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Δημιουργικότητα από κάθε άποψη.

Έμπνευση από οποιαδήποτε
οπτική γωνία —
πτυσσόμενη οθόνη LCD

Δώστε κίνητρα στη
δημιουργικότητά σας —
λειτουργία ειδικών εφέ για εικόνες και
video full HD

Εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας —
μπορείτε να έχετε περισσότερες
προσδοκίες από τη φωτογραφική
μηχανή D5100

Η φωτογραφική μηχανή D5100, με την
οριζόντια αποσπώμενη, πτυσσόμενη
οθόνη LCD, καθιστά εύκολη τη
φωτογράφηση του κόσμου γύρω σας
από μια μοναδική οπτική γωνία. Η λήψη
φωτογραφιών και η εγγραφή video full HD
δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδιες.

Εξερευνήστε τη δημιουργική πτυχή του
χαρακτήρα σας με τη λειτουργία ειδικών
εφέ που για πρώτη φορά πλέον διατίθεται
σε φωτογραφικές μηχανές D-SLR της Nikon.
Ετοιμαστείτε για απίστευτα μοναδικές
φωτογραφίες και video full HD!

Απαιτήστε την ποιότητα που δικαιούστε.
Η φωτογραφική μηχανή D5100 αποτυπώνει
τα θέματά σας με πλούσια χρώματα και
μοναδικές λεπτομέρειες, παρέχοντας
μοναδικά επίπεδα ανάλυσης και ποιότητας
εικόνας τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε
video full HD.

• Φακός: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2,8G IF-ED • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) • Έκθεση: Λειτουργία [S], 1/350 δευτερολέπτου, f/6,7 • Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως • Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: Τυπικό

Έμπνευση από οποιαδήποτε οπτική γωνία — η πτυσσόμενη

οθόνη LCD της φωτογραφικής μηχανής D5100 σάς βοηθάει να αποτυπώνετε τον
κόσμο γύρω σας με το δικό σας μοναδικό τρόπο

		
• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) • Έκθεση: Λειτουργία [A], 1/180 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη • Ευαισθησία: ISO
100 • Picture Control: Τυπικό

4

Κρατούσα τη φωτογραφική
μηχανή στο επίπεδο της μέσης,
προσαρμόζοντας τη θέση μου
ελαφρώς μέχρι να επιτύχω μια
μοναδική σύνθεση.
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Για πιο δημιουργικό αποτέλεσμα,
μου αρέσει να βρίσκω κάποια
διαφορετική γωνία.

Χαμήλωσα τη φωτογραφική μηχανή από το επίπεδο
που συνήθιζα να φωτογραφίζω και διαπίστωσα πόσο
διαφορετικά μπορεί να φαίνονται τα πράγματα.

Μια απλή λήψη από το επίπεδο του ματιού του
φωτογράφου.

Δείτε καθαρά, τραβήξτε
σίγουρα — Ζωντανή
προβολή και video full HD

Δημιουργήστε μοναδικά video — video full HD (1.920 × 1.080/30p) και το

Η πτυσσόμενη οθόνη LCD σάς επιτρέπει να λαμβάνετε φωτογραφίες από
μοναδικές οπτικές γωνίες
Η καινούργια, μεγάλη, πτυσσόμενη οθόνη LCD 7,5 cm (3 in.) ανοίγει οριζόντια έως 180º, ενώ ανασηκώνεται και
χαμηλώνει από +180º έως -90º. Διαθέτετε πλέον τη δυνατότητα προβολής, λήψης και εγγραφής των θεμάτων
σας από μοναδικές προοπτικές. Δοκιμάστε τη μεγάλη γωνία για λήψεις από υψηλά,
το επίπεδο της μέσης για Ζωντανή προβολή και λήψη video αυθεντικών στιγμών
ή τη χαμηλή θέση για μια άποψη από το επίπεδο του εδάφους. Επίσης,
μπορείτε να τοποθετήσετε τη φωτογραφική μηχανή D5100 σε τρίποδο
ή σε άλλη σταθερή επιφάνεια, ώστε να βλέπετε τον εαυτό σας κατά τη
σύνθεση αυτοπορτρέτων.
270º

180º

πλεονέκτημα της D-SLR

Χάρη στην υψηλή ανάλυση (περίπου 921 k-dot) και
την γωνία ευρείας προβολής, η πτυσσόμενη οθόνη
LCD σάς επιτρέπει να έχετε τον εύκολο έλεγχο
της σύνθεσής σας χρησιμοποιώντας τη Ζωντανή
προβολή ή το video full HD.

Η φωτογραφική μηχανή D5100 παρέχει μοναδική απόδοση D-Movie με την πλήρη
δυνατότητα full HD, τη διαρκή λειτουργία AF (AF-F) και τον ακριβή έλεγχο της έκθεσης.
Παρέχονται επίσης οι δυνατότητες επεξεργασίας video εντός της φωτογραφικής μηχανής
και εγγραφής ήχου (στερεοφωνικός ήχος με προαιρετικό μικρόφωνο). Μαζί με τα
πλεονεκτήματα της D-SLR, όπως το όμορφο θαμπό φόντο, η υψηλή απόδοση
ευαισθησίας ISO και η εκτεταμένη συμβατότητα του φακού NIKKOR, οι
προοπτικές δημιουργίας video φτάνουν σε εντυπωσιακά νέα επίπεδα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προαιρετικό στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1
για την εγγραφή ήχου σε στερεοφωνική μορφή αποτρέποντας παράλληλα την
εγγραφή του θορύβου που προκαλείται από τον κραδασμό του φακού κατά την
αυτόματη εστίαση.

Δώστε κίνητρα στη δημιουργικότητά σας — η λειτουργία		 ειδικών εφέ διαθέτει μια εκπληκτική γκάμα επιλογών για χρήση κατά
τη λήψη φωτ ογραφιών ή την εγγραφή video full HD

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Ποιότητα εικόνας: Jpeg Fine • Έκθεση: Λειτουργία [Επιλογή χρώματος], 1/125 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη
• Ευαισθησία: Αυτόματη (ISO 280) • Picture Control: Τυπικό
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Πλέον μπορώ να δημιουργήσω μια σκηνή που μοιάζει με μοντέλο
— Εφέ μινιατούρας
σε κλίμακα μινιατούρας!

Ήθελα μόνο να απαλύνω τα χαρακτηριστικά της περιβάλλοντάς
την με έντονο φωτισμό.
— Έντονη φωτεινότητα

Μπορείτε να κάνετε τα απόμακρα θέματα να μοιάζουν με μινιατούρες τροποποιώντας
στρατηγικά την περιοχή εστίασης. Τα video με εφέ μινιατούρας αναπαράγονται σε υψηλή
ταχύτητα.

Δημιουργήστε φωτεινές, λαμπερές εικόνες γεμάτες μοναδική ατμόσφαιρα.
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Τα εκπληκτικά εφέ, όπως αυτά, εμπνέουν τη
δημιουργικότητα. Πλέον οι φωτογραφίες και τα video μου
είναι σαν να έχουν ληφθεί με κινηματογραφικό εξοπλισμό
— Επιλογή χρώματος
τελευταίας τεχνολογίας!

Τώρα πια οι φωτογραφίες μου θυμίζουν
καλλιτεχνικές δημιουργίες. Κι αυτό μόνο με
το πάτημα ενός κουμπιού!
— Έγχρωμο
σκίτσο

Κάντε τις φωτογραφίες σας να μοιάζουν με
έγχρωμα σχέδια. Τα video που λαμβάνονται
με αυτήν τη λειτουργία αναπαράγονται ως
slide show που δημιουργήθηκαν από μια σειρά
φωτογραφιών.

Επιλέξτε έως τρία χρώματα που θα εφαρμοστούν στην
εικόνα και τα υπόλοιπα θα παραμείνουν σε ασπρόμαυρο.

Κάντε τις φωτογραφίες και τα video σας πιο διασκεδαστικά με
πιο καλλιτεχνικές εκφράσεις — λειτουργία ειδικών εφέ
Οι φωτογραφίες σας πάντα θα έχουν την όψη και την αίσθηση που
εσείς επιθυμείτε. Ένας τρόπος για να το επιτύχετε είναι να γυρίσετε τον
επιλογέα λειτουργιών στη ρύθμιση ΕΦΕ και να ορίσετε κάποια από τις
δημιουργικές επιλογές, όπως Επιλογή χρώματος, Έγχρωμο σκίτσο και Εφέ
μινιατούρας. Μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτά τα εκπληκτικά εφέ καθώς
φωτογραφίζετε.

Λειτουργία αυτόματης εστίασης για πιο ευκρινή θέματα
κατά τη Ζωντανή προβολή και τη λήψη video full HD
Η φωτογραφική μηχανή D5100 σάς βοηθάει να εστιάσετε σωστά
προσφέροντας ευρεία επιλογή από λειτουργίες εστίασης που θα ταιριάζουν
στο θέμα σας, ακόμη κι όταν χρησιμοποιείτε τη Ζωντανή προβολή ή τραβάτε
video full HD. Χρησιμοποιήστε απλά τη λειτουργία AF-F για να διατηρήσετε
την αυτόματη εστίαση της φωτογραφικής μηχανής κατά την εγγραφή.

Εύκολη μετάβαση
απ
τη λήψη φωτογραφ ό
ιών
και video full HD
στη
Ζωντανή προβολ
ή

Με τη φωτογραφική μηχανή D5100, η Nikon
επιβεβαιώνει την υπεροχή της στον εργονομικό
σχεδιασμό. Ένας καινούργιος διακόπτης δίπλα
στον επιλογέα λειτουργιών ενεργοποιεί τη
Ζωντανή προβολή και, για την έναρξη της
εγγραφής video, μπορείτε απλά να πατήσετε το
ειδικό κουμπί που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί
λήψης. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμα κι όταν
χρειάζεται να παρακολουθείτε διαρκώς
το θέμα σας.

Ορισμένες φορές, αφαιρώντας τις
λεπτομέρειες, αποκαλύπτεται κάτι
μοναδικό.
— Σιλουέτα

Έδωσα έμφαση στο πνεύμα της σκηνής
απλά επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία.
—
Χαμηλή φωτεινότητα

Είναι εκπληκτικό: η φωτογραφική μηχανή
μπορεί να αποτυπώσει ακόμη και πολύ σκοτεινές
σκηνές.
— Νυχτερινή όραση

Αποτυπώστε τα θέματά σας σε λειτουργία
σιλουέτας σε φωτεινό φόντο.

Δημιουργήστε σκοτεινές, μοναδικές εικόνες
επισημαίνοντας κάποια εξέχοντα στοιχεία.

Τραβήξτε μονόχρωμες (ασπρόμαυρες) εικόνες σε
συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού.

Μοναδική ποιότητα εικόνας — μπορείτε να έχετε περισσότερες προσδοκίες

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3,5-5,6G VR • Ποιότητα εικόνας: Jpeg Fine • Έκθεση: Λειτουργία [A], 1/750 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Σκιά • HDR: 3EV, Χαμηλό
• Ευαισθησία: ISO 200 • Picture Control: Έντονο

• Φακός: AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4,5-5,6G ED VR • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF) • Έκθεση: Λειτουργία [A], 1/90 δευτερολέπτου, f/5,6 • Ισορροπία λευκού: Άμεσο ηλιακό φως
• Ευαισθησία: ISO 100 • Picture Control: Τυπικό
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από τον αισθητήρα εικόνας και το EXPEED 2 της φωτογραφικής μηχανής D5100

Οι φωτογραφίες που τράβηξα σήμερα
έπρεπε να είναι το ίδιο ευκρινείς και το ίδιο
όμορφες όσο η στιγμή που τις ενέπνευσε.
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Ήθελα να αποτυπώσω με ακρίβεια αυτά
που έβλεπα τόσο στις σκοτεινές όσο και στις
φωτεινές περιοχές.
Εξαίσιες λεπτομέρειες και στο φως και στη σκιά — HDR (Υψηλό δυναμικό

Η ποιότητα εικόνας είναι από μόνη της μια κατηγορία — αισθητήρας εικόνας
με 16,2 ωφέλιμα megapixel και μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 2
Ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογίες των φωτογραφικών μηχανών D-SLR της Nikon,
όπως είναι ο αισθητήρας CMOS με φορμά DX και ο μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας EXPEED 2,
η φωτογραφική μηχανή D5100 παρέχει μοναδική ποιότητα εικόνας.

Κοιτάξτε τις λεπτομέρειες για να αποκαλύψετε τη
μοναδική ποιότητα εικόνας, την ευκρίνεια και την
υψηλή ανάλυση.

Ποιοτικές εικόνες που
μόνο η Nikon μπορεί να
προσφέρει

Καθαρές και ευκρινείς εικόνες ακόμα και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού

Ευκρινείς λήψεις με ελάχιστο θόρυβο ακόμη και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η φωτογραφική μηχανή D5100 παρέχει όλες τις τεχνολογίες που
χρειάζεστε για να επιτύχετε έξοχα αποτελέσματα ακόμη κι όταν ο
διαθέσιμος φωτισμός είναι λιγοστός. Ο αισθητήρας CMOS που διαθέτει,
παρέχει εξαιρετικά μεγάλο εύρος ISO (ISO 100 έως 6400*) με μειωμένο
θόρυβο. Αυτό σας βοηθάει να τραβάτε φωτογραφίες σε υψηλότερες
ταχύτητες κλείστρου και να αποτυπώνετε σκηνές και θέματα με
λιγότερο θάμπωμα. Ακόμη και οι λήψεις φωτογραφιών και video full
HD στο χέρι έχουν μοναδικά αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού.

* Το εύρος ISO μπορεί να αυξηθεί ακόμη και στα επίπεδα του Hi 2 (ισοδύναμο ISO 25600), παρέχοντάς σας περισσότερες επιλογές σε
συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού.

εύρος)
Οι δύο υφές που παρουσιάζουν οι συνθήκες έντονων αντιθέσεων, όπως σύννεφα υπό το φως
του ήλιου και το πρώτο πλάνο σε βαθιά σκιά, κάποτε ήταν πολύ δύσκολο να αποτυπωθούν. Όχι
πια. Με τη ρύθμιση HDR, η φωτογραφική μηχανή D5100 πραγματοποιεί δύο λήψεις με ένα μόνο
πάτημα του κουμπιού λήψης: η μία με υπερέκθεση και η άλλη με υποέκθεση. Στη συνέχεια,
πραγματοποιείται συνδυασμός των δύο εικόνων προκειμένου να αποκαλυφθεί το μοναδικά
δυναμικό εύρος, αλλά με λιγότερο θόρυβο και πλουσιότερη διαβάθμιση χρωμάτων από ποτέ*.
* Συνιστάται η χρήση τριπόδου.

Όμορφη ισορροπία φωτός και σκιάς —
Ενεργό D-Lighting
Αισθητήρας CMOS

Εκτός από το μοναδικό αισθητήρα CMOS,
ο οποίος παρέχει βέλτιστα αποτελέσματα
εικόνας, η φωτογραφική μηχανή D5100 διαθέτει
επίσης το μηχανισμό επεξεργασίας εικόνας
EXPEED 2 με την αποδεδειγμένη απόδοση της
Nikon, ο οποίος παρέχει λειτουργία επεξεργασίας
δεδομένων με εξαιρετικές ταχύτητες
δημιουργώντας φωτογραφίες και video με
εικόνα μοναδικής ποιότητας.

Χρήσιμη λειτουργία σε πολλές περιπτώσεις, το Ενεργό D-Lighting
μεταφέρει αυτόματα το φως και τις σκιές από τις σκηνές με έντονη
αντίθεση, ώστε να προσεγγίζουν περισσότερο τον τρόπο που
προσλαμβάνει τις σκηνές ένα ανθρώπινο μάτι. Χρησιμοποιήστε
την Αυτόματη ρύθμιση της λειτουργίας Ενεργό
D-Lighting για εύκολη προσαρμογή ή επιλέξτε το
επίπεδο της έντασης σύμφωνα με τις συνθήκες
λήψης σας.

Με Ενεργό D-Lighting

Χωρίς Ενεργό D-Lighting

Με υπερέκθεση

Με υποέκθεση

HDR ή Ενεργό D-Lighting: Ποιο
από τα δύο να χρησιμοποιήσω;
Εάν η αντίθεση στο πλάνο που προσπαθείτε
να τραβήξετε είναι εξαιρετικά υψηλή και εσείς
επιθυμείτε στη φωτογραφία να υπάρχει η κάθε
λεπτομέρεια, η ρύθμιση HDR είναι η σωστή
επιλογή για αυτήν την περίπτωση. Και εφόσον
για αυτήν τη ρύθμιση απαιτείται ο συνδυασμός
δύο διαδοχικών λήψεων, τα κινούμενα θέματα
δεν είναι κατάλληλα. Εάν τραβάτε ένα κινούμενο
θέμα, συνιστάται η λειτουργία Ενεργό D-Lighting.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Ενεργό D-Lighting με τη συνεχή λήψη υψηλής
ταχύτητας ή να τη συνδυάσετε με τη λειτουργία
HDR για πιο έντονο εφέ.

Η Nikon προσφέρει περισσότερες καινοτομίες για να απολαμβάνετε καλύτερες φωτογραφίες

Εύκολη φωτογράφηση για αυτοπορτρέτα και
κοντινές λήψεις — περιλαμβάνονται υπέρυθροι
δέκτες για τηλεχειρισμό στο μπροστινό και στο πίσω
μέρος της μηχανής
Τηλεχειριστήριο ML-L3
(προαιρετικό)

Βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις φωτογραφικής
μηχανής με το πάτημα ενός κουμπιού —

Τρόφιμα

Νυχτερινό πορτρέτο

16 λειτουργίες σκηνής
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Η φωτογραφική μηχανή D5100 διαθέτει λειτουργίες σκηνής
που ταιριάζουν σε διάφορες σκηνές. Οι πέντε δημοφιλέστερες
λειτουργίες βρίσκονται στον επιλογέα λειτουργιών, ενώ
άλλες μπορούν να οριστούν από την ένδειξη SCENE και
την περιστροφή του επιλογέα εντολών. Αφού αποφασίσετε
ποια λειτουργία εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας, η
φωτογραφική μηχανή επιλέγει αυτόματα τις ρυθμίσεις που
μπορούν να παρέχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Με τις λειτουργίες σκηνής της Nikon, δεν θα χρειαστεί ποτέ να
ανησυχείτε για τις πολύπλοκες ρυθμίσεις της φωτογραφικής
μηχανής.

Η λάμψη όποτε την χρειάζεστε —

έξυπνο φλας με αυτόματη ανύψωση

Ζωτικής σημασίας για σκοτεινά ή φωτισμένα θέματα, το
ενσωματωμένο φλας της φωτογραφικής μηχανής
D5100 ανυψώνεται αυτόματα* φωτίζοντας τα
θέματά σας. Μπορείτε να προσδοκάτε πιο φυσικά
αποτελέσματα χάρη στον έλεγχο φλας i-TTL.
Σπορ

Ηλιοβασίλεμα

Σημείωση: Οι λειτουργίες σκηνής που διατίθενται στη φωτογραφική μηχανή D5100 είναι Πορτρέτο, Τοπίο, Παιδί, Σπορ, Κοντινές λήψεις, Νυχτερινό πορτρέτο, Νυχτερινό τοπίο, Πάρτι/εσωτερικοί
χώροι, Παραλία/χιόνι, Ηλιοβασίλεμα, Αυγή/δύση, Πορτρέτο μικρού ζώου, Φως κεριών, Άνθη, Φθινοπωρινά χρώματα και Τρόφιμα.

* Όταν η λειτουργία λήψης έχει οριστεί σε Αυτόματη,
Πορτρέτο, Παιδί, Κοντινές λήψεις, Νυχτερινό
πορτρέτο, Πάρτι/εσωτερικοί χώροι, Πορτρέτο
μικρού ζώου ή Έγχρωμο σκίτσο.

Λειτουργία καθαρισμού
αισθητήρα εικόνας

Οπτικό σκόπευτρο με περίπου
95% κάλυψη
κάδρου — για καθαρή

Αισθητήρας εικόνας

προβολή και άνετη
φωτογράφηση χωρίς χρονικά
κενά

Χαμηλοπερατό φίλτρο

Καθαρές και ευκρινείς εικόνες —

Λιγότερη σκόνη συνεπάγεται
καθαρότερες εικόνες. Το αποκλειστικό
σύστημα της Nikon συμβάλλει
στην αφαίρεση της σκόνης από το
χαμηλοπερατό οπτικό φίλτρο μπροστά
από τον αισθητήρα εικόνας και την
απομακρύνει από τα σημαντικά
εξαρτήματα που βρίσκονται εντός της
φωτογραφικής μηχανής.

περίπου 4 κάδρα ανά δευτερόλεπτο

Πραγματοποιεί ακριβή λήψη των θεμάτων με
κάλυψη ευρείας περιοχής — σύστημα AF 11 σημείων

Εάν τραβάτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Ζωντανής προβολής με
Αυτόματη ρύθμιση ή Αυτόματη (ακύρωση φλας), η λειτουργία Αυτόματου επιλογέα
σκηνής* θα επιλέξει αυτόματα την πιο κατάλληλη λειτουργία σκηνής από Πορτρέτο,
Τοπίο, Κοντινές λήψεις και Νυχτερινό πορτρέτο. Αφεθείτε στη φωτογραφική μηχανή
D5100 και αφήστε την να δημιουργήσει το βέλτιστο αποτέλεσμα, παρέχοντάς σας
περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθείτε στη λήψη.

Τα 11 σημεία εστίασης της φωτογραφικής μηχανής D5100,
συμπεριλαμβανομένου του αισθητήρα διασταύρωσης
(cross-type), καλύπτουν άπλετα το κάδρο και τραβούν
τα θέματα με κάθε ακρίβεια. Όταν είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία παρακολούθησης 3D (11 σημεία),
η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιεί το Σύστημα
αναγνώρισης σκηνής ώστε να διατηρήσει το βασικό θέμα
εντός της εστίασης έστω κι αν η σύνθεση αλλάζει.

c Πορτρέτο d Τοπίο e Κοντινές λήψεις f Νυχτερινό πορτρέτο
Z Αυτόματη λειτουργία** b Αυτόματη (ακύρωση φλας)**
* Κατά τη χρήση της λειτουργίας AF.
** Επιλέγεται όταν η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει καταστάσεις που δεν καλύπτονται από τις
λειτουργίες Πορτρέτο, Τοπίο, Κοντινές λήψεις ή Λειτουργία νυχτερινών πορτρέτων ή για σκηνές
που είναι κατάλληλες για την Αυτόματη λειτουργία ή τη λειτουργία Αυτόματη (ακύρωση φλας).

Αγωγοί ελέγχου ροής αέρα

Ενσωματωμένο σύστημα
απομάκρυνσης σκόνης της Nikon

Αποτυπώστε με σιγουριά τη στιγμή
— συνεχείς λήψεις υψηλής ταχύτητας σε

Αφήστε τη φωτογραφική μηχανή να επιλέξει την καλύτερη λειτουργία
που θα ταιριάζει στη σκηνή — Αυτόματος επιλογέας σκηνής

Σύστημα ελέγχου
ροής αέρα

Μια επέκταση των χεριών σας —

ο compact, ελαφρύς σχεδιασμός αποτελεί την
απόδειξη της περίφημης εργονομίας της Nikon

Η μικρή κατανάλωση ενέργειας διατηρεί
τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σε
περίπου 660 κάδρα ανά φόρτιση*
* Με βάση τα πρότυπα CIPA.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL14 (παρέχεται)

Το μέγεθος της φωτογραφικής μηχανής ταιριάζει
φυσικά στο χέρι σας, με έξυπνα στοιχεία ελέγχου που
καθιστούν την παρατεταμένη φωτογράφηση εύκολη
και άνετη.
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Τα εργαλεία σας για πιο δυναμική απόδοση

Δημιουργικότητα χωρίς όρια

Δημιουργήστε το δικό σας στυλ —

Επεκτείνετε την όρασή σας — φακοί NIKKOR

Picture Control

Ποιότητα — για άπειρες χρήσεις

Προσαρμόστε την εμφάνιση και την αίσθηση των
φωτογραφιών για να ταιριάζουν στο γούστο σας χάρη στο
Picture Control. Επιλέξτε μία από τις έξι διαθέσιμες ρυθμίσεις:
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, Πορτρέτο και
Τοπίο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και να τις
αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση.

Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR ενισχύουν την απόλαυση των λήψεων με
τη μεγάλη γκάμα εναλλάξιμων φακών. Οι φακοί NIKKOR, που έχουν εγκωμιαστεί
από τους φωτογράφους όλου του κόσμου, καλύπτουν ευρύ φάσμα εστιακών
αποστάσεων και παρέχουν εκτεταμένη γκάμα μοντέλων σταθερής
εστιακής απόστασης, zoom, fisheye, micro και PC-E.
Σημείωση: Η φωτογραφική μηχανή D5100 έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με φακούς
NIKKOR AF-S και AF-I που διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης εστίασης.

Τυπικό

Μονόχρωμο

Πορτρέτο

Ζωηρό

Ουδέτερο

AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4,5-5,6 G ED VR

Ο βοηθός σας μέσα στη φωτογραφική μηχανή —

Σιωπή όταν τη χρειάζεστε —

Με τη συνεργασία του αισθητήρα RGB 420 pixel και του
αισθητήρα εικόνας CMOS, η φωτογραφική μηχανή D5100
μπορεί να αναγνωρίζει το θέμα σας και να βελτιώνει την
αυτόματη έκθεση, την αυτόματη εστίαση, την αυτόματη
ισορροπία λευκού και τον έλεγχο φλας i-TTL. Η λειτουργία
αυτόματης εστίασης στο πρόσωπο πρώτα προέρχεται επίσης
από αυτήν την τεχνολογία.

Ορισμένες φορές ο ήχος του κλείστρου ενδέχεται να ενοχλήσει το
θέμα σας. Η αθόρυβη λήψη μειώνει το θόρυβο του εσωτερικού
μηχανισμού της φωτογραφικής
μηχανής D5100 ελαττώνοντας την
ταχύτητα κίνησης του κατόπτρου
τη στιγμή λήψης της εικόνας, για
παράδειγμα.

Σύστημα αναγνώρισης σκηνής
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Τοπίο

αθόρυβη λήψη

Αυτός ο ισχυρός υπερτηλεφακός zoom με λειτουργία απόσβεσης κραδασμών (VRII) σάς
επιτρέπει να πλησιάσετε τα μακρινά θέματα κατά τη διάρκεια λήψεων με το χέρι. Χάρη
στο ισχυρό εφέ συμπίεσης δημιουργούνται δυναμικές εικόνες. Ιδανικό για λήψεις σπορ
και άγριας φύσης.

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5 G ED VR

Με τη δυνατότητα λήψεων από μεγάλες αποστάσεις και τη λειτουργία απόσβεσης
κραδασμών (VRII), αυτός ο φακός παρέχει τη δυνατότητα φωτογράφησης macro με
το χέρι, θεμάτων που προσεγγίζονται δύσκολα.
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Σύστημα αναγνώρισης σκηνής
Αισθητήρας RGB 420 pixel

Αισθητήρας εικόνας

Προβολή των εικόνων σας σε HDTV —

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1,8G

διασύνδεση εξόδου HDMI

AF

Έλεγχος AE & φλας
i-TTL

•Προσδιορισμός
•Ανάλυση τονισμένων
θέματος
σημείων
•Ανίχνευση αλλαγής
•Ανίχνευση προσώπου
σύνθεσης
•Αυτόματη εστίαση στο
πρόσωπο πρώτα

Αυτόματη
ισορροπία λευκού
•Προσδιορισμός πηγής
φωτισμού
•Ανίχνευση προσώπου

Απεικόνιση
•Zoom προσώπων κατά
την απεικόνιση

Οι κορυφαίοι φακοί compact, όπως αυτός, δημιουργούν όμορφο θαμπό φόντο στα
πορτρέτα, και ευκρινείς εικόνες από λήψεις με το χέρι στο μέγιστο διάφραγμα – ακόμη
και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Απολαύστε τις φωτογραφίες και τα video στην
τηλεόρασή σας και χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης για να ελέγχετε την αναπαραγωγή*.

AF-S DX NIKKOR 10-24 mm f/3,5-4,5 G ED

Δώστε έμφαση στην προοπτική των φωτογραφιών σας με αυτό τον υπερευρυγώνιο
φακό zoom. Ιδανικός για απέραντα τοπία καθώς και μικρούς χώρους, όπως στενόχωροι
εσωτερικοί χώροι.

* Μόνο σε τηλεόραση συμβατή με HDMI CEC.

Η δημιουργία λάμψης είναι
παιχνιδάκι — Speedlight

Άμεση επεξεργασία μέσα στη φωτογραφική μηχανή —

λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας και video

Στις πολυάριθμες λειτουργίες επεξεργασίας της φωτογραφικής μηχανής
D5100 περιλαμβάνονται η Αλλαγή μεγέθους, Επεξεργασία NEF (RAW)
και Εφέ φίλτρου, όπως Φεγγίτης, Θερμό φίλτρο και Φίλτρο αστεριού.
Εκτός από τις λειτουργίες Γρήγορη επεξεργασία και Επεξεργασία video,
υπάρχουν πολλές άλλες, όπως ο Έλεγχος παραμόρφωσης και Fisheye.
Fisheye

Φίλτρο αστεριού

Άλλα στοιχεία στο μενού επεξεργασίας • D-Lighting • Διόρθωση του κοκκινίσματος των ματιών • Περικοπή (3:2, 4:3, 5:4, 16:9 και 1:1) • Μονόχρωμο (Ασπρόμαυρο, Σέπια και Κυανοτυπία)
• Εφέ φίλτρου (Ενίσχυση κόκκινου, Ενίσχυση πράσινου, Ενίσχυση μπλε και Απαλό), • Ισορροπία χρώματος • Επικάλυψη εικόνας • Ίσιωμα • Ιχνογραφία • Έγχρωμο σκίτσο • Αλλαγή • Εφέ
μινιατούρας • Επιλογή χρώματος

Η φωτογραφική μηχανή D5100 είναι εξοπλισμένη με ένα εύκολο ενσωματωμένο
φλας με δυνατότητα ανύψωσης, αλλά το προαιρετικό φλας Speedlight καθιστά τη
δημιουργία εμπνευσμένης φωτογραφίας ακόμη πιο εύκολη και πιο δημιουργική,
κάθε φορά που επιλέγεται η χρήση του. Η compact και ελαφριά μονάδα φλας SB400 διασφαλίζει μέγιστη φορητότητα και διαθέτει δυνατότητα
για έλεγχο φλας i-TTL και για αναπτυσσόμενο
φλας. Η μονάδα φλας SB-700, από την άλλη
πλευρά, είναι συμβατή με πολλές λειτουργίες
του συστήματος δημιουργικού φωτισμού Nikon
(Creative
Lighting System).
SB-400
SB-700

Το αναπτυσσόμενο φλας χρησιμοποιεί το SB-700 για πιο φυσικό εφέ φλας.
• Φακός: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3,5-4,5G ED • Ποιότητα εικόνας: RAW (NEF)
• Έκθεση: Λειτουργία [Μ] 1/60 δευτερολέπτου, f/4 • Ισορροπία λευκού: Αυτόματη
• Ευαισθησία: ISO 400 • Picture Control: Τυπικό

Απολαύστε νέα επίπεδα επεξε ργασίας στις φωτογραφίες σας
Λογισμικό
Η εργαλειοθήκη σας για τη δημιουργία εικόνων — ViewNX 2 (παρέχεται)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

Αυτό το απλό και έξυπνο λογισμικό σάς βοηθάει να επωφελείστε στο μέγιστο βαθμό από τις
εικόνες και τα video full HD. Το ViewNX 2 παρέχει δυνατότητες εισαγωγής και αναζήτησης
συνδυάζοντας παράλληλα τις λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας, όπως Αλλαγή μεγέθους,
Φωτεινότητα, Περικοπή, Ίσιωμα και Επεξεργασία εικόνας NEF (RAW). Οι λειτουργίες
επεξεργασίας video που διαθέτει σας βοηθούν να δημιουργείτε
τα προσωπικά σας πρωτότυπα video εύκολα και γρήγορα, ενώ
η αποκλειστική υπηρεσία αποθήκευσης και κοινής χρήσης
εικόνων της Nikon, το my Picturetown, συνεργάζεται απόλυτα
με το ViewNX 2, επιτρέποντάς σας να συνδέεστε απευθείας από
το λογισμικό για εύκολη μεταφορά χωρίς τη χρήση κάποιου
προγράμματος περιήγησης.
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Γρήγορο και απλό λογισμικό επεξεργασίας εικόνας με έξυπνο
τρόπο λειτουργίας — Capture NX 2 (προαιρετικό)
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;

1 Κουμπί αντιστάθμισης έκθεσης/
διαφράγματος / αντιστάθμισης φλας
2 Κουμπί λήψης
3 Διακόπτης τροφοδοσίας
4 Δέκτης υπερύθρων (μπροστά)
5 Κουμπί πληροφοριών
6 Διακόπτης ζωντανής προβολής
7 Κουμπί εγγραφής video
8 Επιλογέας λειτουργιών
9 Βοηθητικός φωτισμός AF/Λάμπα
χρονομέτρη αυτοφωτογράφησης/
Λάμπα μείωσης του φαινομένου του
κοκκινίσματος των ματιών

Το Capture NX 2 παρέχει έξοχη λειτουργία και πολλές
δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας που βασίζονται στην
τεχνολογία U Point®. Αποκτήστε πολυάριθμές τεχνικές
επεξεργασίας εικόνας εύκολα, απλά τοποθετώντας διάφορους
τύπους σημείων ελέγχου στην εικόνα σας και προσαρμόζοντας
τα ρυθμιστικά. Τα σημεία ελέγχου επιλογής σάς βοηθούν να
εφαρμόζετε πολλές βελτιώσεις, όπως είναι το D-Lighting και
η φωτεινότητα, σε μια καθορισμένη περιοχή σε οποιοδήποτε
επίπεδο επιθυμείτε.

! Ενσωματωμένο φλας
" Πέδιλο εξαρτημάτων (για προαιρετική
μονάδα φλας Speedlight)
# Ηχείο
$ Μικρόφωνο
% Κουμπί λειτουργίας φλας/Κουμπί
αντιστάθμισης φλας
& Κουμπί χρονομέτρη
αυτοφωτογράφησης/Κουμπί
λειτουργίας
( Κάλυμμα επαφής (Υποδοχή εξαρτήματος,
επαφές USB κα A/V, mini υποδοχή
ακίδων HDMI, υποδοχή εξωτερικού
μικροφώνου)

^

) Κουμπί απασφάλισης του φακού
~ Δέκτης υπερύθρων (πίσω)
+ Οθόνη
, Κουμπί μενού/Κουμπί επαναφοράς
ρυθμίσεων με δύο κουμπιά
- Προσοφθάλμιο σκοπεύτρου
. Ρυθμιστικό διόπτρας
/ Κουμπί επεξεργασίας πληροφοριών/
Κουμπί επαναφοράς ρυθμίσεων με δύο
κουμπιά
: Κουμπί AE-L/AF-L/Κουμπί προστασίας
; Επιλογέας εντολών
< Κουμπί απεικόνισης

= Πολυ-επιλογέας
> Κουμπί OK
? Κάλυμμα υποδοχής κάρτας μνήμης
@ Λυχνία πρόσβασης κάρτας μνήμης
[ Κουμπί μεγέθυνσης απεικόνισης
\ Κουμπί διαγραφής
] Εικονίδιο/κουμπί σμίκρυνσης
απεικόνισης/κουμπί βοήθειας
^ Κάλυμμα χώρου μπαταριών
_ Υποδοχή τριπόδου

Έξυπνη υπηρεσία κοινής χρήσης και αποθήκευσης φωτογραφιών — my Picturetown
Η τοποθεσία της Nikon για κοινή χρήση και αποθήκευση φωτογραφιών στο web, το my Picturetown, σας
επιτρέπει να αποθηκεύετε, να διαχειρίζεστε και να μοιράζεστε εύκολα τις εικόνες σας με τους συγγενείς και
τους φίλους σας, όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο. Μπορείτε να γίνετε μέλος δωρεάν και σας παρέχεται
χωρητικότητα έως 2 GB για αποθήκευση φωτογραφιών ή/και video. Και με έξτρα χρέωση, μπορείτε να
αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης στα 200 GB*! Απολαύστε τις υπηρεσίες του
my Picturetown κάθε στιγμή, παντού.
* Οι χρεώσεις και η διαθεσιμότητα ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα.

Διάγραμμα συστήματος
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟΥ

ΦΛΑΣ SPEEDLIGHT

Φακοί διόρθωσης προσοφθαλμίου DK-20C
(-5 έως +3 m-1)
Μεγεθυντής
προσοφθαλμίου
DG-2

http://mypicturetown.com

Φλας Speedlight
SB-910

Φλας Speedlight
SB-700
Φλας Speedlight
SB-400

Προσαρμογέας προσοφθαλμίου
DK-22

Κιτ εντολέα φλας
Speedlight για
κοντινές λήψεις
R1C1

Speedlight
SB-910/700/400 της
Nikon

Φλας Speedlight για
στούντιο**

Προσαρμογέας πέδιλου
εξαρτημάτων AS-15

ΦΑΚΟΙ NIKKOR
Η φωτογραφική μηχανή D5100 έχει
σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με τους
φακούς AF-S και AF-I NIKKOR που
διαθέτουν μηχανισμό αυτόματης
εστίασης.

Καλώδιο τηλεχειρισμού
TTL SC-28, 29

Κάλυμμα προσοφθαλμίου DK-5*

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης

Εγκεκριμένες κάρτες μνήμης

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται κατά προσέγγιση ο αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν σε μια
κάρτα 8 GB SanDisk Extreme Pro SDHC UHS-I σε διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας και μεγέθους εικόνας.

Οι παρακάτω κάρτες μνήμης SD έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για χρήση στη φωτογραφική μηχανή D5100.
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

NEF (RAW) + JPEG fine

*3

NEF (RAW) + JPEG normal*3
NEF (RAW) + JPEG basic*3
NEF (RAW)
JPEG fine
JPEG normal
JPEG basic

Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
–
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό
Μεγάλο
Μεσαίο
Μικρό

Μέγεθος αρχείου*1

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

Αρ. εικόνων*1

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

Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης*2

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

		

Κάρτες μνήμης SD

Κάρτες μνήμης SDHC*5

Κάρτες μνήμης SDXC*6

SanDisk		
Toshiba		

1 GB, 2 GB*4
1 GB, 2 GB*4

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

64 GB
64 GB

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

Προσάρτημα
προβολής ορθής
γωνίας DR-6

Ελαστικό προσοφθάλμιο
DK-20*

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Καλώδιο HDMI**†

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου FSA-L1
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR

Καλώδιο audio/video EG-CP14*†

Οθόνη τηλεόρασης**

48 GB, 64 GB
—
—
—

*1 Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Το μέγεθος αρχείου διαφέρει ανάλογα με τη σκηνή που εγγράφεται.
*2 Ο μέγιστος αριθμός εκθέσεων που μπορούν να αποθηκευτούν σε εσωτερική μνήμη στη ρύθμιση ISO 100. Αυτός ο αριθμός μειώνεται, εάν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία αποθορυβοποίησης έκθεσης μακράς διαρκείας ή η λειτουργία αυτόματου ελέγχου παραμόρφωσης.
*3 Το μέγεθος εικόνας ισχύει μόνο για εικόνες JPEG. Το μέγεθος των εικόνων NEF (RAW) δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Το μέγεθος αρχείου
είναι το συνολικό μέγεθος για εικόνες NEF (RAW) και JPEG.
*4 Ελέγξτε εάν οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλη συσκευή με την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα υποστηρίζει κάρτες 2 GB.
*5 Ελέγξτε εάν οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλη συσκευή με την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα είναι συμβατή με SDHC.
Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει UHS-1.
*6 Ελέγξτε εάν οποιαδήποτε συσκευή ανάγνωσης καρτών ή άλλη συσκευή με την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα είναι συμβατή με SDXC.
Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει UHS-1.

Μονάδα GPS
GP-1

Ντεκλανσέρ
MC-DC2

Στερεοφωνικό
μικρόφωνο ME-1

Εξάρτημα πεδιοσκόπιου FSA-L2
ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής SLR

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Ασύρματο
τηλεχειριστήριο ML-L3

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΚΟΠΕΥΣΗ

ΘΗΚΗ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου EN-EL14*

Κάρτα μνήμης SD**

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

Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Καλώδιο USB UC-E6*
Ημίσκληρη θήκη
CF-DC2

Φορτιστής μπαταρίας MH-24*

Μετασχηματιστής ρεύματος
EH-5b

Ακροδέκτης τροφοδοσίας
EP-5A

† Όταν στην τηλεόραση προβάλλεται ένα video με στερεοφωνική εγγραφή ήχου χρησιμοποιώντας προαιρετικό στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1 και η
τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με τη φωτογραφική μηχανή μέσω καλωδίου audio/video, ο ήχος είναι μονοφωνικός. Οι συνδέσεις HDMI υποστηρίζουν
στερεοφωνικό ήχο.

Capture NX 2

Camera Control Pro 2

ViewNX 2*

*Εξαρτήματα που παρέχονται **Προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από τη Nikon
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Τεχνικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D5100 της Nikon
Τύπος
Υποδοχή φακού
Βέλτιστη γωνία προβολής
Ωφέλιμα pixel
Αισθητήρας εικόνας
Συνολικά pixel
Σύστημα μείωσης σκόνης
Μέγεθος εικόνας (pixel)
Φορμά αρχείων
Σύστημα Picture Control
Μέσα αποθήκευσης
Σύστημα αρχείων
Σκόπευτρο
Κάλυψη κάδρου
Μεγέθυνση
Απόσταση από το μάτι
Ρυθμιστικό διόπτρας
Οθόνη εστίασης
Καθρέπτης reflex
Διάφραγμα φακού
Συμβατοί φακοί

Τύπος κλείστρου
Ταχύτητα κλείστρου
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας
Λειτουργία λήψης
Ταχύτητα προώθησης καρέ
Χρονομέτρης
αυτοφωτογράφησης
Μέτρηση έκθεσης
Μέθοδος μέτρησης
Εύρος (ISO 100, φακός f/1,4 20°C)
Σύζευξη φωτόμετρου
Λειτουργία έκθεσης

Αντιστάθμιση έκθεσης
Bracketing έκθεσης
Κλείδωμα έκθεσης
Ευαισθησία ISO
(Συνιστώμενος δείκτης έκθεσης)

Ενεργό D-Lighting
ADL bracketing
Αυτόματη εστίαση
Εύρος ανίχνευσης
Λειτουργία φακού
Σημείο εστίασης
Λειτουργία επιλογής
περιοχής AF
Κλείδωμα εστίασης

Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex
Μοντούρα F της Nikon (με επαφές AF)
Εστιακή απόσταση φακού περίπου 1,5× (φορμά DX της Nikon)
16,2 εκατομμύρια
Αισθητήρας CMOS 23,6 × 15,6 mm
16,9 εκατομμύρια
Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα εικόνας, Σύστημα ελέγχου ροής αέρα, Δεδομένα αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης
φωτογραφίας (απαιτείται το προαιρετικό λογισμικό Capture NX 2)
4.928 × 3.264(Μεγ.), 3.696 × 2.448 (Μεσ.), 2.464 × 1.632 (Μικ.)
• NEF (RAW): 14 bit, συμπιεσμένα
• JPEG: Συμβατότητα με JPEG-Baseline, συμπίεση fine (περίπου 1:4), normal (περίπου 1:8) ή basic (περίπου 1:16)
• NEF (RAW) + JPEG: Σε φορμά NEF (RAW) και JPEG εγγράφεται μία φωτογραφία
Τυπικό, Ουδέτερο, Ζωηρό, Μονόχρωμο, Πορτρέτο, Τοπίο. Το επιλεγμένο στοιχείο Picture Control μπορεί να τροποποιηθεί.
Δυνατότητα αποθήκευσης για προσαρμοσμένα στοιχεία Picture Control
Κάρτες μνήμης SD (Secure Digital), SDHC και SDXCC
DCF (Design Rule for Camera File System) 2.0, DPOF (Digital Print Order Format), Exif 2.3 (Exchangeable Image File
Format for Digital Still Cameras), PictBridge
Μονοοπτικό σκόπευτρο reflex με καθρέπτη penta στο επίπεδο του ματιού
Περίπου 95% οριζόντια και 95% κατακόρυφα
Περίπου 0,78× (με φακό 50 mm f/1,4 ρυθμισμένο στο άπειρο, -1.0 m-1)
17,9 mm (-1.0 m-1)
-1.7 έως +0.7 m-1
Διάφανη ματ οθόνη Type B BriteView Clear Matte Mark VII
Γρήγορη επιστροφή
Άμεσης επιστροφής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
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 το 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
μεγαλύτερο.
Κατακόρυφης διαδρομής, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου
1/4000 έως 30 δευτ. σε βήματα 1/3 ή 1/2 EV, λειτουργία bulb, χρόνος (απαιτείται το προαιρετικό τηλεχειριστήριο
ML-L3)
X=1/200 δευτ., συγχρονισμός με ταχύτητα κλείστρου στα 1/200 δευτ. ή μικρότερη
8 (μεμονωμένο καρέ), s (συνεχής), E (χρονομέτρης αυτοφωτογράφησης), " (υστέρηση τηλεχειριστηρίου),
# (γρήγορη απόκριση τηλεχειριστηρίου), J (αθόρυβη λήψη)
Έως 4 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) (χειροκίνητη εστίαση, λειτουργία M ή S, ταχύτητα κλείστρου 1/250 δευτ.
ή μεγαλύτερη και οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές)
2 δευτ., 5 δευτ., 10 δευτ., 20 δευτ. Εκθέσεις 1 έως 9
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL με χρήση αισθητήρα RGB 420 pixel
• Matrix: Μέτρηση 3D color matrix II (φακοί τύπου G και D), μέτρηση color matrix II (άλλοι φακοί CPU) • Κεντροβαρής:
Βάρος 75% σε κύκλο 8 mm στο κέντρο του κάδρου • Σημειακή μέτρηση: Μέτρηση κύκλου 3,5 mm (περίπου 2,5% του
κάδρου) στο κέντρο του επιλεγμένου σημείου εστίασης
• Μέτρηση matrix ή κεντροβαρής: EV 0 έως 20 • Σημειακή μέτρηση: 2 έως 20 EV
CPU
Αυτόματες λειτουργίες (i αυτόματη, j αυτόματη, ακύρωση φλας ), αυτόματο πρόγραμμα με ευέλικτο πρόγραμμα
( P ), αυτόματη προτεραιότητα κλείστρου ( S ), αυτόματη προτεραιότητα διαφράγματος ( A ), χειροκίνητη ( M ),
λειτουργίες σκηνής (k πορτρέτο, l τοπίο, p παιδί, m σπορ, n κοντινή λήψη, o νυχτερινό πορτρέτο, r
νυχτερινό τοπίο, s πάρτι/εσωτερικοί χώροι, t παραλία/χιόνι, u ηλιοβασίλεμα, v αυγή/δύση, w πορτρέτο μικρού
ζώου, x φως κεριών, y άνθη, z φθινοπωρινά χρώματα, 0 τρόφιμα), λειτουργίες ειδικών εφέ ( % νυχτερινή όραση,
g έγχρωμο σκίτσο, ( εφέ μινιατούρας, 3 επιλογή χρώματος, 1 σιλουέτα, 2 έντονη φωτεινότητα, 3 χαμηλή
φωτεινότητα)
–5 έως +5 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
3 καρέ σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Κλείδωμα φωτεινότητας στην ανιχνευμένη τιμή με το κουμπί AE-L/AF-L
ISO 100 έως 6400 σε βήματα του 1/3 EV. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε περίπου 0,3, 0,7, 1 ή 2 EV (ισοδύναμο ISO 25600)
πάνω από ISO 6400. Διατίθεται και αυτόματος έλεγχος ευαισθησίας ISO
Αυτόματο, εξαιρετικά υψηλό, υψηλό, κανονικό, χαμηλό ή απενεργοποίηση
2 καρέ
Μονάδα αισθητήρα αυτόματης εστίασης Multi-CAM 1000 της Nikon με ανίχνευση φάσης TTL, 11 σημεία εστίασης
(συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα διασταύρωσης (cross-type)) και βοηθητικός φωτισμός AF (εύρος περίπου
0,5 έως 3 m)
–1 έως +19 EV (ISO 100, 20°C)
• 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: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική αναζήτηση εύρους
Μπορούν να επιλεγούν 11 σημεία εστίασης
AF μονού σημείου, AF δυναμικής περιοχής, AF αυτόματης επιλογής περιοχής, AF παρακολούθησης 3D (11 σημεία)
Η εστίαση μπορεί να κλειδωθεί πιέζοντας το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση (αυτόματη εστίαση ενός καρέ) ή πιέζοντας το
κουμπί AE-L/AF-L
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i, k, p, n, o, s, w, g: Αυτόματο φλας με αυτόματη ανύψωση. P, S, A, M, 0 : Χειροκίνητη ανύψωση με
απασφάλιση κουμπιού
Περίπου 12/39, 13/43 με χειροκίνητο φλας (m/ft, ISO 100, 20°C)
• TTL: Διατίθεται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL και τυπικό φλας i-TTL για ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές SLR χρησιμοποιώντας αισθητήρα RGB 420 pixel με ενσωματωμένο φλας και φλας SB-910, SB-900, SB-800, SB-700,
SB-600 ή SB-400 (διατίθεται εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL όταν έχει επιλεγεί μέτρηση matrix ή
κεντροβαρής μέτρηση) • Αυτόματο διάφραγμα: Διαθέσιμο με τα φλας SB-910, SB-900/SB-800 και φακό CPU • Αυτόματο χωρίς
TTL: Στις υποστηριζόμενες μονάδες φλας Speedlight συμπεριλαμβάνονται τα φλας SB-910, SB-900, SB-800, SB-80DX, SB-28DX,
SB-28, SB-27 και SB-22S • Χειροκίνητη προτεραιότητα απόστασης: Διαθέσιμο με τα φλας SB-910, SB-900, SB-800 και SB-700
Λειτουργία φλας
Αυτόματο, αυτόματη μείωση κοκκινίσματος των ματιών, αυτόματος αργός συγχρονισμός, αυτόματος αργός
συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, συμπληρωματικός φωτισμός φλας, μείωση
του φαινομένου κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός, αργός συγχρονισμός με μείωση του φαινομένου
κοκκινίσματος των ματιών, αργός συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα, συγχρονισμός με την πίσω κουρτίνα,
απενεργοποίηση
Αντιστάθμιση φλας
-3 έως +1 EV σε βήματα του 1/3 ή 1/2 EV
Ένδειξη ετοιμότητας φλας
Ανάβει όταν το ενσωματωμένο φλας ή το προαιρετικό φλας, όπως οι μονάδες SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600
ή SB-400, είναι πλήρως φορτισμένο. Αναβοσβήνει για 3 δευτ. μετά την ενεργοποίηση του φλας σε πλήρη ισχύ
Πέδιλο εξαρτημάτων
Θερμό πέδιλο ISO 518 με επαφές συγχρονισμού και δεδομένων και κλείδωμα ασφαλείας
Σύστημα δημιουργικού φωτισμού Υποστηρίζεται προηγμένος ασύρματος φωτισμός με το φλας SB-910, SB-900, SB-800 ή SB-700 ως κύρια μονάδα φλας ή το φλας
Nikon (Creative Lighting
SU-800 ως εντολέα. Επικοινωνία πληροφοριών χρωμάτων φλας με ενσωματωμένο φλας και όλες τις μονάδες φλας που
System) (CLS)
είναι συμβατές με το σύστημα CLS
Υποδοχή συγχρονισμού
Προσαρμογέας συγχρονισμού τερματικών AS-15 (διατίθεται χωριστά)
Ισορροπία λευκού
Αυτόματη, φωτισμός πυρακτώσεως, φωτισμός φθορισμού (7 τύποι), άμεσο ηλιακό φως, φλας, συννεφιά, σκιά,
χειροκίνητη προκαθορισμένη ρύθμιση, διατίθεται βελτιστοποίηση με όλες τις επιλογές εκτός από τη χειροκίνητη
προκαθορισμένη ρύθμιση
Bracketing ισορροπίας λευκού
3 καρέ σε ένα βήμα
Ζωντανή προβολή με λειτουργία • Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία AF ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία AF (AF-F) • Χειροκίνητη εστίαση (MF)
φακού για αυτόματη εστίαση
Λειτουργία επιλογής
Αυτόματη εστίαση στο πρόσωπο πρώτα, αυτόματη εστίαση ευρείας περιοχής, αυτόματη εστίαση κανονικής περιοχής,
περιοχής AF
αυτόματη εστίαση με παρακολούθηση 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
Μέτρηση video
Σύστημα μέτρησης έκθεσης TTL χρησιμοποιώντας τον κύριο αισθητήρα εικόνας
Μέθοδος μέτρησης
Matrix
Μέγεθος καρέ (pixel) και
• 1.920 × 1.080, 30p/25p/24p, H υψηλή/κανονική • 1.280 × 720, 30p/25p/24p, H υψηλή/κανονική • 640 × 424,
ταχύτητα καρέ
30p/25p, H υψηλή/κανονική
Η ταχύτητα καρέ 30p (πραγματική ταχύτητα 29,97 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)) είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί
NTSC στη λειτουργία video. Η ταχύτητα 25p είναι διαθέσιμη όταν έχει επιλεγεί PAL για τη λειτουργία video. Η πραγματική
ταχύτητα καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) όταν έχει επιλεγεί 24p είναι 23.976 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps)
Φορμά αρχείων
MOV
Συμπίεση video
H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
Φορμά εγγραφής ήχου
Γραμμικό PCM
Συσκευή εγγραφής ήχου
Ενσωματωμένο μονοφωνικό ή εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Δυνατότητα ρύθμισης ευαισθησίας
Οθόνη
Πτυσσόμενη οθόνη TFT LCD πολυπυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας, 7,5 cm. (3 in.), 921 k-dot (VGA), οπτική γωνία 170°,
κάλυψη κάδρου περίπου 100% και ρύθμιση φωτεινότητας
Απεικόνιση
Απεικόνιση πλήρους κάδρου και εικονιδίων (4, 9 ή 72 εικόνες ή ημερολόγιο) με zoom απεικόνισης, αναπαραγωγή video,
slide show, εμφάνιση ιστογράμματος, τονισμένα σημεία, αυτόματη περιστροφή 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
Ντεκλανσέρ MC-DC2 (διατίθεται ξεχωριστά), Μονάδα GPS GP-1 (διατίθεται ξεχωριστά)
Είσοδος audio
Στερεοφωνική υποδοχή ακίδων mini (διάμετρος 3,5 mm)
Υποστηριζόμενες γλώσσες
Αγγλικά, Αραβικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ιταλικά, Κινεζικά (απλοποιημένα και
παραδοσιακά), Κορεατικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τουρκικά,
Τσεχικά, Φινλανδικά
Μπαταρία
Μία επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14
Μετασχηματιστής ρεύματος Μετασχηματιστής ρεύματος EH-5b, απαιτείται ακροδέκτης τροφοδοσίας EP-5Α (διατίθεται ξεχωριστά)
Υποδοχή τριπόδου
1/4 ιντσών (ISO 1222)
Διαστάσεις (Π Χ Β Χ Υ)
Περίπου 128 Χ 97 Χ 79 mm
Βάρος
Περίπου 560 g με την μπαταρία και την κάρτα μνήμης αλλά χωρίς καπάκι σώματος;
Περίπου 510 g (μόνο το σώμα της φωτογραφικής μηχανής)
Συνθήκες λειτουργίας:
Θερμοκρασία: 0 έως 40°C, υγρασία: Κάτω από 85% (χωρίς συμπύκνωση υδρατμών)
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL14, φορτιστής μπαταρίας MH-24, κάλυμμα προσοφθάλμιου DK-5,
(ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
ελαστικό προσοφθάλμιο DK-20,καλώδιο USB UC-E6, καλώδιο Audio Video EG-CP14, λουράκι φωτογραφικής μηχανής
τη χώρα ή την περιοχή)
AN-DC3, καπάκι σώματος BF-1B, κάλυμμα πέδιλου εξαρτημάτων BS-1, CD-ROM ViewNX 2
Ενσωματωμένο φλας

Αριθμός οδηγού
Έλεγχος φλας

• Οι επωνυμίες Microsoft και Windows, Windows 7 είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. • Οι επωνυμίες Macintosh και QuickTime είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της Apple Inc.
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. • Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC logos είναι εμπορικό σήμα της SD Card Association. • Η επωνυμία
PictBridge είναι εμπορικό σήμα. • Η επωνυμία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC. • Η επωνυμία Google Maps™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. • Τα προϊόντα και οι
εμπορικές ονομασίες είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών. Οι εικόνες στα σκόπευτρα, στις οθόνες LCD και τις άλλες
οθόνες που εμφανίζονται σε αυτό το φυλλάδιο είναι προσομοιωμένες.

