattinen aluetarkennus, kolmiulotteinen
seurantatarkennus (11 pistettä)
Tarkennuksen lukitus Tarkennus voidaan lukita painamalla laukaisin puoliväliin (kertatarkennus) tai painamalla
AE-L/AF-L-painiketta
Yhdysrakenteinen
i, k, p, n, o, s, w, g: Automaattinen salama, nousee esiin automaattisesti; P, S, A,
salama
M, 0: Painikkeella esiin nostettava

Ohjeluku
Salaman ohjaus

Noin 12, käsisäätöisellä salamalla 13 (metreinä, ISO 100, 20 °C)
• TTL: Digitaalisen järjestelmäkameran tasapainotettu i-TTL-täytesalama ja vakioi-TTL-salama 420 pikselin RGB-kennolla ovat käytettävissä yhdysrakenteisella salamalla sekä
SB-910, SB-900-, SB-800-, SB-700-, SB-600- ja SB-400-salamalaitteella (tasapainotettu i-TTLtäytesalama on käytettävissä, kun käytetään matriisimittausta tai keskustapainotteista mittausta) • Aukkoautomatiikka: käytettävissä SB-910, SB-900-/SB-800-salamalaitteella ja mikroprosessoriohjatuilla objektiiveilla. • Ei-TTL-automatiikka: Tuettuja salamalaitteita ovat SB-910,
SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-27 ja SB-22S • Etäisyyden esivalinta, käsisäätö:
Käytettävissä SB-910, SB-900-, SB-800- ja SB-700-salamalaitteen kanssa
Salamatila
Automaattinen, automaattisalama ja punasilmäisyyden vähennys, automaattinen
täsmäys pitkiin suljinaikoihin, automaattinen täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja
punasilmäisyyden vähennys, täytesalama, punasilmäisyyden vähennys, täsmäys pitkiin
suljinaikoihin, täsmäys pitkiin suljinaikoihin ja punasilmäisyyden vähennys, jälkiverhon
täsmäys ja täsmäys pitkiin suljinaikoihin, jälkiverhon täsmäys, pois
Salaman korjaus
-3...+1 EV, 1/3 tai 1/2 EV:n välein
Salaman valmiusilmaisin Valo syttyy, kun yhdysrakenteinen salama tai lisävarusteena saatava salamalaite,
esimerkiksi SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 tai SB-400, on latautunut. Valo vilkkuu 3
sekunnin ajan sen jälkeen, kun salama on välähtänyt täydellä teholla.
Varusteluisti
ISO 518 -salamakenkä, jossa on täsmäys- ja dataliittimet sekä turvalukitus
Nikonin luova
Kehittynyttä langatonta valaistusta tuetaan käytettäessä SB-910, SB-900-, SB-800- tai SB-700valaistusjärjestelmä
salamalaitetta pääsalamalaitteena tai käytettäessä SU-800-salamalaitetta ohjaavana
(CLS)
laitteena. Salamavalon väritietojen välitystä tuetaan käytettäessä yhdysrakenteista salamaa ja CLS-yhteensopivaa salamalaitetta.
Täsmäysliitin
Täsmäysliitännän sovitin AS-15 (saatavana erikseen)
Valkotasapaino
Automaattinen, hehkulamppu, loisteputkivalo (7 tyyppiä), suora auringonvalo, salama,
pilvinen, varjo, esiasetus käsin, hienosäätö muissa kuin esiasetuksessa
Valkotasapainon haarukointi 3 kuvaa 1 askelen välein
Reaaliaikanäkymän
• Automaattitarkennus (AF): kertatarkennus (AF-S); kokoaikainen automaattitarkennus
tarkennustavat
(AF-F) • Käsitarkennus (MF)
Tarkennusaluetila
Automaattinen kasvotarkennus, laaja-alainen automaattitarkennus, normaalialueen
automaattitarkennus, kohteen seuranta
Automaattitarkennus Kontrastin havaitseva automaattitarkennus koko kuva-alalla (kamera valitsee tarkennuspisteen automaattisesti, kun automaattinen kasvotarkennus tai kohteen seuranta on valittuna)
Automaattinen
Käytettävissä tiloissa i ja j
kuvausohjelman valinta
Mittaus, elokuvatila
TTL-valotuksenmittausjärjestelmä ensisijaisen kuvakennon avulla
Mittaustapa
Matriisi
Kuvakoko (pikseleinä) • 1 920 × 1 080, 30p/25p/24p, ★ suuri/normaali • 1 280 × 720, 30p/25p/24p, ★ suuri/
ja kuvataajuus
normaali • 640 × 424, 30p/25p, ★ suuri/normaali
NTSC-videotilassa on käytettävissä kuvataajuus 30p (todellinen kuvataajuus
29,97 kuvaa/s); PAL-videotilassa on käytettävissä kuvataajuus 25p; kun valittuna on
24p, todellinen kuvataajuus on 23,976 kuvaa/s
Tiedostomuoto
MOV
Videon pakkaus
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Äänen tallennusmuoto Linear PCM
Äänentallennuslaite
Yhdysrakenteinen yksikanavainen mikrofoni tai ulkoinen stereomikrofoni; herkkyys on
säädettävissä
Näyttö
7,5 cm:n (3 tuuman), noin 921 000 kuvapisteen (VGA) kääntyvä, matalalämpötilainen
polysilikoni-TFT-nestekidenäyttö, jossa 170 asteen katselukulma, noin 100 %:n kuva-ala
ja kirkkauden säätö
Toisto
Täyskuva- ja pienoiskuvatoisto (4, 9 tai 72 kuvaa tai kalenteri) toistozoomauksella,
elokuvatoisto, kuvaesitys, histogramminäyttö, valoalueet, automaattinen kuvan kääntö
ja kuvaselitys (enintään 36 merkkiä)
USB
Hi-Speed USB
Videolähtö
NTSC, PAL
HDMI-lähtö
Tyypin C HDMI-miniliitin
Lisälaiteliitäntä
Langallinen kauko-ohjain MC-DC2 (saatavana erikseen), GPS-laite GP-1 (saatavana erikseen)
Äänitulo
Pieninapainen stereoliitin (halkaisija 3,5 mm)
Näytön kielet
Arabia, kiina (yksinkertaistettu ja perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi,
ranska, saksa, indonesia, italia, japani, korea, norja, puola, portugali, venäjä, espanja,
ruotsi, thai, turkki
Akku
Yksi litiumioniakku EN-EL14
Verkkolaite
Verkkolaite EH-5b; edellyttää verkkolaitteen liitintä EP-5A (saatavissa erikseen)
Jalustakierre
1/4 tuumaa (ISO 1222)
Mitat (L × K × S)
Noin 128 × 97 × 79 mm
Paino
Noin 560 g akun ja muistikortin kanssa, mutta ilman rungon
suojusta; pelkkä runko noin 510 g
Käyttöympäristö
Lämpötila: 0–40 °C, kosteus: Alle 85 % (ei tiivistymistä)
Vakiovarusteet
Litiumioniakku EN-EL14, akkulaturi MH-24, okulaarisuojus DK-5, kuminen silmäsuppilo
(saattavat vaihdella maittain DK-20, USB-kaapeli UC-E6, AV-kaapeli EG-CP14, kameran hihna AN-DC3, rungon suojus
tai alueittain)
BF-1B, varusteluistin suojus BS-1, ViewNX 2 -CD-ROM
• Microsoft, Windows ja Windows 7 ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. • Macintosh ja QuickTime ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. • SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD Card Associationin
tavaramerkkejä. • PictBridge on tavaramerkki. • HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing, LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. • Google Maps™ on Google Inc.:n
tavaramerkki • Tuotteet ja tuotenimet ovat omistajayritystensä tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Tämän esitteen etsin- ja näyttökuvat ovat simuloituja.
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