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Fényképeit 
gyorsan megoszthatja  

a beépített Wi-Fi® funkcióval

Készüljön fel a nem mindennapi 

felvételekre. A teljesen megújult 

Nikon D5300 fényképezőgépnek 

köszönhetően a Nikon még 

izgalmasabb digitális tükörreflexes fényképezést kínál. 

Kivételes, csak a digitális tükörreflexes fényképezőgépekre 

jellemző képminőséget és részletgazdagságot biztosít  

a rendkívül magas képpontszámot jelentő, 24,2 tényleges 

megapixeles felbontás. Remekül kihasználhatja a Nikon 

exkluzív műszaki fejlesztéseit, például az új EXPEED 4 

képfeldolgozó rendszert és a Picture Control beállításokat. 

Kedvére gyönyörködhet a profi fotósok által világszerte 

használt NIKKOR objektívek lenyűgöző élességében. 

Mindezen elemek együtt gondoskodnak arról, hogy  

a D5300 fényképezőgéppel gyorsan és szórakoztató módon 

készíthesse el azokat a képeket és videókat, amelyeket 

mindig is szeretett volna. Az elkészült felvételeit azonnal meg 

is oszthatja a beépített Wi-Fi®-kapcsolaton át csatlakoztatott 

intelligens eszközein keresztül. Elérkezett a lenyűgöző 

fényképek és videofelvételek kora. Itt az idő, hogy történetét 

megossza a világgal. A D5300 fényképezőgéppel a kezében 

mindez többé nem álom.

24,2
megapixel optikai 

aluláteresztő  
szűrő nélkül

EXPEED

4Lenyűgöző felvételek. Azonnali  csatlakozás.

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW • Expozíció: [M] mód, 1/60 mp, f/11 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános      ©Kwaku Alston
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A képminőség egészen  
új szintje

Ezt kínálja a Nikon a képérzékelő, a képfeldolgozó rendszer, a Picture Control technológia  
és a NIKKOR objektívek tökéletes együttese révén
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Magas képpontszámú képérzékelő:  
ahol a képélesség kezdődik 
A D5300 részben a rendkívül nagy 
képpontszámnak köszönhetően 

döbbenetesen éles, részletgazdag és lágy, 
természetes bőrtónusokat mutató felvételeket 
készít. A kitűnő képminőség egyik alappillére a 
D5300 újonnan kifejlesztett, ultramodern, Nikon 
DX-formátumú CMOS-képérzékelője*. Hihetetlen 
színek. Hihetetlen részletgazdagság. A felejthetetlen pillanatok 
megörökítésekor a D5300 jóvoltából mindkettőre számíthat.  
*Nem tartalmaz optikai aluláteresztő szűrőt (OLPF). Így a maga teljességében mutatkozik meg 
a nagy képpontszámú képérzékelő felbontóképessége, ami a NIKKOR objektívek valósághűbb 
képalkotásával ötvözve a felvételek legapróbb részleteit is kivételesen hűen adja vissza.

Élethű színvisszaadás,  
alacsony zajszint és gyors működés
A 24,2 tényleges megapixel teljes 
erejét tartja kezében. A Nikon új 

EXPEED 4 képfeldolgozó rendszere kivételes 
színvilágot kölcsönöz képeinek és video- 
felvételeinek. Ez az egyedi rendszer 
villámsebességgel hajtja végre a számtalan 
műveletet. Az eredmény: kivételes képminőség. Ezenfelül kisebb 
képzaj, valósághűbb tónusok és igazi fekete szín, még gyenge fényben 
vagy sötét beltérben fényképezve is. A Nikon exkluzív technológiája 
100–12 800 szabványos ISO érzékenységtartományt biztosít  
a D5300-nak, amely akár ISO 25 600 egyenértékig (Hi 1) is kiterjeszt- 
hető, így gyenge fényben fényképezve rövidebb záridő használatával 
elkerülheti a gép bemozdulását. A színvisszaadás és a tónusátmenet a 
teljes érzékenységtartományban kiváló. A Nikon elsőrangú zajcsökkentő 
funkciója még magas ISO-értékek használata esetén is gyönyörű 
textúrákat és minimális színzajt 
eredményez. Az EXPEED 4 
meglepően nagy sebességgel 
kezeli a hatalmas adatmennyiséget, 
így ön nyugodtan fényképezhet, 
miközben a gép elvégzi a munka 

nehezét.  

Kompromisszumok nélküli optikai teljesítmény
A NIKKOR objektívek széles skálájából választva könnyen 
elérheti az elképzelt kreatív hatást. A világ legjobb profi 

fotósai közül sokan használnak NIKKOR objektíveket, amelyek más 
objektívmárkáknál nem tapasztalható képélességet és -minőséget 
kínálnak, és Nikon fényképezőgépeken használva jól látható minőségi 
különbséget eredményeznek, így tökéletesen illenek a nagy felbontású 
képérzékelővel rendelkező gépekhez, például a D5300-hoz. 

Egyedi tónusokat és színeket hozhat  
létre a Picture Control funkcióval
A Nikon egyedi Picture Control 

rendszerének segítségével testre szabhatja 
fényképei és videói megjelenését. Hat beállítás 
közül választhat*: Általános, Semleges, Élénk, 
Monokróm, Portré és Tájkép. Az EXPEED 4 
képfeldolgozó rendszer jobb színvisszaadásának 
köszönhetően a D5300 tisztább, szebb képeket készít.  
A képélesség és a kontraszt kézzel állítható, és a módosítás 
hatása még élő nézet módban is ellenőrizhető.  
*P, S, A és M módban választható.  
Az egyéb fényképezési módokban a 
fényképezőgép automatikusan kiválasztja 
a megfelelő Picture Control beállítást. 
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• Objektív: AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR  
• Képminőség: 14 bites RAW • Expozíció: [M] mód, 1/20 mp, f/8 
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 12 800  
• Picture Control: Általános
©Kwaku Alston

24,2
megapixel optikai

aluláteresztő  
szűrő nélkül

EXPEED
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Ossza meg a különleges pillanatokat  azonnal, remek minőségben és egyszerűen

• Objektív: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Képminőség: 14 bites RAW • Expozíció: [M] mód, 1/500 mp, f/2,8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános         ©Kwaku Alston • Objektív: AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW • Expozíció: [A] mód, 1/2000 mp, 
f/4 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 125 • Picture Control: Általános      ©Kwaku Alston

• Objektív: NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 14 bites RAW • Expozíció: [M] mód, 1/200 mp, f/9 
• Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 100 • Picture Control: Általános   
©Kwaku Alston

Beépített 
Wi-Fi®

Képeit azonnal a Facebookra, 
Instagramra és egyéb közösségi 
webhelyekre továbbíthatja.

Lenyűgözheti barátait – a D5300-ról 
egyszerűen és gyorsan oszthatja meg 
képeit. A káprázatos minőségű képek 
azonnal felkeltik a figyelmet, és rengeteg 
„like”-ot kapnak majd.

Intelligens eszköze mint távoli monitor, 
illetve távvezérlő

A Wi-Fi®-kapcsolat által nyújtott előnyök 
nem merülnek ki a képek megtekintésében: 
már azok elkészítésében is segíthetnek.  
A távoli fényképezés funkció a zár távolról 
történő kioldását teszi lehetővé, intelligens 
eszközét pedig távoli élő nézet monitorként 
használhatja a kompozíció ellenőrzésére.  

Ez különösen hasznos például 
csoportképek készítésekor.

Legjobban sikerült felvételeit néhány 
egyszerű lépésben küldheti el
Kezdődhet a képmegosztás: a D5300 

beépített Wi-Fi® funkcióval rendelkezik. Sem vezetékre, sem 
külön kiegészítőre nincs szükség – elég a fényképezőgép 
és egy intelligens eszköz. Csak válassza ki a küldeni kívánt 
képeket, és azok már készen is állnak az okostelefonjára 
vagy táblagépére történő továbbításra. A képek átviteléhez 
meg sem kell szakítania a fotózást. Különösebb 
számítógépes szaktudásra sem lesz szüksége. A D5300 
fényképezőgépről egyszerűen és még azon melegében 
megoszthatja remekműveit.  

Az eszközére telepített alkalmazás: gyors és 
egyszerűen használható
Intelligens eszközét igen egyszerűen képessé teheti 
a felvételek fogadására: csak töltse le a Wireless 
Mobile Utility programot a megfelelő alkalmazás- 
áruházból. Gyors, egyszerű és ingyenes. 

† A fent látható képernyő az Android rendszert használó eszközökön jelenik meg

A Nikon fényképmegosztó- és tároló szolgáltatásában a Nikon 
felhasználói akár 20 GB ingyenes tárhelyre jogosultak. A webhelyről 
egyetlen gombnyomással megoszthatja képeit a Facebookon és a 
Twitteren. A részleteket a nikonimagespace.com webhelyen találja.

A megosztás még nagyobb élménye

A D5300 fényképezőgéppel készített képeit nemcsak 
megoszthatja a Wi-Fi® -kapcsolaton keresztül, hanem címkézheti 

is őket. A beépített GPS-funkciónak köszönhetően még érdekesebbek lesznek 
utazásai, hiszen összes felvételének helyadatait*1 Exif-adatként mentheti, bármiféle 
külön tartozék vagy kiegészítő nélkül. A helyadatok felhasználásával nyomon 
követési naplót*2 is készíthet, ami különösen az utazásai alkalmával készített 
felvételek esetében ideális. A helyadatok segítségével útvonalát megjelenítheti  
a ViewNX 2 alkalmazásban, a NIKON IMAGE SPACE webhely térképnézetében, 
illetve egyéb fényképmegosztó webhelyeken.
*1 A fényképezőgép rögzíti a földrajzi szélesség és 

hosszúság, a tengerszint feletti magasság, valamint  
a készítési idő UTC (egyezményes világidő) szerinti 
adatait. A kompatibilitás országtól függően eltérő.

*2 Ez a funkció akkor is működik, amikor  
a fényképezőgép ki van kapcsolva, így kíméli  
a gép akkumulátorát.

Beépített

GPS
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Tovább fokozhatja az izgalmat a pillanat kimerevítésével Kapja el a pillanatot drámai nézőpontból

• Objektív: AF-S DX NIKKOR 16–85mm f/3.5–5.6G ED VR • Képminőség: 12 bites RAW • Expozíció: [M] mód, 1/1600 mp, f/5,6 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 400  
• Picture Control: Általános  ©Kwaku Alston

Témáit borotvaélesen fényképezheti

A D5300 39 élességpontjának segítségével még akkor is 
gyorsan és remek képélességgel rögzítheti a kulcspilla- 

natokat, ha a téma nem a kép középpontjában van. A D5300  
széles AF-lefedettsége és nagy sűrűségű élességpont-rendszere  
(a középső területen 9 kereszt típusú élességponttal) a legtöbb 
élességállítási helyzetet remekül kezeli, és ön többféle automatikus 
élességállítási opció – például Egypontos AF, Dinamikus AF mező, 
3D követés és Automatikus AF mező – közül választhat.

Intelligens fényképezőgép 
a jobb képekhez
Biztos lehet abban, hogy fényképezéskor a D5300 a legkülönfélébb 

fényképezési és megvilágítási helyzetekhez képes alkalmazkodni. A gép hihetetlenül 
pontos, 2016 képpontos RGB-érzékelője rendkívül precízen megállapítja a szín- és 
fényerőadatokat, amiket azután a Nikon exkluzív fényképezési helyzetfelismerő 
rendszere tüzetesen analizál. A kompozíció teljes tartalma alapján még a zár 
kioldása előtt pontosan kiszámítja az expozíciót, a vakuexpozíciót, az auto- 
matikus élességállítást és a fehéregyensúlyt. 

A pillanat kimerevítése 5 kép/mp sebességgel

A D5300 még sporteseményről és más, gyorsan mozgó 
témáról is könnyedén készít pontos felvételeket. A kb. 5 kép/mp* 
sebességű sorozatfelvétel még jobb lehetőséget kínál a kívánt pillanat 
vagy arckifejezés megörökítésére. Természetes  
portrék készítéséhez lassabb, kb. 3 kép/
mp-es* sorozatfelvételű kioldási mód is 
választható.

*A CIPA-szabvány alapján.

39
pontos AF

5 kép/mp

2016
képpontos 

RGB-érzékelő

39 pontos AF rendszer

A digitális tükörreflexes fényképezőgép optikai keresőjének használatával történő fényképezés előnyei
A digitális tükörreflexes fényképezőgépek használatának legfőbb oka az optikai kereső, amelyen keresztül valós időben, bármilyen 
fényben láthatja a témát. Az optikai keresőbe nézve szilárdan foghatja a gépet, így megakadályozhatja annak bemozdulását, élesebb 
képek készítését lehetővé téve. Emellett az optikai keresőn keresztül a gyorsan mozgó témákat is könnyebben követheti.

Magas szögből fényképezve kihangsúlyozható a mosoly természetessége Egyedi képek készíthetők alacsony perspektívából

Az egyedi nézőpontok remek felvételeket 
eredményeznek
Előfordul, hogy a legjobb nézőpont nem 
szemmagasságban van. A legtöbb 

fényképezőgéppel, illetve intelligens eszközzel azonban 
körülményes magas vagy alacsony perspektívából  
megkomponálni a felvételt. A D5300 dönthető LCD-monitora 
révén igazán egyedi nézőpontokkal kísérletezhet. A széles,  

8,1 cm-es, kb. 1 037 000 képpontos, szuperéles  
és nagy fényerejű LCD-panel vízszintesen 0–180, 

függőlegesen pedig +180 – -90 fokos 
tartományban elfordítható. Ezzel a géppel 
éppoly könnyű a tömeg feje fölül fényképezni, 
mint földközeli perspektívából meg- 
komponálni a képet úgy, hogy közben végig 

láthatja a teljes képet, illetve képernyőt. A  
D5300 élő nézet módban még az előző 

típusoknál is jobb kontraszt-AF teljesítményt nyújt,  
a témát a gyors és pontos élességállítási 

művelet révén állandóan élesen tartva*.

*A teljesítmény a használt objektívtől függően eltérő lehet. 

Széles, 

8,1 cm-es, 
dönthető 
LCD-monitor

A visszafordított LCD-monitor használatával egyszerűen készíthet önarcképet
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Moziélményt kínál a csúcsminőségű videofelvétel Ideje túllépni kreativitásának határain

A D5300 támogatja a HDMI-kapcsolatot, ezért fényképeit és videóit HDTV-n is 
visszajátszhatja. 
Megjegyzés: a visszajátszáshoz (a kereskedelemben megvásárolható) C típusú minitűs HDMI-kábelre van szükség.

A D5300 stabil fogást kínál, aminek köszönhetően kézben tartott 
géppel is egyszerű a videofelvétel.

HDR-festmény

Játékkamera hatás

Kiválasztott szín

Sziluett

Miniatűr hatás

Könnyedén örökítheti 
meg az élet mozgását
Nyugodtan otthon hagyhatja  
a videokamerát. A D5300 nem 

csupán fényképezőgép, hanem nagy teljesítményű, 
60p/50p-kompatibilis, 1920 x 1080 képpont felbontású, 
teljes HD D-videó rögzítésére képes videokamera is 
egyben. Ez azt jelenti, hogy még gyorsan mozgó  
téma esetén is gördülékeny, zökkenőmentes  
felvételt készíthet. A 24,2 tényleges megapixeles 
CMOS-képérzékelő az EXPEED 4 képfeldolgozó 
rendszerrel együttműködve bármilyen megvilágítás 
esetén tiszta, alacsony képzajú videofelvételt készít.  
A digitális tükörreflexes fényképezőgépeknek meg- 
felelő, autentikus kialakításnak köszönhetően a D5300 
biztosan tartható a kézben, így stabilabb kézi fotózást 
tesz lehetővé, miközben az új, széles, dönthető 
LCD-monitor nagyobb, és ezért kényelmesebben 
megtekinthető képet jelenít meg. A stabil kézi fotózás, 
a gép minimális bemozdulása, valamint az éles képet 
biztosító, megbízható NIKKOR objektívek széles 
választéka együttesen igazán egyedi videók készítését 
teszi lehetővé, még akkor is, ha a fotózás terén csak 
korlátozott tapasztalatokkal rendelkezik – vagy még 
azokkal sem. Ha többre vágyik, a D5300 beépített 
effektusai szórakoztató és kreatív megjelenést adnak 
videofelvételeinek, az egyszerűen használható 
beépített szerkesztési funkciók pedig állóképei és 
videofelvételei kombinálásával segítenek a rövid 
videók, rövidfilmek és más egyéb kreatív munkák 
esetén. 

Gördülékeny automatikus 
élességállítás videofelvételnél
A D5300 mind élő nézetben történő 
fényképezésnél, mind videofelvételnél 
gördülékeny automatikus élességállítást 
kínál. A tökéletesített témakövető AF és az 
állandó motoros AF (AF-F) a mozgó témán 
tartja az élességet. Az arc-prioritásos AF-nek 
köszönhetően a D5300 a felhasználó 
beavatkozása nélkül képes a tovatűnő 
arckifejezések megörökítésére. A NIKKOR 
objektívek népes családjának tagjaival 
használva az D5300 gyors és pontos 
automatikus élességállításra képes 
videofelvétel közben.

Minőségi hangszabályozás és 
beépített sztereó mikrofon
Egy videó megítélése 
nagy mértékben függ  
a hangminőségtől. Ezért 
rendelkezik a D5300 az 
utazás közben remekül használható, 
beépített sztereó mikrofonnal, amely akár 
automatikusan, akár kézzel vezérelhető, 
és 20 fokozatú beállítást kínál. A hang- 
szintek kényelmesen szabályozhatók, 
mert vizuálisan egyszerűen ellenőrizhetők 
az LCD-monitoron videofelvétel előtt és 
közben egyaránt.

1080/60p
teljes HD 
D-videó

A halkabb videofelvétel ideális eszközei
AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR
Ideális objektív a D5300 fényképezőgéphez. Halk 
működése hatékonyabb videofelvételt tesz lehetővé, 
hatékony rázkódáscsökkentő 
(VR) funkciójának 
köszönhetően pedig anélkül 
készíthet kézben tartott 
géppel videofelvételeket, 
hogy a gép bemozdulásából 
eredő élességvesztéstől 
kellene tartania.

Külön megvásárolható 
ME-1 sztereó mikrofon  
Még jobb hangminőséget érhet el  
a külön megvásárolható ME-1 sztereó 
mikrofonnal, amely minőségi sztereó hang 
rögzítésére képes, miközben minimalizálja 
az automatikus élességállítás 
zajának beszűrődését. 

Az egyedi képek és videók forrása

Még több kreativitást vihet fényképeibe és videóiba 
a kilenc egyszerűen használható speciális hatás 

alkalmazásával. Érdemes kipróbálnia az új HDR-festmény és 
Játékkamera hatás funkciókat, amelyek karakteres, művészi ízt 
adnak felvételeinek. Az effektusok hatását pedig valós időben, 
még a kép elkészítése előtt ellenőrizheti az élő nézet monitoron*.

*HDR-festmény módban a videofelvétel és az effektus hatásának előnézete nem elérhető.

Speciális hatások: Színes vázlat, Miniatűr hatás, Kiválasztott szín, Sziluett, 
Játékkamera hatás, HDR-festmény, Fényes, Sötét és Éjszakai.

Részletgazdagabb képek nagy kontrasztú 
megvilágításnál

A D5300 két megoldást is kínál arra az esetre, ha a kép fényes 
és sötétebb részei között nagyon nagy a kontraszt: a HDR és 

az aktív D-Lighting funkciókat. A HDR drámaibb hatást eredményez, és 
legjobban tájképek és egyéb mozdulatlan témák megörökítésekor használható*, 
míg az aktív D-Lighting az általános, nagy kontrasztú témák, például emberek, 
mozgó témák esetében, azok természetes színárnyalatainak megőrzésére 
ideális. Mindkét mód lehetőséget kínál a hatás erősségének beállítására.   

*A fényképezőgép HDR módjának használatakor a gép két felvételt készít  
a kioldógomb egyszeri lenyomásakor. A lehető legjobb élesség eléréséhez állvány 
használata javasolt.

Élvezni fogja a képek utólagos szerkesztését

A D5300 számos, a felvételek fényképezőgépben történő 
szerkesztését lehetővé tévő szerkesztési funkciót kínál, 

amelyekkel igazán könnyű a képek retusálása. Ezek közé tartozik az új fejlesztésű 
„Portréalanyok” D-Lighting funkció, amely az emberi téma expozícióját a sötét 
háttér természetes hangulatának megőrzése mellett növeli*.

*D-Lighting funkcióval történő portréfotózáskor a fényképezőgép legfeljebb három 
portréalanyt választ ki automatikusan.

Fotótechnikák egyszerűen

Ha a fotótéma a gyakori tématípusok valamelyikébe 
sorolható, a kép elkészítéséhez 16 motívumprogram mód 

közül választhat. A D5300 automatikusan kiválasztja a legjobb beállításokat, 
így a végeredmény pontosan az a felvétel lesz, amelyet ön kigondolt. Öt 
gyakran használt motívumprogram mód, köztük a Portré és a Tájkép, a 
módválasztó tárcsával közvetlenül elérhető. A többi motívumprogram mód, 
például a Naplemente, az 
Alkonyat/hajnal vagy az Étel 
kiválasztásához állítsa a tárcsát 
SCENE (Motívumprogram) 
állásba, majd a vezérlőtárcsa 
elforgatásával válassza ki a 
kívánt motívumprogram 
módot. 

Speciális 
hatások

Retusálás 
menü

Motívum-
program
módok

HDR / 
aktív 

D-Lighting A D-Lighting funkció használatával (Portréalanyok)

Képfeldolgozás nélkül

Aktív D-Lighting: BE

Aktív D-Lighting: KI

Makró mód
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A D5300 egyik legfőbb előnye, hogy NIKKOR objektívekkel használható. Minden egyes 
objektívvel teljesen új módon láthatja és örökítheti meg a világot. A nagy látószögű 
objektívekkel remek táj- és csoportképeket készíthet. A telefotó objektívek közelebb hozzák 
az eseményeket. A Micro-NIKKOR objektívek az apró részletek megőrzésében 
jeleskednek erős nagyításban készült felvételek esetében, a zoom 
objektívek pedig hihetetlen rugalmasságot biztosítanak fényképezés 
közben. A kimondottan a Nikon digitális tükörreflexes 
fényképezőgépekhez készített NIKKOR objektívek gyártásakor  
a megalkuvást nem ismerő minőséget tartottuk szem előtt.

Kreatív vízió: NIKKOR objektívek

Domborítsa ki ötletei szórakoztató oldalát

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
Ez a figyelemre méltóan könnyű, kisméretű és sokoldalú 
mikro objektív remek kiegészítője a DX fényképezőgépeknek. 
A 40 mm-es gyújtótávolság révén nemcsak dinamikus, 
életnagyságú (1x) közeli képeket tud készíteni, hanem egy sor különböző 
témát, például portrét vagy tájképet, is jobban elérhetővé tesz. Kitűnő micro 
NIKKOR objektív minden DX fotósnak.

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–5.6G ED VR
Szinte minden tématípushoz kiváló. E rendkívül sokoldalú objektív dinamikus, 
kb. 16,7x zoomtartománya a nagy látószögtől a szupertelefotóig terjed. 
Emellett rázkódáscsökkentés (VR) funkciót is kínál, amelynek jóvoltából 3,5 
lépésközzel hosszabb záridővel* fényképezhet. Igen kényelmes megoldás utazás közbeni fotózáshoz.

*A CIPA-szabvány alapján. Ez az érték akkor érhető el, ha az objektív egy DX-formátumú digitális 

tükörreflexes fényképezőgépre van felszerelve, a zoom objektív pedig maximális telefotó pozícióban van.

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
Ez a DX-formátumú fényképezőgépekkel való 
használatra optimalizált, könnyű és kis méretű objektív 
a rögzített gyújtótávolságú objektívekre jellemző, 
rendkívüli élességet és finom háttérelmosódást 
biztosít. A gyors rekesz különösen alkalmassá teszi 
portréfelvételek készítéséhez, és gyenge fényben is 
gazdagabb lehetőségeket biztosít.

Gyújtótávolság: 18 mm

• Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/2000 mp, f/1,8 • Fehéregyensúly: Automatikus • Érzékenység: ISO 100  
• Picture Control: Általános      ©Kwaku Alston

• Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [M] mód, 1/20 mp, f/3,2 • Fehéregyensúly: Automatikus  
• Érzékenység: ISO 200 • Picture Control: Általános      ©Kwaku Alston

Gyújtótávolság: 300 mm
• Képminőség: 14 bites RAW (NEF) • Expozíció: [A] mód, 1/500 mp, f/8 • Fehéregyensúly: 
Automatikus • Érzékenység: ISO 400 • Picture Control: Általános
©Kwaku Alston

Több fény = jobb képek
Döbbenetes, hogy egy kis fény milyen sokat jelenthet. Vaku 
használatával egy jó képből remek kép varázsolható. A vakus 
fényképezés pedig igazán egyszerű a D5300-zal. A Nikon intelligens 
i-TTL vakuvezérlési rendszere automatikusan kiértékeli a környezeti 
fényviszonyokat, és azok alapján kiszámítja az ideális megvilágítást. 

Beépített felnyíló vaku nappali és éjszakai használatra
A D5300 beépített vakuja nem csupán az 
éjszakai, illetve beltéri fotózásnál hasznos, de  
a hátulról megvilágított vagy kalapot viselő 
portréalanyok arcán jelentkező, bosszantó 
árnyékok lágyításában is jeleskedik. Egyes 
fényképezési módokban, például Automatikus 
és Portré módban a fényképezőgép 
automatikusan meghatározza a megfelelő 
megvilágítást, majd a megfelelő pillanatban  
automatikusan felcsapja a vakut. 

Még ragyogóbb

Beépített vakuval

Beépített vaku nélkül

SB-300

Természetesebb megvilágítás a külön megvásárolható vakukkal
A profi hatást keltő indirekt vakuzás 
pofonegyszerű az SB-300 vakuval*. Ha  
a vakufejet fölfelé irányítja, az általa kibocsátott 
fény a plafonról visszaverődve biztosítja  
a megfelelően lágy megvilágítást, ha a vakuból 
közvetlenül jövő fény túl erős vagy élénk lenne.

*Az SB-300 nem kompatibilis a Fejlett vezeték nélküli 
megvilágítás funkcióval.

WR-R10/WR-T10 vezeték nélküli távvezérlő
A 

WR-R10 és WR-T10 vezeték nélküli távvezérlőkkel biztosított  
a kényelmes távoli fényképezés*. Ezek a rádióhullámokat 
használó távvezérlők még fizikai akadályok (például fák) jelenléte 
esetén is lehetővé teszik a távoli fényképezést. Akár egy, akár 
több, WR-R10 egységgel felszerelt fényképezőgépet vezérelhet 
(a vezérelt gépek száma korlátlan) egy WR-T10 jeladóként történő 
használatával. A vezérlő kioldógombját félig lenyomva indíthatja 
az automatikus élességállítást, a kioldógomb hosszú ideig történő 
lenyomva tartásával pedig a sorozatfelvételt működtetheti; 
ráadásul a vezérlők segítségével a D5300 különböző funkcióit, 
például a videofelvételt is 
használhatja.

*A legnagyobb használati távolság 
kb. 20 m. A kb. 1,2 m magasságban 
mért, hozzávetőleges hatótávolság- 
tartomány az időjárási viszonyoktól 
és az esetlegesen jelen lévő 
akadályoktól függően változhat. 

Fényképmegtekintő és szerkesztő szoftver: ViewNX 2 
(mellékelt)/Capture NX 2 (külön megvásárolható)
A mellékelt ViewNX 2 szoftverrel állóképeit importálhatja, szerkesztheti  
és tallózhat közöttük, sőt akár saját filmet is készíthet. A szoftver 
képszerkesztő funkciókat is kínál, amelyekkel például átméretezheti képeit 
vagy módosíthatja fényerejüket. A Capture NX 2 szoftver segít az 
NEF-adatok (a Nikon RAW-adatai) lehetőségeinek kiaknázásában, ami  
még nagy mennyiségű adat esetén is gyors és problémamentes 
képszerkesztést tesz lehetővé. A RAW feldolgozás mellett különféle 
funkciókat is kínál, például intuitív és egyszerű képszerkesztést a színes 
vezérlőpontok, az automatikus 
retusáló ecset vagy épp  
a kötegelt feldolgozás 
segítségével. Nyugodtan 
koncentrálhat a szerkesztésre, 
mert az az eredeti kép 
megőrzésével is történhet. 
Egyéni Picture Control 
beállításai a RAW-fájlok 
feldolgozása során mind  
a ViewNX 2, mind a  
Capture NX 2 szoftver 
esetében alkalmazhatók.

WR-R10 (jeladó-vevő) WR-T10 (jeladó)

Capture NX 2

ViewNX 2
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Hagyja, hogy a technológia színesebbé tegye életét
Karcsú kialakítás kívül, fejlett technológia belül

Kisméretű és könnyű váz
A D5300 mozgalmas életre született. Az új belső felépítésnek köszönhetően az új modell 
sokkal könnyebb és kisebb méretű, mégis ugyanolyan tartós, mint a D5200. A markolatot 
is újraterveztük, így még stabilabban foghatja a gépet, akár a kereső használatával, akár élő 
nézet módban fényképez – így megakadályozhatja a fényképezőgép bemozdulását, ami 
élesebb felvételeket eredményez. A fényképezőgépet fekete, vörös és szürke színben is 
kínáljuk, így ön a stílusának legmegfelelőbbet választhatja, és máris átadhatja magát a jó 
érzésnek, amit ennek a nagy teljesítményű képalkotó eszköznek a birtoklása jelent.

Az optikai kereső, a színtiszta képek forrása
A D5300 újratervezett pentatükre már kb. 0,82x nagyítást kínál kb. 95%-os 
képfedés mellett, így ön tisztán és pontosan láthatja, mit fényképez. 

Az „P” gomb: kapu a gyorsbeállításokhoz
Még egyszerűbbé teszi a D5300 használatát, hogy a leggyakrabban 
használt beállítások az új „P“, gomb megnyomásával közvetlenül,  
a menü megnyitása nélkül elérhetővé váltak. Ha akarja, egyből  
a Retusálás menübe léphet, vagy visszajátszás közben kiválaszthatja, 
mely képeket szeretné intelligens eszközére küldeni.

Széles monitor teljes képernyős képmegjelenítés funkcióval
Hogy még jobban kihasználhassa a 
D5300 széles, 8,1 cm-es LCD-monitorát, 
annak képarányát 4:3-ról 3:2-re 
változtattuk, így képei teljes egészén, 
széltől szélig ellenőrizheti az élességet.

D5200 D5300

1 Kioldógomb
2 Főkapcsoló
3 Az ML-L3 távvezérlő 

infravörös érzékelője (elöl)
4 Expozíciókompenzáció gomb /

rekeszérték-állító gomb / 
vakukompenzáció gomb

5 Információs gomb
6 Élő nézet kapcsoló
7 Videofelvétel gomb 
8 Módválasztó tárcsa
9 AF-segédfény / 

önkioldó jelzőfény / 
vörösszemhatás-
csökkentő lámpa

! Beépített vaku
" Vakupapucs (külső vakukhoz)
# Sztereó mikrofon
$ Hangszóró
% Vaku mód gomb / 

vakukompenzáció gomb

& Funkciógomb
( Csatlakozófedél (külső 

mikrofon csatlakozója, 
USB- és AV-csatlakozó, 
tartozék csatlakozó, 
HDMI minitűs csatlakozó)

) Objektívkioldó gomb
~ Kioldási mód gomb / 

sorozatfelvétel gomb / 
önkioldó gomb / 
távvezérlés gomb

+ Az ML-L3 távvezérlő 
infravörös érzékelője 
(hátul)

, Monitor
- Menü gomb
. A kereső ablaka
/ Dioptriaszabályzó
: P gomb
; AE-L/AF-L gomb / 

védelem gomb
< Vezérlőtárcsa

= Visszajátszás gomb
> Választógomb
? OK gomb
@ Kártyafedél
[ Visszajátszási nagyítás 

gomb
\ Törlés gomb
] Kártyaművelet 

jelzőfénye
^ Visszajátszási kicsinyítés 

gomb / kiskép gomb / 
súgó gomb

_ Akkumulátorfedél
{ Állványmenet

Elnevezések

15

Rendszerábra
KERESŐTARTOZÉKOK VAKUK

DG-2 keresőnagyító

DR-6 derékszögű 
keresőtoldalék

DK-20C dioptriakorrekciós 
szemlencsék (-5 – +3 m-1)

DK-22 keresőadapter

DK-5 keresősapka*

DK-25 gumi szemkagyló*

SB-910 
vaku SB-700 

vaku

SB-400 
vaku 

SB-300 
vaku 

R1C1 makrovaku 
szett vezérlővel

Stúdióvakuk** SB-910/700/400/300 
vaku

AS-15 
szinkronizálási 

csatlakozó adapter

SC-28/29 TTL 
vezérlőkábel

TÁVVEZÉRLŐ, GPS TARTOZÉKOK ÉS SZTEREÓ MIKROFON

MC-DC2 vezetékes távkioldó

ME-1 sztereó 
mikrofon

ML-L3 távvezérlő

GP-1A GPS-egység WR-R10 vezeték nélküli 
távvezérlő (jeladó-vevő)

WR-R1 vezeték nélküli 
távvezérlő  
(jeladó-vevő/jeladó)

WR-T10 vezeték 
nélküli távvezérlő 

(jeladó)

WR-T10 WR-1 

TV-képernyő**

HDMI-kábel**

EG-CP16 audio-video kábel*  

TV-TARTOZÉKOK

FSA-L1 Fieldscope toldalék 
digitális tükörreflexes 
fényképezőgéphez

FSA-L2 Fieldscope toldalék 
digitális tükörreflexes 
fényképezőgéphez

DIGISCOPE 
TARTOZÉKOK

EN-EL14a lítium-ion 
akkumulátor*

EH-5b hálózati 
tápegység

EP-5A 
tápcsatlakozó

HÁLÓZATI TÁPEGYSÉGEK, AKKUMULÁTOROK ÉS TÖLTŐK

MH-24 
akkumulátortöltő*

Intelligens eszköz** (iOS/
Android operációs rendszer)

Wireless Mobile 
Utility†

ALKALMAZÁSOK 
INTELLIGENS ESZKÖZÖKRE

CF-DC2 félpuha 
tok

TOK
SD-memóriakártya**

TARTOZÉKOK SZÁMÍTÓGÉPES HASZNÁLATHOZ
PC-kártyaadapter**
SD-kártyaolvasó**

UC-E17*/UC-E6 USB-kábel

Capture NX 2

ViewNX 2*

Személyi számítógép**
Camera Control Pro 2

NIKKOR OBJEKTÍVEK

A D5300 
fényképezőgépet 
kifejezetten az 
AF-motorral felszerelt 
AF-S és AF-I NIKKOR 
objektívekkel való 
használatra terveztük

*Mellékelt tartozék **Nem Nikon termék † Ingyenesen letölthető az egyes intelligens eszközöket kiszolgáló alkalmazás-áruházakból.

Memóriakártyák kapacitása 
Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy 16 GB-os SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I kártya 
hozzávetőlegesen hány képet tud tárolni különböző képminőség- és képméret-beállítások esetén.

Képminőség Képméret Fájlméret1 Képek száma1 Puffer kapacitása2

NEF (RAW), tömörített, 14 bites — 23,8 MB 437 6
NEF (RAW), tömörített, 12 bites — 19,0 MB 524 13

JPEG finom
Nagy 12,0 MB 1000 100

Közepes 7,4 MB 1700 100
Kicsi 3,8 MB 3300 100

JPEG normál
Nagy 6,3 MB 2000 100

Közepes 3,8 MB 3300 100
Kicsi 2,0 MB 6300 100

JPEG alap
Nagy 2,7 MB 3900 100

Közepes 1,9 MB 6500 100
Kicsi 1,0 MB 12100 100

Jóváhagyott memóriakártyák
A D5300 fényképezőgéphez az alábbi tesztelt és elfogadott SD-memóriakártyák használatát javasoljuk. 
Videofelvételhez legalább class 6 minősítésű, vagy annál nagyobb írási sebességű kártyák használatát ajánljuk. 
Alacsonyabb írási sebességű kártya használatakor a felvétel váratlanul megszakadhat.

SD-memóriakártyák SDHC-memóriakártyák4 SDXC-memóriakártyák5 

SanDisk

2 GB3

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Toshiba

Panasonic
4 GB, 6 GB, 8 GB, 

 12 GB, 16 GB, 24 GB, 32 GB
48 GB, 64 GB

Lexar Media 

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

—

  Platinum II 64 GB

  Professional 64 GB, 128 GB

  Full-HD Video — 4 GB, 8 GB, 16 GB —

1 A számok hozzávetőleges értékek. Az eredmény a kártya típusától, a fényképezőgép beállításaitól és a rögzített kompozíció jellemzőitől függően változik.
2 Az átmeneti tárolóban tárolható felvételek száma ISO 100 beállítás esetén. Az érték csökken, ha be van kapcsolva a hosszú expozíció zajcsökkentése, az 

automatikus torzításvezérlés vagy a dátum nyomtatása funkció.
3 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kezeli-e a 2 GB méretű kártyákat.
4 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az SDHC szabvánnyal. A fényképezőgép 

támogatja az UHS-I szabványt.
5 Ha a kártyát kártyaolvasóval vagy más eszközzel is használni kívánja, ellenőrizze, hogy az eszköz kompatibilis-e az SDXC 

szabvánnyal. A fényképezőgép támogatja az UHS-I szabványt.



Fényképezőgép típusa Tükörreflexes digitális fényképezőgép
Az objektív rögzítése Nikon F-bajonett (AF-csatlakozókkal)
Tényleges látószög Nikon DX-formátum; a gyújtótávolság az FX-formátumú látószöget kínáló objektívek 

gyújtótávolsága körülbelül 1,5-szeresének megfelelő
Tényleges pixelszám 24,2 millió
Képérzékelő 23,5 × 15,6 mm-es CMOS-érzékelő
Teljes pixelszám 24,78 millió
Porosodáscsökkentő rendszer Képérzékelő tisztítása, porszemcse-eltávolítási referenciaadatok (külön megvásárolható Capture NX 2 szoftver szükséges)
Képméret (képpontban) • 6000 × 4000 [L] • 4496 × 3000 [M] • 2992 × 2000 [S]
Fájlformátum • NEF (RAW): 12 vagy 14 bites, tömörített • JPEG: JPEG-alapszabvánnyal kompatibilis; 

beállítások és tömörítési arányok: Finom (kb. 1:4), Normál (kb. 1:8), Alap (kb. 1:16)  
• NEF (RAW) + JPEG: egyazon kép NEF (RAW) és JPEG formátumban is rögzítésre kerül

Picture Control rendszer Általános, Semleges, Élénk, Monokróm, Portré és Tájkép; a beállítások módosíthatók, az 
egyéni Picture Control beállítások menthetők

Adattároló SD- (Secure Digital), illetve UHS-I-kompatibilis SDHC- és SDXC-memóriakártyák
Fájlrendszer DCF (Design Rule for Camera File System = Kamera fájlrendszer felépítési szabály) 2.0, DPOF (Digital 

Print Order Format = Digitális nyomtatási előrendelés formátum), Exif (Exchangeable Image File Format 
for Digital Still Cameras = Cserélhető képfájl-formátum digitális álló fényképezőgépekhez) 2.3, PictBridge

Kereső Fix betekintési távolságú, pentatükrös, tükörreflexes kereső
Képfedés Kb. 95% vízszintesen és 95% függőlegesen
Nagyítás Körülbelül 0,82x (50 mm f/1,4 objektív a végtelenre állítva; -1,0 m-1)
Betekintési távolság 18 mm (-1,0 m-1; a keresőlencse felületének közepétől mért távolság)
Dioptriaszabályzás -1,7 és +1 m-1 között
Mattüveg B típusú BriteView Clear Matte Mark VII mattüveg
Tükör Gyors visszatérésű
Objektívrekesz Elektronikusan vezérelt, azonnali visszaállású
Kompatibilis objektívek Az automatikus élességállítás használható AF-S és AF-I objektívekkel; az automatikus élességállítás 

nem használható más G és D típusú objektívekkel, AF objektívekkel (az IX-NIKKOR objektívek és 
F3AF fényképezőgéphez készült objektívek nem támogatottak), valamint AI-P objektívekkel; 
nem-CPU objektív használható M módban, de a fényképezőgép fénymérő rendszere nem működik 
Az elektronikus távolságmérő f/5,6 vagy annál nagyobb maximális rekeszű objektív esetén használható

Zár típusa Elektronikus vezérlésű, függőleges lefutású, fókuszsíkban lévő zár
Záridő 1/4000–30 mp, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközökkel; hosszú expozíció; időzített
Vakuszinkron sebessége X=1/200 mp; 1/200 mp vagy hosszabb záridővel tud szinkronizálni
Kioldási módok 8 (Egyképes), ! (Lassú sorozatfelvétel), 9 (Gyors sorozatfelvétel), J (Halk kioldás),  

E (Önkioldó), " (Késleltetett távkioldás; ML-L3), # (Gyorsreagálású távkioldás; ML-L3), az 
időzített fényképezés támogatott

A képtovábbítás sebessége • ! Legfeljebb 3 kép/mp • 9 Legfeljebb 5 kép/mp (JPEG és 12 bites NEF/RAW) vagy  
4 kép/mp (14 bites NEF/RAW). Megjegyzés: a fenti képkockasebesség-értékek az alábbi 
beállítások mellett értendők: folyamatos motoros AF, kézi vagy záridő-előválasztásos 
automatikus expozíció, 1/250 másodperces vagy rövidebb záridő, a kioldás az a1  
(AF-C prioritás) egyéni beállításra állítva, a többi beállítás alapértékre állítva

Önkioldó 2 mp, 5 mp, 10 mp, 20 mp; 1–9 expozíció
Fénymérési mód TTL fénymérési rendszer 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával
Fénymérési módszer • Mátrixmérés: 3D színes mátrixmérés II (G, D és E típusú objektívekkel); színes mátrixmérés 

II (más CPU objektívekkel) • Középre súlyozott fénymérés: 75%-os súlyt kap a kép 
középpontjában lévő 8 mm átmérőjű kör • Célpont-fénymérés: 3,5 mm átmérőjű körben mér  
(a teljes kép kb. 2,5%-a), amelynek közepe a kiválasztott élességpontra esik

Fénymérési tartomány • Mátrixmérés vagy középre súlyozott fénymérés: 0–20 Fé • Célpont-fénymérés: 2–20 Fé
(ISO 100 egyenérték,  
f/1,4 objektív, 20 °C)
Fénymérő csatolása CPU
Expozíciós módok Automatikus módok (i Automatikus; j Vaku nélküli automatikus); Programozott automatikus 

rugalmas programmal ( P ); Záridő-előválasztásos automatikus (S ); Rekesz-előválasztásos 
automatikus (A ); Kézi (M ); Motívumprogram módok (k Portré; l Tájkép;  
p Gyermek; m Sport; n Makró; o Éjszakai portré; r Éjszakai tájkép; s  Összejövetel/beltéri;  
t Tengerpart/hó; u Naplemente; v Alkonyat/hajnal; w Háziállat portré; x Gyertyafény;  
y Virág; z Őszi színek; 0 Étel); Speciális hatások módok ( % Éjszakai; g Színes vázlat;  
' Játékkamera hatás; ( Miniatűr hatás; 3 Kiválasztott szín; 1 Sziluett; 2 Fényes; 3 Sötét;  
) HDR-festmény)

Expozíciókompenzáció -5 – +5 Fé 1/3 Fé vagy 1/2 Fé lépésközzel P, S, A és M módokban
Expozíciósorozat 3 kép 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Expozíció rögzítése A mért fényérték az A (L) gombbal rögzíthető
ISO érzékenység ISO 100–12 800, 1/3 lépésközzel. Az érzékenység körülbelül 0,3; 0,7; vagy 1 Fé értékkel ISO 12 800 
(ajánlott expozícióindex) fölé növelhető (ez ISO 25 600-nak felel meg); ISO érzékenység automatikus szabályozása használható
Aktív D-Lighting Automatikus, Extra magas, Magas, Normál, Alacsony, Ki
ADL expozíciósorozat 2 kép
Automatikus élességállítás Nikon Multi-CAM 4800DX automatikus élességállítási érzékelőmodul TTL fázisérzékeléssel, 39 

élességponttal (köztük 9 kereszt típusú érzékelő) és AF-segédfénnyel (hatótávolság: kb. 0,5–3 m)
Érzékelési tartomány -1 – +19 Fé (ISO 100, 20°C)
Objektív motor • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos motoros AF (AF-C); 

Automatikus AF-S/AF-C választás (AF-A); a prediktív élességkövetés automatikusan aktiválódik  
a téma helyzetétől függően • Kézi élességállítás (MF): az elektronikus távolságmérő használható

Élességpont 39 vagy 11 élességpont közül választható
AF mező módok Egypontos AF; 9, 21 vagy 39 pontos dinamikus AF mező; 3D követés; Automatikus AF mező
Élességrögzítés Az élesség a kioldógombot félig lenyomva (egyszeri motoros AF) vagy az A(L) gomb megnyomásával rögzíthető
Beépített vaku i, k, p, n, o, s, w, g, ': Automatikus vakuzás, automatikus felnyílással  

P, S, A, M, 0 : Kézi felnyitás a vaku kioldógombjával
Kulcsszám Kb. 12, kézi vakuzásnál 13 (méterben, ISO 100, 20 °C)
Vakuvezérlés TTL: i-TTL vakuvezérlés a 2016 képpontos RGB-érzékelő használatával, elérhető a beépített 

vakuval, valamint az SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 és T103 vakuval; i-TTL 
kiegyenlített derítővakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez mátrixmérés és középre 
súlyozott fénymérés esetén, általános i-TTL vakuzás digitális tükörreflexes fényképezőgéphez 
célpont-fénymérésnél

Vaku módok Automatikus, Automatikus vörösszemhatás-csökkentéssel, Automatikus hosszú záridejű szinkron, 
Automatikus hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-csökkentéssel, Derítő vakuzás, 
Vörösszemhatás-csökkentés, Hosszú záridős szinkron, Hosszú záridejű szinkron vörösszemhatás-
csökkentéssel, Hosszú záridejű szinkron a hátsó redőnyre, Szinkron a hátsó redőnyre, Ki

Vakukompenzáció -3 és +1 Fé között, 1/3 vagy 1/2 Fé lépésközzel
Vaku készenléti jelzőfénye A beépített vaku vagy külső vaku teljes töltöttsége esetén világít, teljes vakuteljesítménnyel végzett villantás után villog
Vakupapucs ISO 518 vakupapucs szinkron- és adatcsatlakozókkal és biztonsági retesszel
Nikon Kreatív Megvilágítási  SB-910, SB-900, SB-800 vagy SB-700 fővaku, illetve SU-800 vezérlő használata esetén 
Rendszer (CLS) támogatja a Fejlett vezeték nélküli megvilágítást; CLS-kompatibilis vakuegység használata 

esetén támogatja a Vaku színinformációk közlése funkciót 
Szinkroncsatlakozó aljzat AS-15 szinkronizálási csatlakozó adapter (külön megvásárolható)
Fehéregyensúly Automatikus, Izzólámpa, Fénycső (7 típus), Közvetlen napfény, Vaku, Felhős, Árnyék, 

Felhasználói, a Felhasználói kivételével mindegyik beállítás finomhangolható
Fehéregyensúly-sorozat 3 kép 1 lépésközzel
Objektív motor élő nézetben • Automatikus élességállítás (AF): Egyszeri motoros AF (AF-S); Folyamatos motoros AF (AF-F) • Kézi élességállítás (MF)
AF mező módok Arc-prioritásos AF, Széles mezős AF, Normál mezős AF, Témakövető AF
Automatikus élességállítás Kontrasztérzékelő AF a kép bármely területén (a fényképezőgép automatikusan választja ki az 

élességállítás pontját, ha az Arc-prioritásos AF vagy a Témakövető AF van kiválasztva)
Automatikus program választás i és j módban használható
Retusálás menü D-Lighting, Vörösszemhatás-korrekció, Levágás, Monokróm, Szűrőeffektusok, Színegyensúly, 

Képátfedés, NEF (RAW) feldolgozás, Gyors retusálás, Kiegyenesítés, Torzításvezérlés, 
Halszemoptika, Vonalrajz, Színes vázlat, Perspektíva korrekció, Miniatűr hatás, Kiválasztott szín, 
Videoszerkesztés, Előtte-utána összehasonlítás

Video-fénymérés TTL fénymérés a fő képérzékelő használatával
Fénymérési módszer Mátrix
Videó képmérete (képpontban)  • 1920 × 1080; 60p (progresszív)/50p/30p/25p/24p, H magas/normál • 1280 × 720; 60p/50p, 
és képkockasebessége H magas/normál • 640 × 424; 30p/25p, H magas/normál. A képkockasebesség 30p  

(a tényleges érték 29,97 kép/mp) vagy 60p (a tényleges érték 59,94 kép/mp) lehet, ha az NTSC 
opció van kiválasztva videó módban; 25p és 50p lehet, ha a PAL opció van kiválasztva videó 
módban; a tényleges képkockasebesség 23,976 kép/mp, ha a 24p opció van kiválasztva 

Fájlformátum MOV
Videotömörítés H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Hangrögzítési formátum Lineáris PCM
Hangrögzítő eszköz Beépített vagy külső sztereó mikrofon; az érzékenység beállítható
Felvételek maximális hossza 29 perc 59 mp. (20 perc 1920 × 1080; 60p/50p beállítással, 3 perc Miniatűr hatás módban)
ISO érzékenység ISO 100–12 800; kb. 0,3, 0,7, illetve 1 Fé értékkel (ISO 25 600 egyenérték) ISO 12 800 fölé növelhető
Monitor 8,1 cm-es, (3:2), kb. 1 037 000 képpontos (720 × 480 × 3 = 1 036 800 képpont), dönthető, 170 

fokos megtekintési szögű, kb. 100%-os képfedésű TFT monitor fényerő-beállítási lehetőséggel
Visszajátszás Teljes képes és kisképes (egyszerre 4, 12 vagy 80 kiskép, illetve naptár) visszajátszás 

zoommal, Videó lejátszása, Fénykép és/vagy videó diavetítés, Hisztogramkijelzés, 
Csúcsfények, Automatikus képelforgatás, Kép értékelése és Megjegyzés (max. 36 karakter)

USB Nagy sebességű USB
Videó kimenet NTSC, PAL
HDMI-kimenet C típusú minitűs HDMI-csatlakozó
Tartozék csatlakozó • Vezeték nélküli távvezérlő: WR-1, WR-R10 (külön megvásárolható) • Vezetékes távkioldó: 

MC-DC2 (külön megvásárolható) • GPS-egység: GP-1/GP-1A (külön megvásárolható)
Hangbemenet Sztereó minitűs dugasz (3,5 mm-es átmérő); támogatja a külön megvásárolható ME-1 sztereó mikrofont
Vezeték nélküli szabványok IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Kommunikációs protokollok • IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Működési frekvencia 2412–2462 MHz (1–11 csatorna)
Tartomány (látómező) Kb. 30 m (interferencia nélkül; a tartomány a jelerősségtől és az esetlegesen jelen lévő 

akadályoktól függően változik)
Frissítési gyakoriság 54 Mbps; az IEEE szabvány szerinti maximális logikai adatátviteli sebességek; a tényleges 

sebesség eltérő lehet
Biztonság • Hitelesítés: nyílt rendszer, WPA2-PSK • Titkosítás: AES
Vezeték nélküli beállítás WPS támogatása
Elérési protokollok Infrastruktúra
A helyadatok vételi frekvenciája 1575,42 MHz (C/A kód)
Geodézia WGS84
Nyelv Angol, arab, bengáli, cseh, dán, finn, francia, görög, hindi, holland, indonéz, japán, kínai 

(egyszerűsített és hagyományos), koreai, lengyel, magyar, német, norvég, olasz, orosz, perzsa, 
portugál (portugáliai és brazil), román, spanyol, svéd, tamil, thai, török, ukrán, vietnami

Akkumulátor Egy db EN-EL14a lítium-ion akkumulátor
Hálózati tápegység EH-5b hálózati tápegység (használatához a külön megvásárolható EP-5A hálózati tápcsatlakozó szükséges)
Állványmenet 1/4 hüvelyk (ISO 1222)
Méret (Sz × Ma × Mé) Kb. 125 × 98 × 76 mm
Tömeg Kb. 530 g (akkumulátorral, memóriakártyával, de vázsapka nélkül); kb. 480 g (csak a váz)
Működési környezet Hőmérséklet: 0–40 °C; páratartalom: 85% vagy kisebb (nem lecsapódó)
Mellékelt tartozékok   EN-EL14a lítium-ion akkumulátor, MH-24 akkutöltő, DK-5 keresősapka, DK-25 gumi szemkagyló,  
(országonként vagy  UC-E17 USB-kábel, EG-CP16 audio-video kábel, AN-DC3 szíj, BF-1B vázsapka, BS-1 
régiónként különbözhetnek)   vakupapucs-fedél, ViewNX 2 CD-ROM
• Az SD, az SDHC és az SDXC logó az SD Card Association védjegyei. • A PictBridge védjegy. • A HDMI, a HDMI logó és 
a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • A Google és az 
Android™ a Google Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei. • A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.  
• A termékek és a márkanevek a gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. • Az ebben a tájékoztatóban a keresőkben,  
az LCD-monitorokon, illetve a képernyőkön látható képek szimulációk.
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