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• Φακός: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF δυναμικής περιοχής (25 σημεία) • Έκθεση: λειτουργία [S], 1/2500 δευτ., f/7,1 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη 0 • Ευαισθησία: ISO 160 • Picture Control: Τυπικό ©Mirco Lazzari

• Φακός: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF επιλογής περιοχής από ομάδα • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1000 δευτ., f/6,3 • Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος (7.140 K) • Ευαισθησία: ISO 1000 • Picture Control: Τυπικό ©Ole Jørgen Liodden

ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΙΛΙΟΣΤΟ
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ,
ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ
Κάντε ένα βήμα μπροστά. Πλήρως εξοπλισμένη ώστε να συνοδεύει τις φιλοδοξίες σας με καταπληκτικές εικόνες,
η D5 χαρίζει ισχύ και ακρίβεια που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Το εκπληκτικό σύστημα αυτόματης εστίασης νέας
γενιάς της Nikon με 153 σημεία εξασφαλίζει εντυπωσιακά ευρύτερη κάλυψη είτε φωτογραφίζετε έναν αγώνα είτε μια
κοσμική εκδήλωση. Μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις σε ταχύτητες έως 12 fps με διαρκείς λειτουργίες AF και AE,
ενώ παράλληλα με τη νέα προσωρινή μνήμη μπορείτε να αποτυπώνετε έως και 200 φωτογραφίες NEF (RAW) σε μία
ριπή υψηλής ταχύτητας. Οι νέοι αισθητήρες εικόνας και μέτρησης αποδίδουν εντυπωσιακή ακρίβεια στην αναγνώριση
θεμάτων και στις λεπτομέρειες της εικόνας ακόμη και σε ακραίες συνθήκες φωτισμού. Καθώς διαθέτει την υψηλότερη
εκτεταμένη ευαισθησία στην ιστορία της Nikon (την ασυναγώνιστη τιμή ISO 3280000), είστε ελεύθεροι να φωτογραφίζετε
σε ευαισθησίες που κυμαίνονται από φωτεινό ηλιακό φως έως αστρονομικό λυκόφως. Ταυτόχρονα, καθώς παρέχει το
μεγαλύτερο εύρος τυπικής ευαισθησίας ISO στην ιστορία της Nikon, εξασφαλίζει μοναδική ποιότητα εικόνας έως και σε
ISO 102400. Για video που κόβουν την ανάσα, η λειτουργία D-Movie δίνει πλέον στους χρήστες τη δυνατότητα εγγραφής
video υψηλής ανάλυσης 4K/UHD στη φωτογραφική μηχανή με ανάγνωση σε επίπεδο κάθε κουκίδας για μέγιστη ποιότητα
εικόνας. Όπου και να σας οδηγεί το δημιουργικό σας όραμα, αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι έτοιμη να πάει πιο μακριά.

Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τύπου XQD και
τύπου CF.
Και οι δύο τύποι περιλαμβάνουν διπλές υποδοχές για δύο
κάρτες μνήμης ιδίου τύπου..

Συμβατότητα AF έως και σε μόλις -4 EV—
κορυφαίες επιδόσεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
Με νέα σχεδίαση ώστε ο θόρυβος να διατηρείται στο
απόλυτα ελάχιστο, η μονάδα αισθητήρα αυτόματης
εστίασης Multi-CAM 20K της D5 εξασφαλίζει εστίαση στα
-4 EV2 με το κεντρικό σημείο και στα -3 EV2 με όλα τα σημεία
εστίασης. Η απόδοση AF είναι εξαιρετική ακόμη και κατά τις
λήψεις με χαμηλό φωτισμό ή με μικρή αντίθεση. Σε
συνδυασμό με το εξαιρετικό εύρος ISO της φωτογραφικής
μηχανής και τον νέο αισθητήρα μέτρησης RGB 180K-pixel, η
D5 διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες λήψης σας.
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Σε ISO 100 και 20 °C/68 °F.

Βελτιωμένες λειτουργίες AF

Κλείδωμα AF με δυνατότητα ρύθμισης

Το νέο σύστημα AF ενισχύει και τις επτά λειτουργίες επιλογής
περιοχής AF. Η λειτουργία AF μονού σημείου εκμεταλλεύεται
τα μικρότερα σημεία εστίασης για να αποδίδει απόλυτη
ακρίβεια. Στη λειτουργία AF δυναμικής περιοχής3, AF
επιλογής περιοχής από ομάδα, Παρακολούθησης 3D και AF
αυτόματης επιλογής περιοχής, ο αυξημένος αριθμός γενικών
σημείων εστίασης βελτιώνει την παρακολούθηση θέματος
καθώς κάθε περιοχή AF καλύπτεται εκτενώς. Ακόμη και κατά
τις λήψεις με υψηλή ταχύτητα, θα μπορείτε να αποτυπώσετε
γρήγορα κινούμενα, απρόβλεπτα θέματα με ανεπανάληπτη
ομαλότητα.

Στη λειτουργία AF-C, η
φωτογραφική μηχανή
ενεργοποιεί την προ
καταρκτική παρ
ακολούθηση εστίασης εάν
ένα θέμα κινηθεί προς ή
μακριά από τη φωτο
γραφική μηχανή. Υπάρχουν
δύο τρόποι για να
ρυθμίσετε την απόδοση της λειτουργίας κλειδώματος AF ή
παρακολούθησης εστίασης με κλείδωμα.5 Η «Απόκριση AF
μπλοκαρισμένης λήψης» είναι ιδανική όταν κάποιο άτομο
περνάει ανάμεσα στο θέμα και τη φωτογραφική μηχανή.
Ορίστε την επιλογή «Γρήγορη» όταν θέλετε να γίνεται εύκολα
μετάβαση της εσ τίασης ανάμεσα σ το θέμα που
παρεμβάλλεται και το αρχικό θέμα. Επιλέξτε «Καθυστερημένη»
εάν θέλετε να διατηρήσετε την εστίαση στο αρχικό θέμα.
Επιλέξτε «Σπασμωδική» εάν το θέμα τείνει να σταματάει και
να κινείται απρόβλεπτα. Επιλέξτε «Σταθερή» εάν το θέμα
κινείται με σταθερή ταχύτητα.
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Αποκλειστικός μηχανισμός AF—
ισχύς και ακρίβεια

• Φακός: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF δυναμικής περιοχής (25 σημεία) • Έκθεση: λειτουργία [M],
1/3200 δευτ. f/2,8 • Ισορροπία λευκού: άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 125 • Picture Control: Τυπικό ©Matthias Hangst

Στηρίξτε ιδανικά τη δημιουργικότητά σας με το σύστημα AF νέας γενιάς
153 σημεία εστίασης, 99 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type) και
αποκλειστικός μηχανισμός AF

/
/
/

Στη λειτουργία εστίασης AF-C , η φωτογραφική μηχανή
εστιάζει με βάση τις πληροφορίες από γύρω σημεία
εστίασης εάν το θέμα απομακρυνθεί για λίγο από το
επιλεγμένο σημείο. Ο αριθμός σημείων εστίασης διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία που έχει επιλεγεί:

5 Διατίθεται στη λειτουργία φακού AF-C.

• AF δυναμικής περιοχής 25 σημείων4: Επιλέξτε
αυτό το στοιχείο, όταν υπάρχει χρόνος για τη σύνθεση της
φωτογραφίας ή κατά τη φωτογράφιση θεμάτων που
κινούνται κατά προβλέψιμο τρόπο. Λόγου χάρη κατά τη
φωτογράφιση δρομέων ή αγωνιστικών αυτοκινήτων σε
πίστα.

• AF δυναμικής περιοχής 72 σημείων4: Επιλέξτε
αυτό το στοιχείο, όταν υπάρχει χρόνος για τη σύνθεση της
φωτογραφίας ή κατά τη φωτογράφιση θεμάτων που
κινούνται απρόβλεπτα, όπως ποδοσφαιριστές.

• AF δυναμικής περιοχής 153 σημείων: Επιλέξτε
αυτό το στοιχείο όταν φωτογραφίζετε θέματα που
κινούνται γρήγορα και δεν μπορείτε να τα καδράρετε
εύκολα στο σκόπευτρο, όπως τα πουλιά.

Κίνηση θέματος: Σπασμωδική

Παρακολουθήστε γρήγορα κινούμενα θέματα με εκπληκτική
ακρίβεια και σε μεγάλες αποστάσεις. Η φωτογραφική
μηχανή αναγνωρίζει το θέμα ως περιοχή με χρήση του
επιλεγμένου σημείου και των σημείων που το περιβάλλουν
ως ομάδα. Εάν εντοπιστούν πρόσωπα στη λειτουργία
εστίασης AF-S, η φωτογραφική μηχανή θα δίνει προ
τεραιότητα στα θέματα των πορτραίτων.

Η D5 περιλαμβάνει ένα εντελώς νέο σύστημα AF με 153
πυκνά σημεία εστίασης (55 επιλέξιμα σημεία) και 99
αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type)1. Ως
αποτέλεσμα, η συνολική κάλυψη είναι υψηλότερη κατά
130% σε σύγκριση με την κάλυψη που παρέχει η D4S. Όλα τα
σημεία εστίασης είναι συμβατά με τους φακούς AF NIKKOR
με ανοικτό διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο ενώ τα 15 κεντρικά
σημεία εστίασης συνεργάζονται με ταχύτητα ωφέλιμου
διαφράγματος f/8. Οι 99 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης
(cross-type)1 στο κέντρο και τις περιφερειακές περιοχές,
αποδίδουν μοναδική απόδοση εντοπισμού θέματος: η
παρακολούθηση μικρών θεμάτων που κινούνται γρήγορα
μπορεί να γίνει πλέον με ένα νέο επίπεδο ακρίβειας. Τα
θέματα στο άκρο του κάδρου εντοπίζονται εύκολα και η
κατακόρυφη λήψη έχει βελτιωθεί εξαιρετικά.

Σημεία εστίασης:
Επιλέξιμα σημεία εστίασης:
Αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης (cross-type)

Λειτουργία AF δυναμικής περιοχής (25, 72 και
153 σημείων)

AF επιλογής περιοχής από ομάδα

Εντοπίστε τα θέματα και κρατήστε σταθερή την εστίαση
με ευρύτερη και πυκνότερη κάλυψη
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Χάρη στη νέα μονάδα AF ASIC, η λειτουργία AF επωφελείται
μονίμως από τη μέγιστη υπολογιστική ισχύ της φωτογραφικής
μηχανής. Καθώς αποτελείται από έναν αποκλειστικό μηχανισμό
AF με δυνατότητα εκτέλεσης γρήγορων υπολογισμών και
μικροϋπολογιστή ελέγχου ακολουθιών, αυτή η νέα μονάδα
αποδίδει κορυφαία απόκριση AF, προηγμένο εντοπισμό θέματος
και λεπτομερή ανάλυση σκηνής. Όσο γρήγορη και να είναι
η δράση, η φωτογραφική μηχανή δεν συμβιβάζεται.
Πραγματοποιήστε λήψεις σε ταχύτητες έως και 12 fps σε
λειτουργία παρακολούθησης AE/AF ή σε ταχύτητα έως 14 fps σε
λειτουργία λήψης με τον καθρέφτη πάνω. Η παρακολούθηση AF
και η ορατότητα από το σκόπευτρο έχουν βελτιωθεί σε εξαιρετικό
βαθμό κατά τις λήψεις αθλητικών σκηνών ή στις λήψεις σε
οποιεσδήποτε σκηνές όπου τα θέματα έχουν την τάση να
αλλάζουν ξαφνικά κατεύθυνση. Οι ταχύτεροι σειριακοί μηχανισμοί
κλείστρου και καθρέφτη μειώνουν σημαντικά τους χρόνους
διακοπής προβολής στο σκόπευτρο στη διάρκεια των ριπών με
μεγάλη ταχύτητα.

Στη λειτουργία AF δυναμικής περιοχής 25 ή 72 σημείων, ο αριθμός
σημείων εστίασης που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι κάτω από 25 ή
72, ανάλογα με το κύριο σημείο εστίασης που έχει επιλεγεί.

Παρακολούθηση 3D
Στη λειτουργία εστίασης AF-C, η φωτογραφική μηχανή
παρακολουθεί τα θέματα που αφήνουν το επιλεγμένο
σημείο εστίασης και επιλέγει νέα σημεία εστίασης, όπως
απαιτείται. Χρησιμοποιείται για τη γρήγορη σύνθεση
φωτογραφιών με θέματα που κινούνται απρόβλεπτα από τη
μία πλευρά στην άλλη, όπως οι παίκτες τένις.

AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Ο αριθμός σημείων εστίασης που λειτουργούν ως αισθητήρες
σταυροειδούς διάταξης (cross-type) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
διάφραγμα.

/ /

Το σύστημα AF της D5 εντοπίζει τα θέματα χαμηλής αντίθεσης.

Η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει αυτόματα το θέμα και
επιλέγει το σημείο εστίασης. Εάν η φωτογραφική μηχανή
εντοπίσει κάποιο πρόσωπο, θα δώσει προτεραιότητα στο
θέμα του πορτραίτου. Τα ενεργά σημεία εστίασης
επισημαίνονται για λίγο αφού εστιάσει η φωτογραφική
μηχανή. Στη λειτουργία AF-C , το κύριο σημείο εστίασης
εμφανίζεται αφού απενεργοποιηθούν τα άλλα σημεία
εστίασης.
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Στη λειτουργία AF δυναμικής περιοχής 25 ή 72 σημείων, ο αριθμός
σημείων εστίασης που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι κάτω από 25 ή
72, ανάλογα με το κύριο σημείο εστίασης που έχει επιλεγεί.

Κίνηση θέματος: Σταθερή

• Φακός: AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF μονού σημείου • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/400 δευτ., f/6,3 •Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία χρώματος (6250 K) • Ευαισθησία: ISO 3200 • Picture Control: Τυπικό ©Ole Jørgen Liodden

Εντελώς νέο επίπεδο υψηλής ευαισθησίας:
φωτογραφίστε πέρα από όσα είναι ορατά στο ανθρώπινο μάτι
ISO 3280000 (εκτεταμένο) × 20,8 megapixel × EXPEED 5
Τυπικό εύρος ISO 100 έως 102400—
το μεγαλύτερο εύρος στην ιστορία της Nikon
H D5 χαρίζει απίστευτες δυνατότητες λήψης σε χαμηλό
φωτισμό. Χάρη στον νέο αισθητήρα εικόνας EXPEED 5, η
φωτογραφική μηχανή εξασφαλίζει εντυπωσιακά μεγάλο
τυπικό εύρος ISO 100 έως 102400. Η ευαισθησία μπορεί να
μειωθεί έως ισοδύναμο ISO 50 (Lo 1) και παρέχεται επίσης
ένα εντυπωσιακό επίτευγμα της μηχανικής καθώς το ISO
μπορεί να επεκταθεί σε ισοδύναμο 3280000 (Hi 5).
Σχεδιασμένες για εξειδικευμένη χρήση, αυτές οι απίστευτα
υψηλές τιμές ISO δίνουν τη δυνατότητα αποτύπωσης
έγχρωμων εικόνων χωρίς φλας σε αστρονομικό λυκόφως το
οποίο είναι το απειροελάχιστο φως 0,001 lux.

Νέος αισθητήρας CMOS φορμά FX και EXPEED 5—
μια εμπειρία χωρίς περιορισμούς
Ο εντελώς νέος αισθητήρας εικόνας CMOS φορμά FX με
ανάλυση 20,8 MP καθώς και ο αισθητήρας μέτρησης RGB
180K-pixel της D5 αποδίδουν εντυπωσιακή ακρίβεια στην
αναγνώριση θεμάτων και τις λεπτομέρειες της εικόνας.
Καθώς έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στην Nikon, αυτοί οι
νέοι αισθητήρες εξασφαλίζουν πλουσιότερες διαβαθμίσεις
τόνων και βελτιώνουν σημαντικά την ακρίβεια της
αυτόματης ισορροπίας λευκού. Απολαμβάνετε καλύτερη
απόδοση ακόμη κι αν φωτογραφίζετε σε κλειστό χώρο
κάποιο σπορ με γρήγορη δράση ή θέματα σε έντονα
κορεσμένα χρώματα. Εκτός από αυτούς τους νέους
αισθητήρες, ο νέος μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 5 της Nikon περιλαμβάνει μεγάλη υπολογιστική ισχύ
για να διαχειρίζεται εύκολα τα πλούσια δεδομένα εικόνας
από τον αισθητήρα εικόνας καθώς και τις γρήγορες
ταχύτητες εγγραφής. Το σύστημα επεξεργασίας σημάτων
που έχει βελτιστοποιηθεί για τον αυξημένο κατά 25% αριθμό
pixel του νέου αισθητήρα, εξασφαλίζει ανεπανάληπτη
ποιότητα εικόνας μεταξύ ISO 3200 και 12800—το εύρος που
προτιμούν οι φωτογράφοι αθλητικών θεμάτων. Ο θόρυβος
στη βέλτιστη ποιότητα έχει μειωθεί σημαντικά και ακόμη και
οι κροπαρισμένες εικόνες που έχουν τραβηχτεί σε υψηλές
τιμές ISO διατηρούν την ποιότητά τους. Επιπρόσθετα,
μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες σε ταχύτητες έως και 12
fps σε λειτουργία παρακολούθησης AE/AF ή σε ταχύτητα
έως 14 fps σε λειτουργία λήψης με τον καθρέφτη πάνω και
να εγγράφετε video 4K/UHD (3.840 × 2.160)/30p.

• Φακός: AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G • Ποιότητα εικόνας: Βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF μονού σημείου • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/250 δευτ., f/7,1
• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη 0 • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: Τυπικό ©Dixie Dixon

Τρεις αυτόματες λειτουργίες στην ισορροπία λευκού
Η λειτουργία ισορροπίας λευκού της D5 περιλαμβάνει τρεις
αυτόματες λειτουργίες που σας βοηθούν να επιτύχετε
αποτελέσματα που συνδυάζουν ακρίβεια και ατμοσφαιρικό
στιλ. Η αυτόματη λειτουργία 0 «Διατήρηση λευκού (μείωση
θερμών)» αντιστοιχεί στη λειτουργία Auto 1 «Κανονική»
λειτουργία στην D4S. Σε αυτή τη λειτουργία το λευκό
αποδίδεται πιστά ως λευκό ακόμη και κάτω από πηγές
φωτός με χαμηλή (κοκκινωπή) θερμοκρασία χρώματος.
Η λειτουργία Αυτόματη 1 «Κανονική» της D5 διατηρεί
ισορροπία ανάμεσα στο αρχικό χρώμα του θέματος και τον
περιβάλλοντα φωτισμό. Παράλληλα, η λειτουργία Αυτόματη
2 «Διατήρηση θερμών χρωμάτων φωτισμού» διατηρεί το
χρώμα που προκύπτει από φωτισμό πυρακτώσεως ή άλλο
φωτισμό για να αποδώσει εικόνες που αποπνέουν μια
φυσική αίσθηση ζεστασιάς.
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• Φακός: AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR • Ποιότητα εικόνας: βέλτιστη JPEG ★
(κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF δυναμικής περιοχής (25
σημεία) • Έκθεση: λειτουργία [M],1/1600 δευτ., f/2,8 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη
0 • Ευαισθησία: ISO 10000 • Picture Control: Τυπικό
©Matthias Hangst
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1 Αυτόματη λειτουργία 0 «Διατήρηση

λευκού (μείωση θερμών)»

2 Αυτόματη 1 «Κανονική»

Η παραπάνω φωτογραφία έχει κροπαριστεί από αυτήν την εικόνα JPEG και έχει
γίνει μεγέθυνσή της. Οι εικόνες JPEG που έχουν ληφθεί σε υψηλές ευαισθησίες
διατηρούν την υψηλή ποιότητά τους ακόμη και μετά από έντονο κροπάρισμα,
διατηρώντας την κατάλληλη ποιότητα για τη χρήση τους σε μέσα ενημέρωσης.

3 Αυτόματη 2 «Διατήρηση θερμών

χρωμάτων φωτισμού»

Σύστημα Picture Control—
δημιουργήστε την ιδανική εικόνα για εσάς

Βελτιώστε τη ροή εργασιών σας με
προσαρμοσμένα Picture Control

Καθώς διαθέτει επτά επιλογές προτο
ποθέτησης, το σύστημα Picture Control της
N i k o n δ ι ε υ κολύ νε ι τ η δ ι α δ ι κα σ ί α
καθορισμού παραμέτρων όπως η ευκρίνεια,
ο κορεσμός και η απόχρωση τόσο για τις
φωτογραφίες όσο και για τις λήψεις video. Μπορείτε να
ρυθμίσετε με ακρίβεια τις λεπτομέρειες χάρη στη λειτουργία
«Διαύγεια». Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την
επιλογή «Ισοβαρές» για ευκολότερη επεξεργασία μετά τη
λήψη. Παρέχοντας καμπύλη τόνων που πλησιάζει
περισσότερο την ευθεία γραμμή, η ρύθμιση «Ισοβαρές» σάς
επιτρέπει να εξασφαλίσετε όσο το δυνατόν περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το χρώμα, τη φωτεινότητα και την
υφή του θέματός σας. Ιδανικό για την εγγραφή πλάνων
video στα οποία θα γίνει τονική διαβάθμιση κατά την τελική
επεξεργασία, αυτό το Picture Control αποτρέπει την
εμφάνιση υπερτονισμένων σημείων, αποκρυμμένων σκιών
ή κορεσμού χρωμάτων ακόμα και μετά από κάποια ρύθμιση
ή επεξεργασία.

Η δημιουργία προσαρμοσμένων Picture Control για
συγκεκριμένα θέματα και σκηνές σάς επιτρέπει να τραβάτε
φωτογραφίες JPEG τις οποίες δεν χρειάζεται να
επεξεργαστείτε μετά τη λήψη. Είναι δυνατή η αποθήκευση
έως εννέα προσαρμοσμένων επιλογών στις λειτουργίες
προτοποθέτησης της φωτογραφικής μηχανής. Παράλληλα,
το βοηθητικό πρόγραμμα Picture Control Utility 2 της Nikon
(διαθέσιμο για δωρεάν λήψη από τις τοποθεσίες της Nikon
στο web) σας επιτρέπει να καθορίζετε τις λεπτομέρειες των
προσαρμοσμένων Picture Control σας σε υπολογιστή, πριν
τα μεταφέρετε πίσω σ τη φωτογραφική μηχανή
χρησιμοποιώντας κάρτες μνήμης.

12 fps με διαρκείς λειτουργίες AF και AE × εσωτερική μνήμη
χωρητικότητας 200 φωτογραφιών NEF (RAW)

Αποσπώμενος προσαρμογέας προσοφθαλμίου και
προσοφθάλμιο με επίστρωση φθορίου

Η D5 παρέχει στους φωτογράφους τη δύναμη και την
ακρίβεια λήψης σε ταχύτητα έως 12 fps6 με συνεχόμενες
λειτουργίες AF και AE, σε οποιαδήποτε ποιότητα εικόνας ή
ευαισθησία, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης Hi 5. Ο
νέος, απίστευτα γρήγορος μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας
EXPEED-5 αντέχει τη γρήγορη ανάγνωση δεδομένων από
τον αισθητήρα εικόνας, ενώ η ενδιάμεση μνήμη υψηλής
ποιότητας της φωτογραφικής μηχανής δίνει τη δυνατότητα
αποτύπωσης 200 εικόνων NEF (RAW) ή μεγάλων εικόνων
JPEG σε μία ριπή υψηλής ταχύτητας: αρκετές για να καλυφθεί
ένας ολόκληρος τελικός αγώνα δρόμου 100 m χωρίς να
πάρετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης.

Ο αποσπώμενος προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-27 της
D5 διευκολύνει την προσθήκη καλύμματος βροχής σε
αντίξοες καιρικές συνθήκες. Συνδέστε έναν δεύτερο
προσαρμογέα προσοφθαλμίου DK-27 στο κάλυμμα βροχής
έτσι ώστε να μπορείτε να αλλάξετε τους προσαρμογείς
αμέσως σε περίπτωση που αλλάξει ο καιρός. Στο ίδιο το
προσοφθάλμιο του σκοπεύτρου έχει χρησιμοποιηθεί η
μοναδική επίστρωση φθορίου της Nikon, η οποία
εξασφαλίζει προστασία από νερό, σκόνη και βρομιά, χωρίς
συμβιβασμούς στην ποιότητα εικόνας. Η επίστρωση
διευκολύνει παράλληλα και τον καθαρισμό του
προσοφθαλμίου.

6

Ανθεκτικό κλείστρο υψηλής ακρίβειας
Καθώς έχει υποβληθεί σε δοκιμές 400.000 κύκλων
λειτουργίας με τη μονάδα κλείστρου τοποθετημένη σε
πλήρως συναρμολογημένη φωτογραφική μηχανή, η D5
ανταποκρίνεται στις απαιτητικές συνθήκες εργασίας των
επαγγελματιών φωτογράφων. Η μονάδα κλείστρου
περιλαμβάνει επίσης αυτοβαθμονομούμενο μηχανισμό
παρακολούθησης κλείστρου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι
ενεργοποιείται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και στην
καθορισμένη ταχύτητα κλείστρου.

Ανθεκτικό σώμα—
προστασία επαγγελματικού επιπέδου
Το ανθεκτικό σώμα της D5 είναι κατασκευασμένο από
κράμα μαγνησίου, το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή
χωρίς πρόσθετο βάρος. Αυτό το λεπτό και ανθεκτικό σώμα
έχει κατασκευαστεί αξιόπιστα με βάση κορυφαία πρότυπα
και περιλαμβάνει επίσης εκτεταμένη προστασία από τα
καιρικά φαινόμενα και τη σκόνη.

Προϋποθέτει ταχύτητα κλείστρου 1/250 δευτ. ή υψηλότερη στη
λειτουργία λήψης CH (Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας).

Μείωση του χρόνου διακοπής του σκοπεύτρου
κατά τις ριπές με μεγάλη ταχύτητα
Οι ταχύτεροι σειριακοί μηχανισμοί κλείστρου και καθρέφτη
της D5 μειώνουν σημαντικά τους χρόνους διακοπής
προβολής στο σκόπευτρο στη διάρκεια των ριπών με
μεγάλη ταχύτητα. Οι χρόνοι για την προετοιμασία κλείστρου
και την ακολουθία καθρέφτη ελαχιστοποιούνται έτσι ώστε
να παρέχουν σταθερή και καθαρή εικόνα στο σκόπευτρο με
ελάχιστο θάμπωμα. Ακόμη και τα θέματα που κινούνται
σπασμωδικά είναι πλέον δυνατόν να αποτυπωθούν και να
παρακολουθούνται αποτελεσματικά κατά τη λειτουργία
συνεχών διαδοχικών λήψεων.

Η λειτουργία Sport VR βελτιώνει ακόμη
περισσότερο τη θέαση από το σκόπευτρο
Η λειτουργία SPORT VR εξασφαλίζει εντυπωσιακά σταθερή
εικόνα στο σκόπευτρο κατά την παρακολούθηση γρήγορων
κινήσεων. Για απόλυτη ακρίβεια, συνδυάστε την D5 με έναν
επαγγελματικό φακό NIKKOR όπως ο AF-S NIKKOR 600mm
f/4E ή ο AF-S NIKKOR 500mm f/4E και απολαύστε
ανεπανάληπτη ομαλότητα κατά τη λήψη γρήγορων θεμάτων
που κινούνται απρόβλεπτα.

• Φακός: AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II • Ποιότητα εικόνας: Βέλτιστη JPEG ★ (κορυφαία ποιότητα)
• Λειτουργία επιλογής περιοχής AF: AF επιλογής περιοχής από ομάδα • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/3200 δευτ., f/2
• Ισορροπία λευκού: Χειροκίνητη προτοποθέτηση • Ευαισθησία: ISO 10000 • Picture Control: Τυπικό
©Matthias Hangst

Συνεχής λήψη με ταχύτητα 14 fps—
αποτυπώστε τις σημαντικές στιγμές
Με την D5 μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις σε ταχύτητες
έως 14 fps 7 με τον καθρέπτη πάνω 8, σε οποιαδήποτε
ποιότητα εικόνας ή ευαισθησία έως τη ρύθμιση Hi 5. Χάρη
στην εσωτερική μνήμη υψηλής απόδοσης της φωτογραφικής
μηχανής, μπορείτε να τραβάτε έως 200 καρέ συνεχόμενα,
ακόμη και σε ποιότητα συμπίεσης χωρίς απώλειες 14 bit
RAW 9.
7
8
9

Προϋποθέτει ταχύτητα κλείστρου 1/250 δευτ. ή υψηλότερη στη
λειτουργία λήψης CH (Συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας).
Τα προαιρετικά φλας Speedlight δεν πυροδοτούνται όταν έχει επιλεγεί η
λειτουργία 14 καρέ/δευτ. (καθρέφτης πάνω).
Όταν χρησιμοποιείται κάρτα μνήμης Lexar Professional a 2933× XQD 2.0.

Ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση—
αυξημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Η D5 έχει εξαιρετική ενεργειακή αποδοτικότητα, ώστε να
μπορείτε να επικεντρώνεστε στις λήψεις χωρίς να ανησυχείτε
για τη διάρκεια της μπαταρίας10. Το εσωτερικό ηλεκτρικό
κύκλωμα έχει βελτιστοποιηθεί και τα κύρια χαρακτηριστικά
όπως ο μηχανισμός επεξεργασίας EXPEED 5 έχουν όλα
σχεδιαστεί με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της
κατανάλωσης ενέργειας. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL18a παρέχει τη δυνατότητα αποτύπωσης
περίπου 3.780 λήψεων ανά φόρτιση στη λειτουργία λήψης
μεμονωμένων καρέ (με βάση τα πρότυπα CIPA) ή περίπου
8.160 λήψεων σε λειτουργία συνεχών λήψεων (σε συνθήκες
δοκιμών που έχει ορίσει η Nikon). Αυτή η μπαταρία μεγάλης
χωρητικότητας παρέχει επίσης τη δυνατότητα εγγραφής
video για περίπου 110 λεπτά (πρότυπα CIPA).
10 Η διάρκεια της μπαταρίας διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον

λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης της μπαταρίας, των
κύκλων λήψεων και των ρυθμίσεων μενού που χρησιμοποιούνται.

Λειτουργία D-Movie πολλαπλής περιοχής:
επιλέξιμες περιοχές της εικόνας
Η D5 διαθέτει τέσσερις επιλέξιμες περιοχές εικόνας 11,
επιτρέποντάς σας να τραβάτε σε διαφορετικά στιλ, έχοντας
στη διάθεσή σας ελάχιστο αριθμό φακών. Η περιοχή εικόνας
βάσει FX εκμεταλλεύεται την ισχύ του μεγάλου αισθητήρα
εικόνας της φωτογραφικής μηχανής και αποδίδει video με
εξαιρετικό θαμπό φόντο (bokeh). Τόσο στο φορμά video
βάσει DX όσο και στην περιοχή εικόνας των video 4K/UHD
(3.840 × 2.160) η γωνία προβολής αντιστοιχεί σε εστιακή
απόσταση φακού περίπου 1,5x. Η περιοχή εικόνας με Full HD
και εγγενές κροπάρισμα σε επίπεδο κάθε κουκίδας (1.920 ×
1.080) αντιστοιχεί σε εστιακή απόσταση φακού περίπου 3x.
11 Ο λόγος διαστάσεων είναι 16:9 σε οποιαδήποτε περιοχή εικόνας video.

Αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO:
εγγραφή με σταθερή ταχύτητα κλείστρου και
διάφραγμα σε λειτουργία M
Για την εγγραφή video σκηνών όπου η φωτεινότητα αλλάζει
στο ίδιο πλάνο, η D5 σάς παρέχει εξαιρετικά λεπτομερή
έλεγχο του βάθους πεδίου και του θαμπώματος από την
κίνηση. Για να διατηρείτε την κατάλληλη έκθεση, απλά
ρυθμίστε την ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα στη
λειτουργία έκθεσης M, χρησιμοποιώντας αυτόματο έλεγχο
ευαισθησίας ISO. Για να αποφύγετε τις υπερβολικά υψηλές
τιμές, μπορείτε να ορίσετε μέγιστο όριο ευαισθησίας μεταξύ
του ISO 200 και του Hi 5.

Φτάστε στα όρια: D-Movie σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση

Κροπάρισμα 1.920 × 1.080:
Συμβατότητα με Full HD (1.920 × 1.080)

Video 4K/UHD × ISO 102400 × NIKKOR × Ανθεκτικό σώμα

Φορμά video βάσει DX:
Συμβατότητα με Full HD (1.920 × 1.080) και HD (1.280 × 720)
Φορμά video βάσει FX:
Συμβατότητα με Full HD (1.920 × 1.080) και HD (1.280 × 720)

Video 4K/UHD (3.840 × 2.160)
Καθώς είναι η πρώτη D-SLR της
Nikon με δυνατότητα εγγραφής
video 4K/UHD στη φωτογραφική
μηχανή, η D5 υπερβαίνει κατά
πολύ την ευελιξία εγγραφής
video της D4S. Τραβήξτε video
υψηλής ανάλυσης 4K (3.840 ×
2.160 pixel) σε 30p/25p/24p με
εγγενές κροπάρισμα σε επίπεδο
κάθε κουκίδας, αποδίδοντας τη
μέγιστη δυνατή ποιότητα εικόνας. Μπορούν να εξαχθούν
εικόνες JPEG όγκου περίπου 8 MP από τα video 4K/UHD
με την αποθήκευση επιλεγμένων καρέ. Η φωτογραφική
μηχανή παρέχει καθαρή έξοδο HDMI: ακόμη και video 4K
μπορούν να εξαχθούν χωρίς συμπίεση στην έξοδο HDMI με
8 bit 4:2:2 YCbCr. Η έξοδος HDMI είναι διαθέσιμη για όλες τις
αναλύσεις video κατά την απομακρυσμένη λήψη.

■■ Video 4K/UHD × ανάγνωση σε επίπεδο κάθε
κουκίδας × EXPEED 5
Η ανάγνωση σε επίπεδο κάθε κουκίδας σημαίνει ότι στον
αισθητήρα εικόνας εγγράφονται πληροφορίες από κάθε
pixel. Παράλληλα, χάρη στις προηγμένες δυνατότητες
επεξεργασίας video του EXPEED 5, γίνεται γενικά λιγότερη
επεξεργασία εντός της φωτογραφικής μηχανής, αποδίδοντας
video με πλούσιες λεπτομέρειες και υψηλή ανάλυση.

■■ Video 4K/UHD × Picture Control «Ισοβαρές»
Από τα επτά Picture Control που διατίθενται, το «Ισοβαρές»
μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό χρόνο κατά την
επεξεργασία μετά τη λήψη. Το Picture Control «Ισοβαρές»
δίνει τη δυνατότητα εγγραφής όσο περισσότερων
πληροφοριών εικόνας είναι δυνατόν, διευκολύνοντας την
παραγωγή video υψηλής ανάλυσης που είναι κατάλληλα για
επεξεργασία μετά τη λήψη.

■■ Video 4K/UHD × Υψηλή απόδοση ISO
Χάρη στη μέγιστη τυπική ευαισθησία ISO 102400 της D5,
που είναι επεκτάσιμη έως και Hi 5 (ISO 3280000), ο εξαιρετικά
ελάχιστος φωτισμός δεν υποβαθμίζει πλέον και την ποιότητα
του video. Κατά τις εγγραφές video σε λειτουργία M, η
ευαισθησία για όλες τις αναλύσεις video και όλες τις
λειτουργίες κροπαρίσματος, μπορεί να ρυθμιστεί από ISO
100 έως και Hi 5. Η λειτουργία «Αυτόματο ISO» εξασφαλίζει
εύρος ISO 200 έως και Hi 5.

■■ Video 4K/UHD × Φακούς NIKKOR
Οι φακοί NIKKOR είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε όσους
ασχολούνται με τη δημιουργία video, χάρη στην ευκρίνεια
και τις μοναδικές δυνατότητες απόδοσής τους. Με τη χρήση
οπτικών στοιχείων NIKKOR, η D5 μετατρέπεται σε ένα
μοναδικά ευέλικτο κινηματογραφικό σύστημα. Στα video
4K/UHD, η περιοχή εικόνας (3.840 × 2.160) είναι σχεδόν ίδια
με αυτή του φορμά video super-35.

Αντιστάθμιση έκθεσης και ηλεκτρικό διάφραγμα:
κατασκευασμένα για την εγγραφή video
Κατά τις λήψεις σκηνών με έντονες αλλαγές έκθεσης, ο
ευαίσθητος αυτόματος έλεγχος έκθεσης της D5 σάς
επιτρέπει να μεταβαίνετε ομαλά από τον χαμηλό στον
έντονο φωτισμό και το αντίθετο. Ακόμη και με υψηλές
ρυθμίσεις ISO, η φωτογραφική μηχανή αποδίδει τις αλλαγές
φυσικά, διατηρώντας πλούσια τονική διαβάθμιση και τις
λεπτομέρειες της σκηνής. Είναι πλέον δυνατόν να γίνεται
αντιστάθμιση έκθεσης12 με το κουμπί Pv (για αντιστάθμιση +)
και το κουμπί Fn1 (για αντιστάθμιση -). Ο έλεγχος του
ηλεκτρικού διαφράγματος 12, 13 μπορεί επίσης να
αντιστοιχιστεί στο κουμπί Pv (Ηλεκτρικό διάφραγμα
[άνοιγμα]) και το κουμπί Fn1 (Ηλεκτρικό διάφραγμα
[κλείσιμο]), επιτρέποντάς σας να αλλάζετε συνεχώς τη
φωτεινότητα και το βάθος πεδίου κατά την εγγραφή video.

Μενού λήψης video
Βολικό κατά τη μετάβαση μεταξύ των λήψεων φωτογραφιών
και video, το αποκλειστικό μενού video διευκολύνει τις
εγγραφές καθώς αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις video σε ένα
σημείο.

Λειτουργία δημιουργίας video χρονικής υστέρησης
(time-lapse) εντός της φωτογραφικής μηχανής:
συμβατή με 4K/UHD
Η D5 παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής εντυπωσιακών video
χρονικής υστέρησης ποιότητας 4K/UHD, εντός της
φωτογραφικής μηχανής. Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή
με όλα τα φορμά κροπαρίσματος των αισθητήρων, όλες τις
ταχύτητες καρέ και όλες τις ποιότητες video. Για να μειώσετε
το ανεπιθύμητο τρεμούλιασμα της εικόνας στα video
χρονικής υστέρησης όπου η φωτεινότητα μπορεί να έχει
έντονες διακυμάνσεις, όπως τα video που έχουν τραβηχθεί
την αυγή ή το σούρουπο, απλά χρησιμοποιήστε τη
λειτουργία «Ομαλοποίηση έκθεσης» της φωτογραφικής
μηχανής. Σχεδιασμένη για να μειώνει τη διακριτική
διακύμανση της έκθεσης σε κάθε καρέ κατά τη λήψη με
αυτόματες λειτουργίες, αυτή η λειτουργία είναι επίσης
διαθέσιμη για τη φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη.

3.840 × 2.160:
Συμβατότητα με 4K UHD (3.840 × 2.160)

Ροή εργασίας ομαλής δημιουργίας video

Έλεγχος ήχου υψηλής πιστότητας
Η D5 περιλαμβάνει ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο το οποίο είναι συμβατό με το εξωτερικό
στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 και το Ασύρματο
μικρόφωνο ME-W1 της Nikon. Διαθέτει είσοδο για
στερεοφωνικό μικρόφωνο και έξοδο ήχου επιτρέποντάς
σας να βελτιστοποιείτε τα επίπεδα ήχου μεμονωμένα τόσο
πριν όσο και κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Είναι δυνατή
η ρύθμιση των επιπέδων ευαισθησίας του μικροφώνου
σε διαβαθμίσεις 20 βημάτων και μπορείτε επίσης να
ελέγξετε οπτικά τις ρυθμίσεις σας στην οθόνη LCD της
φωτογραφικής μηχανής. (Κατά τη χρήση ακουστικών τρίτων
κατασκευαστών, υπάρχουν 30 διαβαθμίσεις στη ρύθμιση
του ήχου). Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε το εύρος
ήχου (μεγάλο/φωνή).
Ο θόρυβος από τον
άνεμο μπορεί να μειωθεί
κατά τις εγγραφές με το
ενσωματωμένο
μικρόφωνο.

Αλλαγές ρυθμίσεων με το κουμπί P
Πατήστε το κουμπί P κατά τις λήψεις σε Ζωντανή προβολή
για γρήγορη πρόσβαση και αλλαγή των κύριων ρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους καρέ/ταχύτητας καρέ
και της ποιότητας video.

Έξοδος HDMI κατά τις απομακρυσμένες εγγραφές με το
Camera Control Pro 2
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή D5 σε υπολογιστή με
εγκατεστημένο το λογισμικό Camera Control Pro 2 της
Nikon και μπορείτε να μεταφέρετε πλάνα video
(συμπεριλαμβανομένου του video 4K/UHD) απευθείας
σε εξωτερικές συσκευές εγγραφής με σύνδεση HDMI
κατά τη διάρκεια της απομακρυσμένης εγγραφής. Τα
αποτελέσματα των αλλαγών στις ρυθμίσεις έκθεσης και
ευαισθησίας μπορούν να επιβεβαιωθούν ελέγχοντας την
εικόνα στη Ζωντανή προβολή, τόσο στην D5 όσο και
εξωτερικά στην οθόνη του υπολογιστή. Το Camera
Control Pro 2 παρέχει επίσης τη δυνατότητα έναρξης/
λήξης ελέγχου για την εγγραφή video 4K/UHD και Full
HD video στην κάρτα μνήμης της φωτογραφικής
μηχανής, καθώς και μεταφοράς των video σε υπολογιστή
μετά τη λήψη. Τα video 4K/ UHD που έχουν ληφθεί με το
Camera Control Pro 2 υποστηρίζονται επίσης από το
λογισμικό ViewNX-i.

12 Μπορείτε να εκχωρήσετε από πριν λειτουργίες στα κουμπιά PV και Fn1

Πριν

Κατόπιν επεξεργασίας μετά τη λήψη

για να έχετε ομαλή, ουσιαστικά χωρίς ενδιάμεσα βήματα, ρύθμιση κατά
τη ζωντανή προβολή και την εκτύπωση video.
13 Διαθέσιμο στις λειτουργίες έκθεσης A και M.

Στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1

Ασύρματο μικρόφωνο ME-W1

Οθόνη 8 cm/3,2 in., υψηλής ανάλυσης 2.359k-dot με απόκριση αφής

Επιταχύνετε ασύλληπτα τη ροή εργασίας σας: εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

Σχεδιασμένη με βάση τα σχόλια των χρηστών, η D5 έχει κατασκευαστεί για να μειώνει σημαντικά την κούραση που
προκαλείται από τη συνεχή χρήση. Η βελτιωμένη εργονομία και τα φωτιζόμενα κουμπιά σε εκτεταμένη διάταξη σάς
χαρίζουν εύκολο έλεγχο των βασικών χειριστηρίων. Στην υψηλής ανάλυσης οθόνη αφής XGA LCD με περιβάλλον χρήσης που
θυμίζει smartphone, είναι εύκολο να επιλέξετε σημεία AF ή να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Σημειακή ισορροπία λευκού»
στη «Ζωντανή προβολή», να μετακινήσετε τις φωτογραφίες με το δάχτυλό σας, να μεγεθύνετε την προβολή με κίνηση
τσιμπήματος, να επεξεργαστείτε τα ονόματα αρχείων και άλλα. Το πληκτρολόγιο στην οθόνη με λειτουργία αφής,
διευκολύνει επίσης την εισαγωγή κειμένου ώστε να μπορείτε να προσθέτετε γρήγορα πληροφορίες copyright ή IPTC, καθώς
και τα ονόματα των αρχείων, των ομάδων φακέλων και των δικτύων.

Η νέα θύρα USB 3.0 δίνει τη δυνατότητα γρήγορης μεταφοράς μεγάλου όγκου
δεδομένων. Η ασύρματη μεταφορά είναι 4 φορές ταχύτερη και η μεταφορά μέσω
Ethernet είναι πλέον 2 φορές ταχύτερη σε σύγκριση με τις D4. Μπορείτε να
μεταφέρετε αρχεία μέσω ασύρματου LAN σε απίστευτες ταχύτητες με τον νέο
(προαιρετικό) Ασύρματο πομπό WT-615, που υποστηρίζει το πρότυπο IEEE802.11ac
και επεκτείνει την απόσταση συνδεσιμότητας σε περίπου 200 m16. Πλέον μπορείτε
να στέλνετε γρήγορα εικόνες από το χώρο της φωτογράφισης στον υπολογιστή
ενός συντάκτη ή από το στούντιο σε διακομιστές αποθήκευσης ή κριτικής. Ο
προαιρετικός ασύρματος πομπός WT-5 είναι επίσης συμβατός με την D5.
Παράλληλα, το νέο κουμπί Fn3 που βρίσκεται κάτω από το κουμπί OK έχει
προρρυθμιστεί με την εντολή «Σύνδεση στο δίκτυο» ως προεπιλεγμένη, με
αποτέλεσμα να εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στην οθόνη μενού του δικτύου.
15 Θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί το βοηθητικό πρόγραμμα Wireless Transmitter Utility (μπορεί να ληφθεί από τις τοποθεσίες web της Nikon).
16 Με μεγάλη κεραία στο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Η εμβέλεια διαφέρει ανάλογα με την ισχύ σήματος και την παρουσία ή μη εμποδίων.

Βολική λειτουργία διακομιστή HTTP με πολλές δυνατότητες

Σημειακή ισορροπία λευκού

Εισαγωγή κειμένου

Η λειτουργία διακομιστή HTTP παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς λήψης με απομακρυσμένες φωτογραφικές
μηχανές, μέσω υπολογιστή ή προγράμματος περιήγησης στο web έξυπνων συσκευών. Η D5 παρέχει επίσης τη
δυνατότητα εισαγωγής κειμένου μέσω των προγραμμάτων περιήγησης στο web, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε
και να επεξεργάζεστε εντός της φωτογραφικής μηχανής τα στοιχεία IPTC, τα σχόλια και τις πληροφορίες copyright.

Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς με τις κάρτες μνήμης XQD

Σημείο πρόσβασης για εύκολη σύνδεση με ασύρματο LAN

Στη διπλή υποδοχή κάρτας μνήμης της φωτογραφικής μηχανής μπορούν να τοποθετηθούν δύο κάρτες XQD ή
δύο κάρτες CF (Type I, συμβατότητα με UDMA) και μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο μοντέλων D5 ανάλογα με
την κάρτα μνήμης που προτιμάτε.14 Για τους φωτογράφους αθλητικών σκηνών, δράσης και άλλων γρήγορα
κινούμενων θεμάτων ή video 4K/UHD, η χρήση καρτών XQD είναι απολύτως απαραίτητη καθώς χειρίζονται
εύκολα τις ταχύτητες λήψης της φωτογραφικής μηχανής.

Η D5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN εφόσον συνδεθεί ο προαιρετικός
ασύρματος πομπός WT-6 (ή ο προαιρετικός ασύρματος πομπός WT-5). Είναι δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση έως
και πέντε ασύρματων συσκευών στη λειτουργία διακομιστή HTTP. Σε αντίθεση με αυτό, στις λειτουργίες
«Μεταφορά σε FTP», «Μεταφορά εικόνων» και «Έλεγχος φωτογραφικής μηχανής», μπορεί να συνδεθεί μόνο
μία συσκευή.
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Στα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Nikon μπορεί να γίνει αλλαγή της μονάδας διπλής υποδοχής κάρτας μνήμης μετά την αγορά
(ισχύει χρέωση).

Τύπου XQD

Τύπου CF

Επιλογές μεγέθους RAW
Για ακόμη ταχύτερη απόδοση, η D5 παρέχει τη δυνατότητα λήψης σε δύο μικρότερα μεγέθη αρχείου RAW. Το RAW
μεγέθους S και το RAW μεγέθους M (και τα δύο με συμπίεση χωρίς απώλειες 12 bit) διατηρούν εντυπωσιακή
ευκρίνεια και λεπτομέρειες για ευελιξία κατά την επεξεργασία. Είναι επίσης συμβατά με τη λειτουργία
επεξεργασίας NEF (RAW) εντός της φωτογραφικής μηχανής.

Τι λένε σχετικά

οι επαγγελματίες

Μηχανοκίνητος αθλητισμός

Mirco Lazzari
(Ιταλία)

Η φωτογραφία του αναβάτη που μόλις έστριψε στη γωνία και έφτασε ακριβώς κοντά μου! Πρέπει να
μπορείς να τραβήξεις 12 καρέ σε ένα δευτερόλεπτο για να αποτυπώσεις μια λήψη σαν αυτή! Ο τρόπος
που παρακολούθησε και αποτύπωσε την εικόνα η λειτουργία αυτόματης εστίασης της D5, καθώς και
η καθαρή θέαση από το σκόπευτρο είναι δύο σημαντικές βελτιώσεις χάρη στις οποίες μπόρεσα να
τραβήξω αυτήν τη φωτογραφία.

Αθλητικά

Μόδα/ Ομορφιά/ Lifestyle

Matthias Hangst

Dixie Dixon

(Γερμανία)

Η D5 πραγματικά έχει επιτύχει ένα νέο επίπεδο. Η βελτιωμένη απόδοση ISO μού δίνει τη
δυνατότητα να πραγματοποιώ λήψεις με μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου και να «παγώνω»
κάθε τύπο δράσης. Μια φορά καθώς ο ήλιος ήταν πλέον πολύ χαμηλά, αποφασίσαμε να
φωτογραφίσουμε έναν παίκτη με άσπρη φανέλα για να δούμε την απόδοση της D5 όταν το θέμα
έχει χαμηλή αντίθεση και φωτίζεται από πίσω. Τραβήξαμε περίπου 20 με 30 καρέ στη σειρά και
η απόδοση παρακολούθησης AF ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

(ΗΠΑ)

Πραγματικά λατρεύω να δουλεύω με την D5. Οι αποχρώσεις του δέρματος έχουν ιδιαίτερη σημασία
στη δουλειά μου και πιστεύω ότι αυτή η φωτογραφική μηχανή πραγματικά αποδίδει εξαιρετικά καλά
από αυτήν την άποψη. Χάρη στην ταχύτητα διαδοχικών λήψεων και την αυτόματη εστίαση, είναι
επίσης δυνατόν να επιτύχω λήψεις που δεν θα μπορούσα πριν. Αυτές οι εκφράσεις του προσώπου που
διαρκούν μόλις δέκατα του δευτερολέπτου είναι συνήθως οι καλύτερες λήψεις μου. Η νέα οθόνη αφής
μού έχει φανεί επίσης εξαιρετικά χρήσιμη καθώς μου δίνει τη δυνατότητα μεγέθυνσης της προβολής
ώστε να ελέγχω την ευκρίνεια, το χτένισμα και το μακιγιάζ και πολλές άλλες λεπτομέρειες.

Φωτορεπορτάζ /
Αθλητικά / Video

Φυσικά τοπία / Άγρια φύση

(ΗΠΑ)

(Νορβηγία)

Bill Frakes

Είναι μια απίστευτη μηχανή απεικόνισης. Τα συστήματα αυτόματης εστίασής της έχουν
ασύλληπτη ακρίβεια και διαθέτει τόσο υψηλό ISO που ούτε θα το φανταζόμουν ποτέ ότι είναι
δυνατόν καθώς και φανταστική εργονομία. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν έχω στη διάθεσή μου ένα
αρχείο 4K από Nikon. Η ποιότητα 4K έχει απόλυτη σημασία για εμένα καθώς θέλω να εμφανίζω
κάθε λεπτομέρεια σε μια μορφή αρχείου που θα παραμείνει λειτουργική και σύγχρονη σε
βάθος χρόνου. Έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην αφήγηση ιστοριών και μπορώ να εμπιστεύομαι
απόλυτα την Nikon.

Ole Jorgen Liodden
Η δυνατότητα της αυτόματης εστίασης της D5 να εντοπίζει τα θέματα ακόμη και στα -4 EV αποτελεί
εξαιρετική βελτίωση. Μια φορά, είδαμε δύο αρκούδες γκρίζλι. Ήταν δύο ενήλικα ζώα που πάλευαν
ή έπαιζαν στο νερό. Ήταν πολύ σκοτεινά και τραβούσα με ISO 102400 αλλά η ποιότητα των εικόνων
ήταν εντυπωσιακή. Έβρεχε σχεδόν κάθε μέρα σε αυτή την αποστολή στην Αλάσκα και η φωτογραφική
μηχανή ήταν συνήθως βρεγμένη αλλά λειτουργούσε τέλεια. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα:
σημαίνει ότι έχω ένα εργαλείο που λειτουργεί σε όλες τις συνθήκες.

Διάγραμμα συστήματος

Νέες δυνατότητες:
Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Nikon

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Προηγμένος ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας × Ενιαίος έλεγχος φλας

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ
Μεγεθυντής προσοφθαλμίου
DK-17M

Τροφοδοτικό μπαταρίας
υψηλών επιδόσεων SD-9
Φλας Speedlight SB-5000

Προσάρτημα προβολής ορθής γωνίας
DR-5
Φλας Speedlight SB-910

Ενιαίος έλεγχος φλας:
έλεγχος των φλας Speedlight μέσω υπολογιστή
Ο ενιαίος έλεγχος φλας προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο ελέγχου
του συστήματος. Μπορείτε πλέον να χειρίζεστε το SB-5000 ή
να αλλάζετε τις ρυθμίσεις του από το μενού της φωτογραφικής
μηχανής ή από έναν υπολογιστή όπου εκτελείται το Camera
Control Pro 2, όταν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο σώμα
της φωτογραφικής μηχανής. Οι τυχόν αλλαγές ρυθμίσεων που
γίνονται από τη φωτογραφική μηχανή, τον υπολογιστή ή το
ίδιο το φλας Speedlight, θα επικοινωνούνται σε κάθε συσκευή.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού «Αποθήκευση/
φόρτωση ρυθμίσεων» της φωτογραφικής μηχανής για να
αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις φλας σε κάρτα μνήμης για χρήση σε
πολλές φωτογραφικές μηχανές D5.
Οθόνη φωτογραφικής μηχανής

Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου με επίστρωση
φθορίου DK-17F*

Μεγεθυντής προσοφθαλμίου DG-2

Προσοφθάλμιος φακός με
αντιθαμβωτικό σκόπευτρο DK-17A

Προσαρμογέας προσοφθαλμίου
DK-18

Προσοφθάλμιο DK-17

Φακός διόρθωσης προσοφθαλμίου DK-17C
(-3, -2, 0, +1, +2 m-1)

Ελαστικό προσοφθάλμιο DK-19

Φλας Speedlight
SB-5000
Φλας Speedlight SB-700

Φλας Speedlight
SB-910

Προσαρμογέας προσοφθάλμιου DK-27*

Φλας Speedlight
SB-700
Φλας Speedlight
SB-500

Φλας Speedlight SB-500

Φλας Speedlight
SB-300

ΦΑΚΟΙ NIKKOR

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ GPS

Φλας Speedlight SB-300

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-1
Σύνολο τηλεχειρισμού
Modulite ML-3

Καλώδιο
τηλεχειρισμού TTL
SC-28/29
Εντολέας ασύρματου φλας
Speedlight SU-800

Υπολογιστής (Camera Control Pro 2)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΚΟΠΕΥΣΗ
Ντεκλανσέρ MC-30A

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου ψηφιακής
φωτογραφικής μηχανής SLR FSA-L2

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-T10

Ντεκλανσέρ MC-36A

Κιτ εντολέα φλας Speedlight κοντινής
λήψης R1C1
Φλας
Speedlight
SB-5000

Προσαρμογέας WR
WR-A10

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-1

Ντεκλανσέρ
MC-36A
Ντεκλανσέρ
MC-30A

Ντεκλανσέρ MC-22A

Ντεκλανσέρ
MC-22A

Καλώδιο προέκτασης MC-21A

Προσαρμογέας
WR WR-A10

Διαμόρφωση

Σύνολο τηλεχειρισμού Modulite
ML-3
Καλώδιο σύνδεσης
MC-23A

Καλώδιο σύνδεσης MC-23A

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

Καλώδιο προσαρμογέα MC-25A

Ασύρματο μικρόφωνο ME-W1

Εξαρτήματα
τηλεχειρισμού 2 ακίδων

Καλώδιο προσαρμογέα
MC-25A

Μονάδα GPS GP-1A
Ντεκλανσέρ MC-DC2

• Φακός: AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: Βέλτιστη JPEG★ (κορυφαία ποιότητα) • Λειτουργία επιλογής
περιοχής AF: AF επιλογής περιοχής από ομάδα • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1250 δευτ., f/7,1 • Ισορροπία λευκού: Θερμοκρασία
χρώματος (5.000 K) • Ευαισθησία: ISO 10000 • Picture Control: Τυπικό • Φλας Speedlight: SB-5000 (χρησιμοποιήθηκε AWL με έλεγχο
μέσω ραδιοσυχνότητας και αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP)
© Dave Black

Φωτίστε σωστά με το SB-5000, το ισχυρό φλας Speedlight
της Nikon με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
Το SB-5000 είναι το πρώτο φλας Speedlight της Nikon με
χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας και χαρίζει απαράμιλλη
απόδοση φωτισμού τόσο στο στούντιο όσο και σε
εξωτερικούς χώρους. Με τα ραδιοηλεκτρικά σήματα είναι
δυνατόν να δημιουργήσετε πολύπλοκες ρυθμίσεις εργασίας
εντός και εκτός φωτογραφικής μηχανής σε αποστάσεις
30 m: τώρα πλέον μπορείτε να εργαστείτε σε οποιοδήποτε
περιβάλλον όπου η οπτική επαφή παρεμποδίζεται ή τα
οπτικά σήματα εξασθενούν λόγω του έντονου ηλιακού
φωτός. Επιπρόσθετα, το νέο σύστημα ψύξης αποτρέπει την
υπερθέρμανση του πίνακα φλας. Παρέχει τη δυνατότητα
λήψης έως και 100 ριπών με το φλας να λειτουργεί σε πλήρη
ισχύ.

Ελέγξτε τις απαιτητικές καταστάσεις: Προηγμένος
ασύρματος φωτισμός με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
Η D5 υποστηρίζει πλήρως τη νέα λειτουργία χειρισμού μέσω
ραδιοσυχνότητας στο προηγμένο σύστημα δημιουργικού
φωτισμού (Creative Lighting System (CLS)) της Nikon.
Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις μίας ή πολλών
μονάδων φλας με το προαιρετικό ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R10 17 και έως έξι ομάδες μονάδων SB-5000.
Υποστηρίζεται επίσης πλήρως ο έλεγχος μέσω οπτικής
επικοινωνίας, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθούν φλας Speedlight παλαιού τύπου για
διατάξεις πολλαπλών φλας.

Καλώδιο προσαρμογέα μονάδας
GPS MC-35

Στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1

Φλας SB-5000

Αυτόματος έλεγχος ISO:
εξασφαλίστε τις εκθέσεις που χρειάζεστε
Επιλέξτε τις περιοχές έκθεσης στόχου για τον αυτόματο
έλεγχο του ISO κατά τη φωτογράφιση με φλας. Επιλέξτε
«Θέμα και φόντο» για να δίνεται το ίδιο βάρος στο φόντο με
το κύριο θέμα, για παράδειγμα κατά τη λήψη μιας νυχτερινής
σκηνής. Επιλέξτε «Μόνο θέμα» για να εξασφαλίσετε την
ιδανική έκθεση για το κύριο θέμα μόνο. Η μέγιστη
ευαισθησία ISO για τις λήψεις με φλας μπορεί να οριστεί από
το ISO 200 σε όλες τις τιμές έως και το Hi 5.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου
EN-EL18a*/EN-EL18

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-6

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ VIDEO Κλιπ καλωδίου HDMI*

Κάρτα μνήμης XQD**

Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης XQD**

Κάρτα CompactFlash**

Συσκευή ανάγνωσης κάρτας CompactFlash**

Κλιπ καλωδίου USB*
Εκτυπωτής**

Μετασχηματιστής
ρεύματος
EH-6b

Φορτιστής μπαταρίας
MH-26a*

Καλώδιο HC-E1 HDMI
(Τύπος σύνδεσης C n
Τύπος σύνδεσης A)

ViewNX-i†

Καλώδιο USB UC-E22*
Capture NX-D†
Καλώδιο LAN**
Έξυπνη συσκευή** (iOS/AndroidTM OS)

Ηλεκτρονικός
υπολογιστής**

Camera Control Pro 2

WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Ασύρματος πομπός

17 Απαιτείται ο προαιρετικός προσαρμογέας ασύρματου τηλεχειριστηρίου

WR-A10 WR. Το firmware του WR-R10 πρέπει να είναι έκδοσης 3.00 ή
μεταγενέστερης.

Μονάδα GPS**

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Ακουστικά**

Οθόνη
τηλεόρασης**

Συσκευή εγγραφής video
με είσοδο HDMI**

Διακομιστής FTP**

*Παρεχόμενα εξαρτήματα **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon †Παρέχεται δυνατότητα λήψης από την τοποθεσία της Nikon στο web (δωρεάν).

Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D5 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής
Υποδοχή φακού
Ωφέλιμη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex (SLR)
Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)
Φορμά FX Nikon
20,8 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 35,9 × 23,9 mm
21,33 εκατομμύρια
Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία (απαιτείται το
λογισμικό Capture NX-D)
Μέγεθος εικόνας (pixel)
• FX (36×24) περιοχή εικόνας: 5.568 × 3.712 (L), 4.176 × 2.784 (M), 2.784 × 1.856 (S) • 1,2× (30×20) περιοχή εικόνας: 4.640 ×
3.088 (L), 3.472 × 2.312 (M), 2.320 × 1.544 (S) • DX (24×16) περιοχή εικόνας: 3.648 × 2.432 (L), 2.736 × 1.824 (M), 1.824 × 1.216
(S) • 5:4 (30×24) περιοχή εικόνας: 4.640 × 3.712 (L), 3.472 × 2.784 (M), 2.320 × 1.856 (S) • Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί
κατά τη διάρκεια εγγραφής video με μέγεθος καρέ 3.840 × 2.160: 3.840 × 2.160 • Φωτογραφίες με φορμά FX που έχουν
ληφθεί κατά την εγγραφή video με μέγεθος καρέ 1.920 × 1.080 ή 1.280 × 720: 5.568 × 3.128 (L), 4.176 × 2.344 (M), 2.784 ×
1.560 (S) • Φωτογραφίες με φορμά DX που έχουν ληφθεί κατά την εγγραφή video με μέγεθος καρέ 1.920 × 1.080 ή 1.280 ×
720: 3.648 × 2.048 (L), 2.736 × 1.536 (M), 1.824 × 1.024 (S) • Φωτογραφίες που έχουν ληφθεί κατά την εγγραφή video με
κροπάρισμα 1.920 × 1.080: 1.920 × 1.080
15_GR
Αποθήκευση - Μορφή αρχείων
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit (συμπίεση χωρίς απώλειες, με συμπίεση ή χωρίς συμπίεση) διατίθεται μεγάλο, μεσαίο και μικρό
μέγεθος (οι μεσαίες και μικρές εικόνες εγγράφονται με βάθος 12 bit και χρήση συμπίεσης χωρίς απώλειες) • TIFF (RGB)
• JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση υψηλή (περίπου 1 : 4), κανονική (περίπου 1 : 8) ή βασική (περίπου
1 : 16), διατίθεται συμπίεση βέλτιστης ποιότητας • NEF (RAW)+JPEG: Μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε φορμά NEF
(RAW) και JPEG
Σύστημα Picture Control
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο και Ισοβαρές, το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να
τροποποιηθεί, δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
• Τύπου XQD (Μοντέλα για χρήση με κάρτες XQD): κάρτες XQD
• Τύπου CF (Μοντέλα για χρήση με κάρτες CompactFlash): Κάρτες μνήμης CompactFlash τύπου Ι (συμβατότητα με
UDMA7)
Διπλή υποδοχή κάρτας
2 κάρτες XQD ή 2 κάρτες CompactFlash (CF). Η υποδοχή 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερχείλισης
δεδομένων, για αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων ή για αποθήκευση αντιγράφων που δημιουργούνται με NEF+JPEG,
είναι δυνατή η αντιγραφή φωτογραφιών μεταξύ καρτών
Σύστημα αρχείων
DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντάπρισμα στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
• FX (36 × 24): περίπου 100% οριζόντια και 100% κατακόρυφα • 1,2× (30 × 20): περίπου 97% οριζόντια και 97%
κατακόρυφα • DX (24 × 16): περίπου 97% οριζόντια και 97% κατακόρυφα • 5:4 (30 × 24): περίπου 97% οριζόντια και 100%
κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,72× (φακός 50 mm f/1,4 ρυθμισμένος στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι (Eyepoint) 17 mm (-1,0 m-1, από το κέντρο του φακού προσοφθάλμιου του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας
-3 έως +1 m-1
Οθόνη εστίασης
Διάφανη ματ οθόνη Mark IX BriteView τύπου Β με άγκιστρα περιοχής AF (είναι δυνατή η εμφάνιση πλέγματος
καδραρίσματος)
Ρεφλέξ καθρέπτη
Γρήγορης επιστροφής
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου
Όταν πατάτε το κουμπί Pv το διάφραγμα του φακού σταματά στην τιμή που έχει επιλεγεί από το χρήστη (λειτουργίες A και
M) ή από τη φωτογραφική μηχανή (λειτουργίες P και S)
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί
Συμβατότητα με φακούς AF NIKKOR, συμπεριλαμβανομένων των φακών τύπου G, E και D (για τους φακούς PC ισχύουν
κάποιοι περιορισμοί), φακών DX [με χρήση περιοχής εικόνας DX (24×16) 1,5×], φακών AI-P NIKKOR και φακών χωρίς CPU ΑΙ
(μόνο λειτουργίες έκθεσης A και M). Δεν είναι δυνατή η χρήση φακών ΙΧ-NIKKOR, φακών για τη F3AF και φακών χωρίς AI.
Η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φακούς με μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο (η ηλεκτρονική αναζήτηση
εύρους υποστηρίζει 15 σημεία εστίασης με φακούς που διαθέτουν μέγιστο διάφραγμα f/8 ή ταχύτερο, από τα οποία 9 σημεία είναι διαθέσιμα για
επιλογή)

Τύπος κλείστρου

Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μηχανικό κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου και ηλεκτρονικό κλείστρο μπροστινής
κουρτίνας διαθέσιμο στη λειτουργία λήψης με τον καθρέφτη πάνω
Ταχύτητα κλείστρου
1/8.000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV, λειτουργία bulb, χρόνος, X250
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας
X=1/250 δ, συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/250 δ ή μικρότερη
Λειτουργία λήψης
S (μεμονωμένο καρέ), Cl (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), Ch (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας), Q (αθόρυβη λήψη),
E (χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης), Mup (καθρέφτης πάνω)
Ταχύτητα προώθησης καρέ
Έως 10 fps (Cl), 10 έως 12 fps ή 14 fps με καθρέφτη πάνω (Ch), ή 3 fps (λειτουργία αθόρυβων συνεχών λήψεων)
Χρονομετρητής αυτοφωτογράφισης 2, 5, 10, 20 δευτ., 1 έως 9 εκθέσεις σε διαστήματα 0,5, 1, 2 ή 3 δευτ.
Μέτρηση έκθεσης
Μέτρηση έκθεσης TTL με αισθητήρα RGB με περίπου 180K (180.000) pixel
Μέθοδος μέτρησης
• Matrix: μέτρηση 3D color matrix III (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix III (άλλοι φακοί CPU), διατίθεται μέτρηση
color matrix με φακούς χωρίς CPU, εφόσον παρέχονται δεδομένα φακού από το χρήστη • Κεντροβαρής: βάρος του 75%
που εφαρμόζεται σε κύκλο 12 mm στο κέντρο του κάδρου με δυνατότητα μεταβολής της διαμέτρου του κύκλου σε 8, 15
ή 20 mm ή το βάρος μπορεί να βασίζεται στη μέση τιμή ολόκληρου του κάδρου (σε φακούς χωρίς CPU χρησιμοποιείται
κύκλος 12 mm) • Σημειακή: μέτρηση κύκλου 4 mm (περίπου 1,5% του κάδρου) που βρίσκεται στο κέντρο του επιλεγμένου
σημείου εστίασης (στο κεντρικό σημείο εστίασης, όταν χρησιμοποιείται φακός χωρίς CPU) • Σταθμισμένη στα τονισμένα
σημεία: Διαθέσιμη με τους φακούς τύπου G, E και D
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: -3 έως 20 EV • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV • Μέτρηση σταθμισμένη στα φωτεινά
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)
σημεία: 0 έως 20 EV
Σύζευξη φωτόμετρου
Συνδυασμός φακών CPU και AI
Λειτουργίες έκθεσης
Αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα (P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S), αυτόματη προτεραιότητα
διαφράγματος (A), χειροκίνητη (M)
Αντιστάθμιση έκθεσης
-5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Κλείδωμα έκθεσης
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε
ISO 100 έως 102400 σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV, μπορεί επίσης να οριστεί σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7 ή 1 EV (ISO ισοδύναμο με
Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
50) κάτω από ISO 100 ή σε περίπου 0,3, 0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ή 5 EV (ISO ισοδύναμο με 3280000) επάνω από ISO 102400 και
διατίθεται επίσης αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Μπορεί να επιλεγεί η ρύθμιση αυτόματο, εξαιρετικά υψηλό +2/+1, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
Αυτόματη εστίαση
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 20K με εντοπισμό φάσης TTL, βελτιστοποίηση και 153 σημεία
εστίασης (συμπεριλαμβανομένων 99 αισθητήρων σταυροειδούς διάταξης [cross-type]) και 15 αισθητήρων που
υποστηρίζουν f/8), εκ των οποίων οι 55 (35 αισθητήρες σταυροειδούς διάταξης και 9 αισθητήρες f/8) είναι διαθέσιμοι για
επιλογή
Εύρος ανίχνευσης
-4 έως 20 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), προκαταρκτική παρακολούθηση
εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του θέματος • Χειροκίνητη εστίαση (M): μπορεί να
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημεία εστίασης
153 σημεία εστίασης, από τα οποία μπορούν να επιλεγούν 55 ή 15
Λειτουργία επιλογής περιοχής AF AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 25, 72 ή 153 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF επιλογής περιοχής από ομάδα,
AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης
Το κλείδωμα της εστίασης γίνεται πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πιέζοντας στο
κέντρο του υπο-επιλογέα
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Έλεγχος φλας

TTL: έλεγχος φλας i-TTL με χρήση αισθητήρα RGB με περίπου 180.000 pixel, χρησιμοποιείται εξισορροπημένος
συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με μέτρηση matrix, κεντροβαρή και σταθμισμένη στα
φωτεινά σημεία, τυπικό φλας i-TTL για τις ψηφιακές SLR με σημειακή μέτρηση
Λειτουργίες φλας
Συγχρονισμός με την μπροστινή κουρτίνα, αργός συγχρονισμός, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, μείωση του
φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών με αργό συγχρονισμό, αργός
συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση, υποστηρίζεται αυτόματος συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας FP
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3, 1/2 ή 1 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Ανάβει όταν η ενσωματωμένη ή η προαιρετική μονάδα φλας είναι πλήρως φορτισμένη, αναβοσβήνει μετά την
ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Επαφή hot-shoe ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και ασφάλεια
Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Υποστηρίζεται
Nikon (Creative Lighting System CLS)
Προηγμένος ασύρματος φωτισμός Υποστηρίζεται
με χειρισμό μέσω ραδιοσυχνότητας
Ενιαίος έλεγχος φλας
Υποστηρίζεται COOLPIX_A4 Leaflet Horizontal_W279 X H210mm
Υποδοχή συγχρονισμού
Ακροδέκτης συγχρονισμού ISO 519 με σπείρωμα ασφάλισης
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη (3 τύποι), πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φωτισμός φλας, συννεφιά, σκίαση,
χειροκίνητη προτοποθέτηση (δυνατότητα αποθήκευσης έως 6 τιμών), μέτρηση σημειακής ισορροπίας λευκού διαθέσιμη
κατά τη ζωντανή προβολή), επιλογή θερμοκρασίας χρώματος (2500 K έως 10000 K), με δυνατότητα βελτιστοποίησης για
όλες τις επιλογές
Τύποι bracketing
Έκθεση, φλας, ισορροπία λευκού και ADL
Λειτουργίες ζωντανής προβολής C (ζωντανή προβολή φωτογραφίας) με διαθέσιμη αθόρυβη λειτουργία, 1 (ζωντανή προβολή video)
Λειτουργία φακού για ζωντανή
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (M)
προβολή
Ζωντανή προβολή - Λειτουργία
Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής, AF παρακολούθησης
επιλογής περιοχής AF
θέματος
Ζωντανή προβολή - Αυτόματη
AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το σημείο
εστίαση
εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο ή η αυτόματη εστίαση με
παρακολούθηση θέματος)
Video - Μέτρηση
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης video
Μέτρηση matrix, κεντροβαρής ή σταθμισμένη στα φωτεινά σημεία
Video - Μέγεθος καρέ (pixel) και • 3.840 × 2.160 (4K UHD); 30p (προοδευτικό), 25p, 24p • 1.920 × 1.080, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p • κροπάρισμα 1.920 × 1.080,
ταχύτητα καρέ
60p, 50p, 30p, 25p, 24p • 1.280 × 720, 60p, 50p
Οι πραγματικές ταχύτητες καρέ για 60p, 50p, 30p, 25p και 24p είναι 59,94, 50, 29,97, 25 και 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) αντίστοιχα,
★ Η υψηλή ποιότητα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη καρέ, η κανονική ποιότητα είναι διαθέσιμη σε όλα τα μεγέθη εκτός από το 3.840 × 2.160

Video - Μορφή αρχείων
Video - Συμπίεση video
Video - Μορφή εγγραφής ήχου
Συσκευή εγγραφής ήχου
Video - Ευαισθησία ISO

MOV
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Γραμμικό PCM
Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο, δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
• Λειτουργίες έκθεσης P, S και A: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως Hi 5) με δυνατότητα επιλογής ανώτατου
ορίου • Λειτουργία έκθεσης M: αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO (ISO 100 έως Hi 5) με δυνατότητα επιλογής ανώτατου
ορίου, χειροκίνητη επιλογή (ISO 100 έως 102400 σε βήματα 1/3, 1/2 ή 1 EV) με επιπλέον επιλογές, ισοδύναμη με περίπου 0,3,
0,5, 0,7, 1, 2, 3, 4 ή 5 EV (ισοδύναμο ISO 3280000) άνω του ISO 102400
Άλλες επιλογές video
Επισήμανση με δείκτες, video χρονικής υστέρησης
Οθόνη
TFT LCD 8 cm/3,2 in., περίπου 2.359k-dot (XGA) με οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και χειροκίνητο
έλεγχο φωτεινότητας οθόνης
Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video, slide show
φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, πληροφορίες φωτογραφιών, εμφάνιση δεδομένων
τοποθεσίας, αυτόματη περιστροφή εικόνας, αξιολόγηση εικόνας, εισαγωγή και αναπαραγωγή φωνητικών υπομνημάτων,
καθώς και ενσωμάτωση και εμφάνιση πληροφοριών IPTC
USB
SuperSpeed USB (επαφή USB 3.0 Micro-B), συνιστάται σύνδεση σε ενσωματωμένη θύρα USB
Έξοδος HDMI
Επαφή HDMI τύπου C
Είσοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm, υποστηρίζεται πρόσθετη τροφοδοσία)
Έξοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Ακροδέκτης τηλεχειρισμού δέκα Δυνατότητα σύνδεσης προαιρετικού τηλεχειριστηρίου, προαιρετικού ασύρματου τηλεχειριστηρίου WR-R10 (απαιτείται
ακίδων
προσαρμογέας WR WR-A10) ή WR-1, μονάδας GPS GP-1/GP-1A ή συσκευής GPS που είναι συμβατή με NMEA0183 έκδοσης
2.01 ή 3.01 (απαιτείται προαιρετικό καλώδιο προσαρμογής GPS MC-35 και καλώδιο με επαφή 9 ακίδων D-sub)
Ethernet
Επαφή RJ-45 • Πρότυπα: IEEE 802.3ab (1000BASE-T)/IEEE 802.3u (100BASE-TX)/IEEE 802.3 (10BASE-T) • Ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων: 10/100/1000 Mbps με αυτόματη ανίχνευση (μέγιστοι λογικοί ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων σύμφωνα με το
πρότυπο IEEE, οι πραγματικοί ρυθμοί ενδέχεται να διαφέρουν) • Θύρα: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (AUTO-MDIX)
Περιφερειακή επαφή
Για ασύρματο πομπό WT-6/A/B/C, WT-5A/B/C/D
Γλώσσες που υποστηρίζονται
Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά,
Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, Μαραθικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά,
Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σερβικά, Σουηδικά,
Ταϊλανδικά, Ταμιλικά, Τελουγκουϊκά, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18a
Μετασχηματιστής ρεύματος
Μετασχηματιστής ρεύματος EH-6b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-6 (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 160 × 158,5 × 92 mm / 6,3 × 6,3 × 3,7 in.
Βάρος
• Τύπου XQD (Μοντέλα για χρήση με κάρτες XQD): Περίπου 1.405 g / 3 lb 1,6 oz με μπαταρία και δύο κάρτες μνήμης
XQD αλλά χωρίς καπάκι σώματος και κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων, περίπου 1.235 g / 2 lb 11,6 oz (μόνο το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής) • Τύπου CF (Μοντέλα για χρήση με κάρτες CompactFlash): Περίπου 1.415 g / 3 lb 1,9 oz με
μπαταρία και δύο κάρτες μνήμης CompactFlash αλλά χωρίς καπάκι σώματος και κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων, περίπου
1.240 g / 2 lb 11,8 oz (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας
Θερμοκρασία: 0 έως 40 °C/32 έως 104 °F, υγρασία: 85% ή λιγότερο (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL18a, φορτιστής μπαταρίας MH-26a, καλώδιο USB UC-E22, λουράκι
Παρεχόμενα εξαρτήματα
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη φωτογραφικής μηχανής AN-DC15, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-3, κλιπ καλωδίου USB, κλιπ
χώρα ή την περιοχή)
καλωδίου HDMI, προσαρμογέας προσοφθαλμίου DK-27, προσοφθάλμιος φακός με επίστρωση φθορίου DK-17F, κάλυμμα
διαμερίσματος μπαταρίας BL-6
• Η ονομασία XQD είναι εμπορικό σήμα της SONY Corporation. • Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Το CompactFlash είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της SanDisk
Corporation. • Οι ονομασίες HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.
• Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. • Οι επωνυμίες Google και AndroidTM είναι
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Google Inc. • Τα προϊόντα και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών. • Οι εικόνες
στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και στις οθόνες υπολογιστή που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες. • Ο ασύρματος πομπός WT-6/A/B/C, το φλας Speedlight SB5000 και το ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-1/WR-R10 διέπονται από τους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των ΗΠΑ (United States
Export Administration Regulations). Δεν απαιτείται κρατική άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την εξαγωγή σε χώρες
εκτός αυτών που ακολουθούν, οι οποίες κατά τη σύνταξη του παρόντος υπάγονται σε εμπάργκο ή ειδικούς ελέγχους: Κούβα, Ιράν,
Βόρεια Κορέα, Σουδάν και Συρία (η λίστα υπάγεται σε αλλαγές).
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