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Φωτογραφίστε εξαίσια. Συνδεθείτε αστραπιαία.
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EXPEED
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megapixel
χωρίς OLPF

Ετοιμαστείτε να φωτογραφίσετε
κάτι ιδιαίτερο. Με οδηγό την
ολοκαίνουργια Nikon D5300, ο
κόσμος της φωτογράφισης με

Nikon D-SLR μόλις έγινε ακόμη πιο συναρπαστικός. Απολαύστε τη
μοναδική ποιότητα εικόνας D-SLR χάρη στα 24,2 ωφέλιμα megapixel.
Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλό αριθμό pixel που προσφέρει
εξαιρετική ανάλυση και βάθος στις λεπτομέρειες. Επωφεληθείτε από
τις αποκλειστικές τεχνολογικές εξελίξεις της Nikon, όπως είναι ο νέος
μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 και το Picture Control.
Θαυμάστε αυτήν την εξαίσια ευκρίνεια των φακών NIKKOR, την ίδια
μάρκα φακών που προτιμούν πολλοί επαγγελματίες φωτογράφοι
σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αρμονική συνεργασία όλων αυτών των
στοιχείων στην D5300 έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες και video
που πάντα θα θέλατε να δημιουργείτε. Και το καλύτερο είναι ότι
όλα αυτά υλοποιούνται μέσα από μια γρήγορη και απολαυστική
διαδικασία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη
λειτουργία Wi-Fi για να συνδεθείτε με έξυπνες συσκευές, μπορείτε
®

να μοιράζεστε τις φωτογραφίες σας χωρίς να περιμένετε ούτε λεπτό.
Ήρθε η ώρα για εκπληκτικές φωτογραφίες και video. Ήρθε η ώρα
να προβάλετε τη δική σας ιστορία. Χάρη στην D5300 η δύναμη είναι
στα χέρια σας.

Μοιραστείτε γρήγορα
τις φωτογραφίες σας χάρη στην
ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi®

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/60 του δευτερολέπτου, f/11 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston
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Ανεβείτε σε άγνωστα μέχρι σήμερα επίπεδα
ποιότητας εικόνας
Η Nikon καθιστά εφικτό τον τέλειο συνδυασμό αισθητήρα εικόνας, μηχανισμού επεξεργασίας εικόνας, τεχνολογίας
Picture Control και φακών NIKKOR

24,2

Αισθητήρας με υψηλό αριθμό pixel:
η ευκρίνεια αρχίζει εδώ

megapixel

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G • Ποιότητα εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/60 του δευτερολέπτου, f/3,2 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 200 • Picture Control: πορτραίτο

©Kwaku Alston

Χάρη, εν μέρει, στον πολύ υψηλό αριθμό
χωρίς OLPF
των pixel, η D5300 κατορθώνει να
δημιουργήσει εξαιρετικά καθαρές και πλούσιες λεπτομέρειες,
και ομαλούς, φυσικούς τόνους δέρματος. Μία από τις
βασικότερες συνιστώσες της ανώτερης ποιότητας εικόνας
στην D5300 είναι ο καινούργιος avant garde αισθητήρας
Αισθητήρας CMOS
εικόνας CMOS* με φορμά DX της Nikon. Εξαιρετικό χρώμα.
Εξαιρετική λεπτομέρεια. Όταν το ζητούμενο είναι να διατηρήσετε τις πολυτιμότερες
στιγμές σας, η D5300 είναι αυτή που μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο προϋποθέσεις.

Φακοί

Ασυναγώνιστη ποιότητα οπτικών στοιχείων

Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φακών NIKKOR για να επιτύχετε
το δημιουργικό αποτέλεσμα που θέλετε. Έχοντας κερδίσει την
εμπιστοσύνη πολλών κορυφαίων επαγγελματιών φωτογράφων παγκοσμίως, οι
φακοί NIKKOR αποδίδουν εικόνες με απαράμιλλη ευκρίνεια και καθαρότητα. Όταν
μάλιστα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις φωτογραφικές μηχανές Nikon, η
διαφορά είναι απτή. Αυτό τους καθιστά τον ιδανικό σύντροφο φωτογραφικών
μηχανών, όπως η D5300 με αισθητήρες εικόνας υψηλής ανάλυσης.

*Σχεδιασμένος χωρίς οπτικό χαμηλοπερατό φίλτρο (OLPF). Με αυτήν την αφαίρεση
αναδεικνύεται η πραγματική ισχύς του αισθητήρα εικόνας με υψηλό αριθμό pixel σε
συνδυασμό με μια πιο πιστή αναπαραγωγή που προσφέρουν οι φακοί NIKKOR με
μοναδικά αποτελέσματα στην αποτύπωση των λεπτομερειών.
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Πιστή αναπαραγωγή χρωμάτων, χαμηλά επίπεδα
θορύβου και γρήγορες ταχύτητες λειτουργίας

Έχετε στο πλευρό σας όλα τα πλεονεκτήματα
που προσφέρουν τα 24,2 ωφέλιμα megapixel.
Ο καινούργιος μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4 της
Nikon σάς προσφέρει μοναδικά χρώματα στις φωτογραφίες και
τα video. Το μοναδικό αυτό σύστημα εκτελεί άπειρες
λειτουργίες με ταχύτητες φωτός για να δημιουργήσει εικόνες
απαράμιλλης ποιότητας. Μπορείτε να προσδοκάτε μειωμένο θόρυβο, πιστότερη
αναπαραγωγή τόνων και αληθινή απόδοση μαύρου χρώματος ακόμη και σε συνθήκες
λήψεων χαμηλού φωτισμού ή κατά τις λήψεις σε εσωτερικούς χώρους με αμυδρό φωτισμό.
Η αποκλειστική τεχνολογία της Nikon συμβάλλει επίσης στο γεγονός ότι η D5300 μπορεί να
φτάσει το τυπικό εύρος ευαισθησίας ISO των 100 έως 12800 και το οποίο μπορεί να επεκταθεί
έως το ισοδύναμο με ISO 25600 (Hi 1). Έτσι, μπορείτε να αποφύγετε τις συνέπειες από το
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής εφαρμόζοντας μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Χάρη σε αυτές τις τιμές, η αναπαραγωγή χρωμάτων και η
διαβάθμιση τόνων σε όλα τα εύρη της ευαισθησίας είναι μοναδική. Ακόμη και με υψηλές
ρυθμίσεις ISO, η εξελιγμένη λειτουργία
αποθορυβοποίησης της Nikon καθιστά
απόλυτα ρεαλιστική τη δημιουργία όμορφων
υφών με μειωμένο επίπεδο χρωματικού
θορύβου. Ο μηχανισμός EXPEED 4
επεξεργάζεται πολύ μεγάλους όγκους
δεδομένων με εντυπωσιακά υψηλές
ταχύτητες, για να μπορείτε να απολαμβάνετε
απρόσκοπτες φωτογραφίσεις, γνωρίζοντας ότι
η φωτογραφική μηχανή αντεπεξέρχεται
εύκολα σε όλη τη σκληρή εργασία που,

Picture
Control

Δημιουργήστε εξατομικευμένους τόνους και
χρώματα με τη βοήθεια του Picture Control

Προσαρμόστε τη μορφή των φωτογραφιών
και των video σας χρησιμοποιώντας το μοναδικό σύστημα
Picture Control της Nikon. Έχετε την επιλογή από έξι
ρυθμίσεις*: Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο,
Πορτραίτο και Τοπίο. Χάρη στη βελτιωμένη αναπαραγωγή
χρωμάτων του μηχανισμού επεξεργασίας εικόνας EXPEED 4,
η D5300 δημιουργεί καθαρότερες και πιο όμορφες φωτογραφίες. Μπορείτε
να ρυθμίζετε χειροκίνητα την ευκρίνεια ή την αντίθεση και τα εφέ μπορούν
να επαληθεύονται ακόμη και στη διάρκεια ζωντανής προβολής.
*Ενεργές στις λειτουργίες P, S, A και M. Η
φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα μια
κατάλληλη ρύθμιση Picture Control σε άλλες
λειτουργίες λήψεων.

Ζωντανό

διαφορετικά, θα επωμιζόσαστε εσείς.
•Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Ποιότητα
εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/20 του
δευτερολέπτου, f/8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία:
ISO 12800 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston
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Μοιραστείτε τη στιγμή αμ έσως, όμορφα και απλά

• Φακός: AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G • Ποιότητα εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/500 του δευτερολέπτου, f/2,8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston

Ενσωματωμένο

Wi-Fi

®

Στείλτε τις καλύτερες λήψεις σας
ακολουθώντας λίγα απλά βήματα

Ας αρχίσει η κοινοποίηση των φωτογραφιών:
η D5300 διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi . Δεν
χρειάζονται καλώδια ή άλλες συνδέσεις, το μόνο που χρειάζεστε
είναι η φωτογραφική σας μηχανή και η έξυπνη συσκευή. Απλά
επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε και είστε έτοιμοι να τις
μεταφορτώσετε στην έξυπνη συσκευή ή το tablet σας. Η μεταφορά των εικόνων μπορεί να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η
φωτογράφιση. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες δεξιότητες στη χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η D5300 απλουστεύει τη διαδικασία
κοινοποίησης μοναδικών λήψεων όσο ακόμα είναι φρέσκες.
®

•Φακός: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/2000 του
δευτερολέπτου, f/4 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 125 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston

Στείλτε τις φωτογραφίες σας αμέσως
στο Facebook, το Instagram και σε
άλλα δίκτυα SNS
Εντυπωσιάστε τους φίλους σας, μοιραστείτε
τις φωτογραφίες που τραβάτε με την D5300
γρήγορα κι απλά. Η εκπληκτική ποιότητα των
φωτογραφιών σας θα προσελκύσει αμέσως
την προσοχή και τα «like» των άλλων.

Η έξυπνη συσκευή σας σε ρόλο απομακρυσμένης
οθόνης και τηλεχειριστηρίου
Το όφελος της σύνδεσης Wi-Fi δεν σταματά μόνο
στην προβολή των φωτογραφιών, αλλά μπορεί
να σας βοηθήσει και στη λήψη τους. Η λειτουργία
απομακρυσμένης λήψης σάς επιτρέπει να
απελευθερώνετε το κλείστρο από απόσταση, ενώ
η έξυπνη συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως
απομακρυσμένη οθόνη ζωντανής προβολής για
να επαληθεύετε την εικόνα που προβάλλεται.
Είναι ιδανική για ομαδικές φωτογραφίσεις.
®

Η εφαρμογή στη συσκευή σας: γρήγορα και εύκολα
Για να προετοιμάσετε την έξυπνη συσκευή σας για
τη σύνδεση, κατεβάστε το βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless Mobile Utility από το κατάλληλο κατάστημα
εφαρμογών. Είναι γρήγορο, εύκολο και δωρεάν.

• Φακός: NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/200 του
δευτερολέπτου, f/9 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston

Ενσωματωμένο

Ζήστε την εμπειρία της κοινοποίησης φωτογραφιών

GPS

Εκτός από την κοινοποίηση των φωτογραφιών που τραβάτε με την
D5300 χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi®, μπορείτε επίσης να
επισημαίνετε τις φωτογραφίες σας με ετικέτες. Χάρη στο ενσωματωμένο GPS, τα ταξίδια σας
θα γίνουν πιο ενδιαφέροντα, τώρα που μπορείτε να αποθηκεύετε στις φωτογραφίες τα
στοιχεία της κάθε τοποθεσίας*1 ως δεδομένα Exif. Κι όλα αυτά χωρίς προσάρτηση άλλων
εξαρτημάτων ή αξεσουάρ. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αρχεία καταγραφής*2 με τα
στοιχεία της τοποθεσίας. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική όταν ταξιδεύετε. Τα δεδομένα του
αρχείου καταγραφής χρησιμοποιούνται για την προβολή της διαδρομής σας στο ViewNX 2
και για την προβολή χάρτη στο NIKON IMAGE SPACE
ή σε άλλες τοποθεσίες κοινής χρήσης φωτογραφιών.
*1 Η φωτογραφική μηχανή καταγράφει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος, το
υψόμετρο και την ώρα UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα).
Η συμβατότητα διαφέρει ανά χώρα.
*2 Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελείται ακόμη κι όταν η φωτογραφική
μηχανή είναι απενεργοποιημένη, εξοικονομώντας έτσι ισχύ στην
μπαταρία της φωτογραφικής μηχανής.

Με την υπηρεσία αποθήκευσης και κοινής χρήσης φωτογραφιών της Nikon, οι χρήστες
προϊόντων Nikon απολαμβάνουν αποθηκευτικό χώρο έως 20 GB, δωρεάν. Στην
τοποθεσία υπάρχει επίσης η δυνατότητα κοινοποίησης στο Facebook και το Twitter με
ένα κλικ. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την τοποθεσία nikonimagespace.com

Η παραπάνω απεικόνιση αφορά τις συσκευές με Android.
6
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Εντείνετε τον ενθουσιασμό παγώνοντας τη στιγμή

Αποτυπώστε τη δράση με τη ματιά ενός καλλιτέχνη

•Φακός: AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW 12 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/1600 του δευτερολέπτου, f/5.6 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: τυπικό
©Kwaku Alston

Αυτόματη εστίαση

39

Αποτυπώστε τα θέματα με πεντακάθαρη εστίαση

Χρησιμοποιήστε τα 39 σημεία εστίασης της D5300 για να
αποτυπώσετε τις στιγμές κορύφωσης της δράσης γρήγορα
και καθαρά, ακόμη κι αν το θέμα σας δεν βρίσκεται στο κέντρο του
κάδρου. Η D5300 διαθέτει ευρεία κάλυψη αυτόματης εστίασης και
σημεία εστίασης υψηλής πυκνότητας, περιλαμβανομένου του
αισθητήρα σταυροειδούς διάταξης (cross-type) 9 σημείων, που σας
βοηθάει να χειρίζεστε τις περισσότερες καταστάσεις εστίασης
προσφέροντάς σας πολλές επιλογές αυτόματης εστίασης, όπως AF
μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, παρακολούθηση 3D και AF
αυτόματης επιλογής
περιοχής.
σημείων

Σύστημα αυτόματης εστίασης 39 σημείων

Αισθητήρας RGB

2016
pixel

Ευφυΐα φωτογραφικής μηχανής
για καλύτερες φωτογραφίες

Όταν τραβάτε φωτογραφίες μπορείτε να είστε ήσυχοι ότι η D5300
θα προσαρμοστεί στις διάφορες συνθήκες λήψεων ή φωτισμού. Ο απίστευτα
ακριβής αισθητήρας RGB 2016 pixel συλλέγει δεδομένα φωτεινότητας και χρωμάτων,
τα οποία αναλύει προσεκτικά το αποκλειστικό Σύστημα αναγνώρισης σκηνής
της Nikon. Όλα τα στοιχεία της λήψης σας χρησιμοποιούνται, στη συνέχεια, για
να υπολογιστεί η ακριβής διαθέσιμη έκθεση φωτός και φλας, η αυτόματη
εστίαση και η ισορροπία λευκού. Όλες αυτές οι παράμετροι υπολογίζονται πριν
την απελευθέρωση του κλείστρου.
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καρέ ανά
δευτερόλεπτο
(fps)

Παγώστε τη στιγμή με 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)

Ακόμη κι αν τραβάτε σκηνές σπορ ή άλλα γρήγορα κινούμενα θέματα,
η D5300 μπορεί να αποτυπώσει τη δράση εύκολα και με απόλυτη ακρίβεια. Η λειτουργία
συνεχών λήψεων υψηλής ταχύτητας περίπου στα 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)* προσφέρει
περισσότερες ευκαιρίες να πιάσετε τη σωστή στιγμή ή έκφραση.
Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία συνεχών
λήψεων χαμηλής ταχύτητας στα περίπου 3 καρέ ανά
δευτερόλεπτο (fps)* για φυσικά πορτραίτα.
*Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες CIPA.

Η φωτογράφιση από υψηλές γωνίες αναδεικνύει τα φυσικά χαμόγελα

Δημιουργήστε μοναδικές φωτογραφίες τραβώντας τις από χαμηλές γωνίες

Οι λήψεις από πρωτότυπες γωνίες δημιουργούν

Πτυσσόμενη
ευρεία οθόνη LCD εξαιρετικές φωτογραφίες

8,1cm/3,2in.

Ορισμένες φορές η καλύτερη γωνία για μια φωτογραφία
μπορεί να μη βρίσκεται στο επίπεδο του ματιού, αλλά οι
περισσότερες φωτογραφικές μηχανές ή έξυπνες συσκευές δεν παρέχουν
μεγάλη ελευθερία για τη σύνθεση της σκηνής από ψηλά ή από χαμηλά. Για
αληθινά μοναδικές γωνίες προβολής, δοκιμάστε την πτυσσόμενη οθόνη
LCD την οποία διαθέτει η D5300. Η ευρεία, εξαιρετικά ευκρινής και φωτεινή
οθόνη LCD 8,1 cm/3,2 in., περίπου 1037k-dot ανοίγει
οριζόντια από 0 έως 180° και μπορεί να ανασηκώνεται
προς τα επάνω ή προς τα κάτω από +180 έως -90°.
Πλέον μπορείτε να φωτογραφίσετε με την ίδια
ευκολία πάνω από το πλήθος και στο επίπεδο του
εδάφους, βλέποντας παράλληλα ολόκληρη την
εικόνα να καλύπτει την οθόνη. Η D5300 επιτυγχάνει
ακόμη καλύτερη απόδοση αυτόματης εστίασης με
ευκρινή αντίθεση στη διάρκεια της ζωντανής προβολής
σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, διατηρώντας
μόνιμα το θέμα καθαρό χάρη στην πιο γρήγορη και
πιο ακριβή εστίαση της κίνησης*.

Γυρίστε την οθόνη LCD προς εσάς για εύκολο αυτοπορτραίτο

*Η απόδοση ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το φακό που χρησιμοποιείται.

Τα οφέλη της φωτογράφισης με το οπτικό σκόπευτρο μιας D-SLR
Ο σημαντικότερος λόγος να χρησιμοποιεί κανείς μια D-SLR είναι το οπτικό σκόπευτρό της, το οποίο σάς επιτρέπει να βλέπετε το θέμα σε πραγματικό χρόνο και
χωρίς καθυστερήσεις σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού. Έχοντας στραμμένα τα μάτια σας στο σκόπευτρο, θα μπορείτε να κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή
σταθερά, ελαχιστοποιώντας έτσι το κούνημά της με αποτέλεσμα πιο καθαρές εικόνες. Επίσης, θα μπορείτε να παρακολουθείτε τα γρήγορα κινούμενα θέματα.
8
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Δώστε κινηματογραφική χροιά σε κάθε σκηνή
χάρη στο υψηλής ποιότητας video

Φτάστε τα όρια της δημιουργικότητάς σας

Εφέ μηχανής-παιχνιδιού

Σιλουέτα

Η D5300 υποστηρίζει έξοδο HDMI για να μπορείτε να απολαμβάνετε τις φωτογραφίες και τα video στην τηλεόραση HDTV.

Η D5300 προσφέρει σταθερό κράτημα για εύκολη βιντεοσκόπηση στο χέρι

Χρωματισμός HDR

Επιλεκτικό χρώμα

Εφέ μινιατούρας

Σημείωση: για την αναπαραγωγή απαιτείται καλώδιο HDMI ακίδων mini τύπου C (διατίθεται στην αγορά).

Full HD
D-Movie

1080/60p

Αποτυπώστε τις στιγμές
της ζωής χωρίς καμία
δυσκολία

Αφήστε τη βιντεοκάμερα στο
σπίτι. Εκτός από φωτογραφική μηχανή, η D5300
είναι και μια βιντεοκάμερα υψηλής απόδοσης ικανή
να τραβάει video Full HD D-Movie στα 1920 x 1080
που είναι συμβατά με 60p/50p. Αυτό σημαίνει ότι
μπορείτε να απολαμβάνετε ομαλές εγγραφές
ακόμη κι όταν τραβάτε γρήγορα κινούμενα θέματα.
Ο αισθητήρας εικόνας CMOS με 24,2 ωφέλιμα
megapixel και μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 4 συνεργάζονται για να δημιουργήσουν
καθαρές εικόνες video με χαμηλά επίπεδα θορύβου
όποιες κι αν είναι οι συνθήκες φωτισμού. Ο
αυθεντικός σχεδιασμός μιας D-SLR προσφέρει
εύκολο και ασφαλές κράτημα κατά τη
βιντεοσκόπηση με τη μηχανή στο χέρι, ενώ η νέα
ευρεία πτυσσόμενη οθόνη LCD έχει μεγαλύτερη
εικόνα για άνετη προβολή. Η σταθερή λήψη με τη
μηχανή στο χέρι ελαχιστοποιεί το κούνημα της
φωτογραφικής μηχανής και η μεγάλη γκάμα των
ευκρινών και αξιόπιστων φακών NIKKOR αποτελούν
τη συνταγή σας για μοναδικά video ακόμη κι αν οι
γνώσεις σας είναι ανύπαρκτες ή περιορισμένες. Εάν
αναζητάτε περισσότερες επιλογές, τα
ενσωματωμένα στην D5300 εφέ μπορούν να
κάνουν τα video σας πιο διασκεδαστικά και
δημιουργικά, ενώ με την εύκολη λειτουργία
επεξεργασίας εντός της φωτογραφικής μηχανής
μπορείτε να δημιουργείτε κλιπ, μικρές ταινίες ή
όποιο άλλο καλλιτεχνικό έργο φανταστείτε
συνδυάζοντας τα video με τις φωτογραφίες.
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Απρόσκοπτη λειτουργία αυτόματης
εστίασης κατά τη βιντεοσκόπηση
Η D5300 διαθέτει απρόσκοπτη λειτουργία
αυτόματης εστίασης σε λήψεις ζωντανής
προβολής και κατά τη βιντεοσκόπηση.
Η βελτιωμένη λειτουργία AF παρακολούθησης
θέματος και η διαρκής λειτουργία AF (AF-F)
διατηρούν την καθαρή εστίαση στα θέματά σας
όσο αυτά κινούνται. Η λειτουργία αυτόματης
εστίασης στο πρόσωπο πρώτα επιτρέπει στην
D5300 να αποτυπώνει τις φευγαλέες εκφράσεις
χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
Σε συνδυασμό με την πλούσια γκάμα φακών
NIKKOR, η D5300 προσφέρει γρήγορη και πιστή
αυτόματη εστίαση κατά τη βιντεοσκόπηση.

Έλεγχος ήχου υψηλής πιστότητας και
ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο
Η ποιότητα του ήχου κάνει
τη μεγαλύτερη διαφορά
στον τρόπο που εγγράφεται
ένα video. Για εγγραφές εν κινήσει, η D5300
διαθέτει ενσωματωμένο στερεοφωνικό
μικρόφωνο, ο χειρισμός του οποίου
πραγματοποιείται είτε αυτόματα είτε
χειροκίνητα με 20 διαδοχικές διαβαθμίσεις.
Τα επίπεδα του ήχου μπορούν εύκολα να
επιβεβαιωθούν οπτικά στην οθόνη LCD
και πριν και κατά τη διάρκεια της
βιντεοσκόπησης για εύκολο έλεγχο.

Οι καλύτερες επιλογές για πιο αθόρυβες
βιντεοσκοπήσεις
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
Ο ιδανικός φακός για την D5300.
Ο χαμηλός ήχος λειτουργίας
καθιστά τη βιντεοσκόπηση πιο
αποτελεσματική ενώ η ισχυρή
λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VR) επιτρέπει
εγγραφές με τη μηχανή στο χέρι
χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε
για το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.

Ειδικά
εφέ

Για μοναδικές φωτογραφίες και video

Γίνετε πιο δημιουργικοί και βελτιώστε τις φωτογραφίες και
τα video σας με εννέα εύχρηστα ειδικά εφέ. Δοκιμάστε το
νέο Χρωματισμό HDR ή το Εφέ μηχανής-παιχνιδιού για να προσθέσετε
στις φωτογραφίες σας μια έντονη καλλιτεχνική πινελιά. Μπορείτε ακόμη
και να ελέγξετε τη μορφή που θα έχουν τα εφέ σας σε πραγματικό χρόνο
στην οθόνη ζωντανής προβολής πριν τραβήξετε τη φωτογραφία*.
*Η βιντεοσκόπηση και η προβολή των εφέ πριν τη λήψη δεν διατίθενται στη λειτουργία
Χρωματισμού HDR.

Η D5300 έχει εξοπλιστεί με μια σειρά από λειτουργίες
επεξεργασίας εντός της φωτογραφικής μηχανής, χάρη στις οποίες μπορείτε εύκολα
να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η νέα λειτουργία
D-Lighting και τα «Θέματα πορτραίτου», που βελτιώνουν την έκθεση των
ανθρώπων διατηρώντας το φυσικό περιβάλλον ενός χαμηλόφωτου φόντου*.
*Η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα έως τρία θέματα για το D-Lighting πορτραίτου.

Ειδικά εφέ: Έγχρωμο σκίτσο, εφέ μινιατούρας, επιλεκτικό χρώμα, σιλουέτα, εφέ μηχανήςπαιχνιδιού, χρωματισμός HDR, έντονη φωτεινότητα, χαμηλή φωτεινότητα και νυχτερινή λήψη.

Αποτυπώστε περισσότερες λεπτομέρειες υπό το

HDR / φωτισμό υψηλής αντίθεσης
Ενεργό
D-Lighting Σε λήψεις όπου η αντίθεση μεταξύ της φωτεινότερης και της

σκοτεινότερης περιοχής είναι εξαιρετικά μεγάλη, η D5300
προσφέρει δύο λύσεις: το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) και το Ενεργό D-Lighting.
Το HDR προσδίδει ένα πιο καλλιτεχνικό εφέ και εφαρμόζεται καλύτερα σε τοπία και
άλλα στατικά θέματα*, ενώ το Ενεργό D-Lighting είναι αποτελεσματικό σε γενικά
θέματα υψηλής αντίθεσης, περιλαμβανομένων των ανθρώπων ή των κινούμενων
αντικειμένων, διατηρώντας το φυσικό τόνο ακόμη κι όταν επιτυγχάνεται πιο δυνατό
εφέ. Και στις δύο λειτουργίες έχετε την ελευθερία να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης.
*Με τη λειτουργία HDR της φωτογραφικής μηχανής δημιουργούνται δύο λήψεις με ένα πάτημα
του κουμπιού λήψης. Για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας, συνιστάται η χρήση τρίποδου.

Προαιρετικό στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1
Για ακόμα καλύτερη ποιότητα ήχου,
επιλέξτε το προαιρετικό στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1, που εγγράφει στερεοφωνικό
ήχο υψηλής πιστότητας μειώνοντας στο
ελάχιστο το θόρυβο από το σύστημα
αυτόματης εστίασης.

Απολαύστε την επεξεργασία των

Μενού
επεξεργασίας φωτογραφιών μετά τη λήψη τους

Ενεργό D-Lighting: ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Ενεργό D-Lighting: ΕΝΕΡΓΟ

Χωρίς επεξεργασία
Με D-Lighting (Θέματα πορτραίτου)

Λειτουργίες
σκηνής

Τώρα πια μπορείτε να πείτε ότι έχετε κατακτήσει
τις φωτογραφικές δεξιότητες

Εάν το θέμα σας εμπίπτει σε κάποια από τις δημοφιλείς κατηγορίες,
επιλέξτε μια Λειτουργία σκηνής από τις 16 διαθέσιμες επιλογές. Η D5300 μπορεί να
επιλέξει αυτόματα τις καλύτερες ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής, επιτρέποντάς σας
να έχετε τα αποτελέσματα που πάντα θέλατε. Πέντε συχνά χρησιμοποιούμενες
Λειτουργίες σκηνής, συμπεριλαμβανομένου του Πορτραίτου και του Τοπίου, μπορούν
να επιλεχθούν απευθείας από τον
επιλογέα λειτουργιών. Για άλλες
λειτουργίες, όπως το Ηλιοβασίλεμα,
το Σούρουπο/αυγή και τα Τρόφιμα,
γυρίστε τον επιλογέα λειτουργιών
στην επιλογή SCENE και επιλέξτε τη
λειτουργία περιστρέφοντας τον
επιλογέα εντολών.
Λειτουργία κοντινού
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Εξερευνήστε τις ιδέες σας, διευρύνετε τα όρια της διασκέδασης

Πρόσθετη λάμψη

Δημιουργικό όραμα: φακοί NIKKOR

Πολύ ελαφρύς για καλύτερες φωτογραφίες

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10/WR-T10

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της D5300 είναι οι φακοί NIKKOR. Με κάθε φακό
που χρησιμοποιείτε, θα βλέπετε και θα αποτυπώνετε τον κόσμο με εντελώς νέο τρόπο.
Οι ευρυγώνιοι φακοί σάς επιτρέπουν να τραβάτε τοπία και ομαδικές φωτογραφίες.
Οι τηλεφακοί είναι ιδανικοί όταν χρειάζεται να πλησιάσετε τη δράση. Οι
φακοί Micro-NIKKOR αποτυπώνουν τις πιο μικρές λεπτομέρειες σε
υψηλή μεγέθυνση, ενώ οι φακοί zoom προσφέρουν ασύγκριτη
ευελιξία κατά τις λήψεις. Κατασκευασμένοι αποκλειστικά για τις
φωτογραφικές μηχανές Nikon D-SLR, οι φακοί NIKKOR
προσφέρουν απαράμιλλη ποιότητα.

Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει ένα μικρό φως. Το φλας μπορεί να
μεταμορφώσει την καλή φωτογραφία σε εξαιρετική και η φωτογράφιση με φλας
είναι παιχνιδάκι με την D5300. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου φλας i-TTL της Nikon
αξιολογεί αυτόματα τον εξωτερικό φωτισμό και υπολογίζει τον απαιτούμενο
φωτισμό που χρειάζεστε από το φλας για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα.

WR-R10 (Πομποδέκτης)

Με ενσωματωμένο φλας

Ενσωματωμένο αναδυόμενο φλας, κατάλληλο για μέρα και νύχτα

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G

Το ενσωματωμένο φλας της D5300 δεν είναι
χρήσιμο μόνο τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους,
αλλά μπορεί να απαλύνει τις ενοχλητικές σκιές από
τα πρόσωπα των θεμάτων που φωτίζονται από
πίσω ή φοράνε καπέλο. Η φωτογραφική μηχανή
προσθέτει αυτόματα το σωστό φωτισμό και όταν η
ρύθμισή της είναι Αυτόματη ή Πορτραίτο, το φλας
ανυψώνεται αυτόματα όποτε χρειάζεται.

Αυτός ο ελαφρύς και compact φακός βελτιώθηκε για τις
φωτογραφικές μηχανές με φορμά DX, προφέροντας
την εξαίσια ευκρίνεια και το όμορφο θάμπωμα φόντου
που θα προσδοκούσατε από έναν ποιοτικό φακό.
Το γρήγορο διάφραγμα τον καθιστά ιδιαίτερα
κατάλληλο για πορτραίτα αυξάνοντας τις ευκαιρίες
για φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Χωρίς ενσωματωμένο φλας

Λογισμικό αναζήτησης και επεξεργασίας εικόνας: ViewNX 2
(παρέχεται)/Capture NX 2 (προαιρετικό)
SB-300

Προαιρετικό φλας Speedlight για περισσότερο φυσικό φωτισμό
Το επαγγελματικό αποτέλεσμα που προσφέρει η
τεχνική του αναπτυσσόμενου φλας επιτυγχάνεται
απλά χάρη στο φλας SB-300*. Απλά γείρετε την
κεφαλή του φλας προς τα επάνω και η σωστή
ποσότητα του φωτός θα ανακλαστεί από την
οροφή και θα προσφέρει μια απαλή, φυσική
λάμψη, που διαφορετικά, θα μπορούσε να είναι
υπερβολικά άμεση και σκληρή.
Εστιακή απόσταση: 300 mm

• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/20 του δευτερολέπτου, f/3,2 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη
• Ευαισθησία: ISO 200 • Picture Control: τυπικό ©Kwaku Alston
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• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [A], 1/500 του δευτερολέπτου, f/8
• Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: τυπικό
©Kwaku Alston

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

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

Αυτός ο εντυπωσιακά ελαφρύς, compact και ευέλικτος φακός
micro αποτελεί εξαιρετικό εξάρτημα για τις φωτογραφικές
μηχανές DX. Εκτός από τη δυνατότητα δυναμικών κοντινών
λήψεων πραγματικών διαστάσεων (1x), η εστιακή απόσταση 40 mm μπορεί να κάνει
προσιτά πολλά θέματα, χωρίς να εξαιρούνται τα πορτραίτα και τα τοπία. Ένας
εξαιρετικός φακός Micro NIKKOR για κάθε φωτογράφο φορμά DX.

Ιδανικός σχεδόν για κάθε φωτογραφική ευκαιρία. Αυτός ο απίστευτα
ευέλικτος φακός διαθέτει δυναμική κάλυψη zoom 16,7x, κατά
προσέγγιση, από ευρυγώνιες έως υπερτηλεφωτογραφικές λήψεις.
Επίσης, διαθέτει λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VR), η οποία προσφέρει ένα εφέ ισοδύναμο
με ταχύτητα κλείστρου κατά 3,5 στοπ υψηλότερη*. Αυτός ο φακός είναι πολύ βολικός για ταξίδια.

Η άνεση στις απομακρυσμένες λήψεις είναι εξασφαλισμένη χάρη στα ασύρματα
τηλεχειριστήρια WR-R10 και WR-T10*. Χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, αυτά τα
τηλεχειριστήρια επιτρέπουν την απομακρυσμένη λήψη ακόμα κι εάν υπάρχουν
ενδιάμεσα εμπόδια, όπως δέντρα που αποκρύπτουν το πεδίο οπτικής επαφής.
Μπορείτε να ελέγχετε μία μεμονωμένη ή περισσότερες φωτογραφικές μηχανές
με συνδεδεμένο ένα τηλεχειριστήριο WR-R10 (ο αριθμός των φωτογραφικών
μηχανών είναι απεριόριστος) χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο WR-T10 ως
πομπό. Εκτός από το χειρισμό της λειτουργίας AF με πάτημα του κουμπιού
λήψης του τηλεχειριστηρίου μέχρι τη μέση και της συνεχούς λήψης με
παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού λήψης, μπορείτε να ρυθμίσετε τα
τηλεχειριστήρια ώστε να
εκτελούν ποικίλες λειτουργίες της
D5300, όπως βιντεοσκόπηση.
*Η μέγιστη εφικτή απόσταση είναι
περίπου 20 m/66 ft. Η κατά
προσέγγιση εμβέλεια σε ύψος
περίπου 1,2 m/4 ft. Διαφέρει
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες
και την παρουσία ή μη εμποδίων.

• Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) 14 bit • Έκθεση: λειτουργία [M], 1/2000 του δευτερολέπτου, f/1,8 • Ισορροπία λευκού: αυτόματη • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: τυπικό
©Kwaku Alston

Εστιακή απόσταση: 18 mm

WR-T10 (Πομπός)

*Το φλας SB-300 δεν υποστηρίζει τον Προηγμένο
ασύρματο φωτισμό.

Το παρεχόμενο λογισμικό ViewNX 2 σάς επιτρέπει να εισάγετε, να
αναζητάτε και να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας και να
δημιουργείτε τα προσωπικά video σας, καθώς και να χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, όπως η αλλαγή μεγέθους και η
φωτεινότητα. Χάρη στο Capture NX 2 μπορείτε να επωφελείστε πλήρως
από τα δεδομένα NEF (δεδομένα RAW της Nikon), γεγονός που δίνει τη
δυνατότητα επεξεργασίας
υψηλής ταχύτητας χωρίς
άγχος, ακόμη κι αν ο όγκος
των δεδομένων είναι μεγάλος.
Εκτός από την ανάπτυξη των
δεδομένων RAW, διαθέτει
διάφορες λειτουργίες, όπως
ViewNX 2
έξυπνη και απλή επεξεργασία
με χρήση Σημείων
χρωματικού ελέγχου, Πινέλου
αυτόματης επεξεργασίας και
Μαζικής επεξεργασίας.
Μπορείτε να επικεντρωθείτε
στην επεξεργασία γιατί η
αρχική εικόνα παραμένει
Capture NX 2
άθικτη. Με τα λογισμικά
ViewNX 2 και Capture NX 2, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις
προσαρμοσμένου Picture Control στην ανάπτυξη των αρχείων RAW.

*Με βάση το πρότυπο CIPA. Η τιμή αυτή επιτυγχάνεται όταν συνδέεται σε μια ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή SLR με φορμά DX και το zoom ορίζεται στη μέγιστη θέση τηλεφωτογραφίας.
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Επιτρέψτε στην τεχνολογία να προσθέσει λίγο χρώμα στο lifestyle σας

Ονοματολογία
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Κομψό design απ’ έξω, προηγμένη τεχνολογία από μέσα
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Η D5300 έχει δημιουργηθεί για όσους ζουν σε αέναη κίνηση. Η δομή του νέου εσωτερικού
της σχεδιασμού την καθιστά πολύ πιο compact και ελαφριά σε σχέση με την D5200, χωρίς να
θυσιάζεται η αντοχή. Εκτός των παραπάνω, έχει βελτιωθεί και η λαβή ώστε να μπορείτε να κρατάτε
τη φωτογραφική μηχανή πιο σταθερά τόσο κατά τη διάρκεια λήψεων από το σκόπευτρο όσο και
κατά τη ζωντανή προβολή, αποτρέποντας έτσι το κούνημά της και βελτιώνοντας την ευκρίνεια
των εικόνων. Ποιο χρώμα ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό σας στιλ; Το μαύρο, το κόκκινο ή το
γκρι; Μπορείτε να επιλέξετε μοντέλα σε ένα από αυτά τα χρώματα και μετά να απολαύσετε
ελεύθερα την αίσθηση ιδιοκτησίας αυτού του ισχυρού εργαλείου δημιουργίας εικόνων.
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1 Κουμπί λήψης
2 Διακόπτης τροφοδοσίας
3 Δέκτης υπερύθρων για το
τηλεχειριστήριο ML-L3 (εμπρός)
4 Κουμπί αντιστάθμισης
έκθεσης/κουμπί ρύθμισης
διαφράγματος/κουμπί
αντιστάθμισης φλας
5 Κουμπί πληροφοριών
6 Διακόπτης ζωντανής προβολής
7 Κουμπί εγγραφής video
8 Eπιλογέας λειτουργιών
9 Βοηθητικός φωτισμός AF/
λάμπα χρονομέτρη
αυτοφωτογράφισης/λάμπα
μείωσης του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών
! Ενσωματωμένο φλας
" Πέδιλο εξαρτημάτων (για
προαιρετικές μονάδες φλας)
# Στερεοφωνικό μικρόφωνο
$ Ηχείο

% Κουμπί λειτουργίας φλας/
κουμπί αντιστάθμισης φλας
& Κουμπί λειτουργίας
( Κάλυμμα επαφής (επαφή
για εξωτερικό μικρόφωνο,
επαφή USB και
συνδετήρας A/V, υποδοχή
εξαρτήματος, υποδοχή
HDMI ακίδων mini)
) Κουμπί απασφάλισης του φακού
~ Κουμπί λήψης/κουμπί
συνεχών διαδοχικών
λήψεων/κουμπί χρονομέτρη
αυτοφωτογράφισης/κουμπί
τηλεχειρισμού
+ Δέκτης υπερύθρων για το
τηλεχειριστήριο ML-L3 (πίσω)
, Οθόνη
- Κουμπί μενού
. Προσοφθάλμιο
σκοπεύτρου
/ Ρυθμιστικό διόπτρας

: Κουμπί επεξεργασίας
πληροφοριών
; Κουμπί AE-L/AF-L/κουμπί
προστασίας
< Επιλογέας εντολών
= Κουμπί απεικόνισης
> Πολυ-επιλογέας
? Κουμπί OK
@ Κάλυμμα υποδοχής κάρτας
μνήμης
[ Κουμπί μεγέθυνσης
απεικόνισης
\ Κουμπί διαγραφής
] Λάμπα πρόσβασης κάρτας
μνήμης
^ Κουμπί σμίκρυνσης
απεικόνισης/κουμπί
εικονιδίων/κουμπί βοήθειας
_ Κάλυμμα διαμερίσματος
μπαταρίας
{ Υποδοχή τρίποδου

Διάγραμμα συστήματος
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT
Φακοί διόρθωσης προσοφθάλμιου
DK-20C (-5 έως +3 m-1)

Μεγεθυντής
προσοφθάλμιου DG-2

Φλας Speedlight
SB-910

Προσαρμογέας
προσοφθάλμιου DK-22

Φλας Speedlight για
στούντιο**

Φλας Speedlight
SB-700
Φλας Speedlight
SB-400

Κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5*
Προσάρτημα προβολής
ορθής γωνίας DR-6

Φλας Speedlight
SB-300

Κιτ εντολέα φλας
Speedlight κοντινών
λήψεων R1C1
Προσαρμογέας
ακροδέκτη
συγχρονισμού AS-15

Ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25*

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΑΞΕΣΟΥΑΡ GPS ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ασύρματο τηλεχειριστήριο
WR-R1
(πομποδέκτης/πομπός)

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1
WR-T10

Καλώδιο audio video EG-CP16*

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο
WR-T10 (Πομπός)

Ντεκλανσέρ MC-DC2

Τηλεχειριστήριο
ML-L3

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΘΗΚΗ

Βοηθητικό πρόγραμμα
Wireless Mobile Utility†

Φορτιστής
μπαταρίας MH-24*

Κάρτα μνήμης SD**

Μετασχηματιστής ρεύματος
EH-5b

Ακροδέκτης
τροφοδοσίας EP-5A

Έξυπνη συσκευή** (λειτουργικό
σύστημα iOS/Android)

Ημίσκληρη θήκη
CF-DC2

Κουμπί «P» για γρήγορη ρύθμιση
Για να γίνει η χρήση της D5300 ακόμη πιο εύκολη, μπορείτε πλέον να
ανοίγετε απευθείας τις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις απλά πατώντας το
κουμπί «P» χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το μενού. Στη διάρκεια της
αναπαραγωγής μπορείτε είτε να μεταφερθείτε στο μενού επεξεργασίας
είτε να επιλέξετε εικόνες που θέλετε να στείλετε στις έξυπνες συσκευές σας.

ΦΑΚΟΙ NIKKOR
Η φωτογραφική μηχανή
D5300 έχει σχεδιαστεί
ειδικά για χρήση με τους
φακούς NIKKOR AF-S και
AF-I που διαθέτουν
μηχανισμό αυτόματης
εστίασης

ViewNX 2*

* Παρεχόμενα εξαρτήματα **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Nikon

Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τον αριθμό των φωτογραφιών κατά προσέγγιση που μπορούν να αποθηκευτούν
σε μια κάρτα μνήμης SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I 16 GB σε διαφορετικές ρυθμίσεις ποιότητας και μεγέθους
εικόνας.

Οι παρακάτω κάρτες μνήμης SD έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί για χρήση με τη φωτογραφική μηχανή D5300.
Για την εγγραφή video συνιστώνται κάρτες με ταχύτητες εγγραφής κατηγορίας 6 ή ταχύτερες. Ενδέχεται να
προκύψει απρόσμενη λήξη της εγγραφής, εάν χρησιμοποιηθούν κάρτες με χαμηλότερες ταχύτητες εγγραφής.

Ποιότητα εικόνας

Μέγεθος εικόνας

Μέγεθος αρχείου1

Αρ. φωτογραφιών1

NEF (RAW), συμπίεση, 14 bit
NEF (RAW), συμπίεση, 12 bit

—
—
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό

23,8 MB
19,0 MB
12,0 MB
7,4 MB
3,8 MB
6,3 MB
3,8 MB
2,0 MB
2,7 MB
1,9 MB
1,0 MB

437
524
1000
1700
3300
2000
3300
6300
3900
6500
12100

Βέλτιστη JPEG

Κανονική JPEG

Βασική JPEG

D5200

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου FSA-L2
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης

Ευρεία οθόνη με προβολή εικόνων σε πλήρες μέγεθος
Εκμεταλλευόμενοι την ευρυγώνια οθόνη LCD
διαστάσεων 8,1 cm/3,2 in. της D5300, αλλάξαμε το
λόγο διαστάσεων από 4:3 σε 3:2, προβάλλοντας,
με αυτόν τον τρόπο, ολόκληρη την επιφάνεια των
εικόνων στην οθόνη για να μπορείτε να ελέγχετε
τις λεπτομέρειές τους από τη μία άκρη στην άλλη.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

Ηλεκτρονικός υπολογιστής**
Camera Control Pro 2

Capture NX 2

† Δυνατότητα λήψης από το κατάστημα εφαρμογών κάθε έξυπνης συσκευής (δωρεάν).

Στην D5300 έχει ενσωματωθεί ένα καινούργιου σχεδιασμού πεντακάτοπτρο με
βελτιωμένες δυνατότητες μεγέθυνσης περίπου 0,82x χωρίς να χάνεται η κάλυψη στο
περίπου 95% του κάδρου, χαρίζοντάς σας μια καθαρή και σαφή προβολή για άνετες
λήψεις.

Προσαρμογέας κάρτας υπολογιστή**
Συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης SD**

UC-E17*/Καλώδιο USB UC-E6

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου
EN-EL14a*

Οπτικό σκόπευτρο για μεστή καθαρότητα

Οθόνη τηλεόρασης**

Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-T10 (Πομπός)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10
(Πομποδέκτης)

Μονάδα GPS GP-1A

Καλώδιο
τηλεχειρισμού TTL
SC-28/29

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου FSA-L1
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR

Καλώδιο HDMI**

WR-1

Φλας Speedlight
SB-910/700/400/300

Χωρητικότητα
εσωτερικής μνήμης2
6
13
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Κάρτες μνήμης SD
SanDisk
Toshiba
Panasonic
Lexar Media
Platinum II
Επαγγελματικές
Video Full-HD

2 GB3

Κάρτες μνήμης SDHC4

Κάρτες μνήμης SDXC5

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

64 GB

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

48 GB, 64 GB

4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
—

4 GB, 8 GB, 16 GB

—
64 GB
64 GB, 128 GB
—

1 Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Τα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο κάρτας, τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και την σκηνή που καταγράφεται.
2 Ο μέγιστος αριθμός εκθέσεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε εσωτερική μνήμη στη ρύθμιση ISO 100. Αυτός ο αριθμός μειώνεται όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αποθορυβοποίησης
έκθεσης μακράς διαρκείας, ο αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης ή η εκτύπωση ημερομηνίας.
3 Ελέγξτε εάν οποιεσδήποτε συσκευές ανάγνωσης καρτών ή άλλες συσκευές με τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα υποστηρίζουν κάρτες 2 GB.
4 Ελέγξτε εάν οποιεσδήποτε συσκευές ανάγνωσης καρτών ή άλλες συσκευές με τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα είναι συμβατές με SDHC. Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει UHS-I.
5 Ελέγξτε εάν οποιεσδήποτε συσκευές ανάγνωσης καρτών ή άλλες συσκευές με τις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα είναι συμβατές με SDXC. Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει UHS-I.

D5300
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Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D5300 της Nikon
Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Υποδοχή φακού
Μοντούρα F της Nikon (με επαφές AF)
Βέλτιστη γωνία προβολής
Φορμά DX της Nikon, εστιακή απόσταση ισοδύναμη με περίπου 1,5x συγκριτικά με τη γωνία προβολής των
φακών με φορμά FX
Ωφέλιμα pixel
24,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας εικόνας
Αισθητήρας CMOS 23,5 × 15,6 mm
Συνολικά pixel
24,78 εκατομμύρια
Σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Καθαρισμός αισθητήρα εικόνας, δεδομένα αναφοράς για απομάκρυνση σκόνης από τη φωτογραφία
(απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
Μέγεθος εικόνας (pixel)
• 6000 × 4000 [Μεγ.] • 4496 × 3000 [Μεσ.] • 2992 × 2000 [Μικ.]
Μορφή αρχείου
• NEF (RAW): 12 ή 14 bit, συμπιεσμένο • JPEG: συμβατότητα με JPEG-Baseline για συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal
(περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16). • NEF (RAW)+JPEG: μία φωτογραφία που έχει εγγραφεί σε μορφή NEF (RAW) και JPEG
Σύστημα Picture Control
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωντανό, Μονόχρωμο, Πορτραίτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να
τροποποιηθεί. Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Κάρτες μνήμης SDHC και SDXC συμβατές με SD (Secure Digital) και UHS-I
Σύστημα αρχείων
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif (Exchangeable Image
15_GR
File Format for Digital Still Cameras) 2.3, PictBridge
Σκόπευτρο
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με πεντακάτοπτρο στο επίπεδο του ματιού
Κάλυψη κάδρου
Περίπου 95% οριζόντια και 95% κατακόρυφα
Μεγέθυνση
Περίπου 0,82x (με φακό 50 mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1,0 m-1)
Απόσταση από το μάτι (Eyepoint) 18 mm (-1,0 m-1 από την κεντρική επιφάνεια του προσοφθάλμιου φακού του σκοπεύτρου)
Προσαρμογή διόπτρας
-1,7 έως +1,0 m-1
Οθόνη εστίασης
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Ρεφλέξ καθρέπτη
Γρήγορη επιστροφή
Διάφραγμα φακού
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
Συμβατοί φακοί
Η αυτόματη εστίαση διατίθεται με φακούς AF-S και AF-I. Δεν διατίθεται με άλλους τύπους φακών G και D, με
φακούς AF (οι IX NIKKOR και οι φακοί για τη φωτογραφική μηχανή F3AF δεν υποστηρίζονται) και με φακούς
AI-P. Οι φακοί χωρίς CPU μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία M, αλλά δεν θα λειτουργεί το φωτόμετρο
της φωτογραφικής μηχανής Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους με φακούς που έχουν
μέγιστο διάφραγμα f/5,6 ή ταχύτερο
Τύπος κλείστρου
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο κατακόρυφου εστιακού επιπέδου
Ταχύτητα κλείστρου
1/4000 έως 30 δευτ. σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV, λειτουργία bulb, χρόνος
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας X=1/200 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 του δευτ. ή μικρότερη
Λειτουργίες λήψης
8 (μεμονωμένο καρέ), ! (συνεχείς λήψεις χαμηλής ταχύτητας), 9 (συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας),
J (αθόρυβη λήψη), E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης), " (υστέρηση τηλεχειριστηρίου, ML-L3),
# (γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου, ML-L3), υποστηρίζεται φωτογράφιση με περιοδικό χρονοδιακόπτη
Ταχύτητα προώθησης καρέ • ! Έως 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο • 9 Έως 5 καρέ ανά δευτερόλεπτο (JPEG και NEF/RAW 12 bit) ή 4 καρέ
ανά δευτερόλεπτο (NEF/RAW 14 bit). Σημείωση: οι ταχύτητες καρέ προϋποθέτουν την ύπαρξη συνεχούς
λειτουργίας AF, χειροκίνητης λειτουργίας ή έκθεσης αυτόματης προτεραιότητας κλείστρου, ταχύτητα
κλείστρου 1/250 του δευτ. ή μεγαλύτερη, προσαρμοσμένη ρύθμιση a1 (επιλογή προτεραιότητας AF-C) στην
επιλογή Απελευθέρωση και άλλες ρυθμίσεις σε προεπιλεγμένες τιμές
Χρονομέτρης αυτοφωτογράφισης 2 δ, 5 δ, 10 δ, 20 δ, εκθέσεις 1 έως 9
Λειτουργία μέτρησης έκθεσης
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 2016 pixel
Μέθοδος μέτρησης
• Matrix: μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G, E και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU) • Κεντροβαρής: βάρος 75%
που εφαρμόζεται σε κύκλο 8 mm στο κέντρο του κάδρου • Σημειακή: μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του κάδρου) στο
κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
Εύρος μέτρησης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: 0 έως 20 EV • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
(ISO 100, φακός f/1,4, 20 °C/68 °F)

Σύζευξη φωτόμετρου
Λειτουργίες έκθεσης

CPU
Αυτόματες λειτουργίες ( i αυτόματη, j αυτόματα [ακύρωση φλας]), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα
( P), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου (S ), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος (A ), χειροκίνητη (M ),
λειτουργίες σκηνής ( k πορτραίτο, l τοπίο, p παιδί, m αθλητισμός, n κοντινό, o νυχτερινό πορτραίτο,
r νυχτερινό τοπίο, s πάρτι/εσωτερικός χώρος, t παραλία/χιόνι, u ηλιοβασίλεμα, v σούρουπο/αυγή,
w πορτραίτο μικρού ζώου, x φως κεριών, y άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 0 τρόφιμα), λειτουργίες ειδικών εφέ
( % νυχτερινή λήψη, g έγχρωμο σκίτσο, ' εφέ μηχανής-παιχνιδιού, ( εφέ μινιατούρας, 3 επιλεκτικό χρώμα,
1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή φωτεινότητα, ) χρωματισμός HDR)
Αντιστάθμιση έκθεσης
Μπορεί να ρυθμιστεί κατά -5 έως +5 EV σε προσαυξήσεις του 1/3 ή 1/2 EV στις λειτουργίες P, S, A και M
Bracketing έκθεσης
3 λήψεις σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Κλείδωμα έκθεσης
Κλείδωμα φωτεινότητας στην τιμή που ανιχνεύτηκε με το κουμπί A(L)
Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 12800 σε βήματα του 1/3 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)
ISO 25600) άνω του ISO 12800. Διατίθεται αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Ενεργό D-Lighting
Αυτόματο, πολύ υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
ADL bracketing
2 λήψεις
Αυτόματη εστίαση
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Nikon Multi-CAM 4800DX με ανίχνευση φάσης TTL, 39 σημεία
εστίασης (περιλαμβανομένου του αισθητήρα cross-type 9 σημείων) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος
περίπου 0,5 έως 3 m/1 ft 8 in. έως 9 ft 10 in.)
Εύρος ανίχνευσης
-1 έως +19 EV (ISO 100, 20 °C/68 °F)
Λειτουργία φακού
• Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), συνεχής λειτουργία AF (AF-C), αυτόματη επιλογή AF-S/AF-C
(AF-A), προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης που ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την κατάσταση του
θέματος • Χειροκίνητη εστίαση (MF): μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Σημείο εστίασης
Μπορεί να επιλεγεί από 39 ή 11 σημεία εστίασης
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής 9, 21 ή 39 σημείων, παρακολούθηση 3D, AF αυτόματης επιλογής περιοχής
Κλείδωμα εστίασης
Η εστίαση μπορεί να κλειδωθεί πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (λειτουργία AF ενός καρέ) ή πιέζοντας το κουμπί A(L)
Ενσωματωμένο φλας
i, k, p, n, o, s, w, g, ': αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση
P, S, A, M, 0: χειροκίνητη ανύψωση με την απελευθέρωση του κουμπιού
Αριθμός οδηγού
Περίπου 12/39, 13/43 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
Έλεγχος φλας
TTL: διατίθεται έλεγχος φλας i-TTL χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 2016 pixel με ενσωματωμένο φλας και
φλας SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-400 ή SB-300, χρησιμοποιείται εξισορροπημένος
συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR όταν έχει επιλεγεί μέτρηση
matrix ή κεντροβαρής, τυπικό φλας i-TTL για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR στη σημειακή μέτρηση
Λειτουργίες φλας
Αυτόματο, αυτόματη μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος
αργός συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση του
κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός, αργός συγχρονισμός με μείωση του κοκκινίσματος των
ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, απενεργοποίηση

Αντιστάθμιση φλας
Ένδειξη ετοιμότητας φλας

-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Ανάβει όταν η μονάδα ενσωματωμένου ή προαιρετικού 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 προηγμένος ασύρματος φωτισμός με τις μονάδες SB-910, SB-900, SB-800 ή SB-700 ως κύριο φλας ή τη μονάδα
(Nikon Creative Lighting System - CLS) SU-800 ως εντολέα. Υποστηρίζεται η Επικοινωνία πληροφοριών χρώματος φλας με όλες τις συμβατές με CLS μονάδες φλας
Υποδοχή συγχρονισμού
Προσαρμογέας ακροδέκτη συγχρονισμού AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη, πυρακτώσεως, φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φωτισμός φλας, συννεφιά, σκίαση,
χειροκίνητη προτοποθέτηση, διατίθεται βελτιστοποίηση με όλες τις επιλογές εκτός από τη χειροκίνητη
προτοποθέτηση
Bracketing ισορροπίας λευκού 3 λήψεις σε βήματα του 1
Λειτουργία φακού για ζωντανή προβολή • Αυτόματη εστίαση (AF): λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (MF)
Λειτουργίες επιλογής περιοχής AF Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, AF ευρείας περιοχής, AF κανονικής περιοχής, AF παρακολούθησης θέματος
Αυτόματη εστίαση
AF με ανίχνευση αντίθεσης σε οποιοδήποτε σημείο του κάδρου (η φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα το
σημείο εστίασης όταν έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα ή η αυτόματη εστίαση με
παρακολούθηση θέματος)
Αυτόματη επιλογή σκηνής Διαθέσιμη στις λειτουργίες i και j
Μενού επεξεργασίας
D-Lighting, διόρθωση κοκκινίσματος ματιών, περικοπή, μονόχρωμο, εφέ φίλτρου, ισορροπία χρώματος,
επικάλυψη εικόνας, επεξεργασία NEF(RAW), αλλαγή μεγέθους, γρήγορη επεξεργασία, ίσιωμα, έλεγχος
παραμόρφωσης, fisheye, ιχνογραφία, έγχρωμο σκίτσο, έλεγχος προοπτικής, εφέ μινιατούρας, επιλεκτικό
χρώμα, επεξεργασία video, σύγκριση δίπλα-δίπλα
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση του κύριου αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel)
• 1920 × 1080, 60p (προοδευτική)/50p/30p/25p/24p, H υψηλή/κανονική • 1280 × 720, 60p/50p, H υψηλή/
και ταχύτητα καρέ
κανονική • 640 × 424, 30p/25p, H υψηλή/κανονική. Διατίθενται ταχύτητες καρέ 30p (πραγματική ταχύτητα
29,97 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)), και 60p (πραγματική ταχύτητα 59,94 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)) όταν
έχει επιλεγεί NTSC στη λειτουργία video. Όταν έχει επιλεγεί PAL στη λειτουργία video, διατίθενται οι ταχύτητες
25p και 50p. Η πραγματική ταχύτητα καρέ όταν έχει επιλεγεί 24p είναι 23,976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
Μορφή αρχείου
MOV
Συμπίεση video
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου
Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου
Ενσωματωμένο ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας.
Μέγιστη διάρκεια
Περίπου 29 λεπτά 59 δευτερόλεπτα (20 λεπτά σε ταχύτητα 1920 x 1080, 60p/50p, 3 λεπτά σε λειτουργία εφέ
μινιατούρας)
Ευαισθησία ISO
ISO 100 έως 12800. Επίσης, μπορεί να οριστεί σε περίπου 0,3, 0,7 ή 1 EV (ισοδύναμο με ISO 25600) άνω του ISO 12800
Οθόνη
Πτυσσόμενη οθόνη TFT 8,1 cm/3,2 in. (3:2), περίπου 1037k-dot (720 × 480 × 3 = 1.036.800 κουκκίδες), με
οπτική γωνία 170°, κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση φωτεινότητας
Προβολή
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 12 ή 80 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης,
αναπαραγωγή video, slide show φωτογραφιών ή/και video, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία,
αυτόματη περιστροφή εικόνας, αξιολόγηση εικόνας και σχόλια εικόνας (έως 36 χαρακτήρες)
USB
Hi-Speed USB
Έξοδος video
NTSC, PAL
Έξοδος HDMI
Υποδοχή HDMI ακίδων mini τύπου C
Υποδοχή εξαρτήματος
• Ασύρματα τηλεχειριστήρια: WR-1, WR-R10 (διατίθενται ξεχωριστά) • Ντεκλανσέρ: MC-DC2 (διατίθεται
ξεχωριστά) • Μονάδες GPS: GP-1/GP-1A (διατίθενται ξεχωριστά)
Είσοδος ήχου
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διαμέτρου 3,5 mm), υποστήριξη προαιρετικού στερεοφωνικού
μικροφώνου ME-1
Πρότυπα ασύρματης επικοινωνίας IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
• IEEE 802.11b: DSSS/CCK • IEEE 802.11g: OFDM
Συχνότητα λειτουργίας
2412 έως 2462 MHz (κανάλια 1 έως 11)
Εύρος (πεδίο οπτικής επαφής)
Περίπου 30 m/98 ft (με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές, το εύρος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του
σήματος και την παρουσία ή την απουσία εμποδίων)
Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων 54 Mbps, μέγιστοι λογικοί ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων κατά το πρότυπο IEEE. Οι πραγματικοί ρυθμοί
ενδέχεται να διαφέρουν
Ασφάλεια
• Έλεγχος πιστοποίησης: ανοιχτό σύστημα, WPA2-PSK • Κρυπτογράφηση: AES
Ασύρματη ρύθμιση
Υποστήριξη WPS
Πρωτόκολλα πρόσβασης
Υποδοχή
Συχνότητα λήψης δεδομένων τοποθεσίας 1575,42 MHz (κωδικός C/A)
Geodesics
WGS84
Γλώσσες που υποστηρίζονται Αγγλικά, Αραβικά, Βεγγαλικά, Βιετναμικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά,
Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά,
Ουκρανικά, Περσικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά (Πορτογαλίας και Βραζιλίας), Ρουμανικά, Ρωσικά, Σουηδικά,
Ταϊλανδικά, Ταμίλ, Τουρκικά, Τσεχικά, Φινλανδικά, Χίντι
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5A (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τρίποδου
1/4 in. (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π × Υ × Β)
Περίπου 125 × 98 × 76 mm/49,2 × 3,9 × 3 in.
Βάρος
Περίπου 530 g/1 lb 2,7 oz με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς το καπάκι σώματος, περίπου
480 g/1 lb 0,9 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)
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14a, φορτιστής μπαταρίας MH-24, κάλυμμα προσοφθάλμιου
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα DK-5, ελαστικό προσοφθάλμιο DK-25, καλώδιο USB UC-E17, καλώδιο audio video EG-CP16, λουράκι φωτογραφικής
με τη χώρα ή την περιοχή)
μηχανής AN-DC3, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM ViewNX 2
• Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD Card Association. • Η ονομασία PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Οι ονομασίες
HDMI, High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing,
LLC. • Οι επωνυμίες Google και Android™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Google Inc. • Η επωνυμία Wi-Fi είναι σήμα
κατατεθέν της Wi-Fi Alliance® • 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.
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